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РОЗДІЛ 1 
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; 

ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

УДК 340.15(477)

ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ «ОКСАМИТОВИХ РЕВОЛЮЦІЙ» 
У КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ

PREREQUISITES FOR THE ESTABLISHMENT OF “VELVET REVOLUTIONS” 
IN THE COUNTRIES OF CENTRAL AND EASTERN EUROPE

Атаманова Н.В.,
кандидат юридичних наук, 

доцент кафедри теорії та історії держави і права 
Міжнародного гуманітарного університету 

У статті визначено, що наприкінці ХХ сторіччя в країнах Центрально-Східної Європи відбулися так звані «оксамитові революції», 
що, з одного боку, завершилися крахом локальних комуністичних режимів, а з іншого – прискорили розпад і ліквідацію всієї системи 
соціалізму. За короткий проміжок часу відбулися радикальні зміни в політичній, економічній та ідеологічній сферах суспільного життя 
центральноєвропейських народів. 

Ключові слова: суспільно-політичні зміни, країни Центрально-Східної Європи, революція, соціалістичні зміни.

В статье определено, что в конце ХХ века в странах Центрально-Восточной Европы произошли так называемые «бархатные рево-
люции», которые, одной стороны, завершились упадком локальных коммунистических режимов, а с другой – ускорили распад и ликви-
дацию всей системы социализма. За краткий промежуток времени произошли радикальные изменения в политической, экономической 
и идеологической сферах общественной жизни центральноевропейских народов.

Ключевые слова: общественно-политические изменения, страны Центрально-Восточной Европы, революция, социалистические 
изменения.

It was determined that at the end of the 20th century in the countries of Central and Eastern Europe there were so-called “velvet revolutions”, 
which ended on the one hand, the collapse of local communist regimes, and, on the other, accelerated the collapse and liquidation of the whole 
system of socialism. In a short period of time, there have been radical changes in the political, economic and ideological spheres of the social life 
of Central European nations.

Key words: socio-political changes, countries of Central and Eastern Europe, revolution, socialist changes.

Рубіж 80-х – початку 90-х років ознаменувався смугою 
революційного оновлення більшості  країн «реального  со-
ціалізму». За короткий проміжок часу відбулися радикальні 
зміни майже в усіх сферах суспільного життя центрально-
європейських народів. Суспільно-політичні зміни, які охо-
пили країни Центрально-Східної Європи в 1989–1990 рр. 
(Польщу, Угорщину,  Східну Німеччину,  Болгарію,  Чехос-
ловаччину, Румунію), з будь-якого погляду можна вважати 
насправді доленосними чи революційними подіями. Вони 
стали одним  із найбільш вражаючих проявів процесу, що 
визначив закінчення «холодної війни», яка була, безсумнів-
но, домінуючим чинником у світовій політиці в другій по-
ловині ХХ ст. Як відомо, за липень – грудень 1989 року со-
ціалістична система в цьому регіоні зазнала драматичних і, 
здавалося б, несподіваних трансформацій: відбулося падін-
ня шести комуністичних режимів. Такий стрімкий розви-
ток подій і, головне, масштаб змін, що почалися внаслідок 
цього,  приголомшили  світ  і  виявилися  фактично  повною 
несподіванкою для політиків, дипломатів, аналітиків та й, 
мабуть,  для  самих  учасників  тих  подій.  Тому  зрозумілий 
той великий інтерес, який виявили представники академіч-
ної та експертної спільнот до з’ясування причин того, що 
сталося в цих країнах наприкінці 1980-х рр. 

Чимало дослідників висвітлювали процеси демократи-
зації держави і права в країнах Центрально-Східної Євро-
пи в останні десятиріччя минулого століття. Це політики –  
В.  Гавел,  Р.  Шустер,  М.  Горбачов,  Дж.  Буш-старший,  
Г. Кіссінджер, зарубіжні та вітчизняні правознавці: В. Га-
зін, Д. Шірот, Дж. Лукач, Л. Іжак, О. Сич та ін. 

Метою статті  є дослідження передумов становлення 
«оксамитових революцій» у країнах Центральної та Схід-
ної Європи .

За період, що минув із тих подій, з’явилася ціла низ-
ка  серйозних  праць,  де  ґрунтовно  проаналізовані  при-
чини провалу соціалістичного «експерименту» в країнах 
означеного регіону, причому авторами деяких із них були 
й,  так  би  мовити,  представники  «табору  переможених»  
[1, c. 170]. Щоби зрозуміти причини та характер масових 
виступів населення в країнах Центрально-Східної Європи, 
автори цих праць могли скористатися матеріалами архівів, 
які тепер стали доступними, а також отримали можливість 
оцінити результати й наслідки тих змін, які започаткували 
бурхливі події 1989-го року, що, звісно, значно полегшува-
ло завдання зі всебічного визначення їх причин, характеру 
та значення. Але, з іншого боку, в їхніх дослідженнях про-
глядає, на наш погляд, відбиток так званої історичної по-
літики, яка стала характерною практично для всіх держав 
цього регіону. 

Сутність  останньої  полягає  в  тому,  що  посткомуніс-
тична  влада  намагалася  нав’язувати  суспільству  власну 
інтерпретацію  історичних  подій,  вигідну  певним  полі-
тичним  силам,  партіям  і  спільнотам. Це  відбувалося  че-
рез  політичне  втручання  в  зміст  підручників  та  освітніх 
програм,  маніпулювання  архівними  матеріалами,  запро-
вадження різних форм і засобів контролю за науковою й 
педагогічною  роботою  істориків,  створення  спеціальних 
інституцій,  призначених  насаджувати  чітко  окреслені 
трактування  історичних подій  і  явищ у необхідному для 
«національних інтересів» дусі тощо. Ця обставина спону-
кає звернутися до пошуку менш політично заангажованих, 
а отже, більш історично об’єктивних досліджень. Такими, 
на нашу думку, можуть бути рефлексії, аналітичні огляди 
та наукові розвідки, наприклад, американських  істориків 
і політологів, чиї праці надруковані на початку 1990-х рр. 
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Хоча вони писали «по гарячих слідах» подій 1989 року, 
проте спиралися на багаторічний досвід відстеження й ана-
лізу внутрішньої ситуації в соціалістичних країнах, водно-
час, на відміну, скажімо, від науковців Східної Європи, не 
відчували  тиску  наелектризованої  суспільної  атмосфери 
та  нової  (антикомуністичної)  політичної  кон’юнктури, 
а  тому могли,  так  би мовити,  «з  боку»,  більш-менш не-
упереджено, а отже, об’єктивніше розібратися в причинах 
обвального падіння соціалістичної системи в східноєвро-
пейському регіоні. Швидке руйнування комуністичних ре-
жимів у цьому регіоні зумовлювалося, на думку західних 
аналітиків, як внутрішніми, так і зовнішніми причинами. 
Зазвичай  будь-які  революційні  потрясіння  зумовлюють-
ся насамперед внутрішніми причинами. Але в разі подій 
1989 року більшість американських політологів схилялася 
до  думки  про  найважливішу  роль  зовнішнього  чинника, 
яким уважалася політика радянського керівництва на чолі 
з Михайлом Горбачовим. 

Дехто  взагалі  вважав  її  безпосередньою  причиною 
«оксамитових революцій». Так, М.У. Шумейкер писав, що 
«ніхто не передбачав подій 1989 р. саме тому, бо ніхто не 
чекав, що Радянський Союз дозволить таким змінам ста-
тися в Східній Європі», додаючи, що «Радянський Союз 
не просто поступився цим змінам, а був активним чинни-
ком,  який  їх  викликав»  [2,  с.  24].  Розглядаючи  внутріш-
ні  причини,  західні  політологи  вказували  на  економічні 
проблеми,  з якими зіткнулися в 1980-х рр.  соціалістичні 
країни на сході Європи, а саме: неефективність планової, 
адміністративно-наказної  економіки,  яка  ставала  дедалі 
очевиднішою; нестача потрібних населенню товарів; про-
блема боргів Заходу. 

Усе більше східноєвропейців відчували, як писав тоді 
ще не дуже відомий Френсіс Фукуяма, що саме соціаліс-
тична  система  заважає  їм досягти рівня життя, що  існу-
вав тоді в західних країнах [3, c. 41]. Однак стверджувати, 
що економічні негаразди були основною причиною подій 
1989  року,  означає  спрощувати  реальний  стан  речей.  За 
світовими  стандартами,  Угорщина,  а  особливо  Чехосло-
ваччина та НДР мали добре розвинуті економіки, порівня-
но з багатьма іншими країнами, причому не тільки «тре-
тього  світу»,  їх можна було вважати багатими країнами; 
Радянський Союз також був «економічною й технологіч-
ною державою світового рівня, хоча й зі значно меншим 
доходом на душу населення» [4, c. 4]. 

Відомий  американський  історик  угорського  похо-
дження  Джон  Лукач  справедливо  зауважив:  «Революції 
здійснюються  зневіреними  людьми,  але  небагато  людей 
у  Східній  Європі  досить  зневірилися,  щоби  ризикувати 
своїми придбаними в муках приватними надбаннями, які 
ревно  охоронялися»  [5,  c.  134].  Іншими  словами,  незва-
жаючи на економічні негаразди,  які,  вочевидь,  зростали, 
пересічним східноєвропейцям було що втрачати за умови 
жорстокої конфронтації з комуністичною владою, наража-
ючись на небезпеку можливих репресій. Американський 
політолог  Деніел Шіро  запропонував  більш  глибоке  по-
яснення внутрішніх проблем країн соціалістичного блоку, 
що зумовлювалися вадами економічної системи. Сутність 
його пояснення полягає  в  такому. Людство  було  свідком 
п’яти періодів індустріального розвитку [6, c. 160]. 

Тоді як США, Японія, Західна Європа перебувають на 
стадії широкого запровадження електроніки, інформацій-
них  і біотехнологій,  спрямовуючи розвиток свого  госпо-
дарства  на  максимальне  задоволення  споживчих  запитів 
населення, що, власне, й характеризує зміст п’ятого пері-
оду,  Радянський Союз  і  його  східноєвропейські  сателіти 
затрималися в третьому періоді з притаманним йому кон-
центрацією величезних хімічних і металургійних заводів, 
які  споживали  багато  електроенергії,  забруднюючи  до-
вкілля, міграцією мільйонів селян у нові промислові цен-
три, виробництвом насамперед засобів виробництва, а не 
споживчих товарів, що, зрештою, негативно позначалося 

на  якості життя населення  соціалістичних країн. Хроно-
логічно третій період індустріального розвитку в західних 
країнах обіймав останню третину XIX – першу половину 
XX ст. 

Успішно конкурувати із Заходом, щоби довести пере-
ваги  свого  суспільного  ладу,  маючи  економіку,  зразкову 
за критеріями 1870–1914 рр., але безнадійно відсталу на 
порозі останнього десятиліття ХХ ст., ставало все важче, 
а здійснити її структурну перебудову комуністичне керів-
ництво виявилося неспроможним. Відсутність у сучасних 
умовах необхідної для ефективної економіки гнучкості й 
технологічного  оновлення,  залежність,  що  зростала,  від 
імпортованих  технологій  та  іноземних  джерел  фінансу-
вання й інвестицій, дефіцит товарів повсякденного вжит-
ку  та  послуг,  всеохоплююча  бюрократизація  всіх  сторін 
життя створювали настрої загального незадоволення. Але 
при всій важливості з’ясування сутності економічних про-
блем, що загострювалися в соціалістичних країнах Східної 
Європи, не менш важливо зрозуміти зміни в політичній і 
моральній атмосфері. Д. Шіро вказує на ще один важли-
вий момент, що й країни під керівництвом комуністів до-
сягли  незаперечних  успіхів  у  модернізації  традиційного 
суспільства, яким вони переважно були на момент їх при-
ходу до влади, і саме внаслідок їхньої політики населення 
в  країнах Східної Європи  ставало  більш  урбанізованим, 
більш освіченим, більш свідомим, тобто таким, яке вже не 
хотіло слухняно терпіти очевидні вади системи, миритися 
з  корупцією,  брехнею,  втратою  елементарної  соціальної 
довіри до влади, диктатом бюрократичного апарату. 

З огляду на ці обставини, Д. Шіро, визнаючи, по суті, 
неабиякі досягнення комуністичних режимів у соціально-
економічній  царині,  робить  на  перший  погляд  парадок-
сальний,  але  зовсім логічний  висновок:  «Без  соціальних 
змін,  пов’язаних  з  економічними  перетвореннями,  що 
мали місце в Східній Європі в 1948–1988 рр., ці революції 
не сталися б» [7, c. 17]. Успіх антикомуністичних виступів 
другої половини 80-х р. пояснювався також глибокою кри-
зою  правлячих  комуністичних  партій  і  державної  бюро-
кратії, чия політична практика фактично дискредитувала 
ті гасла, що ними проголошувалися. 

Як  слушно  зазначив  І. Максимічев:  «Ідеологія  стала 
загрозою соціальному порядку, в який вона була втілена» 
[8,  с.  19]. Державний  переворот  генерала Ярузельського 
був доказом того, що компартії не можуть більше керува-
ти,  обмежуючись  лише  пасивними  поступками.  Західні 
політологи  одностайно  констатували  моральне  банкрут-
ство комуністичних правителів, що, у свою чергу, в очах 
населення  піддавало  сумніву  їхнє  право  на  перебуван-
ня  при  владі.  А  звідси  випливала  вражаюча  відсутність 
у  комуністичних  керівників  впевненості  у  своїх  силах  і 
брак політичної волі під час бурхливих подій 1989 року.  
Їхній психологічний стан доволі  точно  змалював  той же  
І. Максимічев: «На 1989 рік партійні бюрократи не вірили 
у власні слова. А щоби стріляти, потрібно в щось вірити: 
коли  тим,  хто  тримає  спусковий  гачок,  абсолютно  нема 
чого  сказати,  вони  не  мають  сили  натиснути  на  нього»  
[8, с. 20]. 

Влада  буквально  на  очах  втрачала  контроль  над  си-
туацією,  а  разом  із  тим  свою  легітимність.  За  словами 
колишнього  радника  радянського  посольства  в  Берліні, 
поведінка  керівників  НДР  у  листопаді  1989  року  мала 
«сумбурний характер і викликала часом враження глибо-
кої політичної  та  адміністративної непритомності»  [9,  c. 
8].  Додамо  лише,  що  подібна  розгубленість  характерна 
для  партійно-державного  керівництва  й  інших  соціаліс-
тичних країн. Усе це мало справді кумулятивний ефект і 
визначило сумну долю комуністичних режимів у Східній 
Європі.  Низка  реформ,  що  почалися  в  країнах  Східної 
Європи  після  стрімких  і  драматичних  подій  1989  року, 
мала, вочевидь, революційний характер: демонтаж соціа-
лістичного ладу, трансформація політичної системи через  
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запровадження демократичних процедур, створення нових 
партій, поширення плюралізму на ідеологічну та політичну 
сфери, перехід на рейки ринкового господарства з повним 
відновленням інституту приватної власності тощо. 

Таким чином, у результаті подій 1989 року, які лікві-
дували політичні режими радянського типу, і проведених 
унаслідок них реформ у країнах Східної Європи відбулася 
зміна суспільно-політичного та економічного ладу. Отже, 
з огляду на класичне визначення змісту поняття «револю-
ція», вони заслуговують називатися революціями чи, якщо 
комусь подобається, «оксамитовими революціями». Проте 
не все виявляється таким однозначним, як видається зовні. 
Деякі науковці вважають, що для характеристики розгля-
дуваних подій слово «революція» вибрано не дуже вдало. 
Їхні аргументи можна звести до таких тез. 

По-перше, жодний комуністичний уряд Східної Євро-
пи  не  був,  власне,  повалений. Усі  вони мирно  склали  із 
себе владні повноваження. У вирішальні моменти жоден 
комуністичний уряд не віддав наказу стріляти у своїх гро-
мадян, які вийшли на велелюдні мітинги й демостранції 
(виняток становить Румунія, але й там опір з боку правля-
чої сили був недовгим). Більше того, комуністичні партії 
лояльно поставилися до зміни політичної ситуації, брали 
участь  у  перших після  1989  року багатопартійних  вибо-
рах і в деяких країнах навіть перемогли (Албанія, Болгарія 
тощо), хоча й ненадовго.

По-друге, ніде, за винятком Польщі, не сформувалася 
внутрішня опозиція, яка б стала серйозною загрозою для 
комуністичної  влади,  яка б мала чітку програму,  власне, 
революційних дій, відкрито декларуючи свою налаштова-
ність на докорінній злам чинної системи. Та й тут, тобто в 
Польській Народній Республіці, поява потужної політич-
ної  опозиції  (профоб’єднання «Солідарність») не  викли-
кало миттєвого руйнування системи, а зумовило її посту-
пову трансформацію в процесі переговорів, компромісів, 
поступок,  узгоджених  перетворень.  До  речі,  подібним 
шляхом  після  смерті  Франко  до  демократичної  форми 
правління перейшла така країна, як Іспанія.

По-третє, реформи й перетворення, започатковані по-
діями 1989 року, здійснювалися, як недивно на перший по-
гляд, за участю значної, а в деяких країнах і більшої части-
ни представників ще нещодавно правлячих еліт. Колишні 
представники партійно-державної номенклатури вправно 
пристосувалися до процесу реформ і спромоглися у своїх 
руках не тільки утримати владу (яка й так у них була рані-
ше), а й зосередити власність, про що в соціалістичний пе-

ріод не могли й мріяти. Однак така доволі поширена прак-
тика аж ніяк не відповідає змістові справжньої, класичної 
революції, бо остання якраз і позбавляє влади та власності 
дореволюційні правлячі еліти й панівні класи.

І, по-четверте, революції не призводять до відтворен-
ня того порядку, який  існував до попередньої революції. 
У  цьому  випадку  ми  споглядаємо  таке  явище:  так  звані 
народно-демократичні  революції  наприкінці  1940-х  рр. 
зруйнували той політичний  і  соціально-економічний лад 
(капіталізм), який, зрозуміло, з огляду на реалії сучасного 
світу,  але  з  дотриманням його  основних  параметрів  від-
новили  «оксамитові  революції».  Недивно,  що  представ-
ники лівих політичних поглядів нерідко називають події  
1989 року та  зумовлені ними трансформації  суспільного 
ладу контрреволюціями.

Принагідно зазначимо, що з часом й окремі науковці в 
самих східноєвропейських країнах почали з більшою обе-
режністю  ставитися  до  застосування  слова  «революції» 
стосовно подій 1989 року. 

Так,  професор  Будапештського  університету  ім.  Ло-
ренца  Етвеша,  знаний  угорський  історик  Лайош  Іжак 
називає події 1989 року революцією, але бере це слово в 
лапки («революція»), на наш погляд, робить це невипад-
ково. Прикметно, що він уточнює свою оцінку,  запропо-
нувавши,  як  видається,  досить  вдале  й,  головне,  більш 
точне визначення того, що відбувалося в 1989 році, а саме 
«переговорна революція» [9, c. 273]. До речі, цей термін за 
своїм змістом уповні годиться й для характеристики поді-
бних процесів 1989–1990 рр. в інших країнах Центрально-
Східної Європи (наприклад, у Польщі або НДР).

Отже, як бачимо, визначення історичного змісту й сут-
ності подій 1989 року є непростим завданням. Тому  істо-
рики,  політологи,  філософи  наступних  поколінь  будуть, 
імовірно, ще неодноразово повертатися до ретельного й до-
кладного аналізу їх причин і сутності. Але що не підлягає 
сумніву, так це їх величезне історичне значення, незалежно 
від їх оцінки сучасниками або нащадками. Події, що стали-
ся в Східній Європі на межі 80–90-х рр. ХХ ст., належать не 
тільки до найбільш визначних, а й до таких, що, як не без 
підстав уважають деякі поважні науковці, підвели риску під 
цілим століттям,  так би мовити, «достроково»  завершили 
його, започаткувавши багато в чому вже нову добу всесвіт-
ньої історії. На початку 1990-х рр. Дж. Лукач зазначив, що 
«наш  fn-de-siècle  (кінець  століття)  вже  завершений:  тому 
що, якщо не брати до уваги хронологію, двадцяте століття 
завершилося подіями 1989 року» [5, c. 234]. 
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У статті досліджується історія становлення та розвитку посади земського дільничного начальника як адміністративного інституту в 
цілому і на території українських губерній зокрема. На основі аналізу історичного досвіду, теоретичних розробок вітчизняних і зарубіжних 
вчених визначено правову природу інституту земських дільничних начальників, його роль в адміністративному і судовому апараті і зна-
чення для суспільства в цілому. На підставі проведеного дослідження стверджується, що діяльність земських начальників мала різні на-
прями і була в деяких сферах досить ефективною і корисною, а сам інститут земських дільничних начальників був важливим складником 
державного механізму вирішення багатьох питань у галузі державного управління.

Ключові слова: інститут земських дільничних начальників, адміністративна реформа, адміністративні та судові повноваження.

В статье исследуется история становления и развития должности земского участкового начальника как административного инсти-
тута в целом, и на территории украинских губерний в частности. На основе анализа исторического опыта, теоретических разработок 
отечественных и зарубежных ученых определены правовая природа института земских участковых начальников, его роль в админи-
стративном и судебном аппарате и значение для общества в целом. На основании проведенного исследования утверждается, что дея-
тельность земских начальников имела различные направления и была в некоторых сферах достаточно эффективной и полезной, а сам 
институт земских участковых начальников был важной составной государственного механизма разрешения многих вопросов в области 
государственного управления.

Ключевые слова: институт земских участковых начальников, административная реформа, административные и судебные  
полномочия.

The article examines the history of the Zemstvo district head position formation and development as an administrative institution in general, 
and in the Ukrainian provinces in particular. Based on the historical experience analysis, theoretical developments of domestic and foreign schol-
ars, the legal nature of the institute of Zemstvo local district chiefs, its role in the administrative and judicial apparatus and significance for society 
as a whole have been determined. On the basis of the study, it has been stated that the Zemstvo chief activities had different directions and were 
quite effective and useful in some areas, and the institute of the Zemstvo district heads was an important component of the state mechanism for 
resolving a lot of issues in the public administration field.

Key words: institute of zemsky district chiefs, administrative reform, administrative and judicial powers.

Останнім  часом  як  у  російській,  так  і  в  українській 
історіографії  збільшився  інтерес  до  питань,  пов’язаних 
зі створенням і функціонуванням у Російській імперії ін-
ституту земських дільничних начальників. Серед новітніх 
досліджень можна назвати дисертаційні праці Н.А. Буза-
нової, О.Н. Богатирьової, А.В. Ващенко, М.М. Гур’янова, 
К.Ю. Хорошуна, А.В. Звонцової та інших.

Увага  до  зазначеної  проблеми  зумовлена  насамперед 
пошуками  найефективніших форм  і  методів  регіонально-
го управління та місцевого самоврядування. Звернення до 
революційної  практики  управління  на  місцях,  її  ретель-
не  вивчення  сприятимуть  розв’язанню  багатьох  сучасних 
проблем,  допоможуть  уникнути  нових  помилок  та  втрат.  
У процесі дослідження необхідно звернути увагу на крити-
ку земських начальників під час виконання судової влади. 

Як особливий тип місцевих органів управління інсти-
тут земських дільничних начальників було запроваджено 
за часів реформ Олександра ІІІ. Зазначений інститут слід 
розглядати  як  закономірне  явище,  що  випливає  з  про-
блем, пов’язаних зі скасуванням кріпосного права. Після 
реформ  1861  р.  кріпосна  община  як  низовий  осередок 
державного  управління  набула  фактичної  автономнос-
ті  (це  стало  надто  очевидно  після  скасування  інституту 
мирових посередників). Отже, був відсутнім ефективний 
контроль  і  нагляд  із  боку держави  за нормальним функ-
ціонуванням місцевого самоврядування стосовно великої 
кількості практично безграмотного та політично незрілого 
селянства, внаслідок чого траплялися численні факти сва-
вілля сільських і волосних посадових осіб, хабарництва й 
кумівства у волосному суді.

Відомо, що навколо законопроекту «Про земських діль-
ничних начальників» в урядових колах розгорнулася серйоз-

на боротьба. Після  тривалих дебатів  у Державній Раді  без 
урахування думки більшості її членів за резолюцією Олек-
сандра ІІІ 12 липня 1889 р. було прийнято Положення «Про 
земських дільничних начальників» (далі – Положення).

Слід  зазначити,  що  після  опублікування  Положення 
«Про  земських  дільничних  начальників»  на  його  адресу 
надійшло багато критики з боку юристів, учених, публі-
цистів. Практично вся критика була пов’язана із судовою 
діяльністю земських начальників. Навіть уже в ХХ століт-
ті письменник О.І. Солженіцин у своєму творі «Архіпелаг 
ГУЛАГ» так само не обминув критикою судову діяльність 
земських начальників [1, с. 266]. 

Отже, визначимо основні напрями цієї критики:
1. Поєднання судових та адміністративних повно-

важень земських дільничних начальників перешко-
джало ефективному здійсненню правосуддя

Питання про поєднання в особі земських начальників 
судової  та  адміністративної  влади  над  селянським  насе-
ленням було предметом розбіжностей у суспільстві, пресі 
й серед державних діячів ще до запровадження інституту 
земських начальників у процесі розроблення проектів За-
кону про земських начальників. Саме наділення земських 
начальників  судовими  функціями  й  скасування  мирових 
судів  викликали найбільш  запеклі  суперечки в  урядових 
колах.  Скасування  системи  мирових  судів,  запровадже-
ної  судовими  статутами  1864  р.,  і  передавання  судових 
функцій земським начальникам дозволили сформувати в 
історичній літературі  тезу про «реакційність» нового  ін-
ституту  й  початок  курсу  «контрреформ» Олександра  ІІІ, 
що суперечив перетворенням 60-70-х рр. XІX ст.

Під  час  проектування  інституту  земських  начальни-
ків  деякі  розробники  наголошували  на  надмірності  для  
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населення витрат, які спричиняла необхідність утримува-
ти разом  із мировими суддями ще й  земських начальни-
ків. Можливо саме ці міркування викликали в імператора 
Олександра ІІІ думку про бажане скасування мирових су-
дів і поєднання в руках земських начальників адміністра-
тивної та судової функцій.

На нашу думку, одночасне виконання адміністративної 
та  судової  функцій  не  справляло  негативного  впливу  на 
якість правосуддя. Це було пов’язано з рівнем складності 
та кількістю судових справ, які перебували у проваджен-
ні  земського начальника.  Зокрема,  гласний Старорусько-
го  повітового  й  Новгородського  губернського  земських 
зборів  Е.П.  Беннігсен  зазначав:  «Заговорив  о  судебной 
деятельности земских начальников, я не могу не указать, 
что у большинства из них <…> судебных дел бывает край-
не незначительное количество. Сами дела эти,  за весьма 
редкими исключениями,  не  представляют  из  себя  реши-
тельно  ничего  трудного  и  в  то  же  время  интересного. 
Чтобы  решить  их  вполне  удовлетворительно,  не  нужно 
ни особенных юридических познаний, ни особенных спо-
собностей. Насколько  я  могу  убедиться,  почти  никто  из 
земских начальников этими делами не тяготится и, наобо-
рот, считает их самыми легкими из всех предоставленных 
его ведению дел. Решения ошибочные и неосновательные 
бывают  у  них,  безусловно,  часто,  но  я  не  думаю,  чтобы 
раньше мировые, а ныне городские судьи судили успеш-
нее» [2, с. 68].

Улітку 1894 р. міністерство внутрішніх справ розісла-
ло губернаторам приписи, в яких запитувало відомості про 
судову діяльність  земських начальників. Так,  губернатор 
В’ятської губернії А.Ф. Анісьїн у 1894 р. писав міністрові 
внутрішніх справ: «В среднем в 1893  г. на каждого  зем-
ского начальника приходилось по 297 дел. Произведенные 
ревизии  их  делопроизводства  и  незначительное  количе-
ство  жалоб,  поступающих  в  губернское  присутствие  по 
судебным  делам,  красноречиво  свидетельствуют  как  о 
быстроте разрешения данных дел,  так и о правильности 
постановленных  по  ним  решений,  что  указывает  на  по-
лную  способность  земских  начальников  к  отправлению 
судебной деятельности. И  так  как  разрешение  земскими 
начальниками судебных дел не мешает исполнению ими 
административных обязанностей, то поэтому и надобнос-
ти в каких-либо изменениях как в устройстве, так и в раз-
мере  судебной  компетенции  учреждений,  образованных 
по закону 12 июля 1889 г., ничем не вызывается. Напротив, 
изъятие какой-либо части этих дел и передача их в веде-
ние других учреждений, несомненно, повлияет к худшему 
на  установившиеся  уже  отношения  сельского  населения 
к  земским начальникам»  [3,  с. 143]. Подібного висновку 
дійшов  також  губернатор Полтавської  губернії,  який  за-
свідчував, що «количество судебных дел, находящихся в 
производстве каждого земского начальника, так невелико, 
в среднем менее 300 в год, что не может быть и речи об 
обременении  их  судебной  деятельностью,  отнимающей 
время  от  наблюдения  за  крестьянским  управлением»  
[3, с. 143].

Дійсно, щодо кількості судових справ – вона була не 
великою, але відмінною на різних дільницях. Про це свід-
чать архівні матеріали, а саме:

–  земський  начальник  1-ї  дільниці  Сумського  повіту 
Харківської губернії в період з 01.01.1895 р. до 01.08.1895 р.  
отримав  на  розгляд:  33  цивільні  справи,  з  яких  виріше-
но  28  справ  і  6  справ  відкладено  з  незалежних  причин; 
85  кримінальних  справ,  з  яких  вирішено  71  справу  та  
14 справ відкладено з незалежних причин [4, арк. 6];

–  земський начальник 1-ї дільниці  Ізюмського повіту 
Харківської губернії в період з 01.01.1899 р. до 18.06.1899 р.  
отримав на розгляд: 49 цивільних справ, з яких вирішено 
36 справ і 13 справ не призначено до розгляду; 57 кримі-
нальних справ, з яких вирішено 40 справ та 17 справ від-
кладено з незалежних причин [5, арк. 10–11];

–  земський  начальник  2-ї  дільниці  Ізюмського  повіту 
Харківської губернії в період з 01.01.1899 р. до 18.06.1899 р. 
отримав на розгляд: 11 цивільних справ, з яких вирішено всі 
11 справ [6, арк. 12–13];

–  земський  начальник  3-ї  дільниці  Ізюмського  повіту 
Харківської  губернії  в період  з 01.01.1899 р.  до 18.06.1899 
р. отримав на розгляд: 20 цивільних справ, з яких вирішено  
16 справ і 4 справи не призначено до розгляду; 64 криміналь-
ні справи, з яких вирішено 33 справи, 11 справ відкладено з 
незалежних причин та 20 справ не призначено до розгляду 
[7, арк. 14];

–  земський  начальник  4-ї  дільниці  Ізюмського  повіту 
Харківської губернії в період з 01.01.1899 р. до 18.06.1899 р. 
отримав на розгляд: 21 цивільну справу, з яких вирішено всі 
справи; 94 кримінальні справи, з яких вирішено 84 справи,  
6 справ відкладено з незалежних причин і 4 справи не при-
значено до розгляду [8, арк. 16–17];

–  земський  начальник  6-ї  дільниці  Ізюмського  повіту 
Харківської губернії в період з 01.01.1899 р. до 18.06.1899 р. 
отримав на розгляд: 9 цивільних справ, з яких вирішено всі  
9 справ; 30 кримінальних справ, з яких вирішено 22 справи 
та 8 справ відкладено з незалежних причин [9, арк. 19];

–  земський  начальник  8-ї  дільниці  Ізюмського  повіту 
Харківської губернії в період з 01.01.1899 р. до 18.06.1899 р. 
отримав на розгляд: 198 цивільних справ, з яких вирішено 
всі 198 справ; 25 кримінальних справ, з яких вирішено всі  
25 справ [10, арк. 20–21];

–  земський  начальник  9-ї  дільниці  Ізюмського  повіту 
Харківської губернії в період з 01.01.1899 р. до 18.06.1899 р.  
отримав  на  розгляд:  48  цивільних  справ,  з  яких  вирішено  
20 справ  і 28 справ не призначено до розгляду; 167 кримі-
нальних справ, з яких вирішено 145 справ та 22 справи не 
призначено до розгляду [11, арк. 22];

–  земський  начальник  5-ї  дільниці Ніжинського  повіту 
Чернігівської губернії впродовж 1909 р. отримав на розгляд: 
606 цивільних і кримінальних справ, з яких вирішено 565 ци-
вільних та кримінальних справ, а 41 цивільну і кримінальну 
справу відкладено з незалежних причин [12, арк. 13];

– земський начальник 1-ї дільниці Санкт-Петербурзького 
повіту  Петербурзької  губернії  в  період  з  01.01.1891  р.  до 
01.07.1891 р. отримав на розгляд: 149 цивільних справ, з яких 
вирішено 141 справу та 8 справ не призначено до розгляду; 
130 кримінальних справ, з яких вирішено 126 справ і 4 спра-
ви не призначено до розгляду [13, арк. 2].

Серед кримінальних справ найбільш поширеними були 
справи  про  розкрадання  й  пошкодження  чужого  лісу,  про-
ступки  проти  порядку  управління,  а  також  про  крадіжки. 
Серед цивільних справ найбільш поширеними були справи 
про наймання земельних угідь й особистий найм на сільсько-
господарські роботи.

Щодо рівня складності судових справ цілком погоджує-
мося з думкою Е.П. Беннігсена. Багато цивільних та кримі-
нальних справ земських дільничних начальників розміщено 
на двох-трьох аркушах [14]. 

2. Низький освітній рівень земських начальників
Земські  дільничні  начальники  отримали  ідентичні,  за 

невеликим  винятком,  судові  повноваження,  що  належа-
ли  мировим  суддям.  Дослідник  інституту  мирових  суддів  
О.Г. Бузмакова твердить, що «население к судебной власти в 
основном относилось с доверием, и к мировому судье шли 
с разными просьбами» [15, с. 19]. Позаяк інститут мирових 
суддів мав  авторитет  серед населення,  а  земські начальни-
ки були  їх правонаступниками,  слід  зробити порівняльний 
аналіз освітнього рівня земських дільничних начальників та 
мирових суддів. Так, звітуючи перед імператором у 1903 р. 
про діяльність інституту земських начальників, міністр вну-
трішніх справ В.К. Плеве зазначав, що з 2 300 земських на-
чальників 733 особи мали вищу освіту, що становило 32%, 
середню – 1 058 (46%), нижчу – 441 (19%) [16, с. 94].

Освітній  рівень  дільничних  мирових  суддів,  обраних 
земськими повітовими зборами, має такий вигляд: з вищою 
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освітою – 49%, із середньою – 45%, з нижчою – 6% [17, с. 4]. 
На підставі  вищезазначеного можна  зробити висновок, що 
освітній рівень земських дільничних начальників відрізняв-
ся від освітнього рівня мирових суддів, але не кардинально. 
Слід додати, що багато колишніх мирових суддів було при-
значено на посади земських дільничних начальників. Напри-
клад, чотири з восьми земських начальників Хотинського по-
віту Бессарабської губернії несли службу на посаді мирового 
судді [18]. 

3. Повна залежність земських начальників від пові-
тової та губернської адміністрації негативно впливала на 
об’єктивне розслідування судових справ

Порядок призначення на посаду земського дільничного 
начальника був таким. У кожному повіті предводитель дво-
рянства складав список осіб, які відповідали умовам, уста-
новленим вимогами ст.ст.  6,  7,  10 Положення.  З повітових 
списків  губернатор  після  наради  з  місцевим  губернським 
та  повітовим  предводителями  дворянства  обирав  по  одно-
му кандидату на посаду земського дільничного начальника 
й про обраних кандидатів  інформував міністра внутрішніх 
справ. За наявності розбіжностей між предводителями дво-
рянства  губернатор  повинен  був  направити  міністру  вну-
трішніх  справ  додаток,  в  якому  відображали  різні  погляди 
предводителів дворянства на ту чи іншу кандидатуру на по-
саду земського начальника (ст. 13 Положення).

Серед обраних губернатором або запропонованих пред-
водителями  дворянства  кандидатів  міністр  внутрішніх 
справ затверджував на посаді тих, щодо призначення яких 
він «не встречает препятствий» (ст. 14 Положення). Таким 
чином, Закон від 12 липня 1889 р. запровадив такі прави-
ла: 1) обрання кандидатів на судову посаду здійснює особа, 
яка  керує  губернською  адміністрацією  й  особисто  підпо-
рядковується міністру внутрішніх справ; 2) остаточне при-
значення на посаду судді залежить від думки міністра вну-
трішніх  справ,  тобто  керівника  поліцейського  відомства; 
3) штат суддів повністю може складатися із числа осіб, які 
взагалі не відповідають вимогам освітнього цензу згідно зі  
ст.ст. 6, 7, 15, 16 Положення. Також унаслідок утрати май-
нового цензу  земський начальник  зберігав  свою посаду  з 
особливого дозволу міністра внутрішніх справ (ст. 17 По-
ложення); відпустки земським начальникам надавали з до-
зволу губернатора (ст. 21 Положення); земські начальники 
підпорядковувалися «надзору и руководству губернатора», 
який здійснював ревізію їх діловодства (ст. 65 Положення); 
дисциплінарне провадження стосовно земських начальни-
ків порушували за пропозицією губернатора або постано-
вою губернського присутствія (ст. 137 Положення). Цілком 
погоджуємось зі змістом критики, але незрозуміло, яким чи-
ном порядок призначення на посаду земського начальника 
міг позначитися на ході цивільної чи кримінальної справи 
між двома селянами. Спираючись на зміст цієї критики, та-
кож можна зробити висновок, що позаяк земські начальни-
ки повністю залежали від повітової та губернської адміні-
страції, то під час вирішення судових справ, однією зі сторін 
яких був поміщик-землевласник або державний чиновник, 
земські начальники завжди ставали на їх бік. Однак архівні 
матеріали свідчать про зовсім  інше. Наприклад,  земський 
начальник  2-ї  дільниці Чернігівського  повіту  виніс  вирок 
про стягнення 20 крб із земського фельдшера за образу кон-
дукторів залізничної станції [19, арк. 1–44], а земський на-
чальник 4-ї дільниці Чернігівського повіту виніс вирок про 
стягнення  з  дворянина  (титулярного  радника)  Дубикова  
21  крб  за  образу  й  завдання  побоїв  селянину  Храпатому  
[20, арк. 1–22] та ін. [21, арк. 1–44]. Тому, на нашу думку, 
обвинувачення  земських  начальників  у  необ’єктивності 
розслідування судових справ не мають будь-яких підстав. Із 
цього приводу є дуже цікавий лист Чернігівського губерна-
тора земським начальникам від 18.04.1891 р.: «На земских 
начальников возложено обязательство к охранению безопас-
ности и прав частных лиц в сельских местностях. Земские 
начальники не должны забывать, что в сельской местнос-

ти живут не одни крестьяне, а и помещики, которых нуж-
но  также  защищать  от  самоуправства  дурного  элемента»  
[22, арк. 11].

4. Побоювання підвідомчих земському начальнику 
осіб оскаржувати його рішення

Апеляції чи скарги на судові рішення земських начальни-
ків подавали тому самому начальникові, чиє рішення оскар-
жували, а він повинен був упродовж трьох днів передати їх 
до  повітового  з’їзду. Незважаючи на  всі  обвинувачення  на 
адресу земських начальників у адміністративному тиску на 
підвідомчих їм осіб, у державних архівних установах вияв-
лено  багато  апеляційних  справ  на  рішення  земських  діль-
ничних начальників  [23]. Аж ніяк не можна  запідозрити в 
побоюванні  звільненого  волосного  писаря  Левченка,  який 
обвинуватив земського начальника 2-ї дільниці Вовчансько-
го  повіту  Харківської  губернії  Бабаєва  у  зловживаннях  та 
вимагав від губернського присутствія стягнути з начальника 
800  крб матеріальної шкоди  та  притягнути  його  до  кримі-
нальної відповідальності [24, арк. 16–17].

5. Кругова порука земських начальників та формаль-
ність з’ясування істини під час розгляду судових справ у 
повітовому з’їзді 

Апеляційною  інстанцією, де переглядали судові рішен-
ня земських начальників, було судове присутствіє повітово-
го з’їзду. Воно функціонувало під головуванням повітового 
предводителя дворянства, а до його складу входили повітові 
члени окружного суду, почесні мирові судді, міські судді та 
земські  начальники  (ст.  73  Положення).  Оскільки  земські 
начальники входили до  складу повітового  з’їзду,  вважаємо 
за доцільне більш докладно проаналізувати діяльність цьо-
го  адміністративно-судового  органу.  Розглянемо  висновки 
ревізії діловодства Сумського повітового з’їзду Харківської 
губернії,  а саме зауваження, яким неодмінні члени губерн-
ського  присутствія  вимагають  приділяти  особливу  увагу: 
формальне ставлення до встановлення істини у справі, від-
сутність  допитів  свідків  у  справах,  відсутність  підписів  у 
протоколах  судових  засідань,  велика  кількість  невиріше-
них  справ,  порушення  правил  збору  судового  мита,  пору-
шення  правил  направлення  довідок  про  судимість  у  архів  
[25, арк. 1–4]. Про формальність з’ясування істини у справах 
в  повітових  з’їздах  згадував  також  земський  начальник О. 
Новіков у своїх записках: «В общих гражданских вопросах 
решают по обстоятельствам дела, но  если  земский  (имею-
щий почему-то право заседать при разборе дела волостных 
судов  своего  участка)  скажет:  «О,  я  этого  знаю,  это  него-
дяй, суду можно поверить», – то невольно у других возни-
кает мысль «ему должно быть ближе известно», и решение 
утверждается» [26, с. 38].

Однак,  на  нашу  думку,  формалізм  розгляду  судових 
справ у повітовому з’їзді повністю залежав від суб’єктивного 
чинника, тобто професіоналізму, досвіду тих чиновників, які 
засідали в судовому присутствії  з’їзду. Щодо критики кру-
гової  поруки  земських  начальників  вважаємо,  що  вона  є 
необ’єктивною. Збереглося багато архівних справ, які свід-
чать, що земські начальники в судовому присутствії повіто-
вого з’їзду голосували про скасування рішення свого коле-
ги: наприклад, рішення Новомосковського повітового з’їзду 
Катеринославської  губернії про скасування постанови зем-
ського начальника 2-ї дільниці Новомосковського повіту Ка-
теринославської губернії [27, арк. 1–30], Хотинського повіто-
вого з’їзду про скасування постанови земського начальника  
6-ї дільниці [28, арк. 50] та ін. [29, арк. 9–10]. 

6. Зловживання та свавілля земських начальників
Здебільшого в центрі уваги критиків були повноваження 

земських начальників, надані їм ст. 61 Положення: «В случае 
неисполнения законных распоряжений или требований зем-
ского начальника лицами, подведомственными крестьянско-
му общественному управлению, он имеет право подвергнуть 
виновного  без  всякого  формального  производства  аресту 
на  время  не  свыше  трех  дней  или  денежному  взысканию 
не  свыше  шести  рублей».  Насправді  були  випадки,  коли  
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земський начальник штрафував селян, якщо вони не зніма-
ли шапки перед ним, не нагодували коня вівсом, іноді також 
траплялося  рукоприкладство.  Був  випадок,  коли  земський 
начальник бігав за селянами та стріляв у них із рушниці (піз-
ніше його було визнано психічно нездоровим) [30, с. 84–85]. 
Іноді у пресі з’являлись статті, які дуже гостро критикували 
інститут земських дільничних начальників. Чого тільки вар-
та стаття, опублікована в газеті «Мариупольская жизнь» № 
143: «Указывая на проявление самого дикого произвола и на-
силия стороны людей, единственным достоинством которых 
является предоставленная им власть» [31, арк. 38–39]. У ху-
дожньому творі В. Винниченка «Суд» земський начальник 
Самоцвіт б’є селян в обличчя прямо під час судового засі-
дання. 

Дуже  цікава  із  цього  приводу  думка  Е.П.  Бенніг-
сена:  «Часто  в  печати  попадаются  указания  на  разные 
«возмутительные»,  по  словам  газет,  случаи  наложения 
взысканий  земскими  начальниками.  Я  думаю,  однако,  что 
если бы господа, которые пишут об этих случаях, побывали 
в положении земского начальника и знали, в какое состояние 
способны иногда крестьяне привести самого спокойного и 
тихого человека, то они во многих случаях должны были бы 
отказаться от своего мнения и о их «возмутительности». А 
что, кроме того, в этих заметках многое преувеличивается, 
это, я думаю, известно всякому местному деятелю» [2, с. 81]. 
До речі, за образу земських начальників редактор «Мариу-
польской жизни» дістав догану,  а  соціаліст В. Винниченко 
був відомий своїми антимонархічними поглядами, тому його 
критика навряд чи могла бути об’єктивною. Необхідно ви-
знати, що між земськими начальниками й селянами існувала 
справжня  правова,  культурна,  освітня  прірва.  Однак  вирі-
шити цю проблему без втручання держави одними адміні-
стративними  заходами  земських  начальників  було  немож-
ливо. Відомий земський начальник О. Новіков чимало своїх 
грошей вкладав у розвиток освіти й медицини та зрештою 
збанкрутував.  Щодо  самодурства  та  зловживань  земських 
начальників, то й нині ніхто не застрахований від чиновни-
ків-самодурів. 

На  підставі  статті  62  Положення  земські  начальники 
здійснювали нагляд так само за волосними суддями та їх рі-
шеннями. Зазначений Закон («Положення про земських діль-
ничних  начальників»)  повністю  підпорядкував  земському 
начальникові  волосний  суд. Він  отримав  право  затверджу-
вати  волосних  суддів  серед  кандидатів,  обраних  сільським 
товариством. Голову волосного суду затверджував повітовий 
з’їзд за поданням земського начальника, а рішення волосного 
суду могли бути оскаржені земському начальнику. Є.С. Коц 
зауважує,  що  влада  земських  начальників  була  настільки 
великою, що вони накладали арешт на волосних суддів не 
тільки в разі притягнення останніх до дисциплінарної відпо-
відальності, але й тоді, коли вважали рішення суддів немо-
тивованими. Часто земські начальники прямо приписували 
волосному суду вирішити справу в тому чи іншому розумінні 
[32, с. 28]. Про подібне згадував у своїй записці міністр юс-
тиції І.Г. Щегловітов [33, с. 58].

Також слід доповнити, що земські начальники затверджу-
вали рішення волосних судів про тілесні покарання. Тобто за 
бажання земський начальник міг «натиснути» на волосний 
суд, і той міг прийняти рішення про застосування тілесних 
покарань до того чи іншого селянина. Однак про яке свавілля 
земських начальників може йтися, якщо в період із 1889 до 
1904 р. земські начальники Катеринославської губернії дали 
згоду на затвердження 1 712 рішень волосних судів про за-
стосування тілесних покарань [34, арк. 1–233]. Згідно з пе-
реписом  1897  р.  у  Катеринославській  губернії  проживало  
2  113  674  осіб  [35].  Про  застосування  тілесних  покарань 
земський начальник О. Новіков зазначав: «Действительно, с 
каждым годом сами земские начальники стали более и более 
пользоваться правом отмены розог…» [26, с. 87].

На  нашу  думку,  проблема  зловживань  та  свавілля  зем-
ських начальників була пов’язана з проблемою формування 

складу  земських  начальників.  Під  час  запровадження  роз-
глядуваного  інституту передбачалося, що посади  земських 
начальників  обіймуть  місцеві  дворяни-землевласники,  які 
будуть господарювати у своїх маєтках і водночас нести саме 
тут свою службу. Однак на практиці вийшло все по-іншому: 
невисоке жалування (2 200 крб), безперспективність служби 
[2, с. 72], необхідність жити в селі тощо. Усе це відвернуло 
передову частину дворянства від службової кар’єри на по-
саді  земського  начальника.  І  на  деяких  дільницях  посаду 
земського начальника обійняли «випадкові» особи (не зовсім 
компетентні та малоосвічені), єдиною метою яких було під-
вищення свого матеріального становища. 

7. Відсутність контролю за діяльністю земських на-
чальників 

Ефективність  діяльності  земських  начальників  багато 
в чому залежала від ступеня контрольованості  зазначеного 
інституту. Положення 12 липня 1889 р.  установило  тверду 
вертикаль  урядової  влади по  лінії міністерства  внутрішніх 
справ: МВС – губернське присутствіє на чолі з губернатором 
– повітовий з’їзд – земський начальник. 

Ревізії діяльності земських начальників як із боку пові-
тової та губернської влади, так і Земського відділу Міністер-
ства внутрішніх справ здійснювалися дуже рідко й не мали 
систематичного  характеру.  Міністерство  внутрішніх  справ 
видавало циркуляри,  в  яких  здійснення  ревізій  селянських 
органів  управління  покладалося  на  губернаторів,  але  най-
частіше останні ухилялись від виконання цих директив. Так, 
упродовж 1898 р. у Полтавській губернії з 83 дільниць тільки 
у 18 було здійснено ревізії, в 1899 р. – у 16, в 1900 р. – у 13, 
в 1901 р. – у 1, а в 1902 р. – у жодній. У Чернігівській губер-
нії впродовж зазначеного періоду не було здійснено жодної 
ревізії.  Така  сама  ситуація  спостерігалася  і  в Херсонській, 
Харківській, Московській, Орловській, Пензенській, Катери-
нославській, Бессарабській, Володимирській, Олонецькій та 
Оренбурзькій губерніях [16, с. 102].

Про те, що губернські присутствія ставляться занадто фор-
мально до своїх обов’язків, згадував Е.П. Беннігсен [2, с. 71]. 
Траплялося це через різні причини. По-перше, особи, на яких 
було покладено Законом цей нагляд, тобто повітові предводи-
телі дворянства, за особливими винятками не тільки його не 
здійснювали, але й ухилялися, тому що підвідомчі їм земські 
начальники були одночасно й тими особами, від яких значною 
мірою залежало саме обрання повітових предводителів. По-
друге,  найчастіше  предводителі  й  неодмінні  члени  присут-
ствій,  які  здійснювали ревізію,  самі не  завжди мали високу 
компетенцію щодо питань, які мали перевіряти. 

На нашу думку, здійснення ревізій земських начальників 
повністю залежало від особистого бажання губернатора. На-
приклад, В’ятський губернатор у 1900 р. здійснив ревізію в 
38 дільницях, а за період з 1912 до 1915 р. – у 40 дільницях  
[3, с. 149]. Після ревізії губернські присутствія складали до-
повіді про «недогляди», які направляли земським начальни-
кам. Як правило, наслідком ревізії було звільнення з посади 
декількох земських начальників [2, с. 77]. Необхідно зверну-
ти увагу на те, що кожного року кількість ревізій земських 
начальників  зменшувалася,  а  це  було  пов’язано  з  тим, що 
земські начальники набували досвіду роботи.

У процесі вивчення архівних матеріалів судової практи-
ки можна дійти висновку, що місцева влада на основі реві-
зій  засвідчувала  переважно  задовільну  судову  діяльність 
земських  начальників,  хоча  й  виявляла  певні  недоліки. Як 
приклад можна навести результати ревізії неодмінних членів 
Харківського  губернського  присутствія  щодо  судочинства 
земських начальників Ізюмського та Сумського повітів: не-
має  постанов  про  прийняття  справ  до  свого  провадження  
[36, арк. 19]; відсутні відмітки у книгах вхідної та вихідної 
кореспонденції; повільно  здійснюється виконання у кримі-
нальних справах; несвоєчасно направляються в архів довід-
ки про судимість; у кримінальних справах не зазначено місце 
проживання  обвинуваченого;  наявне  відкладення  розгляду 
справ без поважних причин [37]. Однак зовсім інші порушен-
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ня було виявлено за результатами ревізії справ земського на-
чальника 5-ї дільниці Ізюмського повіту Харківської губернії, 
про що слід процитувати: «При ревизии Земского начальника  
5-го участка де Колье оказался поражающий непорядок! Все 
дела наброшены в одну кучу: там были уголовные и граж-
данские дела, и жалобы на местах, никуда не положенные, 
переписка волостного правления, здесь явно бесспорно, что 
земский начальник никогда не посещает волостного правле-
ния, не обращает ни малейшего внимания на находящиеся 
дела.  Постоянное  местожительство  Земского  начальника 
находится в 60 верстах от вверенного ему участка и явное 
дело  он  не  имеет  возможности  наблюдать  за  волостными 
правлениями и волостными судами. Номерная книга не про-
нумерована, ни вводной нет ни скрепи, ни печати Земского 
начальника. Жалобы от потерпевших лиц принимаются как 
председателем волостного суда,  так и старостою у себя на 
дому, благодаря чему такие жалобы остаются написанными 
на клочках бумаги и не внесены в книги волостного суда» 
[38, арк. 22]. Неодмінний член Чернігівського губернського 
присутствія після ревізії  діловодства  земського начальника 
5-ї дільниці Ніжинського повіту звернув увагу на те, що ад-
міністративні стягнення на посадових осіб не виконуються 
впродовж декількох місяців [39, арк. 13]. 

Як  виявляють  матеріали  державних  архівних  установ 
України, ревізії діяльності земських начальників і повітових 
з’їздів  здійснювалися  губернаторами  й  неодмінними  чле-

нами губернських присутствій. За  їх підсумками службову  
діяльність деяких земських начальників виносили на розгляд 
губернського присутствія, яке своєю чергою остаточно вирі-
шувало питання про перебування їх на посаді. Це свідчить 
про те, що влада не приховувала діяльність земських началь-
ників, які зловживали своїми повноваженнями або, навпаки, 
нічого не робили, а намагалася, щоб на місцях були дійсно 
досвідчені керівники та судді,  які  ефективно виконували б 
свої функції.

Зважаючи на вищевикладене, слід зазначити, що за на-
явності бажання можна тенденційно добрати факти, які свід-
чать або про поразку реформи 1889 р., або про її абсолютний 
успіх. Однак такий підхід до вивчення розглядуваного інсти-
туту буде віддалений від історичної істини, тому що в житті 
було й те й інше.

В українських  губерніях Російської  імперії,  як  свідчать 
матеріали різних ревізій та інші джерела, судову діяльність 
земських  начальників  можна  визнати  більш-менш  задо-
вільною.  Водночас  судові  повноваження  земських  началь-
ників зазнали значних змін. У 1912 р. Микола II затвердив 
закон про реорганізацію місцевого суду, згідно з яким зем-
ські начальники втрачали свої судові повноваження. Однак 
головною причиною цього була не погана робота земських 
начальників у цій царині, а збільшення їх адміністративно-
го  навантаження,  пов’язаного  з  реалізацією  столипінської 
аграрної реформи.
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У статті розглянуто симбіотичний характер взаємодії політичної та правової систем суспільства, за якого обидві системи зберігають 
свою відносну самостійність і самоцінність. Обґрунтовується думка, що взаємодія між цими системами простежується на рівні всіх їх під-
систем: інституційної, нормативної, функціональної, ідеологічної, комунікативної та результативної. Робиться висновок, що з розвитком 
правової державності роль і значення права в його взаємодії з політикою неухильно зростають, а провідну роль у закріпленні політичної 
системи відіграє конституційне право.

Ключові слова: політика, право, політична система, правова система, правова політика, конституційні засади політичної системи.

В статье рассмотрен симбиотический характер взаимодействия политической и правовой систем общества, при котором обе си-
стемы сохраняют свою относительную самостоятельность и самоценность. Обосновывается мысль, что взаимодействие между этими 
системами прослеживается на уровне всех их подсистем: институциональной, нормативной, функциональной, идеологической, комму-
никативной и результативной. Делается вывод, что с развитием правового государства роль и значение права в его взаимодействии с 
политикой неуклонно возрастают, а ведущую роль в закреплении политической системы играет конституционное право.

Ключевые слова: политика, право, политическая система, правовая система, правовая политика, конституционные основы по-
литической системы. 

The article considers the symbiotic nature of the interaction of the political and legal systems of society, in which both systems retain their 
relative independence and self-worth. It justifies the idea that the interaction between these systems can be traced at the level of all their sub-
systems: institutional, normative, functional, ideological, communicative and efficient. It is concluded that with the development of a legal state, 
the role and importance of law in its interaction with politics is steadily increasing, and constitutional law plays a leading role in consolidating the 
political system.

Key words: politics, law, political system, legal system, legal policy, constitutional foundations of the political system.

Питання  про  співвідношення  права  й  політики  на-
лежить до вічно актуальних  і «гостросюжетних», воно  з 
незапам’ятних  часів  було  предметом  наукових  дискусій. 
Для  ранніх  філософів,  включаючи  Платона  й  Аристоте-
ля в Європі, Конфуція й Каутилью в Азії та Ібн Хальдуна 
в Північній Африці, відмінність між сферами політики  і 
права була розмитою. Нерозривний зв’язок між цими дво-
ма  світами  зберігається  й  сьогодні,  незважаючи  на  дис-
циплінарний розподіл, спричинений рухом до спеціаліза-
ції науки в Новий і Новітній час. Реальність є такою, що 
відносини між  правом  і  політикою мають  симбіотичний 
характер. І сьогодні політика й право залишаються суміж-
ними сферами наукового знання, такими собі «сіамськими 
близнюками» в системі суспільних наук. 

Натепер  геополітична  ситуація  вказує  на  те,  що  до-
слідження  відносин між правом  і  політикою  стає  дедалі 
більш актуальним в обох вимірах – як у теоретичному, так 
і в практичному. Причини цього є вельми різноманітними: 
від розгортання процесів демократизації до глобалізації й 
інформатизації суспільних відносин. Раптові й різкі зміни 
у взаємодії цих двох інститутів можуть призвести до сут-
тєвих змін у системі публічного врядування. 

Поняття політичної  системи з’явилося первісно в  за-
хідній соціології та політології, що пов’язано з розвитком 
системних досліджень. Безпосередньо ж  теорія політич-
ної  системи почала  активно розроблятися  західними по-
літологами з початку 50-х рр. XX ст. Зокрема, Д.  Істон  і 
Г. Алмонд заклали основи різних варіантів концепції по-
літичної системи й дали поштовх до розвитку теорії полі-
тичної системи суспільства загалом. У західній юриспру-
денції політологічні концепції політичної системи взяті на 
озброєння представниками соціологічної та реалістичної 
шкіл права.

До вітчизняної науки категорія політичної системи ввій-
шла на зламі 60–70-х рр. ХХ ст., була широко представлена в 
працях Ф.М. Бурлацького, М.М. Разумовича, Ю.О. Тихоми-
рова, Б.М. Топорніна та ін. У 80-х рр. ХХ ст. категорія «по-
літична  система»  почала  стверджуватися  у  філософській, 
політичній літературі радянського суспільства, а з початку 

90-х рр., в умовах розбудови в пострадянських республіках 
демократичної правової державності, взаємодія політичної 
та  правової  систем  суспільства  міцно  ввійшла  до  перелі-
ку  найбільш  актуальних  проблем  загальнотеоретичної  й 
галузевої  юриспруденції.  Серед  українських  авторів,  які 
досліджували  цю  проблематику,  можна  відзначити  таких 
як Ф.В. Барановський, О.О. Долженков, В.С. Журавський,  
О.І.  Категоренко,  В.І.  Бортніков,  В.П.  Горбатенко,  
Д.М.  Горєлов,  І.А.  Грицяк,  Г.І.  Калінічева, А.І.  Кудрячен-
ко,  В.І.  Ливенко,  О.М.  Литвиненко,  М.І.  Михальченко,  
Е.М. Ожиганов, Ф.М. Рудич, О.Г. Стариш та ін. 

Утім,  попри  наявність  широкої  доктринальної  бази, 
питання взаємодії права й політики здебільшого розгляда-
ються без урахування системного характеру обох суспіль-
них явищ. Тож метою статті є з’ясування співвідношення 
та  взаємодії  політичної  й  правової  систем  суспільства  з 
урахуванням  їх  статичних  і  динамічних  характеристик, 
новітніх тенденцій розвитку держави і права. 

Розпочинаючи  наше  дослідження,  визначимося  з  ви-
хідними поняттями. Під політичною системою розумієть-
ся «інтегрована сукупність усіх елементів, що стосуються 
формування й реалізації влади та утворюють структурно 
впорядковану  цілісність,  основне  призначення  якої  по-
лягає в управлінні суспільством і регулюванні суспільно-
політичної діяльності з метою забезпечення стабільності 
й  збереження  наявного  суспільства,  створення  необхід-
них  умов  для  його  всебічного  розвитку»  [1,  c.  112]  або 
«самостійна сфера життя суспільства,  котра пов’язана  зі 
здійсненням політичної влади, у тому числі державної, з 
діяльністю  спеціальних  державних  органів  управління  і 
примусу» [2, c. 290]. Натомість під правовою системою ро-
зуміють «конкретно історичний, реально існуючий комп-
лекс  взаємопов’язаних  юридичних  засобів  і  явищ  дер-
жави» [3, c. 561], «сформовану під впливом об’єктивних 
закономірностей  розвитку  суспільства  сукупність  усіх 
його правових явищ, які перебувають у  стійких  зв’язках 
між собою та іншими соціальними системами» [4, c. 560]. 

У структурі політичної системи традиційно виокрем-
люється  чотири  підсистеми  (сторони):  інституційна, 
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регулятивна,  функціональна  та  комунікативна.  Іноді  по-
ряд  із  ними  вирізняють  політичну  ідеологію  й  політич-
ну культуру [5, c. 128]. Натомість до структури правової 
системи  зараховують  інституційну,  нормативну,  ідеоло-
гічну, функціональну та результативну [4, c. 562]. Однак 
відмінності  в  переліку  елементів  політичної  та  правової 
систем мають скоріше не сутнісний, а методологічний ха-
рактер. Тому під час застосування аналогічного підходу до 
структурування у складі обох систем можна виокремити 
інституційну, регулятивну, функціональну, комунікативну, 
ідеологічну й результативну підсистеми. Більше того, зна-
чною мірою обидві системи збігаються, причому за всіма 
групами елементів. У підсумку багато суб’єктів політич-
ної системи отримують правовий статус і беруть участь у 
правових відносинах, хоча деяким суб’єктам права участь 
у політичному процесі заборонена (наприклад, релігійним 
організаціям  у  світській  державі,  іноземцям,  господар-
ським товариствам тощо). Чимало правових приписів  та 
інструментів,  особливо  в  межах  конституційного  права, 
мають політичний  зміст,  а  постулати певних політичних 
ідеологій отримують юридичне оформлення й підтримку. 

Доволі часто, коли йдеться про співвідношення полі-
тики  і права, насправді мається на увазі  співвідношення 
загальносистемне. Однак не  завжди співвідношення між 
різними підсистемами політичної та правової систем ма-
ють аналогічний характер, тому важливо усвідомлювати, 
про співвідношення яких елементів конкретно йдеться та 
коли таке співвідношення не має зальносистемного харак-
теру, чітко про це зазначати.

Нерозривний  зв’язок  між  правом  і  політикою  ніколи 
не  буває  статичним,  він  швидше  є  рухливим,  реагуючи 
в різний час на основні питання та  ідеї  сучасності. Між 
правом і політикою із самого початку не було та, ймовір-
но, у принципі бути не може повної гармонії, втім це не 
означає, що вони «приречені» тільки на конфронтацію. Їм 
зовсім не обов’язково бути непримиримими антиподами. 
Більше того, у права й політики є низка спільних власти-
востей і призначень: регулятивно-спрямовуючий вплив на 
суспільне життя й ті процеси, що в ньому відбуваються; 
владні начала; відображення у праві деяких збіжних з по-
літичними вимог; значною мірою єдине поле дії та цілі. 

Уся  політична  анатомія  цивілізованого  суспільства 
так  чи  інакше  оформлюється  й  закріплюється  правом. 
Аристотель  узагалі  вважав  право  політичним  явищем, 
оскільки  сутність  права,  на  його  думку,  зумовлена  полі-
тичною природою людини. Натомість Ф.В. Тарановський 
визначав  державу  як  «союз людей,  котрі живуть на пев-
ній  території  й  підпорядковані  єдиній  політичній  владі»  
[6, c. 348]. Сучасні правники й політологи з аксіологічного 
погляду розглядають правові й політичні цінності в їх тіс-
ній єдності та взаємодії як рівновеликі сутності [7]. Право 
є найважливішим інструментом дій уряду, інструментом, 
за допомогою якого уряд намагається впливати на суспіль-
ство, тобто способом реалізації державної політики. Пра-
во  також  є  засобом,  за  допомогою  якого  сам  державний 
апарат структурується, регулюється й контролюється. То 
ж не дивно, що право є важливим «призом» у політичній 
боротьбі, адже це право визначає порядок здійснення по-
літики.

Діалектика  взаємовідносин  між  політичною  і  право-
вою  системами  є  складною  й  суперечливою. Марксист-
ська теорія виходила  з  того, що «все юридичне в основі 
своїй  має  політичну  природу»  (Ф.  Енгельс),  що  «закон 
є  міра  політична,  є  політика»  (В.І.  Ленін).  Свого  часу  
Є.Б. Пашуканіс писав: «Ми за те, щоб у праві на першому 
місці  стояла політика, щоб політика  тяжіла над правом» 
[8, c. 48]. Вона й «тяжіла», особливо в 30-ті роки ХХ ст. 
Непоодинокі випадки такого «тяжіння» спостерігаються й 
сьогодні.

Сьогодні  одні  вчені  вважають, що  право  –  це  явище 
«неполітизоване», принаймні воно таким має бути, оскіль-

ки покликане слугувати більш високим цілям, ніж цілі по-
літики; інші стверджують, що у праві завжди наявний по-
літичний складник. Але це – крайнощі, а є й «напівтони», 
певні  нюанси. У цьому  контексті  заслуговують  на  увагу 
міркування П. Сандевуара: «Право може не тільки вира-
жати політику й бути засобом її реалізації, а й виявитися 
в  повному  підпорядкуванні  політиці,  бути  придушеним 
нею.  Але  перевага  політики  над  правом  має  свої  межі. 
За певних умов політика може й повинна придушуватися 
правом або принаймні підкорятися праву, перебувати в за-
лежності від нього. Якщо політичні керівники здійснюють 
якісь кроки всупереч праву, останнє виявлятиметься шля-
хом обмеження  їхньої  свободи дій,  запобігаючи  їхньому 
самоуправству» [9, c. 61–64]. 

Взаємодія права й політики може бути цілком продук-
тивною, для цього треба вміти щоразу знаходити розумний 
баланс між ними. Такий баланс, як правило, досягається 
в  тому разі,  якщо політика  є  правовою  [10]. Сам  термін 
«правова політика» говорить про те, що обидва феномени 
тісно пов’язані й вектор їхнього розвитку єдиний. Іншими 
словами, вони властивими їм методами виконують одні й 
ті самі завдання. 

Взаємодію політичної і правової систем можна розгля-
дати як:

1) вплив політики на право. Оскільки політика частко-
во реалізується шляхом правотворчості, політика визначає 
право, зміст правових норм;

2)  можливість  здійснення  політики  поза  правовими 
формами  (так  звана  «пряма  дія»).  Держава  проводить 
свою  політику  як  у  правових  формах  (правотворчість  і 
правозастосування), так і в позаправових (організаційних, 
матеріально-технічних тощо). Держава може використати 
й інші механізми, як правомірні (наприклад, роз’яснення 
політики держави в ЗМІ, звернення до громадян, консуль-
тації із зацікавленими соціальними групами), так і непра-
вомірні  (наприклад,  залякування  політичних  опонентів). 
Однак для правової держави є аксіомою, що будь-яка дія 
держави, котра обмежує права і свободи людини, є можли-
вою тільки на підставі правової норми;

3) вплив права на політику (прямий чи непрямий). Як 
приклад прямого впливу можна навести положення Кон-
ституції України 1996 р. про засади конституційного ладу 
та права й свободи людини та громадянина. Зокрема, Кон-
ституція:  1)  проголошує людину,  її  права  і  свободи най-
вищою соціальною цінністю (ст. 3); 2) указує на демокра-
тичний,  соціальний  і правовий характер держави  (ст. 1); 
3) гарантує поділ влади (ст. 6); 4) проголошує політичну, 
економічну та ідеологічну багатоманітність (ст. 15) тощо. 
З названих і багатьох інших питань політика держави жор-
стко пов’язана правом. Непрямий вплив права на політи-
ку  можна  проілюструвати  на  прикладі  виборчого  права. 
Вплив права на політику забезпечується також правовою 
культурою, оскільки дотримання права саме по собі є по-
літикою,  причому  не  єдино  можливою.  Нерідко  правові 
норми просто ігноруються в політичній діяльності; 

4)  можливість  невідповідності  права  політиці.  Ува-
жається, що право завжди є більш консервативним, ніж 
політика,  відстає  від  політики.  Наприклад,  у  разі  при-
йняття політичного рішення, котре вимагає реалізації  в 
законі, необхідно розробити проект  закону  і пройти всі 
стадії законодавчого процесу. Невідповідність права по-
літиці може бути пов’язана й  із недосконалістю закону, 
застосування якого може призвести до непередбачуваних 
наслідків.

Політика відрізняється від права кількісним охоплен-
ням соціальних сфер і динамікою їх оцінювання. Іноді полі-
тичні відносини зачіпають рівень інтуїтивного сприйняття 
людини, категорій, які не піддаються логічній оцінці (сим-
патії, антипатії, авторитет, харизма, відданість, патріотич-
ність, віра, справедливість тощо). У свою чергу, право −  
це  результат  тривалого  існування  усталених  оціночних 
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категорій,  котрі  міцно  увійшли  в  структуру  соціального 
менталітету. Як слушно зазначає А.В. Юрковський, «існу-
ють сфери суспільних відносин, які, безумовно, зрозумілі 
й прийнятні на інтуїтивному чи чуттєвому рівнях, але не 
доступні правовому регулюванню, однак які можуть бути 
об’єктом політичних відносин» [11, c. 36].

Позитивне право  (законодавство) виникло й розвива-
лося разом із державою – головним інститутом (суб’єктом) 
політики, під якою здавна розумілося мистецтво управлін-
ня людьми в цивілізованому суспільстві, участь класів, со-
ціальних груп і їхніх організацій в управлінні державою, у 
справах держави. Однак політика – більш широке явище, 
ніж діяльність держави. До переліку сучасних політичних 
інститутів  (організацій)  належать  також  політичні  пар-
тії,  інші  громадські  формування,  передусім  профспілки, 
об’єднання  підприємців,  інші  організації,  котрі  виража-
ють  важливі  інтереси  суспільства  (охорона  навколиш-
нього  середовища,  захист  прав  людини  тощо),  та  багато 
інших об’єднань. Однак держава посідає особливе місце у 
виробленні та здійсненні політики як організація, що ви-
ражає  загальнонаціональні  інтереси  населення  цієї  краї-
ни, тобто всіх соціальних груп.

Співвідношення права з державою й іншими суспіль-
но-політичними інститутами складалося по-різному в іс-
торії  людства. У  стародавню  епоху  цивілізації  в  країнах 
Стародавнього Сходу (Вавилон, Єгипет, Шумер) виникали 
деспотичні держави, де воля верховного правителя (а його 
особа частіш за все обожествлялася) визначала  зміст  за-
кону й означала найвищу справедливість. Держава в особі 
царя, фараона творила і закон, і право. Але й у ті прадавні 
часи політика держави спиралася на підтримку таких най-
важливіших інститутів, як військо, релігія (і храми, які її 
представляли), чиновництво, община та сім’я. Зберігався 
й вплив звичаїв на правові системи, особливо на общинні 
порядки, побут і сімейні відносини. 

У стародавніх державах  Індії  та Китаю першими пра-
вовими джерелами слугували священні книги (веди), філо-
софські політичні трактати (конфуціанство, Артхашастра), 
на які спиралися закони царів. Тут релігійно-общинні й мо-
ральні традиції слугували основою державних законів.

Отже, у стародавніх цивілізаціях позитивне право все 
ж  не  було  простим  свавіллям  царів.  Державна  влада  не 
вважалася ще самостійним політичним інститутом – вона 
спиралася на божественний промисел, а закони і право –  
на  заповіді  релігії,  стародавні  звичаї,  моральні  засади 
шлюбу тощо.

В  античних  державах  Стародавньої  Греції  та  Риму 
отримали розвиток різноманітні форми правління (демо-
кратія, аристократія, монархія, тиранія). Співвідношення 
права і держави набувало більш різноманітних форм. Саме 
в  античних  державах  зародилося  й  поняття  політики  як 
суспільного (світського) інституту, що відображає спільні 
справи полісу (міста-держави), типового для державності 
Стародавньої Греції та Риму. Звісно, і в античні часи збе-
рігалося уявлення про божественне походження держави 
й  покровительство  богів  його  політиці  (у  т.  ч.  війнам)  і 
вплив стародавніх звичаїв і міфів на політику, на вирішен-
ня державних справ, що відбувалося часто в сакральних 
формах  (наприклад,  вибори  посадових  осіб  за  жеребом, 
вплив знатних, найдавніших за походженням – аристокра-
тії, ради старійшин – ареопагу, сенату тощо). Однак деда-
лі більше отримувало наукове визнання першості законів 
перед державною владою (Платон), справедливості як го-
ловної основи політики (Аристотель).

У Середні віки політичні  інститути були зосереджені 
в  руках  верховних  феодалів  і  церкви.  Значну  роль  віді-
гравали  царський  двір,  різноманітні  його  «партії»,  котрі 
досягали впливу на монарха часто шляхом заколотів і за-
стосування сили, укладення угод між групами феодалів і 
придворних у боротьбі за владу. Характерною рисою по-
літики середньовічних держав була роздробленість влади 

між окремими герцогствами, князівствами, так звана сень-
йоральна монархія. Наслідком цього був і партикуляризм 
(розрізненість)  феодального  права.  Особливе  становище 
міст у феодальному суспільстві,  завоювання ними само-
стійності (Ганзейський союз, Магдебург, Венеція та інші 
міста  Італії, Новгород  і Псков у феодальній Росії) поро-
джували  й  особливе  право  міст,  яке  відображало  інтер-
еси  купецтва,  ремісничих  цехів,  розвиток  мореплавства.  
У Середні віки зберігався й значний вплив релігії, а також 
місцевих звичаїв на правові системи. Одним із головних 
знарядь політики були війни між державами й окремими 
феодальними  володарями.  К.  Маркс  назвав  феодальне 
право «кулачним правом», правом сильного. У кінцевому 
підсумку феодальне право було підпорядковане військовій 
силі – головному аргументу у вирішенні спорів між сень-
йорами-феодалами та їхніми державами.

В умовах утворення централізованих монархій (абсо-
лютизму) в Європі, великих теократичних монархій в Азії 
та Північній Африці  право  й  закон  стають  дедалі  більш 
підпорядкованими  політиці  цих  держав,  їхній  бюрокра-
тичній  і  військовій машині, що виражала  інтереси прав-
лячих станів – дворянства й духовенства. Крупні  імперії 
прагнули закріпити привілеї дворянства та чиновництва, 
що формувалося  здебільшого  з дворян,  а  також привілеї 
церкви. Імператорська влада спиралася не стільки на пра-
во як міру справедливості, скільки на свавілля, закріплю-
ючи у своїх законах жорстокі покарання для непокірних, 
суд за доносами  і  свідчення під тортурами, кримінальну 
відповідальність за святотатство, чаклунство та інші зло-
чини проти релігії.

Докорінний поворот у співвідношенні політики і права 
відбувся в ході буржуазних революцій у Європі й Північ-
ній Америці. Цей процес зайняв у розвитку країн Європи 
ціле  століття  й  супроводжувався  поверненням  до  імпер-
ської,  але  тепер  уже  буржуазної  влади,  повільними  по-
ступками в тих імперіях, що збереглися.

Однак  рано  чи пізно  законодавча  влада перейшла  до 
рук  органів  народного  представництва  –  парламентів.  
У  XIX  ст.  законодавство  стає  вираженням  волі  народу 
(нації),  який  обрав  парламент.  Зрозуміло,  такий поворот 
відбувся не одразу, оскільки виборче право ще довго за-
лишалося обмеженим різноманітними цензами, передусім 
майновими, цензами осілості та письменності. Однак бур-
жуазія, а потім і середні класи дрібних підприємців, фер-
мерів, службовців, кваліфікованих робітників отримують 
можливість відобразити свої інтереси в законах держави. 
Для цього різноманітні верстви суспільства об’єднуються 
в політичні партії, профспілки, інші організації, котрі ста-
ють основними провідниками політики різних класів і со-
ціальних груп.

Важливо при цьому підкреслити, що закони парламен-
ту стають обов’язковими для виконавчої та судової гілок 
влади. І хоча зберігався вплив великого капіталу на зако-
нодавство  та  його  виконання,  бюрократизм  та  інші  «ві-
чні» пороки державності, усе ж принципи рівноправ’я й 
судового захисту давали змогу захистити законом і певні 
інтереси  трудящих. Ці  тенденції  часто  викривлялися ре-
акційною політикою властей, однак все одно дедалі більш 
зміцнювалися в буржуазному світі, зокрема, і під впливом 
соціальної політики соціалістичних держав, лівих партій, 
котрі  змушували  держави  до  досягнення  повної  рівно-
правності громадян, захисту інтересів трудящих.

Істотний прогрес  у  досягненні  пріоритету права  сто-
совно політики відбувся після Другої світової війни. Цей 
прогрес був зумовлений досягненням єдності Об’єднаних 
Націй  у  боротьбі  проти  фашизму  й  проголошенням  За-
гальної декларації прав людини, яка закріпила свободу та 
гідність людини основною метою політики й  законодав-
ства всіх держав-членів ООН.

У  сучасну  епоху  питання  про  взаємозв’язок  і  вза-
ємодію  політики  держави  з  правом  набуває  найважли-
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вішого  значення також тому, що позитивне право тільки 
тоді  є  справедливим  і  гуманним,  коли  воно  є  однаково 
обов’язковим, а права й обов’язки рівними для всіх гро-
мадян, у тому числі й для чиновників державного апара-
ту, депутатів, керівників держави [12, c. 174]. Зрозуміло, 
при цьому йдеться не про особливі повноваження органів 
держави та посадових осіб на здійснення державної вла-
ди. Такі повноваження делеговані їм суспільством (через 
парламент чи безпосередньо в порядку референдуму).

З наукового погляду важливо  з’ясувати набір  тих де-
термінант,  котрі  спричиняють  зближення  між  правовою 
й політичною  системами. Ці  детермінанти  криються  пе-
редусім  у  сучасному  суспільстві,  в  якому  велика  увага 
приділяється відносинам, що ґрунтуються на юридичних 
засадах. Ця тенденція включає навіть незначну випадкову 
діяльність, котра зазвичай не вимагає втручання правових 
норм. Друга причина проявляється в значному розширенні 
сучасної держави загального добробуту і збільшенні кіль-
кості  регулюючих  органів,  котрі  повинні  пройти  процес 
прийняття стандартизованих правових норм. Це супрово-
джується  зростанням  кількості  питань,  які  вирішуються 
органами  виконавчої  влади,  органами  місцевого  само-
врядування та судами, чиї рішення можуть безпосередньо 
вплинути  на  реалізацію  державної  політики.  І,  нарешті, 
судові органи отримують право впливати на основні пи-
тання політики (особливо це помітно на прикладі консти-
туційних  судів)  у  процесі  судового  розгляду. Певні  при-
чини зближення права й політики полягають у зростаючій 
фрагментації влади всередині політичних гілок влади (за-
конодавчої та виконавчої). Коли політичні гілки влади не 
можуть діяти, люди, котрі шукають вирішення конфліктів, 
прагнуть звернутися до суду за рішенням. 

Незважаючи на загальну тенденцію зближення, на пев-
ному рівні  існують стійкі  елементи автономії між двома 
явищами. М. Церар слушно розподіляє фактори збережен-
ня автономії права від політики на дві групи: формальні 
й матеріальні. Значною мірою саме формальними факто-
рами автономії сучасного права є його специфічний фор-
малізм, абстрактна природа, загальність, систематичність, 
специфічне  лінгвістичне  вираження  (юридична  мова)  і 
професіоналізація  його  агентів;  у  матеріальному  сенсі 
автономія права забезпечується передусім його власними 
цінностями,  що  склалися  й  консолідувалися  історично 
(завдяки правовій традиції) та відрізняються як відносно 
незалежне ціле від політичних, моральних, звичаєвих, ре-
лігійних та інших цінностей [13, c. 24].

З погляду права можна зробити висновок, що як наці-
ональне, так і міжнародне право функціонують стосовно 
політики в трьох основних аспектах, а саме як мета, засіб 
або перепона. По-перше, політика (в сенсі політичної сві-
домості  чи  політичних  суб’єктів) може  визначати  своєю 
метою певні переважно правові цінності чи інститути (як-
от принцип юридичної рівності, презумпція невинуватос-
ті, право на недоторканність приватного життя тощо). У 
цьому разі політичне розуміння цих цінностей або інсти-
тутів стає практично ідентичним власне правовому розу-
мінню  відповідних  цінностей  або  інститутів.  По-друге, 
політика може сприймати право просто як  засіб реаліза-
ції певних політичних інтересів. У цьому разі політика є 
нейтральною у своєму відношенні до закону (наприклад, 
політика  визначає  та  реалізує  свої  політичні  інтереси  й 
цілі згідно з принципами законності та юридичної рівно-
сті). По-третє, політика може розглядати право як перепо-
ну на шляху  до  досягнення певних політичних цілей. У 
цьому разі є два основні рішення: або політика переважає 
над  правом,  або  навпаки.  У  першому  випадку  політика 
здійснює свої рішення за рахунок верховенства права (на-
приклад, законодавчий орган приймає закони, котрі наді-
ляють виконавчу владу більш широкими повноваженнями 
дискреційного характеру, або політика залишає право без 
змін, але не діє згідно з ним), тоді як у другому випадку ав-

тономія права зберігається рішеннями вищих (міжнарод-
них чи національних) судів чи  іншими діями, що вчиня-
ються юристами, різноманітними організаціями, нарешті, 
що  не  менш  важливо,  широкими  колами  громадськості, 
щоб зупинити протиправні дії політичних діячів.

За  своєю  нормативною  структурою  й  фактичним 
функціонуванням  політика  є  більш  гнучкою  і  здатною 
до  адаптації,  ніж  право.  Як  слушно  зауважує М. Церар, 
«політичне  рішення  чи  політична  угода  можуть  бути  з 
погляду  змісту  значно більш різноманітними й наповне-
ними різними нюансами, ніж це зазвичай притаманно для 
рішень  чи  угод  у  правових формах  (наприклад,  судових 
рішень або контрактів)» [13, c. 33]. Водночас у політики є 
значно ширше поле діяльності. Порівняно із законом полі-
тика не обмежена рамками встановлених правових норм, 
але може більшою мірою, ніж закон,  і більш різноманіт-
ним  чином  поширюватися  на  інші  ціннісно-нормативні 
сфери  (наприклад, сфери релігії, моралі,  економіки,  зви-
чаїв тощо). Відповідно, політика також є більш гнучкою 
в пошуку компромісів між різними ідеологічними, цільо-
вими чи нормативними чинниками. Право також у цьому 
стосунку є більш жорстким і може забезпечувати компро-
міс  тільки  в  тому  разі,  якщо правова  система  диктує  чи 
допускає,  наприклад,  «компроміс»  між  обтяжуючими  й 
пом’якшуючими  обставинами  в  кримінальних  справах 
або компроміс між принципом юридичної рівності й со-
ціальною державою в питаннях соціального захисту гро-
мадян.

За  своєю  природою  і  практичним  функціонуванням 
політика є значно менш передбачуваною й надійною, ніж 
право. З деякою  іронією ми можемо шукати  і  знаходити 
підтвердження  цьому  в  багатьох  політичних  (особливо 
передвиборних)  обіцянках  і  передбаченнях.  І,  навпаки, 
юридичні дії доволі точно визначаються опублікованими 
правовими актами, котрі можуть бути змінені тільки згід-
но  з  раніше  передбаченими  та,  як  правило,  публічними 
процедурами. Навпаки, політична діяльність, особливо в 
тій її частині, котра легітимно виходить за межі правової 
сфери, визначається більш вільно й не підлягає жорстким 
часовим умовам та обмеженням. Крім того, значна части-
на  політичних  орієнтирів  і  норм,  які  фактично  визнача-
ються, встановлюється політичними суб’єктами кулуарно 
й не є прозорою для громадськості.

У  підсумку  право  й  політика  створюють  власні  кон-
кретні картини реальності. Жодна із цих картин не відпо-
відає повною мірою дійсності як такій, що є неподільною 
цілісністю за межами нашого людського розуміння. Тим 
не менше обидві конкретні картини мають величезне зна-
чення для нашого суспільного життя. Іноді вони збігають-
ся,  іноді  більшою чи меншою мірою  різняться. Однак  є 
дещо, що право, хоч національне, хоч міжнародне, ніколи 
не має допускати у своїй сфері, а саме розмежування су-
противників за суто політичними критеріями, що призво-
дить до жорсткого розподілу між «нашими»  і «вашими» 
або в його найбільш радикальному вираженні до жорстко-
го розподілу на друзів і ворогів. 

Політика правової держави, навіть у тому наближенні 
до неї, в якому сьогодні перебуває Україна, не може бути 
вільною від вимог конституції та  інших законів, а також 
норм міжнародного права й договорів з іншими держава-
ми. Держава повинна їх неухильно дотримуватись у всіх 
своїх політичних рішеннях. Такою є найбільш важлива й 
очевидна межа  співвідношення політики держави  з  пра-
вом, утіленим у законах.

Серед галузей права, які регулюють тією чи іншою мі-
рою  політичну  систему  суспільства,  провідна  роль  нале-
жить конституційному праву. Це зумовлено не тільки про-
відною роллю цієї галузі в національній системі права, а й 
специфікою самого предмета конституційно-правового ре-
гулювання. На відміну від інших галузей права, наприклад, 
адміністративного чи фінансового, конституційне право не 
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тільки регулює окремі групи політико-правових відносин, 
а й закріплює політичну систему загалом, фіксуючи в най-
більш істотних рисах досягнутий державно-організованим 
суспільством  рівень  політичного  розвитку.  А.В.  Юрков-
ський слушно зазначає із цього приводу: «Саме норми кон-
ституційного права встановлюють основні дефініції, векто-
ри  правового  регулювання,  стратегічні  й  тактичні  рубежі 
та  ідеї  справедливості. У конституційно-правових нормах 
політика набуває чітких форм і спирається на можливість 
примусу з боку державного апарату» [11, c. 37]. 

Не дарма у вітчизняній юриспруденції ще з радянських 
часів значну підтримку має підхід, згідно з яким предмет 
конституційного (державного) права зводиться виключно 
до  політичної  сфери.  Наприклад,  А.І.  Денисов  уважав, 
що «предметом державного права є політична надбудова»  
[14,  c. 359]. У свою чергу, В.Ф. Коток  зазначав, що дер-
жавне право закріплює насамперед найбільш істотні риси 
політичної організації суспільства [15, c. 51].

Ще  більш  жорстко  зв’язок  конституційного  права  й 
політичної  системи  суспільства  простежується  у  фран-
цузькій  юридичній  доктрині.  Французька  доктрина  на 
одне з перших місць у конституційному праві висуває по-
літичну владу й політичний режим. Так, М. Прело писав, 
що  «конституційне  право  –  це  норми,  котрі  стосуються 
встановлення,  передачі  та  здійснення  політичної  влади» 
[16, c. 22]. Із цих позицій сутність конституційного права 
вбачають у визначенні «політичного статусу влади й сус-
пільства» [17, c. 64]. На думку М. Оріу, «конституційний 
режим має на меті політичну свободу, котра для держави 
полягає  у  свободі  розпоряджатися  власною  долею,  не-
зважаючи на можливі  ілюзії  урядів,  завдяки  обмеженню 
повноважень  останніх»  [18,  c.  428].  Аналогічний  підхід 
характерний  і  для  багатьох  інших  західноєвропейських 
конституціоналістів. 

Серед українських конституціоналістів на політичний 
характер  предмета  конституційного  права  вказує  В.М. 
Шаповал.  «Конституція  врегульовує  найбільш  суттєві 
відносини  з  тих,  що  можна  визначити  як  державно-по-
літичні відносини владарювання, – зазначає цей автор. −  
Політичний  характер  цих  відносин  зумовлений  тим, що 
саме вищі органи держави уповноважені вчиняти реальні 
політичні дії… Політичний характер відносин, які є пред-
метом власне конституційного регулювання, зумовлений і 

тим, що в основних законах майже завжди визначають за-
сади судоустрою і судочинства, а також засади місцевого 
самоврядування, або місцевого управління» [19, c. 48–49].

Загалом проведене дослідження дає змогу зробити такі 
висновки:

1.  Співвідношення і взаємодія між політичною і пра-
вовою системами простежуються на рівні всіх  їхніх під-
систем:  інституційної, нормативної, функціональної,  іде-
ологічної, комунікативної та результативної; вони мають 
конкретно-історичний характер  і  залежать від рівня роз-
витку суспільства, співвідношення сил між основними со-
ціальними групами, особливостей національного менталі-
тету, геополітичної ситуації та багатьох інших чинників.

2.  Співвідношення  між  політичною  і  правовою  сис-
темами має симбіотичний характер. Водночас обидві сис-
теми  зберігають  свою відносну  самостійність  і  самоцін-
ність. Формальними факторами автономії сучасної правої 
системи щодо політичної системи є специфічний форма-
лізм права, його абстрактна природа, загальність, система-
тичність, специфічне лінгвістичне вираження (юридична 
мова)  і  професіоналізація юридичних  агентів  (суб’єктів, 
що здійснюють ті чи інші правові форми діяльності).

3.  Взаємодія  між  політичною  і  правовою  системами 
характеризується  двома  різноспрямованими  тенденці-
ями:  «політизацією  права»  і  «юридизацією  політики». 
Таку  взаємодію  можна  розглядати  в  чотирьох  аспектах: 
а) вплив політики на право; б) можливість здійснення по-
літики  поза  правовими  формами;  в)  вплив  права  на  по-
літику;  г) можливість невідповідності права політиці.  За 
своєю нормативною структурою й фактичним функціону-
ванням політика є більш гнучкою і здатною до адаптації та 
пошуку компромісів, але значно менш передбачуваною й 
надійною, ніж право.

4.  З розвитком правової державності роль і значення 
права в його взаємодії  з політикою невпинно зростають. 
Верховенство права означає, окрім усього  іншого,  і його 
верховенство над політикою. Провідну роль у закріпленні 
політичної системи відіграє конституційне право.

З огляду на конкретно-історичний характер правового 
(у т. ч. й конституційно-правового) регулювання політич-
них відносин, його еволюція в аспекті вітчизняного й за-
рубіжного досвіду є перспективним напрямом подальших 
наукових досліджень.
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У статті простежено зміни законодавства та правової практики від початку зародження певних елементів права людини на само-
захист до повноцінного закріплення в чинному українському законодавстві. Зʼясовано передумови виникнення та виділено періоди роз-
витку права людини на самозахист на різних історичних етапах розвитку української державності, кожний з яких піддано детальному 
науковому аналізу. 

Ключові слова: самозахист, реалізація, противоправні посягання, захист прав та свобод, суспільно небезпечний замах, припинення 
посягання, форми, способи, межі, умови самозахисту, історичний період.

В статье исследованы изменения законодательства и правоприменительной практики с начала зарождения определенных элемен-
тов права человека на самозащиту до полноценного закрепления в действующем украинском законодательстве. Выяснены предпосыл-
ки возникновения и выделены периоды развития права человека на самозащиту на разных исторических этапах развития украинской 
государственности, каждый из которых подвергся детальному научному анализу.

Ключевые слова: самозащита, реализация, противоправные посягательства, защита прав и свобод, общественно опасное покуше-
ние, прекращение посягательства, форма, способ, предел, условие самозащиты, исторический период.

The article traces the changes of legislation and legal practice from the very beginning of the emergence of certain elements of human rights 
to self-defense to full-fledged consolidation in the current Ukrainian legislation. The preconditions of occurrence and the periods of development 
of human right to self-defense at different historical stages of development of Ukrainian statehood, each of which are subjected to detailed sci-
entific analysis, are determined.

Key words: self-defense, realization, illegal encroachment, protection of rights and freedoms, socially dangerous attempt, termination of 
encroachment, forms, methods, limits, conditions of self-defense, historical period.

Вступ. Самозбереження  є  первинним  інстинктом 
людини,  за  допомогою  якого  індивід  досягає  емоційно 
сприятливого  стану −  спокою. Від  природи  інстинкт  са-
мооборони (самозахисту) був необмеженим, оскільки по-
будований  винятково  на  безумовному  рефлексі  самозбе-
реження.  І  лише в подальшому він  стає підконтрольним 
розуму і набуває певних меж.

Спочатку  вся  діяльність  людини  природно  повністю 
і  необмежено  була  спрямована  на  виживання,  самозбе-
реження,  самозахист.  Однак  після  об’єднання  з  іншими 
людьми  суспільство  починає  встановлювати  «правила» 
самозахисту для того, щоб самозбереження одного не за-
вдавало  шкоди  іншим  представникам  соціуму.  Суспіль-
ство встановлює межі самозахисту  (самооборони) як фі-
зичної, так і психологічної.

У центрі уваги вчених, як правило, знаходяться юрис-
дикційні  форми  захисту,  а  такий  звичний  і  часто  вико-
ристовуваний на практиці спосіб захисту певних прав, як 
самозахист, часто необґрунтовано позбавлений уваги вче-
них-юристів. Однак саме спроможність громадян під час 
реалізації своїх прав цивілізовано та самостійно захищати 
себе свідчить про рівень розвитку держави в цілому.

Ще  на  початку  XX  століття  вченими-юристами  під-
креслювалася винятковість позасудових способів захисту, 
до яких належить і самозахист. Зокрема, В.І. Синайським 
справедливо  вказувалося,  що  «принципово  широке  за-
стосування позасудового захисту є бажаним за однієї нео-
дмінної умови, аби таким самозахистом не порушувався 
соціальний  світ,  для  охорони  якого  створений  судовий 
захист.  Чим  культурніше  середовище,  тим  ширше  має 
бути позасудовий захист» [1, c. 184; 2, с. 102]. Однак по-
тім, протягом десятиліть доктринальний підхід змінився і 
належної уваги інститутам неюрисдикційного захисту не 
приділялося.

В нинішніх умовах розвитку правової науки вчені-юрис-
ти в основному  звертаються до  способів  захисту прав, що 
реалізуються  через  заходи  державного  примусу,  які  засто-

совуються компетентними органами. І дійсно, звернення до 
самозахисту,  його  затребуваність  і  застосовність  зумовлені 
простотою і доступністю цього способу захисту, який здій-
снюється без участі юрисдикційних органів  і відрізняється 
високою оперативністю її застосування. Більше того, на пре-
великий жаль, Україна не використовує наявний потенціал, 
освітянські та наукові здобутки, людський ресурс та велике 
історичне минуле. Хоча саме напрацювання минулих поко-
лінь  дають можливість  окреслити передумови  виникнення 
та тенденції розвитку права людини на самозахист.

Стан опрацювання проблематики. На  жаль,  до-
водиться  констатувати,  що  правовий  захист  людини  ви-
кликає  небезпідставне  занепокоєння  не  лише  у  керівни-
цтва держави, а й у широкого наукового та громадського 
загалу.  Названій  проблемі  присвячено  багато  наукових 
праць  таких  вчених,  як  В.Б.  Авер’янов,  Ч.Н.  Азімовий,  
С.М. Алфьоров, О.І. Антонюк, І.В. Арістова, О.М. Бандурка,  
А.І.  Берлач,  Ю.П.  Битяк,  І.Л.  Бородін,  М.Г.  Вербен-
ський,  І.П.  Голосніченко,  К.О.  Гориславський,  В.Л.  Гро-
хольський,  С.М.  Гусаров,  І.О.  Дзера,  П.В.  Діхтієвський,  
Є.В.  Додін,  О.С.  Йоффе,  Р.А.  Калюжний,  С.В.  Ківалов, 
В.В. Коваленко, А.Т. Комзюк, В.К. Колпаков, О.Г. Коміса-
ров, А.Ф. Коні, О.В. Копан, М.М. Коркунов, О.А. Красав-
чиков, В.І. Курило, Є.В. Курінний, М.Н. Курко, К.Б. Лев- 
ченко,  Д.М.  Лук’янець,  В.І.  Олефір,  О.С.  Остапенко,  
В.П. Пєтков, С.В. Пєтков, А.М. Подоляка, Т.О. Проценко, 
З.В. Ромовська, О.П. Рябченко, В.І. Синайський, С.Г. Сте-
ценко,  М.П.  Стрельбицький,  В.К. Шкарупа,  та  багатьох 
інших вчених-юристів. Водночас багато важливих фактів 
та тенденцій розвитку права людини на самозахист зали-
шились  поза  увагою  вчених,  а  окреслену  проблематику 
відбито  в  наукових  працях  історико-правового  дискурсу 
фрагментарно та епізодично. 

Мета статті. Наша власна розвідка має на меті просте-
жити зміни законодавства та правової практики щодо пе-
редумов виникнення та тенденцій розвитку права людини 
на самозахист на різних історичних етапах.
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Виклад основного матеріалу.  Самозахист  здавна 
привертав увагу дослідників. Витоки самозахисту можна 
спостерігати у доправових уявленнях і звичаях первісного 
суспільства.

Зародження, формування  та  розвиток  права  на  само-
захист  в  законодавстві  починалося  із  закріплення  права 
захищатися від злочинного посягання, тобто фактично із 
закріплення  права  на  необхідну  оборону.  Як  зазначають 
деякі вчені, історичний досвід свідчить про те, що почат-
ковими формами захисту суб’єктивних прав були своєрід-
ні  «громадські» форми:  самодопомога  і  третейські  суди, 
на зміну яким поступово прийшли державно-правові фор-
ми захисту [3, с. 51].

Перші правові акти Стародавнього Сходу свідчать про 
те, що право на самозахист людини було фактично заборо-
нено, необхідно було сподіватися на заступництво влади 
і повністю «схиляти перед нею голову». Так, «Повчання 
давньошумерского  мудреця  Шуруппака»,  які  датуються 
XXV ст. до н.е., складалися з життєвих і філософських по-
рад, що повністю виключали будь-яку можливість опору 
владі, яка у відповідь забезпечить їх безпеку [4, с. 45].

Правові  уявлення  Стародавньої  Палестини  знайшли 
своє відображення в Біблії. Особливість даного документа 
полягає в  тому, що він дозволяє людині  захищати себе  і 
свої права. Ст. 1 глави 22 Старого (Ветхого) Завіту закрі-
плює право людини самій захищати своє майно від злодія 
«если кто застанет вора подкапывающего и ударит его, так 
что он умрёт, то кровь не вменится ему» [5].

Закони  Ману  (ст.  349,  350,  351),  складені  близько 
1200–900 рр. до н.е. в Стародавній Індії однією з жрець-
ких шкіл, містили вказівку,  згідно  з  якою «той, хто вби-
ває, захищаючи самого себе, при охороні жертовних дарів, 
при захисті жінок і брахмана, згідно із законом не робить 
гріха. Можна вбивати, не вагаючись, нападника вбивцю. 
Вбивство вбивці – відкрите чи таємне – ніколи не є гріхом; 
в цьому випадку сказ нападає на сказ» [6, с. 112].

Про право на оборону вказувалося і в таких стародав-
ніх законах, як «Закони Дракона» (Греція, 621 р. до н.е.), 
«Закони XII таблиць» (Рим, 451/450 р. до н.е.), в «Єврей-
ських законах» (близько 400 р. до н.е.) [4, с. 104–110].

У «Законах XII таблиць» самозахист розглядався сто-
совно охорони особистого майна, де  зокрема в п. 12 Та-
блиці VIII зазначалося про те, що вбивство вважалося пра-
вомірним, якщо «той, хто скоїв в нічний час крадіжку, був 
убитий на місці» [7, с. 52.]. 

Право на самозахист визнавали і в Стародавньому Римі, 
зокрема власнику для захисту свого помешкання було до-
зволено  протидіяти  насильству  в  межах  «обережної  охо-
рони» [8, с. 51–55]. Так, саме в римському праві з’явилося 
поняття  «самоуправство»  (первісна  форма  захисту  прав), 
тобто здійснення зацікавленою особою захисту прав шля-
хом розправи над порушником,  яке передбачало,  «що на-
сильницькі дії могли вживатися  зацікавленими особами в 
своїх інтересах лише в надзвичайних випадках, як стан не-
обхідної оборони, коли самоуправство було лише засобом 
захисту проти неправомірного нападу,  спрямованого про-
ти особи або його майна» [9, с. 51–55]. Розвинуте римське 
право проводило відмінність між «самодопомогою» і «са-
моуправством». І якщо самозахист був дозволений в будь-
якому випадку, то самоуправство було заборонено [10, с. 1]. 
За Дігестами Юстиніана, наприклад, дозволялося особисто 
затримати втікача боржника і відібрати у нього грошові ко-
шти. Однак у 389 р. н.е. подібні дії були заборонені, а якщо 
кредитор намагався самовільно отримати задоволення, він 
взагалі втрачав право вимоги. Швидше за все, завдяки цій 
нормі римського права згодом законодавець став розгляда-
ти самоуправство,  яке  заподіяло шкоду  іншим особам,  як 
протиправне діяння [11, с. 16–17; 12, с. 104].

Історія права на самозахист складається з  історії ста-
новлення окремих її форм та способів, які використовува-
лися людиною для захисту свого життя, здоров’я та майна. 

Насамперед це відбувалося у вигляді необхідної оборони. 
Варто  розглядати  відповідну  практику  на  українських 
землях починаючи з моменту становлення державності на 
території Київської Русі. Хоча ще у договорі князя Олега 
з Візантією існувало положення щодо необхідної оборони 
[13]. Як відомо,  законодавство  того періоду починається 
з  XI  ст.  першим  писемним  кодифікованим  джерелом  − 
«Руською правдою». Як такого терміна «самозахист» цей 
документ не містить. Однак є норми, які фактично наділя-
ли людину і громаду правом захищати себе і своє майно на 
рівні необхідної оборони, тобто з правом заподіяння шко-
ди тому, хто посягає, для цього використовувалося понят-
тя «помсти». Наприклад, ст. 2 Руської правди в короткій 
редакції наголошує: «Якщо потерпілий не може мстити за 
себе, то нехай візьме з винного 3 гривні і понад те плату 
лікаря»,  або  ст.  3  передбачала, що  «якщо  хтось  вдарить 
когось палицею, жердиною, рукою, чашею, рогом або ме-
чем,  то  він  платить  12  гривень;  якщо потерпілий  не  на-
здожене його і не помститься, то винний платить штраф, і 
цим справа закінчується» [14, с. 4; 15, с. 15; 16, с. 12].

«Руська Правда» закріплювала певну необмеженість в 
засобах самозахисту свого майна. Разом з тим встановлю-
валися певні умови правомірності самозахисту  (необхід-
ної оборони), тобто заподіяти смерть злодієві можна було 
тільки  в момент його  затримання. Якщо ж його  (злодія) 
тримали до світанку, то тоді його вбивати не можна було, 
а  слід  було  привести  на  княжий  двір  на  суд,  інакше  на-
кладався штраф.

Дозвіл  на  застосування  певних  заходів  самозахисту 
міститься  й  в  інших  правових  пам’ятках Київської  Русі. 
Відповідно  до  п.  4  розділу  7 Першого Литовського  ста-
туту,  якщо  під  час  відбиття  нападу  володар  будинку  за-
бивав чи ранив нападника або його помічників у своєму 
будинку, він не повинен був платити головщину [17, с. 72;  
18,  с.  100].  Аналогічні  положення  містилися  й  у  ст.  79 
Угорського кримінального укладення про злочини  і про-
ступки 1879 р. [17, с. 402].

Отже,  нормативне  регулювання  права  на  самозахист 
того періоду мало певні особливості, як-от: передбачалася 
можливість захищатися в межах закону; встановлювалася 
необмеженість  засобів  захисту  аж  до  вбивства  того,  хто 
нападає  (відсутність  поняття  меж  самооборони);  за  не-
можливості захистити себе на винного накладався штраф; 
суб’єкт  самозахисту  прямо  в  законі  не  був  прописаний, 
але  в  більшості  випадків  право на  самозахист  належало 
тільки вільним, а також передбачався обов’язок залежних 
людей захищати свого господаря, і це вважалося проявом 
самозахисту; помста з боку родичів потерпілого визнава-
лася як прояв самозахисту родини; самозахист фактично 
був самосудом (самоуправством).

Самозахист  у  ранній  період  розвитку  українського 
суспільства  був  різновидом помсти,  справою приватною 
і  тому  регламентувався  звичаями.  У  міру  розвитку  сус-
пільства і зміцнення централізованої влади захист охоро-
нюваних  благ  поступово  переходить  у  відання  держави, 
яка роблячи відповідальний крок, закріплює природне не-
відчужуване право громадян на захист від нападів інших 
осіб. Право оборони, таким чином, не дарується владою, а 
визнається і санкціонується нею. Ця думка знаходить під-
твердження в тому факті, що перші законодавчі пам’ятники 
всіх народів спочатку лише підтримували практику пом-
сти кривдникові, користувалися усталеними звичаями.

З  численних  правових  документів  середини  і  другої 
половини XIV століття найбільше значення мав Судебник 
1550 р. («царський»), в основу якого було покладено статті 
Судебника 1497 року. Коло регульованих законом питань 
стало  значно ширше,  але статті,  які  стосувались самоза-
хисту, самооборони, необхідної оборони, знову були від-
сутні. Причина швидше за все полягала в посиленні дер-
жавної великокнязівської влади, прагненні контролювати 
все життя суспільства, щоб утримати владу.
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Найважливішим  пам’ятником  права  XVII  століття 
було Соборне Уложення 1649 р.,  яке фактично вперше в 
історії тодішнього законодавства безпосередньо в ст. 200 і 
ст. 201 регламентувало право особи на необхідну оборону. 
Зокрема, у ст. 201 Глави Х Соборного Уложення 1649 р. 
дозволялося вбивати особу, яка нападала на будинок. Обо-
рона дозволялася для захисту життя, здоров’я, цнотливос-
ті жінки, майна та житла. Захищатися можна було як під 
час нападу, так і у разі затримання злочинця, який чинив 
опір. Цим Уложенням дозволялося вбити собаку, захища-
ючи себе, при цьому не треба було відшкодовувати шкоду 
(ст.ст. 282 та 283 Гл. Х) [16, с. 13].

У 1743 році побачив світ український кодекс «Права, 
по которым судится малороссийский народ». У складанні 
цього  правового  акту  взяли  участь  українське  духовен-
ство, козацька старшина. У ньому вже було чітко визначе-
но поняття необхідної оборони та умови її правомірності, 
на  відміну  від  кодифікованих  актів  Росії  та  Литовських 
статутів.  Слід  зазначити,  що  кодекс  1743  р.  «Права,  по 
которым  судится  малороссийский  народ»  рецептував  у 
собі українське звичаєве право, литовські статути, німець-
ке право і російські джерела (передусім, кодекси Петра I) 
[19, с. 156; 20, с. 58–59].

Наступним кроком у правовому регулюванні права на 
звернення став Маніфест від 14 червня 1763 р., принципо-
ве значення якого полягало в тому, що він, по-перше, був 
першим актом, що встановив порядок розгляду звернень 
по суті; по-друге, визначав порядок роботи зі зверненнями 
статс-секретарів  і  всього  державного  апарату;  по-третє, 
вперше  розділив  адміністративне  і  судове  провадження 
за зверненнями до державних органів. Однак, незважаю-
чи на своє прогресивне значення, Маніфест не зміг подо-
лати станово-представницького характеру, що мало місце 
на українських землях у складі Російської імперії періоду 
абсолютизму. 

Наступним етапом у розвитку законодавства про само-
захист  стало прийняття Уложення про покарання  кримі-
нальні та виправні 1845 р., яке значно розширило  інсти-
тут необхідної оборони у  ст.  98,  107-109,  закріпивши не 
тільки можливість самозахисту, а й встановивши правила 
її  правомірності,  а  також  розширивши  об’єкти  захисту  
[21, с. 165]. Ще однією особливістю даного джерела права 
є те, що воно в ст. 109 закріплювало право використовува-
ти заходи необхідної оборони не тільки для свого власного 
захисту, а й для захисту інших, що знаходяться в такому ж 
становищі.

На рубежі ХІХ–ХХ ст. продовжував існувати становий 
порядок подачі скарг. Головним його недоліком було об-
межене коло питань, що підлягали оскарженню, а також 
складна  ієрархія  установ,  які  розглядали  скарги  по  суті. 
Разом  з  тим  18  лютого  1905  р.  було  підписано  Іменний 
найвищий  Указ  Урядовому  Сенату,  який  зруйнував  ко-
лишню станову систему подачі петицій  і надав це право 
всім без винятку підданим Російської імперії, в тому чис-
лі тим, хто проживав на українських землях. Населенню 
фактично було надано можливість використовувати право 
звернень для самозахисту своїх прав і свобод.

В період функціонування Української Народної Респу-
бліки (1917–1921 pp.) була проголошена її Конституція – 
«Статут про державний устрій, права і вільності УНР» від 
29 квітня 1918 р.,  яка хоча містила й невеликий перелік 
прав та свобод людини, але серед них можна знайти таке 
важливе положення, як право на недоторканість [22, с. 53].

У  конституціях  СРСР  (1924,  1936  і  1977  рр.)  та  со-
юзних  республік  право  на  самозахист  людини  не  закрі-
плювалося.  Це  пояснюється  ідеологічною  установкою, 
яка  полягала  в  тому, що  влада  після Жовтневої  револю-
ції знаходилася в руках більшості − трудящих. Меншість 
(колишні  експлуататорські  класи)  мала  підкоритися  волі 
більшості  і  природно  позбавлялася  права  на  самозахист 
своїх інтересів. Крім того, слід зазначити, що з приходом 

до влади більшовиків на державному рівні було поставле-
но принцип, згідно з яким трудовому народу (робітникам, 
селянам,  солдатам)  слід  захищати  передусім  не  себе,  а 
владу більшовиків, оскільки вона представляє їх інтереси. 

Після «остаточної перемоги» соціалізму необхідності 
індивіду  захищатися  згідно  з  ідейними установками вже 
не було, оскільки влада перебувала в руках «народу» і ді-
яла в його інтересах. Відповідно, незадоволених бути не 
могло, отже, не було підстав і для самозахисту. Винятком 
визнавалася необхідність захищати себе від кримінальних 
елементів, які посягали безпосередньо на життя, здоров’я 
і  майно.  Відповідно,  регулювання  самозахисту  форму-
валося  в  формі  необхідної  оборони  в  кримінальному  та 
адміністративному законодавстві країни. Крім того, закрі-
плювалося  право  на  звернення  (скаргу)  в  різні  інстанції 
(громадські, державні). Однак слід зазначити, що це право 
до прийняття Конституції 1977 р. не було конституційним 
правом, а закріплювалося в галузевих нормативно-право-
вих актах.

Як  уже  згадувалося,  вперше  в  історії  країни  консти-
туційне  право  «вносити  в  державні  органи  і  громадські 
організації пропозиції про поліпшення їх діяльності, кри-
тикувати недоліки в роботі» було закріплено в Конституції 
СРСР 1977 р. Таким чином, інститут скарги, спрямований 
на захист (самозахист) приватного інтересу в адміністра-
тивно-правовій  формі,  перетворився  на  конституційний 
інститут  безпосередньої  участі  громадян  в  управлінні 
справами суспільства і держави. При цьому порядок роз-
гляду  пропозицій,  заяв  і  скарг  громадян,  встановлений 
Указом Президії Верховної Ради, перетворився в механізм 
реалізації конституційного права громадян.

В  радянський  період  особа  мала  право  на  необхідну 
оборону (ст. 15 КК [23], ст. 19 КпАП УРСР [24]), дії у ста-
ні крайньої необхідності (ст. 16 КК, ст. 18 КпАП УРСР).  
У зобов’язальних відносинах особа мала право на одно-
сторонню  відмову  від  виконання  зобов’язань  і  односто-
ронню зміну умов договору у випадках, передбачених за-
коном (ст. 162 ЦК 1963 р. [25]). 

Разом з тим суттєві зміни в правовій регламентації ре-
алізації права людини на самозахист відбулися після про-
голошення незалежності України й насамперед пов’язані 
із конституційним закріпленням такого права. Зокрема, ст. 
55 Основного закону містить такі способи захисту прав: 
можливість  особи  звернутися  до  суду  з  метою  захисту 
прав  і свобод; можливість оскарження дій та рішень ор-
ганів  державної  влади,  посадовців;  право  звернення  до 
Уповноваженого  Верховної  Ради  з  прав  людини;  право 
звертатися до відповідних міжнародних судових установ 
чи міжнародних організацій. Ч. 5 ст. 55 Конституції в за-
гальній формі визначає, що кожен має право будь-якими 
не забороненими законом засобами захищати свої права і 
свободи від порушень і протиправних посягань. Це поло-
ження знаходить свій розвиток в ч. 3 ст. 27, де конкретизу-
ється можливість особи захищати своє життя та здоров’я 
від протиправних посягань, тобто надає право самозахис-
ту життя та здоров’я від протиправних посягань.

Висновки. Таким чином, обов’язок держави щодо за-
хисту життя людини має універсальний характер: держава 
не тільки виключає своє втручання у життя людини, охо-
роняє його від втручання інших осіб, а й надає людині пра-
во самій в межах закону захищати своє життя та здоров’я.

Стосовно закріплення можливості відмовитися від ви-
конання  явно  злочинного наказу  та  розпорядження,  слід 
сказати, що вона взагалі була відсутня у попередніх періо-
дах. Це право з’явилося тільки після проголошення неза-
лежності України та прийняття Конституції.

У  радянській  правовій  науці  сформувалася  негативна 
тенденція,  яку  не  подолано  і  в  сучасній  науковій  право-
свідомості:  розглядати  самозахист  як  допоміжний  спосіб 
захисту  певних  прав.  Положення  дореволюційної  (імпер-
ської) доктрини про самозахист не були розвинені, оскільки 
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суперечили політиці активного втручання держави в сферу 
майнових відносин і витіснення з неї приватної ініціативи. 
Концепції ж самозахисту, сформульовані в радянський пе-
ріод,  не  повною мірою  зберегли  свою  актуальність  після 
введення в дію деяких кодексів, а засновані на них дослі-

дження сучасних авторів відображають лише частину змін 
у законодавчому регулюванні самозахисту. Як результат, в 
теоретичному описі інституту самозахисту все ще є безліч 
недосліджених  або  спірних моментів, що  зумовлює  акту-
альність подальших наукових пошуків у цій галузі.
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Стаття присвячена аналізу досвіду Верховного Суду США щодо застосування методу порівняльної конституційної інтерпретації. Роз-
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Статья посвящена анализу опыта Верховного Суда США по применению метода сравнительной конституционной интерпретации. 
Рассмотрены дела Roper v Simmons, Washington v. Glucksberg и подходы отдельных судей Верховного Суда США к применению этого 
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The article is devoted to the analysis of the experience of the US Supreme Court in applying the method of comparative constitutional inter-
pretation. The cases of Roper v Simmons, Washington v. Glucksberg and the approaches of US Supreme Court justices to the application of this 
method are examined.

Key words: comparative constitutional interpretation, interpretation of constitutional norms, US Supreme Court, Roper v Simmons,  
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Сучасний конституціоналізм неможливо уявити без іс-
нування органів конституційної юстиції. Це можуть бути 
як конституційні суди як спеціалізовані органи конститу-
ційного  контролю,  які  органічно  притаманні  континен-
тальній правовій системі, так і суди загальної юрисдикції, 
які  поряд  зі  здійсненням  правосуддя  виконують  функції 
конституційного контролю (як це відбувається в англосак-
сонській  правовій  системі). Під  час  розгляду  питань  су-
дами, що  здійснюють конституційний контроль, до яких 
класично належать як питання відповідності Конституції 
тих чи інших актів, так і тлумачення тих чи інших консти-
туційних положень, вони змушені вдаватись до належного 
тлумачення конституційних норм і норм ординарного за-
конодавства. Саме  тому  надзвичайно  важливу  роль  віді-
грає  підхід,  який  застосовується  для  такого  тлумачення. 
Розгляд  методів  тлумачення,  зокрема  конституційної  ін-
терпретації, розглядався такими вченими, як С.В. Шевчук, 
В.В. Гончаров. Однак ця тематика все ще залишається ма-
лодослідженою.

Отже, метою статті є аналіз досвіду Верховного Суду 
США щодо  застосування методу порівняльної  конститу-
ційної інтерпретації.

Загалом  існують  різні  підходи  до  тлумачення  тих  чи 
інших норм. Із цього приводу С.В. Шевчук наводить ана-
ліз різноманітних сучасних підходів до тлумачення, серед 
яких  існують  такі  як  граматичний,  логічний,  система-
тичний,  історико-політичний,  телеологічний  і  спеціаль-
но-юридичний  (за В.В. Лазарєвим).  Також  він  указує  на 
спеціальні  прийоми  або  канони  тлумачення,  серед  яких 
виділяє такі: 1) закон повинен тлумачитись як єдиний акт, 
тобто окремі правові положення не можуть бути витлума-
чені окремо; 2) канон eiesdem generis («того самого роду 
або класу»), який означає: якщо загальне слово слідує за 
двома або більше спеціальними словами, то значення цьо-
го загального слова має бути обмеженим об’єднувальним 
значенням  попередніх  спеціальних  слів;  3)  принцип  об-
меженого  тлумачення  правових  положень,  що  встанов-
люють юридичну відповідальність особи, коли будь-який 
сумнів  щодо  значення  правової  норми  тлумачиться  на 

користь особи; 4) «золоте правило» застосовується, коли 
результати  «звичайного»  тлумачення  згідно  із  загально-
прийнятим  літературним  читанням  тексту  є  абсурдними 
й очевидний факт, що парламент не міг мати це на увазі; 
5)  канон  pari materia  («по  тому  самому  предмету»),  від-
повідно до  якого  закони, що регулюють  ті  самі  або  схо-
жі  за  предметом  відносини,  повинні  тлумачитися  відпо-
відно один до одного; 6) канон noscitur a socilis  («те, що 
пізнається за супутнім»), якщо слово має кілька значень, 
то його значення в законі з’ясовується відповідно до зна-
чень тих слів, які знаходяться в контексті із цим словом;  
7) канон expressio unius, exclusio alteris («включення одно-
го виключає інше»), якщо в тексті закону перераховується 
те,  чого він  стосується,  тим самим виключається все  те, 
що в ньому не зазначено [1, с. 233–235]. В.В. Гончаров, до-
слідник динамічного тлумачення, вказує, що існують такі 
підходи до офіційного тлумачення, як оригіналістичні та 
неоригіналістичні й суб’єктивні та об’єктивні. При цьому 
перший поділ характерний для американської юридичної 
літератури, а другий – для континентальної. Оригіналізм є 
назвою низки вчень, спільним для яких є твердження, що 
законодавчий текст на момент його  створення має деяке 
фіксоване  значення,  а  неоригіналізм  наполягає  на  «рух-
ливості» смислів правових принципів. Суб’єктивні теорії 
тлумачення пов’язують зміст юридичної норми з наміра-
ми безпосереднього законодавця, його волею, а об’єктивні 
теорії визначають його як такий, що не залежить від на-
мірів  безпосереднього  автора,  натомість  інтерпретатора 
має цікавити, як розуміє те чи інше положення пересічний 
читач [2, с. 65–66]. Як бачимо, теорій конституційної  ін-
терпретації  є доволі багато, тому,  залежно від того якою 
з них керуватись під час тлумачення, ми можемо досягти 
різного результату тлумачення. 

Окрім того, С.В. Шевчук указує, що «в юридичних ко-
лах панує переконання, що Конституція відрізняється від 
законів тим, що вона має велике політичне значення, яв-
ляє  собою «відкритий текст»  і менш логічно  завершена. 
Особливо це стосується конституційних норм-принципів 
і  таких  оціночних  положень,  як  верховенство  права,  
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правова  та  соціальна  держава,  людська  гідність,  свобода, 
рівність, принцип зв’язаності держави правами та свобода-
ми людини як безпосередньо діючим правом тощо, існуван-
ня яких у статутному праві (законах) є швидше винятком, 
ніж правилом» [1, с. 239]. Погоджуємося із цим тверджен-
ням, оскільки справді конституційні норми зазвичай визна-
чають основоположні принципи, на засадах яких  існує та 
чи інша держави. Окрім того, як ми вже визначили раніше1, 
сучасний конституціоналізм як у його історичних витоках, 
так і на сучасному етапі розвитку є продуктом західної ци-
вілізації, яка будувала його за спільними принципами (хоча, 
звісно, ті чи інші моделі конституційної організації можуть 
відрізнятись, однак їх засади є схожими). А тому наявність 
схожих принципів на рівні Конституцій різних держав за-
кладає підвалини  застосування порівняльної  конституцій-
ної інтерпретації. Окрім того, якщо брати до уваги вищез-
гаданий С.В. Шевчуком канон Pari Materia,  згідно  з  яким 
закони, що регулюють ті самі або схожі відносини, повинні 
тлумачитись однаково, то виглядає логічною теза, згідно з 
якою якщо Конституції різних держав побудовані на одних 
і тих самих принципах, то чи можемо ми їх тлумачити по-
іншому2?  Тому  наявність  спільних  конституційних  прин-
ципів та спільних цивілізаційних умов, побудова сучасних 
держав  «західного»  типу  на  засадах  Верховенства  права, 
демократії,  поваги  до  прав  людини  та  інших  інтуїтивно 
наштовхує нас до висновку, що такі принципи (і значною 
мірою права людини) повинні мати якщо не ідентичне, то 
принаймні наближене розуміння. 

Аналізуючи  ж  спеціальні  способи  тлумачення  Кон-
ституції,  С.В. Шевчук  указує  також  на  такі  важливі  для 
нашого  дослідження  способи,  як  «принцип  дружнього 
ставлення  до  міжнародного  права»,  відповідно  до  якого 
застосовується міжнародне та європейське право під час 
тлумачення відповідних конституційних положень, зокре-
ма положень про права людини, який набув поширення в 
європейських  країнах,  і  принцип  порівняльного  консти-
туційного  судочинства,  що  широко  вживається  під  час 
здійснення конституційного судочинства у ФРН та інших 
європейських країнах, особливо у сфері захисту конститу-
ційних прав і свобод людини, причому порівнюються не 
тільки норми конституцій різних країн, а й практика їх за-
стосування і тлумачення з урахуванням правової доктрини 
[1, с. 241]. Як бачимо, можемо спостерігати своєрідні два 
виміри застосування рішень судів: як вертикальний, коли 
національні суди, що здійснюють функцію конституційної 
юстиції,  використовують  рішення  міжнародних  судових 
органів (під час застосування принципу дружнього став-
лення до міжнародного права), так і горизонтальний, коли 
звертаються  до  рішень  іноземних  судів.  Перший  із  них 
набув  доволі широкого  розповсюдження  особливо  в Єв-
ропі, де в рамках Європейської конвенції про захист прав 
людини та основоположних свобод 1950 р.  суди схильні 
звертатись до рішень Європейського суду з прав людини 
(далі – ЄСПЛ), щоб гармонізувати свої правові позиції з 
ЄСПЛ і мінімізувати так кількість подальших звернень до 
ЄСПЛ проти держави, якщо національна судова система 
прийматиме рішення, що суперечитимуть позиції ЄСПЛ. 
Набагато менш поширеною є власне порівняльна консти-
туційна інтерпретація, оскільки формальної необхідності 
для звернення до рішень іноземних конституційних судів 
немає,  адже  вони  не мають жодної юридичної  сили  для 
держави, яка вирішить посилатись на таке рішення. 
1  Див.  Забокрицький  І.І.  Конституціоналізм  як  продукт  західної  цивілізації: 
історичні  аспекти.  Юридичний  науковий  електронний  журнал.  2015.  №  4.  
С. 47–51. URL: http://www.lsej.org.ua/4_2015/12.pdf.
2 Принаймні тут ми маємо на увазі такі відмінності в тлумаченнях, які будуть 
справді  разючими.  Очевидно,  що  незначні  відмінності  виглядають  допусти-
мими,  оскільки  те чи  інше  тлумачення  здійснюється  зазвичай не  абстрактно 
(тобто текст не тлумачиться сам по собі, як це виглядає за умови чистого тек-
стуалізму), а виходячи як із умов, за яких виникла необхідність у тлумаченні, 
так і тих чи інших соціальних умов, що склались у тому чи іншому суспільстві, 
а також наявної політичної ситуації (за всієї бажаності до деполітизації консти-
туційної юстиції навряд чи можна завжди й повністю мінімізувати цей вплив).

Проілюструємо  на  прикладах  використання  порів-
няльної  конституційної  інтерпретації  та  проблем,  що 
можуть  виникнути  в  такому  випадку.  Надзвичайно  ілю-
стративною  є  справа  Roper  v  Simmons  [4]3,  що  виріше-
на  Верховним  Судом  США  у  2005  р.  Питання  стосува-
лось того, чи конституційною є смертна кара за злочини, 
вчинені  до  настання  18-річного  віку  (Суд  проголосував  
5  голосами  проти  4, що  така  є  неконституційною). Суд-
дя  Стівенс,  який  писав  рішення  для  більшості,  вказує, 
що «наше переконання, що смертна кара є непропорцій-
ною для злочинів, які не досягли 18 років, знаходить під-
твердження в суворій реальності, що Сполучені Штати є 
єдиною країною, яка продовжує дозволяти смертну кару 
для неповнолітніх» [4, с. 21]. Отже, порівнюючи практи-
ку США з підходом іноземних держав, суддя Стівенс уже 
вдається до  застосування методу порівняльної  конститу-
ційної інтерпретації. При цьому суддя Стівенс указує, що 
«ця  реальність  не  є  вирішальною,  оскільки  тлумачення 
восьмої поправки4 залишається нашою відповідальністю»  
[4, с. 21]. Отже, суддя Стівенс зразу ж намагається вказати, 
що, попри те що Суд звертається до іноземної практики, 
вона  є  не  основним  мотивом  для  прийняття  рішення,  а 
скоріше частиною більш ширшої  аргументації,  складни-
ком якої є порівняльна конституційна інтерпретація. Далі 
суддя Стівенс звертається до попередньої практики Вер-
ховного Суду США, зокрема вказуючи, що «Суд звертав-
ся до законів іноземних держав і міжнародних установ як 
інформативних для його  інтерпретації  восьмої  поправки 
й  заборони  «жорстоких  і  незвичних  покарань»  («цивілі-
зовані нації світу є майже у фактичній одностайності, що 
позбавлення  громадянства  не  повинно  бути  накладеним 
як покарання за злочин» [6, с. 102–103]) [4, с. 21]. Також 
він звертається до підходів, застосованих судом у справах 
Atkins  («у  світовому  співтоваристві,  накладання  смерт-
ної кари за злочини, вчинені психічно неповносправними 
правопорушниками,  є  в  більшості  неприйнятним»)  [7], 
Thompson  (указуючи  на  «скасування  смертної  кари  для 
неповнолітніх іншими державами, що поділяють спільну 
англо-американську спадщину,  і провідними членами за-
хідноєвропейського суспільства» і «[суд] раніше визнавав 
відповідність  поглядів  світового  співтовариства  у  визна-
ченні, чи покарання є жорстоким і незвичним») [8], Coker 
(«це не є невідповідним [у цій справі], що із 60 основних 
держав світу, що досліджені в 1965 р., тільки 3 зберігали 
смертну кару за зґвалтування, що не призвело до смерті») 
[9].  Як  бачимо,  Верховний Суд США  в  справі  Roper  не 
вперше застосував доктрину порівняльної конституційної 
інтерпретації,  а  вказав, що  вона  застосовувалася  вже  не 
раз раніше Судом під час вирішення тих чи інших справ. 

З  указаних  вище  правових  позицій  особливо  варто 
звернути увагу на те, якою саме термінологією послуго-
вується  Верховний  Суд  США  для  позначень  держав,  до 
практики яких він звертається. Серед них і «цивілізовані 
держави світу», «світове співтовариство», «провідні чле-
ни  західноєвропейського  суспільства»  та  «держави,  що 
поділяють  англо-американську  спадщину».  Як  бачимо, 
це підтверджує проаналізовані нами раніше позиції щодо 
того,  що  сучасний  конституціоналізм  є  універсальним 
явищем у тій частині, що він є спільним для держав захід-
ної цивілізації, які існують і будують свої правові системи 
на спільних принципах. Певною мірою так ми протистав-
ляємо ці держави тим, які не поділяють ідеали конститу-
ціоналізму,  як-от  у  разі  мусульманських  держав,  які  ми 
3  Скорочено  ми  розглядали  цю  справу  в  рамках  доповіді  на  конференції  
VI Міжнародного  молодіжного  наукового  форуму  «Litteris  et Arbitrus».  Див. 
Zabokrytskyy  I.  Roper  v  Simons  as  illustration  of  comparative  constitutional 
interpretation  problems.  Матеріали  VI  Міжнародного  молодіжного  наукового 
форум у«Litteris et Arbitrus». Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. 
4 Варто зазначити, що восьма поправка до Конституції США передбачає: «Не 
можна  встановлювати  надмірних  застав,  накладати  надмірних  штрафів  або 
вдаватися до жорстоких  і незвичайних покарань». А отже, питання полягало 
значною мірою в тому, як трактувати смертну кару для неповнолітніх злочин-
ців у контексті восьмої поправки до Конституції.
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аналізували раніше5 і які, попри спробу запровадити щось 
на кшталт своєї моделі «ісламського конституціоналізму», 
насправді мають мало спільного з конституціоналізмом як 
доктриною обмеження влади, базованою на спільних кон-
ституційних цінностях Верховенства права, прав людини, 
демократії. Значною мірою ці принципи почали виникати 
й утілились у реальність у Великобританії та США, саме 
тому ВС США вказує на «держави, що поділяють англо-
американську спадщину». Тому очевидно, що під час ви-
користання  порівняльної  конституційної  інтерпретації 
ми повинні звертатись саме до тих держав, де утвердив-
ся реальний конституціоналізм,  а отже,  звернення до  їх-
ньої практики може бути корисним у контексті існування 
спільних конституційних цінностей.  

Продовжуючи  звернення  до  іноземного  досвіду  у 
справі Roper, суддя Стівенс апелює також і до міжнарод-
ного права, реалізуючи так принцип дружнього ставлення 
до міжнародного права. Причому, що цікаво, він указує на 
той факт, що ст. 37 Конвенції ООН про права дитини [11], 
яку ратифікували всі держави у світі, окрім США та Сома-
лі, передбачає пряму заборону смертної кари для злочинів, 
учинених у віці до 18 років. Далі він наголошує, що лише 
сім держав, окрім Сполучених Штатів Америки, здійсню-
вали смертну кару для неповнолітніх злочинців з 1990 р. –  
Іран, Пакистан, Саудівська Аравія, Ємен, Нігерія, Демо-
кратична Республіка Конго та Китай. З того часу кожна з 
держав або скасувала смертну кару для неповнолітніх зло-
чинців, або публічно оголосила про неприпустимість та-
кої практики, а тому можна стверджувати, що США є єди-
ною державою, тоді як світ виступає проти смертної кари 
неповнолітніх злочинців. Далі суддя Стівенс зазначає, що 
навіть,  незважаючи  на  те  що  міжнародні  договори,  які 
забороняють  смертну  кару  для  неповнолітніх  злочинців, 
прийняті не так давно (Конвенція про права дитини – 1989 
р.), Великобританія скасувала смертну кару ще до того, як 
вони набули чинності. Стівенс указує, що досвід Велико-
британії надзвичайно доречний у цьому випадку у світлі 
історичних  зав’язків між цими  країнами й  походженням 
восьмої поправки до Конституції США. А саме тому до-
цільно визнати переважаючі аргументи міжнародної дум-
ки проти  смертної  кари неповнолітніх  злочинців, покла-
даючись значною мірою на розуміння, що нестабільність 
та емоційний дисбаланс молодих людей може часто бути 
фактором  для  вчинення  злочину.  Надзвичайно  важливі 
такі слова з рішення: «... думка світового співтовариства, 
не будучи визначальною для прийняття рішення, надає по-
важне і значне підтвердження для наших власних висно-
вків. Це не зменшує нашої вірності Конституції або нашої 
гордості щодо її витоків, що чітке підтвердження певних 
фундаментальних  прав  іншими  державами  та  народами 
просто підкреслює центральність тих самих прав у рамках 
нашої власної спадщини чи свободи» [4, с. 22–25]. 

Як бачимо, під час аргументації рішення суддя Стівенс 
звертається не просто до міжнародного права, а навіть до 
тієї Конвенції, учасником якої не є Сполучені Штати. Це 
надзвичайно  цікаво  в  контексті  того,  що  якщо  принцип 
дружнього ставлення до міжнародного права загальновиз-
наний, але зазвичай це стосується тих актів міжнародного 
права, які є обов’язковими для тої чи іншої держави. Од-
нак, попри формальну необов’язковість цієї Конвенції для 
США, суддя Стівенс звертається до неї й того факту, що 
майже всі держави світу є  її учасниками, а отже, норми, 
викладені в ній, є загальновизнаними. Окрім того, суддя 
Стівенс звертається до досвіду Великобританії, апелюючи 
до «спільності історичних зв’язків між країнами», що під-
тверджує той факт, що порівняльна конституційна інтер-
претація доцільна тоді, коли (1) певна норма чи правило 
5 Див. Забокрицький І.І. Допустимість існування «формальних» моделей кон-
ституціоналізму  (на  прикладі  концепції  «Ісламського  конституціоналізму»). 
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспру-
денція». 2015. № 15. Том 1. С. 55–58. URL: http://www.vestnik-pravo.mgu.od.ua/
archive/juspradenc15/part_1/17.pdf.

існує як обов’язкова й загальновизнана для всього світово-
го співтовариства або (2) потрібно звертатись до досвіду 
країн, які є  історично близькими, поділяють спільні пра-
вові й ментальні цінності, мають схожі правові системи. 
Однак далі в кінці рішення суддя Стівенс певною мірою 
«грає на випередження», стверджуючи, що звернення до 
міжнародного  та  іноземного  досвіду  не  є  визначальним, 
а  лише  підтверджує  власні  висновки,  а  тому  аж  ніякою 
мірою  не  підриває  американської  вірності  власній  Кон-
ституції. Таке твердження можна пояснити певною мірою 
так  званою  американською  винятковістю6.  Зокрема,  як 
стверджує С. Гардбаум, існує доктрина так званої амери-
канської винятковості, яка проявляється в тому, що в США 
багато  речей  робляться  інакше,  ніж  в  інших  розвинутих 
державах,  і  це проявляється в  тому числі й у  сфері пра-
ва. Це саме стосується й використання іноземних рішень 
під час конституційної інтерпретації, що є не звичним для 
США. Пов’язати це можна певною мірою й із усталеним 
підходом до американської конституційної  інтерпретації, 
яка традиційно приділяла більше уваги історії та первин-
ним намірам і розумінню тої чи іншої норми, менше – за-
стосуванням і легітимності цільового або телеологічного 
методу тлумачення, який є звичним і навіть домінуючим 
в інших державах. А тому можна спостерігати певною мі-
рою злиття оригіналізму й текстуалізму на практиці, коли 
оригінальне розуміння тексту є домінуючим над звичним. 
Попри застосування цільового чи телеологічного методу, 
який  у  багатьох  державах,  таких  як  Німеччина,  Канада, 
Південна Африка та Ізраїль, став домінуючим, і наявність 
його прихильників у США (які виступають за теорію «жи-
вої Конституції»),  він  не  є  настільки  застосованим,  як  в 
інших державах [13, с. 392, 408–411]. Ми погоджуємося з 
тим, що такою винятковістю можна пояснити певне неба-
жання використання іноземних рішень під час тлумачен-
ня, оскільки справді, якщо виходити з канонів оригіналіз-
му в США, то під час з’ясування первинних намірів, які 
закладені  в Конституції, ми можемо  звертатись,  по  суті, 
лише до тексту,  а  також певних  історичних джерел його 
прийняття. Оскільки ці  історичні  джерела  зумовлені  об-
ставинами, які  існували на той момент у США, то  звер-
нення  до  іноземної  судової  практики  є  нерелевантним. 
Натоміть  для  європейського  підходу  набагато  ближчим 
є використання цільового методу тлумачення, що прояв-
ляється  також  і на рівні ЄСПЛ  і розуміння Конвенції  як 
«живого інструменту», який повинен пристосовуватись та 
адаптуватись до сучасних умов.

Саме  тому  рішення  у  справі Roper  викликало  багато 
дискусій між прибічниками різних теорій конституційної 
інтерпретації й вирішено лише з перевагою в один голос, 
а в рішенні, що прийняте, бачимо спробу виправдати звер-
нення до іноземної практики та міжнародного права (ще 
й Конвенції, учасником якої не є США) вказівкою на те, 
що вона є лише підтвердженням власних думок (а отже, 
навіть без посилання на іноземний досвід Суд би дійшов 
аналогічного висновку; в цьому випадку виникає питання: 
а чи справді це так? І чи не зменшиться рівень аргумента-
ції, якщо припустити, що звернення до іноземного досвіду 
в  рішенні не  було б?  І  якщо  так,  то  яка  справжня  вага  і 
вклад у легітимність рішення іноземних аргументів?).

У  зв’язку  з  цим  корисним  видається  звернутись  до 
окремих думок, висловлених іншими суддями щодо цього 
рішення,  та  контраргументів щодо  такого  рішення Суду. 
Так, суддя О’Коннор в окремій думці7 вказує, що «без за-
питань останніми роками існує глобальна тенденція сто-
совно скасування смертної кари для неповнолітніх право-
порушників. Дуже мало, якщо такі існують, держав, окрім 
Сполучених Штатів, зараз дозволяють таку практику від-
6  Див.,  наприклад,  Stephen  Gardbaum,  The Myth  and  the  Reality  of American 
Constitutional Exceptionalism, 107 Mich. L. Rev. 391 (2008).
7 А це була Dissenting Opinion – думка, в якій суддя не погоджується з рішенням, 
яке прийняв Суд, і голосує проти.



38

№ 6 2018
♦

повідно до закону чи фактично. Визнаючи, що дії й по-
гляди  інших держав не диктують рішення … Суд ука-
зує, що  «переважаюча  роль міжнародної  позиції щодо 
смертної  кари  для  неповнолітніх  …  надає  поважне  й 
вагоме підтвердження для власних висновків». Оскіль-
ки я не вірю, що існує справжній національний консен-
сус проти смертної кари неповнолітніх, та оскільки я не 
вірю, що аргумент Суду щодо моральної пропорційнос-
ті виправдовує категоричне, базоване на віці конститу-
ційне правило, я не можу надати підтверджуючої ролі 
для міжнародного консенсусу описаного Судом. Корот-
ко  кажучи,  доказ  міжнародного  консенсусу  не  змінює 
мого переконання, що  восьма поправка натепер не  за-
бороняє  смертної  кари  для  17-літніх  злочинців  у  всіх 
справах»  [4,  с.  18].  Як  бачимо,  основним  аргументом, 
висловленим  суддею  О’Коннор  в  окремій  думці,  був 
такий.  Вона  принципово  не  проти  використання  іно-
земної практики для підтвердження власної позиції (як 
це  пробує  подати  в  рішенні  більшості  суддя  Стівенс). 
Однак посилання на іноземну практику неприпустимим 
є  тоді,  коли  воно  саме  по  собі  формує  рішення.  Існує 
дуже тонка межа між тим, коли іноземна практика вико-
ристовується як підтвердження, і тим, коли так насправ-
ді маскують позицію, базовану на такій практиці. Саме 
тому суддя О’Коннор уважає, що в таких випадках за-
стосування порівняльної конституційної інтерпретації є 
недопустимим. 

Важливо, що суддя О’Коннор наголошує (на відміну 
від судді Скаліа, позицію якого ми проаналізуємо трохи 
пізніше), що вона не погоджується з думкою Скаліа, що 
іноземне  й  міжнародне  право  не  може  бути  частиною 
юриспруденції  восьмої  поправки,  оскільки  протягом 
половини  століття  суд  звертався  до  такої  як  відповід-
ної.  Вона  наголошує  на  особливому  характері  восьмої 
поправки,  яку  необхідно  тлумачити  у  світлі  цінностей 
цивілізованого суспільства. І хоча американське право є 
відмінним у багатьох  аспектах8,  не  в  останню чергу це 
є тоді, коли специфічні положення Конституції й історія 
їх виникнення це диктують. Але розуміння людської гід-
ності в США точно не є ізольованим і за своєю сутністю 
не  розходиться  із  цінностями,  які  превалюють  в  інших 
країнах. А тому, врешті-решт, суддя О’Коннор доходить 
висновку,  що  якщо  міжнародне  співтовариство  дійшло 
спільного розуміння певних цінностей, то було б логіч-
но, якби позиція США відповідала їм. Однак у цій спра-
ві,  на  її  думку,  національного  консенсусу нема,  а  отже, 
глобальний консенсус не змінює цього основоположного 
факту [4, с. 18–19]. Як бачимо, суддя О’Коннор вислов-
лює певну симпатію до міжнародного права та іноземної 
практики,  але при цьому  залишається на  чіткій позиції 
відсутності національного консенсусу. 

Однак найбільш цікавою в цьому контексті виглядає 
окрема  думка  судді Скаліа  (до  якої  приєднались  судді 
Томас і Ренквіст). Він указує, що, тоді як погляди гро-
мадян є нерелевантними в цій справі, центральне місце, 
на думку більшості, починають займати погляди інших 
країн і «так званого міжнародного співтовариства». На-
ступним  іде  фундаментальний  аргумент:  тоді  як  у  рі-
шенні Суд указує, що всі держави світу, окрім США та 
Сомалі, ратифікували Конвенцію про права дитини, то, 
«крім  випадку,  якщо  Суд  додав  до  своїх  повноважень 
право приєднуватись і ратифікувати договори від імені 
Сполучених Штатів,  я  не  бачу,  як  саме  цей  доказ  під-
тримує,  а не  заперечує цю позицію»  [4,  с.  17]. Він  за-
значає, що, оскільки Сенат і Президент, ті актори9, яких 
Конституція  уповноважила  на  укладання  договорів, 
відмовились  приєднуватись  і  ратифікувати  договори, 
8 Тут ми бачимо ще раз підтвердження ідеї про американську винятковість.
9 Цей термін є дуже поширений в іноземній юриспруденції. Так, термін «актори 
міжнародного права» є відповідником нашого «суб’єкти міжнародного права». 
У тому самому значенні суддя Скаліа надає цей термін і тут.

що  забороняють  смертну  кару  неповнолітніх  злочин-
ців,  це  лише  передбачає,  що  США  або  не  дійшли  на-
ціонального  консенсусу  щодо  цього  питання,  або  ді-
йшли  протилежного  консенсусу.  Окрім  того,  оскільки 
Конвенція  ООН  про  права  дитини  забороняє  не  лише 
смертну кару неповнолітніх злочинців, а й позбавлення 
волі без неможливості звільнення, то «запевнення Суду, 
що  смертна  кара  насправді  не  є  необхідною,  оскільки 
«покарання  довічним  ув’язненням  без  неможливості 
звільнення  є  само по собі  суворим покаранням» надає 
мало переконання»10 [4, с. 17]. Далі суддя Скаліа вказує, 
що основа аргументу Суду щодо того, що американське 
право має відповідати праву іншого світу, повинна бути 
відкинутою, оскільки насправді навіть Суд не вірить у 
це.  Як  приклад  він  наводить,  що  правило  про  виклю-
чення  доказів,  добутих  незаконним  шляхом,  визнане 
«унікальним  для  американської  юриспруденції»  в  од-
ній із попередніх справ [14]. І категоричне правило про 
виключення доказів відкинуте іншими країнами, вклю-
чаючи  ті,  де  існують правила про незаконні  обшуки й 
порушення правил досудового розслідування. Він наво-
дить приклад Англії, Канади  та Європейського Суду  з 
прав людини, які мають більш м’які вимоги щодо цього 
правила. Аналогії він також проводить і щодо американ-
ського правила про відділення церкви й держави, яке є 
більш  чітким  у  США,  тоді  як  Нідерланди,  Німеччина 
та Австралія дозволяють пряме державне фінансування 
релігійних  шкіл.  Наостанок  він  заперечує  доцільність 
аргументу Суду щодо відсилки до права Великобрита-
нії. Суддя Скаліа вказує, що США ділять спільну істо-
рію з Великобританією й часто звертаються до англій-
ських  джерел,  коли  є  необхідність  з’ясувати  значення 
конституційного тексту,  який написаний на тлі  англій-
ського права та правової думки 18 століття. Однак, на 
думку Скаліа, протягом довгого періоду часу Суд відки-
дав чистий оригіналістський підхід11, натомість беручи 
на себе «величне завдання» з’ясувати (і так прописати) 
теперішній національний стандарт. І в такому випадку, 
на його думку, нема  сенсу  звертатись до досвіду краї-
ни, яка довгий час розвивалась своїм шляхом, особливо 
після  приєднання  до юриспруденції  Європейських  су-
дів, у яких домінують континентальні юристи, правова, 
політична  й  соціальна  культура  яких  відрізняється  від 
американської. У такому разі,  за його баченням, США 
мали б зменшити право на розгляд справи присяжними 
в кримінальних справах (як це зараз є в Англії) та зро-
бити деякі інші зміни. А отже, Суд повинен або відверто 
визнати його бажання переглянути всі правові питання 
у  світлі  іноземної  правової  думки,  або  ж  відмовитись 
від  застосування  такої  як  частини  аргументації.  Він 
стверджує, що «застосовувати іноземне право тоді, коли 
воно відповідає нашій думці, й ігнорувати в іншому ви-
падку є не аргументованим прийняттям рішення, а со-
фістикою» [4, с. 17–21].

Як  бачимо,  думка  судді  Скаліа  є  набагато  більш 
критичною, ніж думка О’Коннор. Тоді як остання лише 
вказує на відсутність національного консенсусу, а в ін-
шому випадку навіть вітає застосування міжнародного 
права  та  іноземної  практики,  то  Скаліа  не  згодний  із 
такою  позицією.  Насамперед  надзвичайно  вдалим  ви-
глядає його аргумент щодо неучасті США в Конвенції 
про  права  дитини,  а  отже,  відмовою  від  прийняття  як 
обов’язкової  норми  заборони  смертної  кари  для  не-
повнолітніх  злочинців.  Цей  аргумент,  на  наш  погляд, 
10 В оригіналі вжито «gives little comfort», що, на наше переконання, дуже влуч-
но передає сутність цього аргументу.
11 Він указує, що якби ми використали такий, то термін «жорстокі й незвич-
ні покарання» як норма англійської Декларації про права розумівся як «ті, що 
поза владою суду», тобто ті, які не передбачені загальним правом (common law) 
чи статутом, але, тим не менше, застосовувались Короною чи королівськими 
суддями. У такому випадку, на його думку, смертна кара для неповнолітніх зло-
чинців виглядає цілком відповідною цій нормі. 
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виглядає  доволі  вдалим,  однак  не  беззаперечним.  По-
перше,  неучасть  США  в  цій  Конвенції  можна  певною 
мірою  пояснити  традиційним  більш  скептичним  став-
ленням  цієї  держави  до  взяття  на  себе  зобов’язань  на 
рівні міжнародного права й надання пріоритету власно-
му праву. Однак завданням Суду в цьому випадку було 
протлумачити восьму поправку до Конституції США, а 
звернення до неучасті в цій Конвенції, на наше переко-
нання, є таким самим, як і звернення до інших аспектів 
міжнародного  права.  Якщо  суддя Скаліа  переконаний, 
що  неучасть  США  в  цій  Конвенції  означає  незгоду  із 
забороною  смертної  кари  неповнолітніх  злочинців,  то 
в цьому випадку він однаково звертається до міжнарод-
ного  права  як  на  підтвердження  своєї  думки  (в  нега-
тивному аспекті). А тому певною мірою Скаліа робить 
ту  саму  помилку,  від  якої  застерігає  більшість.  Таким 
способом  він  застерігає  Суд  від  порушення  принципу 
розподілу влади, оскільки, на його думку, прийняття та-
кого рішення Судом свідчить про те, що він перебирає 
на себе повноваження Сенату  і Президента. Однак, на 
наш  погляд,  розуміння  поняття  «жорстокі  й  незвичні 
покарання» як такого, що охоплює смертну карну непо-
внолітніх злочинців, є можливим і без будь-якого звер-
нення  до  міжнародного  чи  іноземного  права.  Більше 
того, роль Суду й полягає в тому, щоб тлумачачи Кон-
ституцію, захищати права людини. Оскільки Президент 
і  Сенат  як  політичні  інституції  отримують  мандат  від 
громадян, вони піддаються впливу з боку своїх вибор-
ців. Однак очевидно, що орган, який виконує функцію 
конституційного контролю, повинен захищати і стриму-
вати в тому числі й демократію, аби вона залишалася в 
конституційних рамках. 

Також цікавим є аргумент щодо того, що Суд сам не 
вірить у те, що і усіх випадках необхідно гармонізува-
ти  американське  право  зі  світовою  позицією.  На  наш 
погляд, тут Скаліа вдається до такого прийому, як зве-
дення  до  абсурду:  якщо  ми  звернулись  до  іноземного 
права в одному випадку, то необхідно так само робити 
в  усіх.  Якщо  застосувати  такий  підхід,  то  так  ми  від-
кидаємо  багато  інших  факторів,  які  справді  різняться 
від справи до справи й від держави до держави, певні 
суспільні умови, традиції, попередню судову практику, 
законодавство тощо. Тому варто погодитися з думкою, 
висловленою  американськими  компаративістами,  що 
«[цей аргумент є набагато менш переконливим] коли ми 
звертаємось до різноманітності  технічних аспектів на-
ціональних правових систем, до значної кількості яких 
суддя  Скаліа  звернувся  в  його  окремій  думці  ...  є  на-
справді аспекти права, які глибоко вкорінені в структу-
ру правової системи ... такі як функція й роль нотаріату 
в державах із континентальною правовою системою, де 
глибоко вкорінені технічні аспекти є більш важливими, 
ніж моральні цінності, під час пояснення відмінностей 
між правовими системами» [15, с. 63]. Застосування по-
силання на міжнародну та іноземну практику, так само 
як повна  відмова  від  такого посилання,  – це  дві  край-
ності, на яких акцентує увагу Скаліа. Однак під час за-
стосування  порівняльної  конституційної  інтерпретації 
ми повинні шукати належний баланс і пропорційність, 
використовуючи лише тоді, коли це є доцільно. Звісно, 
залишаються  ризики  вибіркового  застосування  (чи,  як 
указує  Скаліа,  «софістики»).  Однак  необхідно  розу-
міти,  що  таке  застосування  є  більш  необхідним,  коли 
це  стосується  певних фундаментальних цінностей,  які 
є  спільними  для  всього  світового  співтовариства  і  ле-
жать  в  основі  права,  та  менше  –  у  випадках,  коли  це 
стосується певних процедурних моментів, питань, що є 
більш політичними, ніж юридичними. Саме тому такий 
аргумент, що застосований Скаліа, видається нам дещо 
маніпулятивним.  Як  влучно  зазначено  вище,  є  питан-
ня,  які  мають  справді  «технічний»  характер,  оскільки 

є  різні  способи  реалізувати  ті  чи  інші  права12.  І  це  не 
означає, що під час використання порівняльної консти-
туційної інтерпретації ми мусимо обов’язково уніфіку-
вати правові системи, аж до єдиного підходу до інсти-
туційної  побудови  та  процедурних  аспектів.  Водночас 
значні  розбіжності  у  фундаментальних  питаннях,  які 
лежать  в  основі  ідеї  права,  навряд  чи  є  доцільними  й 
припустимими. 

Іншим  прикладом  справи,  в  якій  застосована  по-
рівняльна  конституційна  інтерпретація,  є  Washington 
v.  Glucksberg  [18],  у  якій  постало  питання,  чи  захища-
ється  Конституцією  США  евтаназія.  У  цій  справі  Суд 
застосував  різні  підходи  до  аргументації,  зокрема  істо-
ричний (указуючи, що протягом більше ніж 700 років ан-
гло-американська  традиція  загального  права  визнавала 
караним таке діяння  [18,  с.  711]). Далі  суд посилається 
на досвід Нідерландів, указуючи, що дослідження уряду 
цієї держави показало, що, незважаючи на наявність пев-
них процедур повідомлення, евтаназія в Нідерландах не 
була застосована лише до смертельно хворих громадян, 
які зазнають значних фізичних страждань, і що регулю-
вання  цієї  практики  могло  не  вберегти  від  зловживань 
у справах, які стосуються вразливих осіб, а тому ризик 
від  зловживань  краще  забезпечується  за  допомогою  за-
борони,  аніж  регулювання  [18,  с.  734–735]. Як  бачимо, 
в цій справі Суд послався не лише на іноземне право, а 
й на практику його застосування, вказуючи на значні ри-
зики того, що, навіть попри наявність регулятивних про-
цедур,  залишається  простір  для  зловживання.  Це  є  ще 
одним  способом  звернення  до  права  іноземних  держав 
(тобто не лише до самого тексту тих чи інших норм, а і 
їх утілення в життя), що свідчить про широкий потенціал 
застосування методу порівняльної конституційної інтер-
претації. Разом із тим нам варто розуміти, що ті чи інші 
умови можуть відрізнятись, а тому до кожного випадку 
потрібно підходити індивідуально.

Отже, як бачимо з вищепроаналізованих справ, Вер-
ховний Суд США, попри традиційне уявлення про аме-
риканську винятковість у тому числі в праві (якщо не в 
чистому вигляді, то принаймні в тому розумінні, що ан-
гло-американський підхід до права значною мірою від-
різняється від континентального), однаково користуєть-
ся порівняльною конституційною інтерпретацією. Таке 
використання може бути доволі дискусійним (як ми ба-
чимо,  значні дискусії виникли у справі Roper),  і США 
можуть  йому  опиратись  у  тому  числі  значною  мірою 
через великі  традиції оригіналізму. Водночас, на наше 
переконання, теорія живої Конституції (як утілення со-
ціологічного  підходу  до  розуміння  права)  набуває  все 
більшої ваги не лише на європейському континенті (як 
у рамках окремих держав, так і на рівні наднаціональ-
ного ЄСПЛ), а й у США. Ураховуючи значний суспіль-
ний  прогрес,  який  із  кожним  роком  пришвидшується, 
трансформацію  суспільного  уявлення щодо  різних  ре-
чей і зростання ролі міжнародного права, що зумовлює 
гармонізацію  різних  правових  систем,  незмінно  буде 
зростати роль цього підходу, а разом із ним і порівняль-
ної конституційної інтерпретації.

12 Прикладом є наведені вище відмінності між нотаріатом у країнах із континен-
тальною системою права та англосаксонською. Відмінності існують також у під-
ходах до цивільного процесу (див. наприклад, [16; 17]). Відмінності полягають 
і в ролі суддів (більш активна в континентальній і менш – в англосаксонській), 
і в судових витратах. Також розбіжності проявляються в англо-американському 
підході до судового процесу як єдиної, триваючої події й навіть процедури при-
значення експертів (англосаксонський підхід виступає за можливість кожної сто-
рони залучити свого експерта, тоді як континентальна традиція – за призначення 
експерта судом). Автор пояснює це також і культурними та соціальними відмін-
ностями, зокрема підходами до юридичної освіти, прецедентним правом та ака-
демічною думкою (тоді як англосаксонська тяжіє до першого, в континентальній 
традиційно (як у юридичній освіті, так і загалом у впливі на професію) більша 
роль належала університетам), навіть  загалом такою культурою суспільства,  в 
якій населення звикло вирішувати свої проблеми в суді. Однак, незважаючи на 
такі відмінності, автор, урешті-решт, доходить висновку, що ці відмінності зараз 
відіграють усе меншу роль, а системи наближаються одна до одної.
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ЗДІЙСНЕННЯ РЕГУЛЯТИВНОЇ ФУНКЦІЇ ПРАВА У ПРАВОВИХ СИСТЕМАХ 
СОЦІАЛІСТИЧНОЇ ПРАВОВОЇ СІМ’Ї

IMPLEMENTATION OF THE REGULATORY FUNCTION OF LAW IN THE LEGAL SYSTEMS 
OF THE SOCIALIST LEGAL FAMILY

Зварич Р.В.,
кандидат юридичних наук, доцент,

доцент кафедри теорії та історії держави і права
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У статті з’ясовано особливості визначення змісту регулятивної функції права у правових системах соціалістичної правової сім’ї. Прове-
дено порівняльний аналіз законодавства, яке регламентує механізм формування та реалізацію регулятивної функції соціалістичного права.

Ключові слова: соціалізм, функції права, регулятивна функція права, соціалістичне право, соціалістична правова сім’я.

В статье выяснены особенности определения содержания регулятивной функции права в правовых системах социалистической 
правовой семьи. Проведен сравнительный анализ законодательства, регламентирующего механизм формирования и реализации регу-
лятивной функции социалистического права.

Ключевые слова: социализм, функции права, регулятивная функция права, социалистическое право, социалистическая правовая 
семья.

The article clarifies the features of the definition of the content of the regulatory function of law in the legal systems of the socialist legal 
family. The comparative analysis of the legislation, which regulates the mechanism of formation and implementation of the regulatory function of 
socialist law, is carried out.

Key words: socialism, functions of law, regulatory function of law, socialist law, socialist legal family.

Приступаючи до дослідження даної проблематики, слід 
зауважити,  що  головне  теоретико-методологічне  значення 
тут має поняття «соціалізм». При цьому слід зазначити, що в 
основу юридичного закріплення та практичної реалізації ре-
гулятивної функції права на базі соціалістичних формацій за 
основу брались якраз соціально-економічне значення соціа-
лізму (в контексті одержавлення засобів виробництва) та сві-
тоглядне значення (в марксистсько-ленінському розумінні). 

Основою даного дослідження стали праці О. Мартино-
ва, О. Проніна, Т. Мора, А. Юрковського та інших, а також 

нормативно-правові  акти,  в  яких  визначені  регулятивні 
засади організації і здійснення державної влади в країнах 
соціалістичної правової сім’ї.

Мета дослідження полягає у визначенні змісту та осо-
бливостей  реалізації  регулятивної  функції  соціалістич-
ного права у правових системах соціалістичної правової 
сім’ї.

У  Великому  тлумачному  словнику  сучасної  україн-
ської мови «соціалізм» інтерпретується в трьох основних 
значеннях: 1) як суспільний лад, основою виробничих від-
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носин якого є державна власність на засоби виробництва; 
2) як вчення про встановлення охарактеризованого вище 
суспільного  ладу;  3)  як  назва  різних  вчень про  реформу 
капіталістичного  суспільства  на  основі  зрівняльності  та 
згладжування суспільних протиріч [1, с. 1360]. 

У науковій літературі акцентується увага на тому, що 
для соціалістичної правової сім’ї та для забезпечення пра-
вового регулювання, реалізації регулятивної функції пра-
ва були соціалістичне право та соціалістична ідеологія. Це 
пояснюється такими факторами: 

1) правова система була надзвичайно ідеологізована; 
2)  ідеологія,  право  та  правове  регулювання  в  межах 

даної  правової  сім’ї  також  характеризувалась  формаліз-
мом. Це проявлялось у тому, що право декларувало і лише 
формально закріплювало владу народу, соціальну рівність 
і справедливість; 

3)  утвердження  у  свідомості  населення  всеосяжної, 
домінуючої ролі держави в порівнянні з особою та по від-
ношенню до права; 

4) пропагування керівної і спрямовуючої ролі (монопо-
лізму) однієї правлячої партії та заперечення політичного 
плюралізму. Саме такий підхід посприяв утвердженню за-
сад того, що виборча система та процес прийняття законів 
обслуговували інтереси партійно-державного апарату; 

5)  утвердження  ідеології  та  практики  регулювання 
життєво  важливих  суспільних  відносин  не  законами,  а 
підзаконними  актами  та  інструкціями,  які  могли  носити 
напівтаємний або таємний характер [12]. 

Як  свідчать  дослідження  багатьох  науковців  з  даної 
проблематики,  соціалістичне  право  в  контексті  утвер-
дження власної  ідеології  та подальшої реалізації регуля-
тивної функції також мало певні антиправові та антисоці-
альні особливості: 

1)  неприйняття  природних  прав  людини,  як  це  було 
прийнято  в  європейських  країнах  (наприклад,  відносно 
заможного населення воно допускало застосування репре-
сивних заходів); 

2) підміна принципу законності принципом доцільнос-
ті, що вело до системного  і свідомого порушення з боку 
держави існуючих правових норм; 

3) домінуючий характер публічного права як у право-
вому регулюванні. Це пояснювалось тим, що все право у 
соціалістичному  суспільстві  переважно  було  публічним. 
Навіть  інститути  цивільного  права  як  приватноправової 
галузі  (наприклад,  інститут  власності)  набули  публічно-
правового характеру. Це пояснюється тим, що переважаю-
чу роль у суспільстві відігравали державна та колективна 
власність,  яким  віддавався  пріоритет,  оскільки  вони  пе-
редбачали  усуспільнення  засобів  виробництва  та  відчу-
ження особи від результатів праці; 

4)  відсутність  політичних  та  правових  засад  поділу 
влади на  законодавчу,  виконавчу  та  судову. Це  зумовлю-
валося  тим,  що  поділ  влади  не  визнавався.  Усі  держав-
но-владні  інституції  фактично  знаходилися  в  служінні 
партійного апарату. Відповідно, не було незалежного пар-
ламенту, незалежного суду. Не було практики контролю за 
конституційністю законів. Права, які декларувалися кон-
ституцією, часто перетворювалися на фікцію та у зв’язку 
з цим носили декларативний характер [12]. 

Після  розпаду  СРСР  та  відмови  східноєвропейських 
держав  від  соціалістичного  устрою  більшість  правових 
систем,  які  раніше  належали  до  соціалістичної  правової 
сім’ї, ввійшло в правову сім’ю романо-германського (кон-
тинентального) права. 

Далі  слід  акцентувати увагу на  ґенезі  самої  соціаліс-
тичної правової сім’ї та регулятивної функції соціалістич-
ного права, на науково-теоретичних засадах, які обґрунто-
вували її необхідність та потребу її подальшої розбудови 
та розвитку. 

Політико-правові  засади соціалізму та соціалістичної 
правової  сім’ї можна  об’єднати  в  декілька напрямів:  ре-

формізм, просвітницький соціалізм, марксизм-ленінізм та 
соціал-демократизм. 

Реформізм (реформістський соціалізм), як напрям со-
ціалізму, формувався та розвивався в епоху Відродження 
(XVІ  ст.)  та  Реформації.  Він  представлений  працею  ан-
глійського  мислителя  та  державного  діяча  Томаса Мора 
«Утопія» та працею італійського філософа і політичного 
діяча Томазо Кампанелли «Місто  сонця». Якщо ж вести 
мову про працю Томаса Мора «Утопія» 1516 р., то тут слід 
відзначити  такі  провідні  ідеї,  на  базі  яких мала  би фор-
муватись правова ідеологія ідеальної держави (Утопії, яка 
знаходилась на острові у південній півкулі): 

а) в основі організації та регулювання економіки пану-
вав підхід про утвердження загальної власності та повна 
відсутність приватної власності. Це обґрунтовується тим, 
що «в Утопії все перебуває в загальній власності, бо бла-
гополуччя суспільства неможливе там, де панує приватна 
власність: без комунізму не може бути рівності» [11]; 

б)  у  суспільно-побутовій  сфері  регулятивна  функція 
мала  передбачити  повну  регламентацію  людського  жит-
тя. Зокрема, «всі утопісти одягаються однаково, але одяг 
чоловіків  відрізняється  від  одягу  жінок,  а  одяг  людей 
одружених – від одягу неодружених. Моди ніколи не змі-
нюються. На роботі утопісти прикриваються шкірянками 
або шкурами, яких вистачає на 7 років. Чоловіки і жінки 
працюють 6 годин на день, решту часу вони присвячують 
наукам і мистецтву. Всі лягають спати о 8 годині і сплять 8 
годин. Зранку читаються лекції, які збирають багато слу-
хачів, хоча відвідування їх не обов’язкове. Після вечері 1 
година відводиться на розваги. В Утопії немає нероб і не 
витрачаються зусилля на некорисні заняття» [11; 10]. 

в) в оборонній та військовій сфері регулятивний вплив 
права через його регулятивну функцію мав передбачати то-
тальне залучення населення до захисту суспільства (зокре-
ма, в Утопії всі навчаються військовій справі – як чоловіки, 
так і жінки. Війну вони можуть вести, по-перше, щоб захис-
тити свою територію від нападу; по-друге, щоб захистити 
територію свого союзника, на якого напали; по-третє, щоб 
звільнити пригнічений народ від тиранії, але прагнуть во-
ювати не самі, а залучати військових найманців. Для цього 
корисними можуть бути запаси золота і срібла) [10]; 

г)  як  виняток,  поєднання  в  утопістів  регулятивної 
функції  права  з  іншими  соціальними  регуляторами  (мо-
раллю та релігією). Це пояснюється тим, що утопісти були 
переконані в тому, що щастя полягає в  задоволенні. Але 
це не призводить до ганебних вчинків, бо утопісти впев-
нені, що після земного життя за доброчесність призначені 
нагороди, а за пороки – покарання. Вони не аскети і піст 
вважають дурницею. Всі  релігії  –  а  їх  багато –  користу-
ються повною терпимістю. Майже всі утопісти вірують у 
бога і безсмертність. Ті нечисленні утопісти, що відкида-
ють  віру,  не  вважаються  громадянами  і  відсторонені  від 
участі в політичному житті, а в іншому вони не піддають-
ся  ніяким  покаранням  чи  обмеженням.  Багато  утопістів 
прийняли християнство, коли довідалися, що Христос був 
противником приватної власності) [11; 10]. 

Щодо просвітницького соціалізму, то він був представ-
лений вченнями французьких та англійських мислителів у 
другій половині ХVІІІ – першій половині ХІХ століття. До 
їх числа належали А. Сен-Сімон  (1760–1825), Ш. Фурье 
(1772–1837)  та  Р.  Оуен  (1771–1851).  Основоположними 
засадами регулювання суспільних відносин та ролі регу-
лятивної функції права в їхніх вченнях виступали: 

а) критика політико-правових засад капіталізму та за-
перечення  використання  регулятивної  функції  як  засобу 
закріплення в праві інтересів капіталістів; 

б)  переорієнтація  регулятивної  функції  на  захист  ін-
тересів найманих працівників; 

в)  реформування  суспільства  на  основі  утверджен-
ня суспільної власності в економічній сфері  і  соціальної  
рівності в суспільно-політичній та правовій сфері; 
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г)  основними  засобами досягнення  вищевказаних ці-
лей вони вважали освіту, виховання, переконання, освіту 
та  інші  мирні  шляхи  здійснення  соціальних  реформ.  У 
зв’язку  з  цим  європейська  наукова  думка  позиціонувала 
їх як представників просвітницького соціалізму, а ідеоло-
ги  марксизму-ленінізму  вважали  їх  представниками  так 
званого «утопічного  соціалізму», мотивуючи це  тим, що 
ефективними  можуть  бути  лише  революційні,  а  не  про-
світницькі заходи [4]. 

Наступним етапом у розвитку соціалістичної ідеології 
та розуміння регулятивного впливу права став так званий 
марксистський  та  соціально-демократичний  етап  (друга 
половина  XIX  ст.).  Його  підґрунтям  виступали  наукові 
праці  К. Маркса  (1818–1883  рр.)  та Ф.  Енгельса  (1820–
1895 рр.). Обґрунтована ними концепція отримала назву 
«марксизм», який був проголошений провідною ідеологі-
єю пролетаріату. 

Марксизм виразився в таких підходах до правового ре-
гулювання: 

1)  загальні  засади  правового  регулювання  та  регуля-
тивної функції. До таких засад можна віднести те, що со-
ціалізм є первинною ланкою комунізму, яка приходить на 
зміну капіталізму в результаті класової боротьби пролета-
ріату у формі революції; 

2) специфіка регулятивної функції права в економічній 
(виробничій) сфері, яка полягала в таких постулатах: лік-
відація  приватної  власності  й  експлуататорських  класів; 
затвердження  суспільної  власності  на  знаряддя  і  засоби 
виробництва  (у  формі  державної  та  колгоспно-коопера-
тивної власності); розподіл результатів праці та кінцевого 
продукту за системою: «від кожного – по здатності, кож-
ному – по праці»; 

3)  втілення  регулятивної  функції  в  політичній  сфері, 
зокрема, встановлення диктатури пролетаріату як знаряд-
дя перетворення в суспільстві; керівну роль робітничого 
класу  і  створеної  ним  партії;  відсутність  плюралізму  в 
політичному житті, оскільки  інтереси робітничого класу 
відображають  інтереси  всіх  інших  класів  та  соціальних 
груп; 

4)  реалізація  регулятивної  функції  в  гуманітарній  та 
соціальній сфері, яка, за марксизмом, має забезпечити: за-
безпечення соціальної рівності, соціальної справедливості 
як провідних умов для всебічного розвитку особи. 

Вищенаведені  підходи  були  підтримані  І  Інтернаціо-
налом  (Міжнародним  товариством  робітників),  який  за-
снували К. Маркс та Ф. Енгельс (1864–1876 рр.), а також 
ІІ  Інтернаціоналом (Міжнародним об’єднанням соціаліс-
тичних  партій),  фундатором  якого  виступив  Ф.  Енгельс 
(1889–1914 рр.) [8]. 

Другий період у розвитку соціал-демократичної думки 
ознаменувався  як  період  розколу  соціал-демократичних 
сил (перша третина ХХ ст.) Протягом даного періоду від-
бувається розкол соціал-демократії на три течії: 

а) праве крило (опортуністичне або ж погоджувальне). 
До нього належали представники, які в 1920 р. проголоси-
ли про відродження ІІ Інтернаціоналу, який де-факто при-
пинив своє існування в роки І світової війни); 

б) ліве крило  (революційно налаштоване). Воно було 
сформоване у 1919 році,  коли «ліві», революційно нала-
штовані сили, очолювані В.І. Ульяновим-Леніним, створи-
ли Комуністичний (ІІІ) Інтернаціонал, який проіснував до 
1943 р.; 

в)  центристське  крило  (займало  примирну  позицію 
між правим і лівим крилом). Воно виникло у 1923 р., коли 
було  здійснено  спробу  об’єднання  «правих»  і  «центрис-
тів» шляхом  створення  Робітничого Соціалістичного  Ін-
тернаціоналу [8]. 

Разом  із  тим  функціонування  соціал-демократичних 
партій у міжвоєнний період не було належним чином роз-
горнуте, а з 1940 р. так званий Робітничий Соціалістичний 
Інтернаціонал  (РСІ)  припинив  своє  існування.  Це  було 

зумовлено окупацією німецькими військами Бельгії в ці-
лому та Брюсселю зокрема як місця розташування штаб-
квартири даної суспільно-політичної організації. 

Щодо  третього  періоду  розвитку  соціал-демократії 
та  соціалістичних  правових  поглядів,  то  він  пов’язаний 
з  відновленням у 1951 р. діяльності Соціалістичного  Ін-
тернаціоналу (Соцінтерну) на міжнародному конгресі, що 
відбувся у Франкфурті. На вказаному конгресі прийнято 
Франкфуртську декларацію Соцінтерну [5]. 

У цій декларації було прийнято два основні положен-
ня, які кардинально змінювали і погляди на правове регу-
лювання: 

1) положення про відмову від марксизму як основи ро-
бітничого руху; 

2) перехід від революційних змін до реформізму. 
На  наш  погляд,  четвертий  період  розвитку  соціаліс-

тичної  ідеології  в політичному та правовому розуміннях 
розпочався  у  1989  р.,  коли  в  Стокгольмі  було  прийнято 
новий програмний документ, який закріпив новий напрям 
у розвитку сучасної соціал-демократії під назвою «Декла-
рація принципів». З даного акта випливають основні по-
ложення  сучасної  соціал-демократії,  які  визначають  такі 
напрями реалізації регулятивної функції права: 

1. Регулятивна функція права в галузі економіки та ви-
робничих відносин: 

а) збереження приватної та інших форм власності, тоб-
то підтримка ідеї змішаної економіки;

б)  державне  регулювання  економіки  та  економічних 
відносин;

в) націоналізація провідних галузей економіки та най-
більших комерційних компаній;

г) збереження самоврядування в середовищі робітни-
ків та фермерів;

ґ)  участь  профспілок  у  розробленні  стратегії  націо-
нальної економічної політики кожної держави.

2. Регулятивна функція права в соціальній та гумані-
тарній сфері: 

а) залучення працівників до прийняття рішень на рівні 
компаній та підприємств;

б)  розробка  та  подальша  підтримка  соціальних  про-
грам, спрямованих на забезпечення зростання середнього 
класу, досягнення вищого рівня свободи в різних сферах 
суспільного  життя,  забезпечення  соціальної  рівності  та 
справедливості; 

в) розвиток духовної сфери життя суспільства (освіти, 
охорони здоров’я, культури й інформації. 

3. Регулятивна функція права в політичній сфері – розроб-
ка і підтримка програм, що забезпечують стабільність у світі.

На думку А.Ю. Мартинова, демократичний соціалізм – 
це суспільна модель, яка на базі парламентської демокра-
тії  і правової держави поступово, крок  за кроком усуває 
недоліки  і класову роз’єднаність, здійснює демократію в 
державі, економіці та суспільстві, а також особисту й ду-
ховну свободу і тим самим завойовує та охороняє свої цін-
ності: свободу, справедливість і солідарність [5]. 

Слід  також  зауважити,  що  соціал-демократи  (демо-
кратичні соціалісти) створили свою власну організаційну 
структуру  в  Європейському  парламенті  –  так  звану  Со-
ціалістичну групу європейського парламенту  (СГЕП). За 
результатами виборів у цей орган країн Євросоюзу, з кінця 
80-х років СГЕП є найчисленнішою. Утвердивши загаль-
ну позицію з багатьох політичних та соціально-економіч-
них проблем, вони в багатьох аспектах реально впливають 
на розвиток Європи і світу [5]. 

Однак  якщо  вести  мову  про  радикальне  (революцій-
не)  крило  соціал-демократичних  сил,  представлених  на 
теренах колишнього СРСР, то  ініційований ними процес 
правового регулювання та реалізації регулятивної функції 
права здійснювався не на засадах лібералізму і реформа-
ційних процесів,  а на основі  антагонізму  з капіталістич-
ними засадами, на базі повного протиставлення існуючим 
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світовим тенденціям розвитку суспільства. Яскравим при-
кладом цього є конституційні акти колишнього СРСР. 

Отже,  регулятивна  функція  соціалістичного  права,  яка 
була  детермінована  на  конституційному  рівні,  передбачала 
тотальне домінування КПРС та  держави у  всіх  сферах  сус-
пільного  життя,  надаючи  незначний,  обмежений  обсяг  сво-
боди громадянам в економічній сфері (в частині їх особистої 
власності). Інші сфери суспільного життя фактично перебува-
ли під повним контролем КПРС як керівної та спрямовуючої 
сили, а також державного апарату, який фактично обслугову-
вав інтереси правлячої партійної верхівки, а не населення. 

Незважаючи на те, що СРСР, Югославія, Чехословач-
чина та низка інших держав соціалістичного табору (так 
звані країни, що входили до складу держав «Варшавського 
договору»)  зазнали краху,  а  окремі  з  них –  змінили  свій 
суспільний та державний лад за допомогою революційних 
чи реформаційних змін, відмовившись від соціалістичної 
чи комуністичної ідеології, на даний час у класичній фор-
мі зберігається така держава соцтабору, як Корейська На-
родно-Демократична Республіка (КНДР, Північна Корея), 
яка використовує регулятивну функцію права як засіб за-
безпечення  панування  політичного  лідера  та  правлячої 
партійної верхівки. Дана держава юридично закріпила ці 
постулати на конституційному рівні. 

Конституція  зазначеної  держави  має  назву  «Соці-
алістична  Конституція  КНДР».  Крім  того,  до  2012  р.  
її  ще  називали  «Кімірсенівська  Конституція»,  а  
з  2012  р.  –  «Кімірсенсько-Кімченірська  Конституція». 
З  2009  р.  у  змісті  даної  Конституції  було  виключено 
будь-які згадки про комунізм, а з 2012 р. – за КНДР на 
конституційному рівні офіційно визнано статус ядерної 
держави [13; 2; 3; 7]. 

Таким чином, регулятивна функція права КНДР базу-
ється на таких положеннях: 

1) регулятивна функція в політичній сфері – передба-
чає подальше утвердження та юридичне закріплення куль-
ту вождизму, що випливає вже з назви Конституції; 

2) регулятивна функція у сфері міжнародних відносин 
та оборонній сфері – закріплює пріоритет збройних сил та 
збройного  (ядерного)  потенціалу  в  розбудові  суспільних 
відносин з іноземними державами. 

На  підставі  вищевикладеного  зазначимо,  що  історія 
соціалістичного будівництва в цілому та його сучасність 
зокрема  довели,  з  одного  боку,  формалізм  (декларатив-
ність) регулятивної функції права в частині формального 
визнання демократичних цінностей, а з іншого боку – ви-
користання вказаної функції як засобу, інструмента забез-
печення панування правлячої партії та її лідера.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
1. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод., допов. та CD) / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. К.; Ірпінь: ВТФ «Пе-

рун», 2009. 1736 с.
2. В новой конституции КНДР особо выделена роль Ким Чен Ира URL: https://www.pravda.ru/news/world/28-09-2009/325425-mir-0/.
3. Власти КНДР вычеркнули слово «коммунизм» из конституции. URL: https://www.rbc.ru/politics/28/09/2009/5703d6929a7947733180

b5b2. 
4. Ідеологія просвітницького соціалізму. URL: http://all-politologija: ideologiya socialistichna. 
5. Мартинов А.Ю. Соціалістичний Інтернаціонал (Соцінтерн). URL: http://www.history.org.ua/?termin=Sotsialistychnyj_Internatsional. 
6. Пронин А. Общая характеристика права КНДР. URL: https://www.academia.edu/8263357. 
7. Социалистическая Конституция Корейской Народно-демократической республики. Пхеньян: Издательство литературы на 

иностранных языках, 2014. URL: https://wikivisually.com/lang-ru/wiki/Конституция_КНДР. 
8. Соціалістичний Інтернаціонал. URL: http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21S

TN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=
Sotsialistychnyj_Internatsional. 

9. Соціальні утопії епохи Відродження (Т.Мор, Т.Кампанела). URL: http://pidruchniki.com/1957041162275/filosofiya/sotsialni_utopiyi_
epohi_vidrodzhennya_tmor_tkampanela#245. 

10. Томас Мор «Утопія» – основні ідеї. URL: http://moyaosvita.com.ua/literatura/tomas-mor-utopiya-osnovni-ide%D1%97/. 
11. Томас Мор. Утопия. URL: http://lib.ru/INOOLD/MOR/utopia.txt_with-big-pictures.html. 
12. Томас Мор. Утопія. URL: http://pidruchniki.com/11631018/filosofiya/tomas_mop_utopiya. 
13. Юрковский А.В. Общая характеристика некоторых особенностей государственно-правового строительства в корейской народ-

ной демократической республике. URL: https://archive.is/20120908122042/www.proknadzor.ru/analit/show_atr.php?id=selection-317.0-260.6. 



44

№ 6 2018
♦

УДК 347.958

ВПЛИВ СУДОВОЇ РЕФОРМИ 1864 РОКУ 
НА РОЗВИТОК ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА В УКРАЇНІ

IMPACT OF THE JUDICIAL REFORM OF 1864 
FOR THE DEVELOPMENT OF CIVILIAN JUDGMENT IN UKRAINE

Нестерцова-Собакарь О.В.,
кандидат юридичних наук, доцент, 

професор кафедри цивільно-правових дисциплін 
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 

У статті здійснено ще один крок до поглиблення знань про зміст та особливості реформи цивільного судочинства 1864 року. Осо-
бливу увагу приділено Статуту цивільного судочинства та його впливу на розвиток вітчизняного процесуального законодавства як у 
радянський, так і в сучасні періоди.

Ключові слова: Статут цивільного судочинства, судова реформа, цивільний процес, кодифікація, судоустрій.

В статье предпринята еще одна попытка по углублению знаний о содержании и особенностях реформы гражданского судопроиз-
водства 1864 года. Особое внимание уделено Уставу гражданского судопроизводства и его влиянию на развитие отечественного про-
цессуального законодательства как в советский, так и в современный периоды.

Ключевые слова: Устав гражданского судопроизводства, судебная реформа, гражданский процесс, кодификация, судоустройство.

In the article another step has been made to deepen knowledge about the content and peculiarities of the reform of civil justice in 1864. 
Particular attention is paid to the Statute of civil judicial proceedings and its influence on the development of domestic procedural legislation in 
both Soviet and modern periods.

Key words: statute of civil justice, judicial reform, civil process, codification, judicial system.

Постановка проблеми. Сучасне  цивільне  процесу-
альне право посідає провідне місце серед  інших галузей 
національного права, пройшло тривалий шлях свого ста-
новлення. На його розвиток у будь-який історичний період 
суттєво впливала залежність від особливостей державно-
го ладу, форми правління та режиму, що панував у країні. 
Почавши свій шлях ще за часів Античності, цивільне про-
цесуальне право, побудоване не відповідному законодав-
стві, розвивалося нерівномірно, не  завжди забезпечуючи 
доступність  правосуддя,  максимальну  реалізацію  прав 
учасників  цивільного  судочинства,  своєчасний  захист  і 
відновлення порушених прав  і  свобод людини,  інтересів 
суспільства і держави. 

Періодичні  спроби  вдосконалення  цивільного  проце-
суального  законодавства  фактично  стали  передумовою 
судової реформи 1864 р., адже загальні недоліки дорефор-
меного процесуального законодавства (як цивільного, так 
і  кримінального)  полягали  в  повільному  перебігу  судо-
вого розгляду відповідних справ, бюрократизації судової 
сфери, що було особливо очевидним під час оскарження 
судових постанов, за наявності численних судових інстан-
цій, що уповільнювали розгляд справ тощо. Не випадково 
затвердження 20 листопада 1864 р. статутів цивільного та 
кримінального судочинства вважається початком великої 
епохи судової реформи, з якою пов’язують перетворення 
старої  судової  системи  з  її  тяганиною та  канцелярською 
таємницею  на  систему  судів  «гласних,  швидких,  рівних 
для всіх та справедливих» [1, с. 7]. 

Отже, саме звернення до історичних передумов згада-
ної судової реформи, її впливу на розвиток як цивільного 
процесуального  права,  так  і  відповідного  законодавства, 
дає можливість виявити тенденції й особливості подаль-
шого  становлення  системи  цивільного  судочинства  на 
українських землях у складі Російської  імперії, дозволяє 
виділити  специфічні  риси процесуальних  відносин  та  їх 
суб’єктів,  розкрити  зміст  нових  процесуальних  норм  та 
інститутів. 

Стан наукового розроблення проблеми. Дослі-
дженню  теоретичних  питань  розвитку  цивільного  про-
цесуального законодавства України на різних історичних 
етапах присвячено чимало праць  вітчизняних  та  інозем-
них  правознавців,  серед  яких  роботи:  К.Н.  Аннєнкова,  

М.М.  Агаркова,  В.І.  Борисової,  М.І.  Брагінського,  
С.М. Братуся, М.Ю. Бурдіна, В.А. Васильєвої, Є.В. Вась-
ковського,  М.К.  Галянтича,  О.М.  Головка,  К.В.  Гуса-
рова,  О.В.  Дзери,  С.С.  Дністрянського,  А.С.  Довгерта,  
Ю.О.  Заіки,  О.С.  Іоффе,  І.С.  Канзафарової,  С.О.  Коро-
єда,  В.М.  Коссака,  О.В.  Кохановської,  Н.С.  Кузнєцової,  
В.В. Луця, Р.А. Майданика, Є.О. Мічуріна, К.П. Побєдо-
носцева, С.О. Погрібного, Ю.Д. Притики, В.І. Синайсько-
го, І.В. Спасибо-Фатєєвої, Р.О. Стефанчука, Є.О. Харито-
нова,  Я.М.  Шевченко,  Г.Ф.  Шершеневича,  Р.Б.  Шишки, 
В.С. Щербини, О.Н. Ярмиша, В.Л. Яроцького й ін. 

Не  викликає  сумніву  ґрунтовність  ідей,  висновків  і 
пропозицій відомих науковців, які стали величезним над-
банням юридичної науки. Проте ще раз варто звернутися 
до судової реформи 1864 р. та з’ясувати її вплив на розви-
ток цивільного судочинства в Україні.

Мета статті. Узагальнюючи  наявні  наукові  дослі-
дження,  праці  закордонних  та  українських  учених,  за 
мету в статті поставлено з’ясувати вплив судової реформи  
XIX ст. на розвиток цивільного судочинства в Україні, кон-
кретизувати місце та роль Статуту цивільного судочинства 
1864  р.  серед  інших  джерел  цивільного  процесуального 
права того періоду, уточнити його значення в систематиза-
ції відповідного процесуального законодавства.

Виклад основного матеріалу дослідження. Попри 
те, що на  українських  землях  із  1833 р.  діяв  Звід  законів 
Російської імперії, який містив «Закони про судочинство і 
стягнення цивільні» (ч. 2 т. Х Зводу законів 1832 р.), про-
цесуальне законодавство було дуже недосконалим і являло 
собою механічне поєднання положень Соборного уложення 
1649 р., Військового статуту 1716 р., інших різночасових за-
конів, указів і правил. У них закріплювався відхід від прин-
ципу змагальності, встановлювався пріоритет слідчих засад 
у цивільному судочинстві, в якому надалі застосовувалися 
деякі правила й елементи кримінального судочинства, змі-
шувалася влада судова і поліцейська [2, с. 15–16]. Незважа-
ючи на це, можна говорити про виділення на даному етапі 
цивільного процесу як самостійної форми процесуальних 
дій і законодавче вираження даної тенденції.

Варто погодитися з думкою більшості дослідників, які 
і в XIX [3, с. 44], і в XXI ст. [4, с. 23–24] характеризували 
наявні до середини XIX ст. правила цивільного судочин-
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ства як незадовільні, які гальмували розвиток країни, при-
зводили до суттєвої судової тяганини, що не відповідало 
потребам держави і суспільства. 

Вітчизняне  цивільне  судочинство  являло  собою  кла-
сичну форму слідчого (або інквізиційного) процесу, осно-
вним  чинником  якого  був  суд,  тоді  як  сторони  не  мали 
фактичної можливості виступати на захист своєї позиції, 
залучати  свідків  тощо.  Процес  мав  таємний  характер  і 
здійснювався в письмовому вигляді.

На виправлення зазначених недоліків системи судочин-
ства  і  була  націлена  Велика  судова  реформа  1864  р.,  яка 
фактично була не спробою здійснити корективи механізмів 
судочинства, що стали неактуальними і не виправдали себе 
на практиці, а була спрямована на створення якісно ново-
го судово-процесуального ладу, «який поклав початок нової 
ери в юридичному розвитку країни» [5, с. 9].

Історія  підготовки  нового  статуту  цивільного  проце-
су почалася в листопаді 1848 р. Передбачалось три моде-
лі  реформування  цивільного  процесуального  законодав-
ства,  початок  якому  покладено  пояснювальною  запискою  
Д.М.  Блудова  до  проекту  цивільного  судочинства  від  
8 червня 1857 р., в якій вперше проголошувалася доктрина 
судової реформи. Особливостями представленого проекту 
судової реформи були декілька ключових положень: сторо-
ни були зобов’язані стежити за перебігом справи, позовне 
прохання і відповідь на нього складалися в суворій формі, 
доповідав матеріали справи член суду в присутності сторін, 
скорочувався рух справ по інстанціях, справи, розпочаті в 
повітових  судах,  остаточно  вирішувалися  палатами,  для 
справ важливих першою інстанцією була палата цивільно-
го суду, а другою – сенат. Автори проекту не наважувалися 
ввести  в  законодавство  випробувані  практикою  західно-
європейських  країн  принципи  усності,  гласності,  безпо-
середності,  рівності  сторін,  участі  адвоката й  ін. Хоча по 
суті запропоновані нововведення були «малими» кроками в 
напрямі зазначених принципів. Фактично автори представ-
леного  проекту  модернізації  цивільного  процесуального 
законодавства синтезували «історичні засади» тогочасного 
імперського законодавства й елементи західноєвропейсько-
го досвіду. Про це свідчила і довідка про джерела проекту 
цивільного законодавства, більшість яких взято зі Зводу за-
конів Російської імперії [6, с. 9], тим самим демонструвала-
ся спадкоємність вітчизняного права.

Значна  увага  приділялася  незадовільному  складу  су-
дів, за якого «не тільки члени, але і головуючі не в змозі за-
писати коротко відповідну резолюцію» [7, с. 38]. Записка 
міністерства, прикладена до проекту, констатувала, що ви-
борні в судах «здебільшого не знають ні законів, ні форм, 
ні  порядку  цивільного  судочинства,  досить  складного  і 
важкого, особливо для людей, не тільки тих, що не мають 
попередніх  юридичних  знань,  але  часто  безграмотних». 
Висновок проекту невтішний: «Виборні судді наші вельми 
часто не відповідають важливості обов’язків, покладених 
на них законами» [7, с. 38].

Противники  згаданого  проекту  цивільного  судочин-
ства пропонували його відхилити і взяти за основу проект 
судочинства Царства Польського в Російській імперії з не-
великими змінами, суть якого полягала в такому:

а) заснувати сільські та міські суди із правом вирішува-
ти незначні цивільні та кримінальні справи остаточно або 
в першій інстанції;

б)  увести  повітові  суди,  які  розглядали  б  справи  ци-
вільні  і  кримінальні;  палати  цивільних  і  кримінальних 
справ;

в)  створити  сенат  як  третю  інстанцію  для  найбільш 
важливих  справ  і  як  суд  касаційний  для  остаточних  рі-
шень;

г) провести принцип гласності в діяльності судів, двох-
інстанційний порядок вирішення справ. 

Зазначені  ідеї  залишилися  тільки  на  папері,  хоча  й 
були досить перспективними для того часу.

Існував і третій напрям у поглядах на судову реформу, 
суть якого полягала в особливостях виконання судових рі-
шень, що покладалося на спеціальних судових приставів, 
які працювали при судах [8, с. 3]. Передбачалося скорочен-
ня до двох судових інстанцій, а також визнавалась необ-
хідність адвокатури, що було пов’язано із введенням у ци-
вільне судочинство елементів змагального процесу. Проте 
інститут  іменувався не адвокатурою, а «поверенных или 
стряпчих только с присовокуплением слов присяжных как 
людей, коих благонадежность в некоторой мере признает-
ся правительством» [6]. Згідно із проектом, такі захисники 
працювали  при  палатах  і  повітових  судах,  призначалися 
з  осіб  із  вищою освітою міністром юстиції  за  поданням 
начальників губерній і голів палат, нагляд за присяжними 
здійснював голова суду, при якому вони перебували, і гу-
бернський прокурор [9].

Варто зазначити, що під час роботи над Статутом ци-
вільного судочинства як зразок використовувалося фран-
цузьке судочинство, однак укладачі та редактори не пішли 
шляхом його сліпого копіювання, а доповнили передови-
ми положеннями прусського й австрійського процесу, кри-
тично  їх переробивши  [10,  с. 29–31, 40]. Творці Статуту 
також  намагалися  врахувати  й  регіональну  специфіку  – 
п’ята його книга присвячена особливостям судочинства в 
окремих губерніях [11, с. 6].

1862  р.  ухвалено  «Основні  положення  перетворення 
судової частини»  [12, с. 53–57], що визначили своєрідну 
концепцію майбутньої  реформи цивільного  судочинства. 
До 1863 р. на базі Основних положень підготовлені про-
екти Статуту  цивільного  судочинства, Установи  судових 
місць та інші законопроекти щодо судової реформи. 

Обговорення  проекту  цивільного  судочинства  оста-
точно  визначило  напрями  в  поглядах  на  принципи  су-
дових  перетворень,  ставши  імпульсом  інтенсивної  під-
готовки  законодавства  про  суд  і  правосуддя.  Середина  
XIX ст. стала періодом пошуку моделі реформування сис-
теми цивільно-процесуального  законодавства, що приве-
ло до нового етапу систематизації законодавства та ство-
рення Статуту  цивільного  судочинства  1864  р. Останній 
сприйняв  принципи  кодифікації  цивільного  процесу  у 
Франції  і фактично ґрунтувався на Цивільному процесу-
альному кодексі Французької республіки 1806 р. 

Статут  цивільного  судочинства  складався  із  чотирьох 
книг: Книга 1 «Порядок провадження в мирових судових 
установах»; Книга 2 «Порядок провадження в загальних су-
дових містах»; Книга 3 «Винятки із загального порядку ци-
вільного судочинства»; Книга 4 «Судочинство охоронне».

Ст. 1 Статуту передбачала, що будь-який спір про пра-
во  цивільне  підлягає  вирішенню  судовими  установами, 
він  виходив  із  принципів  винятковості  судової  влади,  її 
незалежності, єдиного і рівного для всіх суду.

Головним  досягненням  судової  реформи  1864  р.  ста-
ло відокремлення цивільного та кримінального процесів. 
Крім  того,  цивільне  судочинство  набуло  більш  цивілізо-
ваної  і  демократичної  форми,  передбачалося  апеляційне 
і  касаційне оскарження  судових рішень. Більш детально 
регламентувався  процес  розгляду  справи,  подання  і  до-
слідження доказів, розширено процесуальні права сторін 
тощо [13, с. 85].

У  цивільному  процесуальному  законодавстві  закрі-
плюються демократичні принципи правосуддя: гласність, 
змагальність,  диспозитивність,  безпосередність,  усність 
тощо.  Систему  формального  доказування  замінено  віль-
ною оцінкою доказів, коли судові рішення ухвалювалися 
суддями за внутрішнім їхнім переконанням. Отже, цивіль-
не процесуальне право набуло відокремленості. Воно по-
ділялося на позовне, наказне й окреме (охоронне) прова-
дження. Розгляд цивільних позовів починався на підставі 
поданої позовної заяви як диспозитивного волевиявлення 
особи, спрямованої на відновлення своїх прав. Доказами 
могли  бути  письмові  і  речові  докази,  показання  свідків. 
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Судовий  процес  з  погляду  розгляду  цивільних  справ  мав 
чітку регламентацію щодо процесуальних дій суду, позива-
ча, відповідача, їхніх представників, оскільки сторони під 
час розгляду цивільних позовів мали тепер рівні процесу-
альні права. Свідки з боку як позивача, так і відповідача до-
питувалися в їх присутності. Сторони мали право ставити 
їм запитання. Водночас суд не міг виходити за межі заявле-
них позовних вимог. Враховуючи той факт, що розвиток те-
орії та практики цивільного процесу здійснювався на осно-
ві доктрини про стадійність судового процесу, сторони, за 
незгоди з рішенням суду першої інстанції, мали можливість 
оскаржити таке рішення апеляційним і касаційним поряд-
ком. Це були часи розквіту буржуазного законодавства, осо-
бливо в питаннях цивільного судочинства [14, с. 562–563].

До основ цивільного судочинства після судової рефор-
ми 1864 р. відносять також такі: відділення судової влади 
від законодавчої й адміністративної, надання статусу судді 
незалежності; уведення змагального порядку судочинства, 
гласності  й  усності  процесу;  зміну  системи  оскарження 
судових рішень  [15,  с.  41]. Після  закріплення цих прин-
ципів  цивільного  судочинства  фактично  відбулася  зміна 
моделей  процесу:  слідча  модель  припинила  існування  в 
дореволюційний  період,  передавши  естафету  змагальній 
моделі в різних її формах.

Закріплення  засад  усності  і  гласності  в  цивільному 
судочинстві  стало  результатом  змагальної  моделі.  Дані 
принципи  зробили  процес  відкритим  для  населення,  а 
також потребували демонстрації додаткових умінь сторін 
щодо  ораторського  мистецтва  в  поєднанні  з  наявністю 
спеціальних юридичних знань.

Підсумком судової реформи 1864 р. стала зміна систе-
ми оскарження судових рішень. До реформи перехід спра-
ви з однієї судової установи в іншу відбувався поза волею 
сторін, надалі сторони визначали подальший рух справи: 
або вона переходила в стадію виконання рішення, або сто-
рона,  незадоволена  рішенням,  зверталася  до  наступної 
інстанції  за  переглядом  цього  рішення. В  апеляції  пере-
глядалися справи, рішення за якими не набрали чинності, 
а в касації розглядалися справи, рішення за якими набрали 
чинності. І.В. Решетнікова зазначає, що в той період мож-
на було говорити про зародження судового прецеденту. Рі-
шення сенату мали обов’язкову силу і щодо тих справ, за 
якими вони не виносилися, слугуючи керівництвом до од-
накового тлумачення і застосування закону [16, c. 333; 17]. 

Результатом судової реформи також стала поява інсти-
туту мирових суддів [4, с. 415–423] і суду присяжних, за-
кладено принципово інші основи для формування суддів-
ського співтовариства, адвокатури (присяжних повірених) 
і нотаріату.

Саме Статутом цивільного судочинства 1864 р. упер-
ше  в  українське  законодавство  вводиться  інститут  судо-
вих повісток, який має багато спільного  із сучасною мо-
деллю  інституту  інформування  учасників  процесу  про 
час  і місце розгляду  справи. Статут передбачав декілька 
способів повідомлення відповідача: шляхом доставки по-
вістки, розміщення оголошення про осіб, що викликають-
ся, у приймальні суду  і через публікацію в газетах, коли 
місце проживання відповідача не могло бути встановлене  
[18, с. 118; 19].

Ще одним важливим перетворенням 1864 р. було вста-
новлення  судового контролю за  виконанням судових по-
станов.  Статутом  цивільного  судочинства  встановлено 
низку  елементів  відомчого  контролю  суду  за  судовими 
приставами: посаду судового приставу визначено в штаті 
суду; іспити для отримання звання потрібно було склада-
ти в суді; призначення на посаду здійснювалося головою 
суду тощо. Однак діяльність судового пристава з виконан-
ня  суд  не мав  права  контролювати. Суд міг  скасувати  ті 
чи  інші  дії  судового  пристава  лише  в  разі  надходження 
скарги однієї зі сторін. Як відомо, у сучасному виконавчо-
му провадженні існує така сама процедура. Тому основне 
призначення реформи стосовно виконавчого провадження 
бачилося  її  розробникам  саме  в  посиленні  контролю  за 
ним суду. Однак пропозиції такого роду Статутом сприй-
няті не були.

Висновки. Узагальнюючи  викладене,  варто  сказати, 
що  виникнення  сучасного  цивільного  процесу  в  Украї-
ні  можна  прямо  пов’язувати  із  судовою  реформою  1864 
р., яка внесла значні зміни в судоустрій і судочинство на 
українських землях, більшість з яких перебували в складі 
Російської імперії.

У результаті реформи почався новий етап судочинства, 
що  характеризувався  чітким  законодавчим  відокремлен-
ням  цивільного  процесу  від  кримінального,  побудовою 
процесу на принципах, актуальних до теперішнього часу, і 
формуванням цілісної системи джерел (форм) цивільного 
процесуального права.

Головним підсумком судової реформи 1864 р. був пе-
рехід від слідчої до змагальної моделі цивільного процесу, 
затвердження як основних засад  (принципів) правосуддя 
змагальності, диспозитивності, безпосередності, усності, 
гласності  і  безперервності,  ухвалення  єдиного  кодифіко-
ваного  акта, що став одним  із найбільш довершених  єв-
ропейських процесуальних кодексів того періоду. Статут 
цивільного судочинства не тільки діяв протягом тривалого 
часу, він заклав основи сучасного цивільного процесу, іс-
тотно вплинув на вітчизняне процесуальне законодавство 
як у радянський, так і в сучасні періоди. 
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Статья посвящена анализу становления и развития учения о суброгации в римском частном праве; определению ее правовой при-
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of its legal nature and the particularities of application in Roman private law. Prerequisites for the emergence of a legal institute of subrogation 
in Roman private law.
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Постановка проблеми. Вивчення  історії  розвитку 
будь-якого  правового  інституту,  передумов  його  виник-
нення,  нормативної  бази  його  регулювання  в  минулому 
дозволяє  глибше  зрозуміти  природу  правового  явища, 
його значення і мету, а також уникнути цілої низки поми-
лок у процесі його застосування. Ця теза цілком слушна і 
щодо інституту суброгації в римському приватному праві.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням 
суброгації  свого часу приділяли увагу такі  вітчизняні  та 
закордонні  цивілісти,  як: Д.  Генкин, Н.  Голубєва,  Я.  Го-
ловачев, С. Дедиков, О. Дзера, О. Іоффе, О. Красавчиков, 
Н. Кузнєцова, О. Ломидзе, Л. Лунц, В. Луць, Р. Майданик, 
Л.  Морандьєр,  В.  Мусін,  І.  Новицкий,  А.  Подопригора,  
Р. Саватьє, Ф. Савіньї, О. Самбір, С. Сарбаш, В. Серебров-
ський, Ю. Фогельсон, Є. Харитонов, А. Чебунин та ін.

Мета статті – на підставі узагальнення матеріалів про-
аналізувати становлення та розвиток учення про суброга-
цію в римському приватному праві; визначити її правову 
природу й особливості застосування в римському приват-
ному праві; з’ясувати передумови виникнення правового 
інституту суброгації в римському приватному праві.

Виклад основного матеріалу.  Римське  зобов’язання 
мало суворо особистий характер, стосувалося тільки тих 
осіб,  які  його  уклали.  Це  був  суворо  особистий  зв’язок 
між  кредитором  і  боржником,  на  третіх  осіб  він  не  по-
ширювався. Особистий характер  зобов’язання  виявлявся 
в тому, що правове відношення виникало лише між кре-
дитором  і боржником. Спочатку зобов’язання було абсо-
лютно  невідчужуваним.  Кредитор  не  міг  передати  свої 

права, а боржник – перевести свої обов’язки на інших осіб  
[1, с. 142; 2, с. 113; 3, с. 156].

Такий стан речей зумовлювався «самодостатнім» еко-
номічним господарством Стародавнього Риму: йдеться не 
стільки про натуральне господарство, скільки про відсут-
ність з об’єктивних причин яких-небудь стійких торгових 
зв’язків із купцями-чужоземцями. Справді, в епоху розви-
тку римської держави її потреби задовольнялися або вну-
трішніми ресурсами, або завдяки численним війнам. Такі 
обставини, безсумнівно, накладати свій негативний відби-
ток на розвиток торгових відносин, внутрішніх також. На-
слідком цього стала концепція непорушності зобов’язання 
в Стародавньому Римі [4, с. 23].

Розуміння  зобов’язання  як  строго  особистого  від-
ношення  між  сторонами  призводило  також  до  того,  що 
зобов’язання спочатку визнавалося абсолютно непереда-
ваним – ні на активній стороні (перехід права вимоги від 
кредитора до іншої особи), ні на пасивній (заміна одного 
боржника іншим).

З  розвитком  господарського  життя,  з  пожвавленням 
торгових  відносин  і  всередині  країни,  і  за  її  межами  ці 
положення стали дещо пом’якшуватися: було допущено, 
хоча і обмежено, представництво; так само була визнана 
можливою заміна особи, що брала участь у встановленні 
зобов’язання, іншою особою [5, с. 175; 6, с. 105].

Не наважуючись відступити від строгого порядку, рим-
ські юристи  придумали  засіб  обійти  його  за  допомогою 
процесуальної форми. Кредиторові не дозволялося пере-
давати своє право за договором, але він міг передати позов 
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про  здійснення  цього  права  третій  особі,  і  притому  так, 
що ця третя особа, діючи ніби за дорученням первинного 
кредитора, не зобов’язувалася звітувати йому у своїх діях, 
тому вважалася повіреним ніби у своїй справі, “procurator 
in rem suam”. Засобом для цього служив особливий дого-
вір між кредитором і третьою особою. Кредитор уповно-
важує її переслідувати боржника і водночас звільняє її від 
звітності перед собою [7, с. 229]. 

Цьому  сприяло  й  те, що  з  давніх  часів  римське  пра-
во допускало перехід більшості зобов’язань у спадщину. 
Виняток становили тільки зобов’язання, тісно пов’язані з 
особою кредитора або боржника (аліментні зобов’язання, 
обов’язок художника написати портрет тощо) [1, с. 144].

Перехід права вимоги кредитора або обов’язку борж-
ника у зв’язку з їхньою смертю на спадкоємців був допу-
щений дуже рано. Визнанню спадкоємства спадкоємця в 
правах і обов’язках, що входили до складу спадку, сприяв 
сімейний характер  власності  в прадавню епоху, що при-
зводив  до  того,  що  і  зобов’язання,  в  які  вступав  голова 
родини як кредитор або боржник, були спільними для всі-
єї  сім’ї.  Безпосередні  підвладні  голови  були  навіть  його 
необхідними спадкоємцями: їхня згода на прийняття спад-
ку після домовладики не була потрібна тому, що вони і за 
життя домовладики були учасниками сімейної власності, 
але  водночас  не могли  проявити  своїх  прав;  домовлади-
ка ніби затуляв їх собою. Римські юристи обґрунтовували 
зміну  осіб  в  зобов’язаннях  у  випадках  смерті  кредитора 
або боржника містичною тезою, що спадкоємець є продо-
вжувачем особи спадкодавця [8].

Тобто було готове підґрунтя для визнання можливос-
ті переходу прав кредитора від однієї особи до  іншої. У 
зв’язку із чим була допущена договірна заміна кредитора 
в зобов’язанні – цесія, а також переведення боргу.

Новація як спосіб припинення зобов’язання стала пер-
шим кроком до заміни осіб у зобов’язанні, на підставі якої 
кредитор міг передати своє право вимоги іншій особі.  Із 
цієї  конструкції  згодом  народилась  цесія.  Тобто  новація 
спочатку замінювала неможливий на той час перехід прав 
кредитора  (її  навіть  називали  «сурогатом  передачі  прав 
вимоги») [9, с. 10].

Але відомо, що сьогодні суброгація – це недоговірна 
заміна кредитора в зобов’язанні. Усі ж давньоримські дже-
рела зупиняються лише на договірній заміні кредитора у 
зобов’язанні  –  цесії,  їй  присвячені  більшість  згадок  про 
заміну осіб у зобов’язанні в давньоримському праві.

Дуже  важливо  з’ясувати,  чи  була  відома  римлянам 
саме суброгація як різновид переходу прав кредитора ін-
шій особі.

“Subrogatio” – це додавання нових положень до колиш-
нього закону.

Іншими  авторами  термін  “subrogate”  трактується  як 
«замінювати,  заповнювати»  [10],  далі  зазначено,  що  це 
один із випадків відступлення права, яке виникає за зако-
ном. Але цей висновок нічим не обґрунтований, оскільки 
посилань на першоджерела немає.

Самого поняття «суброгація» з його теперішнім розу-
мінням римське право не містило.

Думаємо,  що  поява  такого  різновиду  переходу  прав 
кредитора, як суброгація, пов’язана з розуміння можливос-
ті переходу прав кредитора. Спочатку, звісно, з’являється 
договірний перехід прав (цесія), потім – розуміння, що за-
кон іноді має сам передбачати так би мовити «автоматич-
ний» перехід прав.

Такий спеціальний випадок переходу прав кредитора 
за законом можна простежити в залоговому праві.

У  середині  I  ст.  до н.  е. Сервій Сульпицій  як претор 
запровадив  action  Serviana  –  петиторний  позов  для  за-
хисту  кредитора,  за  допомогою якого  він міг  витребува-
ти  invectaetillata  в  третіх  осіб,  а  пізніше  –  будь-яку  річ, 
об’єкт conbentiopignoris. Уже наприкінці I ст. до н. е. action 
Serviana стала застосовуватися і для pignus datum. Завдяки 

цьому позову речово-правове становище заставного кре-
дитора виявилося сильніше, ніж у всіх третіх осіб, застав-
ника також.

«Якщо з’ясується, що А. Агерій і Луцій Тіций уклали 
угоду, щоб ця річ, про яку йде спір, була закладена А. Аге-
рію в забезпечення боргу, і ця річ, коли укладалася угода, 
належала Луцію Тіцию in bonus, і цей борг не був ні вико-
наний, ні дане satisfactio в цій справі, і від А. Агерія не за-
лежить відсутність виконання, і якщо ця річ не буде повер-
нена Н. Негидієм за наказом судді, то присуди Н. Негидія 
сплатити А. Агерію стільки, скільки коштуватиме ця річ; 
якщо  не  з’ясується,  виправдай.  Незбіг  імені  відповідача 
(Н. Негидій) з ім’ям заставника (Л. Тіций) у формулі по-
зову демонструє речовий характер action Serviana. Позов 
міг бути з успіхом пред’явлений і проти подальших заста-
водержателів, якщо та сама річ була дана в заставу кілька 
разів послідовно у зв’язку з тим, що її цінність значно пе-
ревищувала розмір боргу. Перший кредитор мав перевагу 
перед наступними, що виражало позовне заперечення про 
те, що річ була дана в заставу раніше, ніж наступному кре-
дитору. Це заперечення будувалося на тій основі, що під 
час установлення подальшої застави заставник вже не мав 
речі  in bonus,  і умова,  зазначена в  intentio позову, не ви-
тримувалася. Отже, заставне право наступних кредиторів, 
які  також  пред’являли  action  Serviana  проти  третіх  осіб, 
набувало чинності тільки зі скасуванням заставного права 
попередника. Проте коли наступний кредитор пропонував 
сплатити борг замість основного боржника, його право на 
заставу ставало сильніше iusofferendi [11, с. 43].

Водночас наступний кредитор ставав наступником по-
переднього (succession in locum) і в разі продажу застави 
міг не лише задовольнити власну вимогу із зобов’язання, 
але і відшкодувати свої витрати зі сплати боргу першому 
кредиторові.

На  думку Е.  Годеме,  платіж  із  суброгацією  є  резуль-
татом злиття двох абсолютно різних інститутів римського 
приватного права: особливої пільги, яка полягала в уступ-
ці позовів, та succession in locum creditoris (вступ на місце 
кредитора). Пільга уступки позовів була надана додатко-
вим  боржникам,  поручителям  та  іншим  особам,  проти 
яких кредитор висував позов про платіж. Вони могли про-
тиставити позову кредитора заперечення про те, що пови-
нні бути відступлені позови, щоби поставити платіж у за-
лежність від уступки позову, що належав кредитору проти 
головного боржника. Вступ у права кредитора припускає, 
що третя особа задовольняє кредитора-заставодержателя 
за певних умов і набуває його рангу в розумінні переваж-
ного задоволення із закладеного майна [12, с. 472].

Очевидно, що суброгація в її сучасному розумінні біль-
ше  схожа  на  уступку  позовів,  ніж  на  succession  in  locum 
creditoris, що мало обмеженішу дію. Однак варто зазначи-
ти, що суброгація за сучасним законодавством, безперечно, 
відрізняється від своїх римських витоків. Насамперед під-
ставою для переходу прав кредитора є не угода про уступку 
вимог із первісним кредитором, а такий юридичний факт, як 
виконання зобов’язання за боржника, з яким закон пов’язує 
перехід прав кредитора до третьої особи.

О.А.  Терехов  запропонував  вважати,  що  суброгація 
виникла  в  цивільному  праві  в  результаті  злиття  давньо-
римських інститутів пільгової поступки позову і successio 
in locum, що стало можливим завдяки подоланню форма-
лізму права і поширенню правонаступництва. Створення 
суброгації  зумовлено  потребою  цивільного  обороту  за-
безпечити  інтерес  третьої  особи,  скористатися  правами 
кредитора  за  зобов’язанням  іншої  особи  (боржника)  у 
разі відповідальності за чужий борг або в умовах конку-
ренції прав кількох кредиторів на один майновий об’єкт  
[13, с. 14].

Висновки.  Цей  висновок  є  цілком  обґрунтованим. 
Суброгація  радше  мала  сесійний  характер,  тобто  була 
окремим  випадком  заміни  кредитора  –  “cessionactorium, 
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cessionominum:  subrogation”.  Тому  думка, що  суброгація 
була покликана утворювати реституцію в трьохсторонніх 
відносинах, коли одна сторона в тих відносинах буде не-

справедливо  збагачена  коштом  іншої,  інакше  кажучи,  у 
Стародавньому  Римі  суброгація  мала  реституційний  ха-
рактер [14].
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У роботі здійснено аналіз підходів до праворозуміння, що сформувалися в юридичній науці. Автором розкрито доктринальну харак-
теристику дієвості й ефективності права крізь призму положень панівних типів праворозуміння. Визначено пізнавальні переваги сучасних 
типів праворозуміння для подальшого дослідження теоретико-правових аспектів дієвості й ефективності права.

Ключові слова: ефективність права, дієвість права, праворозуміння, пізнання права, наукове дослідження ефективності права, на-
укове дослідження дієвості права.

В работе сделан анализ подходов к правопониманию, которые сформировались в юридической науке. Автор раскрыл доктриналь-
ную характеристику действенности и эффективности права через призму положений господствующих типов правопонимания. Опреде-
лены познавательные преимущества современных типов правопонимания для дальнейшего исследования теоретико-правовых аспек-
тов действенности и эффективности права.
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The paper analyzes the approaches to legal thinking that have emerged in legal science. The author reveals the doctrinal characteristic of 
the effectiveness and efficiency of law through the prism of the positions of the prevailing types of legal thinking. The cognitive advantages of 
modern types of legal thinking for the further study of the theoretical and legal aspects of the effectiveness and efficiency of law are determined.

Key words: law efficiency, law validity, legal thinking, knowledge of law, scientific research of law validity, scientific research of law  
effectiveness.

Постановка проблеми. Наукові  підходи  до  тлума-
чення дієвості й ефективності права як його властивос-
тей різняться не лише за тим, у межах якого історичного 
періоду  розвитку  нашої  держави  та  під  впливом  яких 
історичних  обставин  і  чинників  вони  формувались,  а 
й  залежно  від  того,  яка  концепція  розуміння  права  по-
кладена  в  основу.  Останнє  підтверджується  розмаїттям 
наукових тверджень і припущень щодо дієвості й ефек-
тивності  права,  виражених  прихильниками  й  представ-
никами відповідних шкіл праворозуміння (соціологічної, 
психологічної  тощо), що  дозволяє  вести  мову  про  кон-

цепції  дієвості  й  ефективності,  сформульовані  в межах 
концепцій розуміння права. Або, інакше кажучи, можна 
констатувати, що підхід до пізнання та розуміння дієвос-
ті й ефективності права безпосередньо залежить від типу 
праворозуміння,  якого  дотримується  автор.  Тому  здій-
снення будь-якого наукового дослідження в теорії права 
неможливе без урахування пізнавальних переваг та недо-
ліків відповідних типів праворозуміння, які потребують 
урахування в процесі подальшого здійснення наукового 
пізнання відповідного  явища чи процесу, що становить 
предмет дослідження. 
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Мета статті. Враховуючи  вищезазначене,  пропону-
ємо  в  межах  цієї  наукової  роботи  здійснити  аналіз  під-
ходів до праворозуміння, що сформувались в юридичній 
науці,  розкрити доктринальну характеристику дієвості  й 
ефективності права крізь призму положень панівних типів 
праворозуміння,  а  також визначити пізнавальні переваги 
сучасних  типів  праворозуміння  для  подальшого  дослі-
дження  теоретико-правових  аспектів дієвості й  ефектив-
ності права, зокрема і крізь призму їх співвідношення. 

Виклад основного матеріалу.  Відповідно  до  постав-
леної  мети  варто  ознайомитися  насамперед  із  дефініцією 
праворозуміння та його основними типами, які виокремлю-
ються вченими сьогодні. Такий крок створить теоретичний 
базис  для  подальшого  розкриття  доктринальної  характе-
ристики дієвості й ефективності права крізь призму поло-
жень  панівних  типів  праворозуміння. Але,  розпочинаючи 
виконання окресленого завдання, одразу ж зауважимо, що 
сучасному стану правової науки властивий плюралізм під-
ходів, концепцій та поглядів, сформованих в  їхніх межах, 
зокрема і щодо розуміння сутності категорії праворозумін-
ня. З огляду на те, що предмет нашого дослідження дещо 
інший, вважаємо за достатнє обрати за основу один із таких 
підходів,  який  найбільше  задовольняє  наші  дослідницькі 
потреби та збішається з нашими поглядами. 

Зважаючи на викладене, вважаємо за доречне навести 
поняття  праворозуміння,  запропоноване  Г.  Лук’яновою, 
яка  зазначає, що праворозуміння є однією з найважливі-
ших правових категорій, що відображає одночасно і про-
цес,  і  результат  цілеспрямованого  пізнання  права,  його 
сприйняття, оцінку та ставлення до права як до специфіч-
ного соціально-культурного явища [1, с. 7]. У свою чергу, 
типом  праворозуміння  науковець  називає  специфічний 
вид  наукової  парадигми,  що  являє  собою  теоретико-ме-
тодологічний підхід до формування образу права і до ро-
зуміння його сутності. Цей підхід передбачає теоретичне 
виділення важливих аспектів загальної проблеми в межах 
тієї  чи  іншої  методології  аналізу.  Оскільки  існує  багато 
наукових концепцій праворозуміння, сформованих у різні 
часи і різними науковими школами, то важливо враховува-
ти  багатоманітність  критеріїв  типології  цього феномена, 
що покладені в основу класифікації типів праворозуміння. 
Визначення поняття «тип праворозуміння» як деякого об-
разу, виразу права, що характеризується сукупністю най-
більш загальних його сутнісних властивостей (теоретична 
складова частина) та ознак ціннісного ставлення до ньо-
го (практична складова частина), дає підставу сприймати 
різні типи праворозуміння як теоретико-методологічні ін-
струменти дослідження права  з  різних поглядів,  завдяки 
чому  можна  якнайповніше  представити  феномен  права 
[1, с. 7–8].

Незважаючи на розмаїття типів праворозуміння, які ви-
діляються в сучасній теорії права, їхня сутність зводиться 
до наукового пізнання  і  пізнання права  як  своєрідного  та 
відносно самостійного, цілісного системного явища, насам-
перед духовного життя суспільства. Ці типи праворозуміння 
укладаються в координати трьох основних напрямів науко-
вого пізнання права: природно-правових (юснатуралістич-
них), нормативістських (позитивістсько-легістських) та со-
ціологічних (лібертарно-правових) концепцій права (ці три 
напрями (теорії, типи) праворозуміння є основними) [2, с. 
55]. Ця думка поширена серед науковців, отже, ці три типи, 
справді, є основними, або, як  їх ще називають, класични-
ми, доктринальними. Причому єдиної загальноприйнятної 
класифікації типів праворозуміння поки немає, а вибір тієї 
чи іншої концепції – це насамперед результат суб’єктивної 
оцінки науковця [1, с. 8]. Розвиваючи цю думку далі, зазна-
чимо,  що,  на  наше  переконання,  найбільш  повним  варто 
вважати комплексний і системний підхід, за якого право ви-
вчається крізь призму всіх його аспектів  і властивостей у 
сукупності, приділяючи увагу кожному із них, розглядаючи 
всі основні концепції і підходи до його характеристики, що 

дозволяє охопити максимально повноцінно його сутність та 
особливості, усі його прояви, сформувати уяву про глиби-
ну та багатошаровість права як явища, конструкції, об’єкта 
дослідження.  Такому  підходу  відповідає  плюралістичний 
підхід до вивчення дієвості й ефективності права, яку його 
представники  вимірювали  за  допомогою низки  критеріїв, 
сформульованих для її різних аспектів (рівнів, вимірів). Так 
само, на наш погляд, варто вивчати й право та його сутність. 
Такий підхід доцільно обирати і в цілях нашого досліджен-
ня, щоби вивчення дієвості й ефективності права здійсню-
валось  в  аспекті  різноманітних  типів праворозуміння, що 
сприятиме оптимальному пізнанню їхньої сутності. 

Водночас  скажемо кілька  слів щодо сумнівів,  які по-
декуди  виникають  у  вчених  стосовно  неможливості  ви-
роблення такого підходу до розуміння права, який би по-
єднував сукупність наявних концепцій. Його ще іменують 
інтегративним,  або  багатоаспектним.  Зокрема,  можна 
навести висловлювання М. Козюбри, відповідно до яких 
поєднання основних типів праворозуміння  і формування 
на  їх  базі  єдиного  підходу  вбачається  неможливим,  ви-
ходячи  зі  світоглядно¬-ціннісних  методологічних  пози-
цій, на яких ґрунтуються природно-¬правовий, юридико-
¬пози¬тивістський і соціологічний типи праворозуміння. 
Ці  позиції,  на  думку  вченого,  настільки різні,  навіть  ан-
тагоністичні,  що  будь¬-які  спроби  здолати  розбіжності 
між ними приречені [3, с. 16–18]. Але водночас науковець 
наголошує на тому, що в разі абстрагування від світогляд-
них настанов, на яких базу¬ються відповідні концепції, і 
зосередження на формах буття права, на яких фокусуєть-
ся увага цих концепцій, його розуміння як феномена, що 
існує в різних проявах, формах та іпостасях, безперечно, 
збагатиться.  І щодо цьому  синтез  здобутків  зазначе¬них 
концепцій не тільки можливий, а й необхідний [3, с. 19]. 

Інакше  кажучи,  якщо,  як  ми  запропонували  вище, 
основні типи праворозуміння вивчати як підходи до харак-
теристики окремих аспектів, боків єдиного явища, яким є 
право,  то,  звівши  воєдино  всі  результати,  ми  отримаємо 
повноцінну характеристику права з усіх його боків. Такий 
результат поєднання  типів праворозуміння можна порів-
няти із трьохвимірною фігурою, де за кожний структурний 
компонент фігури відповідатиме окремий тип праворозу-
міння. У свою чергу, це пояснює логіку нашого викладу, за 
якого ми розглядатимемо дієвість та ефективність права в 
аспекті різних типів праворозуміння. 

Отже, ознайомившись із тлумаченням праворозуміння 
та  його  типів,  пропонуємо  коротко  окреслити  їхню  сут-
ність та особливості, що, на нашу думку, становить собою 
невід’ємну передумову для розкриття основного питання 
даної  роботи,  оскільки  запланована  характеристика  ді-
євості й ефективності права має збігатися зі специфікою 
кожного обраного для  вивчення  типу праворозуміння. У 
такому разі звернімось до наукових джерел, в яких викла-
дено головні ознаки кожного з названих вище типів право-
розуміння. У  результаті  їх  вивчення можна  узагальнити, 
що класичним типам праворозуміння властиві такі ознаки:

1)  природно-правовий  (або  аксіологічний,  юснатура-
лістичний,  ідеологічний) підхід  акцентує увагу на  таких 
особливостях розуміння права: воно розглядається не як 
закон  або  акт  державної  волі,  забезпечений  державним 
примусом,  а  як  втілення,  мірило  справедливості  і  розу-
му;  його  основними  критеріями  називаються  ідеї  добра, 
гуманізм, формальну рівність, свободу та ін.; людина ви-
знається найвищою цінністю; право розглядається ширше 
за  нормативно-правовий  акт  і  вивчається  як  уособлення 
сукупності  ідей  та  понять  про  норми,  права,  обов’язки, 
заборони, природні умови їх виникнення та реалізації, по-
рядок  і форми  захисту,  які  є  в  громадській  свідомості  й 
орієнтовані на моральні цінності; закон визнається однією 
з форм права [3, с. 14; 4, с. 262–263];

2)  нормативістський  (позитивістський)  підхід  до  ро-
зуміння права можна виразити за допомогою таких осно-
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вних  положень:  право  розглядається  як  система  або  су-
купність  правових  норм;  норми  видаються  державою  і 
виражають  державну  волю;  норми  регулюють  найбільш 
важливі суспільні відносини; право і його реалізація забез-
печуються примусом; сутність права зводиться до закону  
[4, с. 263; 5, с. 222];

3)  соціологічний  підхід  характеризує  право  в  такий 
спосіб:  вихідною формою буття  права  називаються  пра-
вовідносини,  що  виникають  під  час  реалізації  правових 
норм; право розглядається як порядок суспільних відно-
син, який виявляється в діях і поведінці суб’єктів право-
відносин; право вивчається в природній єдності правових 
норм і правовідносин, які цими нормами регламентуються 
[5, с. 223; 6, с. 38].

Отже, розглянуті типи є основними, а на їх існуванні, 
перевагах та недоліках наголошують усі сучасні науковці, 
відводячи окреме місце  зауваженням щодо доцільності  і 
складності впровадження в практику інтегративного під-
ходу  до  праворозуміння.  Тепер  спробуємо  розібратись, 
яким чином визначається дієвість та ефективність права в 
ракурсі кожного з розглянутих типів праворозуміння.

Пропонуємо  розпочати  виконання  поставленого  за-
вдання  з  названого  вище  типу  праворозуміння  –  при-
родно-правового.  На  нашу  думку,  визначення  дієвості  й 
ефективності права крізь призму його постулатів є усклад-
неним, оскільки для цього необхідно мати чітку уяву про 
сутність  та  критерії  оцінки  таких  категорій,  як  добро, 
справедливість, моральність, рівність, а також інших по-
нять,  які мають досить суб’єктивний характер та умовні 
межі. Звичайно, можна було б орієнтуватися на певні, за-
гальноприйняті  на  рівні  суспільства,  усталені  уявлення 
про  зло й  добро,  але  знов-таки,  якщо  їх  пристосовувати 
до реалій буття, то навряд чи вийде розмежувати правову 
й неправову поведінку, щоби, з одного боку, урегулювати 
суспільні  відносини,  а  з  іншого –  встановити,  наскільки 
ефективно  діє  право  за  такого  підходу.  Наприклад,  вва-
жаємо  за  доречне  звернути  увагу  на  експеримент,  який 
проводився американським професором політичних наук 
Деборою  Стоун  та  описаний  в  її  праці  «Парадокс  полі-
тики: мистецтво ухвалення політичних рішень»[7, с. 37].  
А саме, щоби визначити, наскільки можуть різнитися по-
гляди на справедливість та рівність, викладач періодично 
проводила опитування серед своїх студентів, що, на їхню 
думку, вважатиметься справедливим розподілом, на при-
кладі шоколадного торта. У відповідях висувалися різно-
манітні варіанти його розподілу: за ґендерною ознакою, за 
рівнем поінформованості щодо запланованого розподілу, 
за  ієрархічною структурою факультету,  за уподобаннями 
(цінність торта для осіб, серед яких проводитиметься роз-
поділ), на підставі голосування тощо. Водночас жоден  із 
запропонованих варіантів розподілу не вважався справед-
ливим абсолютно всіма респондентами,  а  також  іншими 
особами, які не брали участь в опитуванні, але чули про 
експеримент.  Кожного  разу  знаходились  аргументи  та 
формулювалась проблема, сутність якої зводилася до того, 
що розглянутий варіант не є справедливим, а інтереси всіх 
не задоволені в рівний спосіб [7, с. 39–62]. На нашу думку, 
описаний Деборою Стоун експеримент дуже яскраво під-
креслює суб’єктивність таких етичних категорій, які фор-
мують  базис  природно-правового  типу  праворозуміння, 
унаслідок чого навряд чи можна вести мову про реальну 
ефективність і дієвість права в такому значенні, оскільки 
оцінити  й  виміряти  їх  буде  практично  неможливо.  Тому 
опиратися  суто  на  природно-правові  критерії  розуміння 
права з метою визначення ефективності й дієвості права, 
на наш погляд, недостатньо.

Окреслене дає змогу зробити декілька висновків, 
які  дозволяють  уточнити  наші  міркування,  наведені 
вище.  По-перше,  за  такої  характеристики  природно-
правового типу праворозуміння бачимо, що останній не 

обмежується суто морально-етичними аспектами буття 
і зведенням сутності права до справедливості, мораль-
ності,  рівності,  свободи  тощо,  а  його  представники, 
відповідно,  переймаються  також  і  політико-правови-
ми  проблемами,  що  дозволяє  вивчати  ефективність  і  
дієвість права на більш прагматичному рівні, оперую-
чи поняттями, які можна реально оцінити та виміряти. 
По-друге,  зауважимо, що потреби людини виносяться 
до  складу категорій, на підставі  яких вивчається пра-
во  та  визначається  його  сутність.  Інакше  кажучи,  по-
треби людини є одним із чинників, що формує право, 
а отже, на нашу думку, і одним із чинників, на підставі 
яких можна дослідити дієвість та ефективність права. 
До  того  ж  потреби  людини  віднесено  до  соціально-
емпіричних  чинників,  отже,  їх можна  розглядати  і  як 
«світоглядно-моральні, морально-політичні та інші не-
формалізовані критерії», на підставі яких оцінюються 
державно-юридичні й інші соціальні установлення, які 
формують собою право. Тим самим, як на нас, підтвер-
джується можливість вивчення ефективності й дієвості 
(нині ми не розділятимемо дані властивості права та-
розумітимемо під ними одне ціле, оскільки питання їх 
співвідношення  винесено  на  розгляд  у  самостійному 
підрозділі магістерської роботи – Ю. П.) права в межах 
природно-правового  типу  праворозуміння  на  підставі 
потреб людини. 

У такому разі, якщо згадати основи економіки, зокре-
ма взаємозв’язок попиту і пропозиції, то дієвість та ефек-
тивність права, орієнтованого на потреби людини, можна 
представити у вигляді співвідношення між наявними, не-
задоволеними та задоволеними потребами суспільства за-
галом та/або окремої людини зокрема. Так само вивчення 
дієвості й ефективності права може здійснюватись порів-
нянням кількісних та якісних показників наявних потреб 
людей, оцінкою реальної можливості  їх  задовольнити  за 
допомогою наявних правових регуляторів суспільних від-
носин  (моральних  настанов,  правил  етики,  традицій  та 
звичаїв, прецедентів, нормативно-правових актів тощо) та 
вимірювання фактичного стану задоволеності людей (рів-
ня задоволеності їхніх потреб в умовах наявних правових 
регуляторів). Принаймні такий спосіб розуміння дієвості 
й ефективності права в аспекті природно-правового типу 
праворозуміння в сучасних умовах вбачається нам обґрун-
тованим та життєздатним. Хоча, певною мірою, його мож-
на охарактеризувати і як економічний, проте ми не бачи-
мо жодних перепон для вивчення дієвості й ефективності 
права в природно-правовому сенсі за допомогою наявних 
сьогодні знань. Та й вивчення в природно-правовому ра-
курсі  може  змінюватися,  не  обмежуючись,  як  ми  зазна-
чили вище, лише класичними та, може, дещо застарілими 
підходами й ідеями.

Перейдемо до питання дієвості й ефективності права в 
аспекті позитивістського типу праворозуміння. У такому 
разі зазначимо, що, на наш погляд, функціонально-цільо-
вий  підхід,  який  набув  поширення  за  радянських  часів, 
найбільш точно описує розуміння дієвості й ефективнос-
ті права в межах позитивістського типу праворозуміння. 
Водночас, оскільки нас цікавить сучасне тлумачення по-
зитивістського  розуміння  дієвості  й  ефективності  права, 
звернімось до наукових джерел, виданих після розпаду Ра-
дянського Союзу. Хоча зазначимо, що здебільшого в них 
повторюються твердження радянських учених, унаслідок 
чого складно встановити, чи має сучасний позитивізм пев-
ні особливості, або ж він тотожний радянському.

У такому разі доречно звернути увагу на сформовану 
в сучасних умовах течію під назвою «м’який» позитивізм, 
яка  допускає  певне  поєднання  моралі  і  права.  Зокрема, 
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як  зазначає  М.  Цвік  у  співавторстві  із  С.  Погребняком, 
«м’які» позитивісти вважають, що легітимність правової 
норми може пов’язуватися  з  її  відповідністю моральним 
принципам  або  змістовним  цінностям.  Інакше  кажучи, 
вони не заперечують можливість  існування в конкретно-
му  суспільстві  традиції  вважати  моральну  цінність  нор-
ми умовою її юридичної чинності [8, с. 143]. Із вказаного 
можемо підсумувати, що,  згідно  з м’яким позитивізмом, 
окреме  правило  поведінки  може  вважатися  нормою  за 
умови, якщо воно відповідає певним моральним настано-
вам, принципам, цінностям, які визнані відповідним сус-
пільством. Отже, це можна тлумачити і як те, що мораль, 
традиції є джерелами права, оскільки їхній зміст формує 
правову норму. У такому разі позитивісти допускають по-
єднання моралі і закону, і тоді сутність права тлумачиться 
ширше за звичайний нормативний акт. Тим самим сучас-
ний позитивізм значно відрізняється від радянського. 

Міркуючи в заданому ракурсі, підкреслимо ще раз, що 
сучасному позитивізму властива така думка – певна норма 
(будь-то норма, наведена у нормативному документі  або 
сформульована за місцевими звичаями, чи нав’язана мо-
ральними настановами й цінностями суспільства – Ю. П.) 
має відповідати певним правилам визнання (легітимації). 
Ця  думка  є  головною  ідеєю  сучасного  позитивістського 
типу праворозуміння. У такому разі, на наш погляд, такі 
властивості права, як його дієвість та ефективність, пови-
нні бути пов’язані насамперед із цією головною ідеєю. У 
такому разі нам здається логічним припущення, що ефек-
тивність й дієвість права визначаються через оцінку від-
повідності  таких  норм  окресленим  правилам  визнання 
(легітимації).  Тоді  ефективність  і  дієвість  права  можна 
представити  як  властивості  права  відповідати  прави-
лам  легітимації,  наприклад:  право  є  дієвим  та  ефектив-
ним,  якщо  відповідна  норма  (сукупність  норм),  про  яку 
йдеться,  є  визнаною  в  офіційному  (публічно  визнаному 
обов’язковим  і  прийнятним) порядку,  оформлена належ-
ним чином, виконує функції, які на неї покладені, у спосіб, 
який передбачено для неї,  спричиняє наслідки, для яких 
вона ухвалена (визнана). Саме такий вираз ефективності й 
дієвості права здається нам найбільш відповідним сучас-
ному позитивістському типу праворозуміння. 

І на останок пропонуємо розглянути особливості тлума-
чення дієвості й ефективності права в аспекті соціологічно-
го типу праворозуміння. Із цією метою нагадаємо, що со-
ціологічний напрям у правознавстві зосереджує увагу не на 
логічному аналізі норм права (як юридичний позитивізм), 
не на встановленні зв’язку права і моралі (як школа природ-
ного  права),  а  на  дослідженні  фактичних  правовідносин, 
з’ясуванні  різноманітних  соціологічних  і  психологічних 
чинників,  що  впливають  на  застосування  норм  права  до 
конкретних життєвих випадків і в такий спосіб визначають 
справжнє обличчя права [8, c. 143]. Увага дослідників при-
діляється більше джерелам права, які не мають сили нор-
мативно-правового акта, тобто неформалізованим, а саме: 
рішенням  судів,  правозастосовній  практиці,  юридичній 
практиці тощо, а також функціональності та межам розсуду 
в юридичній сфері  (суддівський розсуд, адміністративний 
розсуд (дискреційні повноваження)) [8, c. 144].

Звідси  можна  підсумувати,  що  в  аспекті  соціологіч-
ного типу праворозуміння вивчається насамперед той бік 
права та той бік вивчення права, який, на наш погляд, від-
повідає  за:  чинники  впливу  на  формування,  реалізацію 
та ефективність права; на дослідження правовідносин як 
об’єкта  правового  регулювання  та  сфери  застосування 
права; ефективність і дієвість застосування неформалізо-
ваних джерел права під час регулювання індивідуальних 
випадків, суспільних відносин; юридичну, судову, право-
застосовну практику як предмет вивчення й мірило ефек-
тивності  й  дієвості  права;  розсуд  як  спосіб  вирішення 
індивідуальних юридичних справ та ін. Тобто, коротко ка-
жучи, соціологічний бік права тісно пов’язаний із вивчен-
ням  та  оцінкою  практики  застосування  правових  норм 
на практиці для вирішення юридичних справ (договірне, 
юрисдикційне) та чинниками, що мали вплив під час ви-
рішення цих справ.

З  наведеного  випливає,  що  дієвість  та  ефективність 
права в цьому ракурсі насамперед пов’язана із практикою, 
розсудом,  правовідносинами  та  відповідними  чинника-
ми впливу. Дане припущення узгоджується з висновками  
О. Ковальчука і В. Хаврука, які вказують на те, що соціо-
логічний підхід у праворозумінні дає змогу охарактеризу-
вати цінність  (ефективність, ці  терміни автори розгляда-
ють як тотожні – Ю. П.) права як мінливу категорію, що 
залежить від суспільних інтересів, реально існуючих від-
носин та практики вирішення справ [9, с. 15–18].

Висновки. Отже, підсумовуючи зазначене, наголоси-
мо на тому, що завдяки вивченню дієвості й ефективності 
права в аспекті названих вище типів праворозуміння один 
за  одним, на наш погляд,  поступово  вимальовується по-
вноцінна й довершена картина, в якій кожний тип право-
розуміння  привносить  свій  вклад  у  неї,  відповідаючи  за 
окремий аспект ефективності й дієвості права загалом (у 
першому  випадку  йдеться  про  задоволення  правом  по-
треб  людини,  у  другому,  коротко  кажучи,  –  про  якість 
сформульованих й оформлених правових норм, про рівень 
виконання  ними  свого  функціонального  призначення,  у 
третьому – про їхній вплив на людину і її свідомість, до-
тримання балансу між соціальними інтересами, наслідки 
для соціуму тощо – Ю. П.). На нашу думку, зазначене слу-
гує  на  користь  доцільності  й  реальності  інтегративного 
(чи  комплексного– Ю. П.)  типу  праворозуміння  й  розу-
міння  дієвості  й  ефективності  права.  Крім  того,  це  спо-
нукає нас висловити думку про можливість виокремлення 
загальної  дієвості  й  ефективності  права  (як  цілісної  ка-
тегорії загального характеру, якою позначається загальна 
властивість права бути  ефективним, що конкретизується 
через її складники), до складу якої входять їхній вимір у 
позитивістському  розумінні,  природно-правовому  розу-
мінні,  соціологічному розумінні  (або соціальна ефектив-
ність  та  дієвість  – Ю. П.)  та  ін.,  як  її  складові  частини, 
що позначають дієвість та ефективність в якомусь одному, 
конкретному  аспекті  дії,  існування,  застосування  права. 
Тому,  як наслідок, дієвість  та  ефективність права можна 
оцінювати за допомогою різноманітних критеріїв, спрямо-
ваних на дослідження всіх проявів права, від формальної 
до соціальної.
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У статті охарактеризовано еволюцію законодавства царської Росії стосовно такого виду кредитування сільськогосподарських това-
ровиробників, як соло-вексельні позики. Основна увага акцентується на діяльності Правління Державного банку та його місцевих контор 
і відділень у губерніях Наддніпрянської України щодо умов кредитування та системи забезпечення.

Ключові слова: соло-вексель, кредит, Державний банк, застава, маєток, земля.

В статье охарактеризована эволюция законодательства царской России относительно такого вида кредитования сельскохозяй-
ственных производителей, как соло-вексельные ссуды. При этом основное внимание акцентируется на деятельности Правления Го-
сударственного банка, его местных контор и отделений в губерниях Надднепрянской Украины относительно условий кредитования и 
системы обеспечения возвращения кредитов.

Ключевые слова: соло-вексель, кредит, Государственный банк, залог, имение, земля.

The evolution of tsarist Russia’s legislation regarding this type of lending to agricultural producers was characterized, such as solo and bill 
loans. At the same time, the main focus is on the activities of the Board of the State Bank and its local offices and offices in the provinces of the 
Dnieper Ukraine on terms of lending and the system for ensuring the repayment of loans.

Key words: Solo-bill, credit, State bank, mortgage, estate, land.

Постановка питання. Проблеми,  пов’язані  з  фінан-
суванням  сільськогосподарського  виробництва,  не  лише 
в Україні,  але й  у  більшості  інших країн  світу  в  умовах 
глобалізації не лише не зникають, а навпаки, усе більше 
загострюються. Це пов’язано не в останню чергу зі зрос-
танням  світових  цін  на  енергоресурси,  техніку,  засоби 
захисту рослин, оплату праці тощо. У цих умовах вироб-
ники продукції рослинництва і тваринництва докладають 
значних зусиль для пошуку нових, нетрадиційних джерел 
фінансування  своєї  господарської  діяльності.  Певну  за-
цікавленість у цьому  зв’язку може викликати  в  теорети-
ків  і практиків сільськогосподарського виробництва така 
форма  кредитування,  як  використання  соло-векселів, що 
з’явилася в Російській імперії під час аграрної кризи кінця 
XIX ст.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В  наяв-
ній  загальноісторичній  літературі  це  питання  висвітлене 
лише в загальних рисах. Про наявність такої форми кре-
дитування згадує у своїй праці «Государственный банк и 
экономическая политика царского правительства» І. Гіндін 
[4, с. 349]. Згадкою про соло-вексельні операції Держав-
ного банку обмежився також А. Корелін у своїй праці про 
місце і роль дворянства в пореформеній Росії [14, с. 267].  
В  іншій  своїй  роботі  («Сельскохозяйственный  кредит  в 
России в конце XIX – начале XX в.») згаданий автор дещо 
розширив  і  поглибив  аналіз  соло-вексельного  кредиту, 
який  із  1884  р.  практикував Державний  банк  Російської 
імперії. Проте інформації щодо ситуації, яка стосувалася 
соло-вексельних операцій Державного банку на території 
українських  губерній,  у  ній праці  практично немає  [15]. 
Дещо більше інформації про цей вид короткотермінового 
кредиту подає у своїй праці «Крупное помещичье хозяй-
ство Европейской России» А. Анфімов, який зазначив за-
гальні обсяги соло-вексельного кредиту напередодні Пер-
шої світової війни, які, за його підрахунками, склали 400 
млн крб. [1, с. 332].

Деяку інформацію про фінансові результати соло-век-
сельних операцій знаходимо і в працях О. Бугрова [2] та В. 
Дякіна [10]. Віддаючи належне дослідженням вищезгада-

них авторів, зазначимо, що організаційно-правовий аспект 
соло-вексельних  операцій  Державного  банку  як  загалом 
по імперії, так і в такому регіоні, як Україна, залишається 
нез’ясованим. 

Метою статті є з’ясування політико-правових принци-
пів системи соло-вексельних операцій Державного банку 
Російської  імперії  на  території Наддніпрянської України 
наприкінці XIX – на початку XX ст.

Виклад основного матеріалу.  Аграрні  реформи 
60-х  рр. XIX  ст.  різко  підвищили  попит  на  гроші  без-
посередніх  товаровиробників  продукції  рослинництва 
і  тваринництва,  адже  викупні  платежі  за  отримані  зе-
мельні угіддя потрібно було платити майже всім пред-
ставникам  непривілейованих  станів:  колишнім  помі-
щицьким,  удільним  і  державним  селянам.  Ситуацію  з 
обіговими коштами на час скасування кріпосного права 
ускладнювала  ліквідація  існуючих  кредитних  установ 
державних  селян,  в  яких  10  липня  1859  р.  припинено 
видачу  будь-яких  позик  [7,  с.  50].  Але  ж  гроші  насе-
ленню потрібні  були  на  оплату  численних  податків  та 
купівлю життєво необхідних товарів, як-от: сіль, сірни-
ки,  чай,  цукор,  одяг  тощо.  «Грошей,  грошей,  –  ось  те 
волання, яке одинаково звучить  і у верхніх,  і в нижніх 
прошарках  сільського населення»,  –  зазначено  1880  р. 
в  «Отечественных  записках».  Здавалося  б,  одні  лише 
селяни, які вносили викупні платежі, повинні були на-
самперед  прагнути  грошей  як  єдиної  гарантії  від  не-
приємностей,  пов’язаних  із  боргами  перед  державою. 
Проте,  якщо  звернутися  до  помісного  дворянства,  то 
«його  гонитва  за  зайвим  карбованцем  <…>  буде  мати 
навряд чи менше підстав <…>. Ми говоримо про швид-
ке  зростання  боргів  на  землях  приватного  володіння»  
[11, с. 25]. Попит на гроші ще більше виріс на початку 
80-х  рр.  XIX  ст.,  коли  світова  аграрна  криза  зачепила 
і царську Росію. «Хліба багато,  а  грошей нема», – по-
відомляли  з  Лохвиці  кореспонденти  Полтавського  гу-
бернського земства. «Безгрошів’я в усіх господарствах 
жахливе»,  –  читаємо  в  повідомленні  з  Хорольського 
повіту.  «Населення  дуже  потребує  грошей»,  –  писали 
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наприкінці XIX ст. лубенські кореспонденти в Полтаву 
[16, с. 268]. Не випадково на межі 70–80-х рр. XIX ст. як 
на столичному, так  і місцевому рівнях точилися гострі 
дискусії  щодо  шляхів  забезпечення  сільськогосподар-
ських  товаровиробників  доступним  кредитом.  Акціо-
нерні  банки,  які  на  території України  розпочали  свою 
роботу  на  початку  70-х  рр.  (Харківський,  Київський, 
Полтавський  та  Бессарабсько-Таврійський),  зазвичай 
вимагали  застави  землі,  яка  у  великих  землевласників 
нерідко  вже  була  заставлена  в  кредитних  товариствах, 
заснованих самими ж поміщиками із залученням торго-
вого капіталу. Саме такими за своїм змістом були засно-
ваний  1864  р.  «Земський  банк  Херсонської  губернії»; 
«Товариство поземельного кредиту» (1865 р.); «Товари-
ство взаємного поземельного кредиту» (1866 р.), низка 
інших кредитних інституцій, що активно діяли в губер-
ніях Наддніпрянської України.

Незадоволення значної частини великих землевлас-
ників відсутністю доступного кредиту наприкінці 70-х рр.  
XIX ст.  виявилося в  активному  залученні  губернських 
земств до розроблення проектів таких земельних банків, 
які були б підконтрольні місцевому земству [19]. Проте 
плани  уряду  щодо  організації  державних  селянського 
і  дворянського  земельних  банків  стали  підставою  для 
відхилення розроблених низкою місцевих земств стату-
тів земських банків. На початку 80-х рр. уряд під тис-
ком помісного дворянства ухвалив рішення про таку не-
традиційну  форму  сільськогосподарського  кредиту,  як 
соло-векселі, яких у статуті Державного банку 1860 р.  
не  було  передбачено  [6,  с.  86].  Юридичний  енцикло-
педичний  словник  визначає  поняття  «вексель»  як  вид 
цінного  паперу.  За  своєю юридичною природою це  не 
що інше, як «грошове зобов’язання, виражене письмово 
в  чітко  встановленій формі»  [14,  с.  33].  Згідно  з  того-
часним  законодавством,  вексель писався на  гербовому 
папері. Він повинен був містити певний набір передба-
чених юридичною практикою даних,  а  саме:  1)  визна-
чення місця і часу складання векселя; 2) назву докумен-
та словом «вексель»; 3) заяву векселедателя про те, що 
він  зобов’язується  платити  за  векселем;  4)  прізвище, 
ім’я і по батькові особи, якій видається вексель; 5) сума 
платежу; 6) термін погашення; 7) підпис векселедателя 
[13,  с.  152].  Згідно  зі  Статутом Державного  банку  від 
31  травня  1860  р.  [22,  №  35847],  місцевим  конторам 
дозволено приймати поруч  з  іншими урядовими  і  гро-
мадськими процентними паперами також і векселі, хоча 
термін  «соло-  вексель»,  як  зазначалося  вище,  у  ньому 
не згадується [17, с. 117]. У свою чергу, статути контор 
Державного банку, які на території України розташову-
валися  в Києві, Харкові  й Одесі  [5,  с.  261],  визначали 
коло осіб, від яких службовці банку мали право отриму-
вати векселі. Головна вимога – наявність певного майна 
як гарантії повернення кредиту [8, с. 4].

На  українських  землях  Російської  імперії  соло-век-
сельні  операції  місцевих  контор  Державного  банку 
почалися  10  лютого  1884  р.,  коли  міністром  фінансів  
М.  Бунге  затверджено  правила  видачі  позик  під  соло-
векселі. Завданням цього виду кредиту було задоволення 
потреб векселедавців в обігових коштах під час ведення 
сільського  господарства.  Такі  позики  могли  видаватися 
під заставу маєтку. Однак повернення кредиту могло за-
безпечуватися  як  нерухомістю,  так  і  поручительством. 
Кредит  не  міг  бути  виданий,  якщо  векселедавець  мав 
прострочені платежі за тими позиками, які він одержав 
в інших кредитних установах. Перед тим як видати кре-
дит, чиновники місцевої контори Державного банку або 
його  відділень  повинні  були  з’ясувати  деякі  питання. 
Одне з них – чи не має землевласник кредиту для облі-
ку векселів  із двома підписами, якщо так, то який саме 
кредит? Варто було також з’ясувати, скільки саме осіб є 
боржниками за векселедательству  і на які суми коштів? 

Та вирішальним фактором при видачі кредиту було таке 
поняття, як «благонадійність» відомої членам обліково-
кредитного комітету особи [9, с. 4]. Однак було немало 
випадків,  коли  обліково-кредитний  комітет  вимагав  до-
даткових  відомостей  про  маєток  і  борги  потенційного 
векселедавця.  Реагуючи  на  численні  скарги  поміщиків,  
20 березня 1887 р.  управляючий банком О. Цимсен на-
казав своїм підлеглим застерегти місцеві контори і відді-
лення від зловживання всілякими довідками, які вони ви-
магали від своїх клієнтів [16, с. 30]. З метою недопущення 
зростання  заборгованості  за  соло-вексельними  креди-
тами своїм циркуляром від 24 липня 1887 р. О. Цимсен 
вимагав, щоб у разі оформлення кредиту векселедавець 
надавав довідку старшого нотаріуса про відсутність чи, 
навпаки,  наявність  заборони  на  видачу  заставного  по-
свідчення на даний маєток [9, с. 33]. Через кілька місяців 
у черговому циркулярі управляючого Державним банком 
йшлося вже про необхідність доповнення п. 4 «Правил» 
від  10  лютого  1884  р.  згодою  землевласника  на  огляд 
оцінщиками  банку  маєтку  векселедавця  безпосередньо 
перед  рішенням про  видачу  соло-  вексельного  кредиту. 
На початку наступного, 1888 р., конторам і відділенням 
Державного банку надіслано циркуляр, в якому з певни-
ми  застереженнями,  але  все ж пропонувалося  видавати 
соло-вексельні кредити навіть тим землевласникам, які, 
по-перше, вже заставили свої маєтки в різних земельних 
банках, а по-друге, чистий прибуток їхніх маєтків був не-
достатнім для виплати відсотків за кредитами земельних 
банків. Завдання обліково- кредитного комітету в цьому 
разі  полягало  в  тому,  щоби  з’ясувати:  чим  викликане 
клопотання  про  видачу  кредиту  під  соло-вексель?  По-
трібно також було встановити наявність іншого джерела 
надходження коштів, окрім прибутків від маєтку, які мо-
гли б бути використані для погашення відсотків за соло-
вексельним кредитом [9, с. 39]. Надаючи все нові і нові 
пільги помісному дворянству, Державний банк у вересні 
1888  р.  розіслав  циркуляр,  в  якому  місцевим  конторам 
і відділенням пропонувалося видавати соло- вексельний 
кредити  клієнтам,  маєтки  яких  були  заставлені  у  Дво-
рянському  банку,  за  умови, що  загальна  заборгованість 
маєтку не перевищує 75% від його вартості  за оцінкою 
того ж таки Дворянського банку, а кредит останнього не 
перевищуватиме 60% загальної ринкової  вартості маєт-
ку  [9,  с.  49]. Наприкінці  наступного,  1888  р.,  у  секрет-
ному  циркулярі  конторам  і  відділенням  повідомлялось 
про можливість надання соло-вексельного кредиту і тоді, 
коли «невиплата боргу відбулася із причин, які не зале-
жали від бажання боржника». У цих випадках із дозволу 
міністра фінансів допускалась «відстрочка і розстрочка» 
боргу за кредити під соло- векселі за умови «повного за-
безпечення повернення боргу» [9, с. 54].

Заплутаність  правових  норм,  які  б  регулювали  со-
ло-вексельні  позички,  змусила  Міністерство  фінансів 
16 червня 1892 р. затвердити нові правила видачі позик 
із  Державного  банку.  Серед  важливих  для  безпосеред-
ніх товаровиробників змін була норма, зафіксована в § 2 
цих правил. У ній йшлося про те, що кредити під соло- 
вексель не можна було надавати лише у двох випадках: 
а)  коли  маєток  перебував  в  орендному  користуванні;  
б) якщо земля була заставлена у Дворянському банку на 
тривалий  термін,  а  кредити  становили  75%  оціночної 
вартості маєтку. Зміст наступного параграфа регулював 
порядок  соло-вексельних  кредитів,  які  могли  бути  від-
криті  в  розмірі  2/3  річного  обігу  капіталу,  потрібного 
для  обробітку  ґрунту  і  збирання  врожаю  з  однієї  деся-
тини землі, сінокосу, а також для ведення інших галузей 
господарства, як-от: скотарства, молочного господарства 
тощо.  Кредит  у  повному  розмірі  під  соло-вексель  міг 
бути виданий тільки тоді, коли його загальна сума разом 
із сумою непогашеного боргу земельним банком не пере-
вищувала 75% вартості маєтку [9, с. 60].
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Кожен клієнт, який виявив бажання скористатися соло-
вексельним кредитом Державного банку, як зазначено в § 6 
згаданих правил, повинен був виконати такі дії: по-перше, 
подати  відповідну  заяву,  в  якій  треба  було  вказати  кіль-
кість зручної і незручної землі з розподілом її за угіддями; 
число десятин, зданих в оренду; кількість наявної в маєт-
ку худоби; середній або за один останній рік валовий дохід 
і витрати по маєтку. По-друге, треба було надати заставне 
свідоцтво на маєток, видане згідно зі ст. 2–6 Височайше 
затвердженої думки Державної ради від 24 січня 1884 р. 
По-третє, коли маєток вже заставлено, необхідно було на-
дати посвідчення земельного банку про його оцінку, відо-
мості про суму непогашеного боргу. Клопотання клієнта, 
як зазначено в § 7 «Правил» від 16 липня 1892 р., варто 
розглядати у відповідному обліково- кредитному комітеті. 
Ухвала цього комітету має бути затверджена Правлінням 
Державного банку. У разі видачі соло-вексельної позики 
відсотки, згідно з § 12 «Правил», бралися наперед за весь 
термін  кредиту. Якщо ж клієнт достроково повертав по-
зику,  то  відсотки  за  кредит поверталися пропорційно до 
тих днів,  які  залишалися до  закінчення терміну векселя. 
Кредити під соло-вексель підлягали негайному закриттю 
за таких умов: а) припинення ведення в маєтку власного 
господарства внаслідок здачі його в оренду; б) за дій зем-
левласника,  які  спрямовані  на  обезцінення маєтку;  в)  за 
допущення векселя до протесту [9, с. 62].

Нові  соціально-економічні  і  політичні  реалії  кінця 
XIX  ст.  зумовили  необхідність  внесення  суттєвих  змін 
до Статуту Державного  банку, що  і  здійснено  6  червня  
1894 р. У новій редакції Статуту роботі з векселями при-
свячено дві глави р. IV «Комерційні операції банку». Так, 
у ст. 72 сказано, що банку дозволено, серед інших опера-
цій, приймати векселі, які можуть бути «прості і перевід-
ні» (ст. 75).

Близько двох десятків статей мали на меті врегулю-
вати  численні  питання,  які  виникали  під  час  здійснен-
ня  соло-вексельних  операцій.  Було,  зокрема,  визначено  
(ст. 89) зміст поняття «соло-вексель», під яким розумів-
ся вексель з одним підписом векселедателя. Гарантіями 
повернення кредиту в такому разі могли бути: а)  заста-
ва нерухомого майна; б) застава сільськогосподарського 
або фабрично-заводського інвентаря; в) поручительство; 
г) інші «благонадійні» гарантії за рішенням міністра фі-
нансів. На  відміну  від попередніх правових норм,  нова 
редакція Статуту  банку  передбачала можливість  видачі 
позик не лише великим землевласникам, купцям та про-
мисловцям,  але  і  «ремісникам, кустарям  і дрібним тор-
говцям» [3, № 10767]. У примітці до ст. 89 зазначено, що 
в окремих випадках позики під соло-векселі могли бути 
видані дрібним товаровиробникам правлінням контори і 
без вищезгаданого забезпечення за умови, що сума кре-
диту  не  перевищуватиме  300  крб.  До  суттєвих  новацій 
варто віднести і те, що термін соло-вексельного кредиту 
відтепер  вже  міг  перевищувати  дванадцять  місяців.  За 
наявності  у  векселедавця  фінансових  труднощів  прав-
ління контори мало право продовжити термін погашення 
кредиту ще на один рік. Тоді клієнт мав оформити новий 
вексель. Цікавою з погляду вивчення протекціоністської 
політики уряду була норма закону (ст. 94), згідно з якою 
в разі видачі позики для купівлі сільськогосподарського 
інвентаря умовою соло-вексельного кредиту була купів-
ля відповідних знарядь праці лише «вітчизняного вироб-
ництва». Відступ від цього правила допускався не інак-
ше,  як  згідно  з  постановою  Ради  банку,  затвердженою 
міністром  фінансів,  із  попереднім  погодженням  такої 
дії з міністром землеробства і державних маєтностей. За 
умови  купівлі  вітчизняного  сільськогосподарського  ін-
вентаря традиційний річний термін (іноді і два роки) міг 
бути продовжений до трьох років. У такому разі позика 
повинна була погашатися поступово, на визначених під 
час її видачі умовах. Кредити, метою яких є, як сказано 

в  ст.  100,  забезпечення  векселедавця  обіговими  кошта-
ми,  не  повинні  були  перевищувати  75%  потрібних  для 
відповідної  господарської  діяльності  карбованців,  75% 
вартості маєтку, а в разі забезпечення фабриками – 50% 
оцінки застави. Ті ж самі 50% встановлювалися і в разі 
купівлі сільськогосподарського інвентаря. Під час отри-
мання кредиту позичальник незалежно від соло-векселя 
зобов’язувався  використати  отримані  кошти  за  призна-
ченням. У своєму зобов’язанні позичальник давав згоду 
на дострокове повернення, за вимогою банку, одержано-
го кредиту. Стягнення богрів за соло-векселями здійсню-
валося (ст. 106) як за вексельним правом, так і згідно із 
заставним правом,  тобто шляхом продажу  заставленого 
майна. Якщо заставою були земельні угіддя, то їх продаж 
здійснювався  згідно  із  правилами  державного  Дворян-
ського земельного банку, тоді як рухоме майно – шляхом 
публічних торгів або з допомогою біржового маклера.

Як показала практика застосування нових правил со-
ло-вексельних операцій, одержати такий кредит здебіль-
шого було досить складно, а дрібним товаровиробникам 
із середовища непривілейованих станів – практично не-
можливо. Так, на повторне клопотання Таврійського зем-
ства про надання права користуватися соло-вексельними 
кредитами  селянам  уряд  1904  р.  відповів, що  «це  буде 
враховано за умови загального перегляду законодавства 
про селян» [23, с. 1015]. Про бюрократичну тяганину під 
час вирішення соло-вексельних кредитів писали і пред-
ставники  помісного  дворянства  в  книзі,  присвяченій 
30-річній  історії  Полтавського  сільськогосподарського 
товариства.  «Кредит  під  соло-векселі  вимагає  стільки 
формальностей, – зазначали М. Сосновський і С. Велець-
кий, – що є майже недоступним» [21, с. 73]. З таким ви-
значенням ролі соло-вексельного кредиту в економічно-
му житті країни були згодні й автори Енциклопедичного 
словника Брокгауза й Ефрона видання 1900 р.: «Досвід 
цього виду кредиту виявився дуже невдалим» [20, с. 911].  
Незначні  за обсягами (порівняно з  іншими видами кре-
дитів  Державного  банку)  соло-вексельні  позички  пояс-
нюються  не  лише  складними  умовами  їх  видачі,  але  і 
можливістю для векселедавців ухилятися від виконання 
його умов. Про це, наприклад, 1903 р. писала газета Хар-
ківського  товариства  сільських  господарів  «Южнорус-
ская сельскохозяйственная газета». У редакційній статті 
одного  з  номерів  читаємо,  що  «приватний  вексельний 
кредит  забезпечується  лише  доброю  волею  боржника, 
який завжди може ухилитися від платежу» [12, с. 7].

Загалом же є всі підстави для висновку, що в губер-
ніях  Наддніпрянської  України,  як  і  в  інших  регіонах 
Російської  імперії,  соло-  вексельні  кредити,  які  постій-
но  відтерміновувалися,  перетворюючись  таким  чином 
із  короткотермінових на  довготермінові,  були однією  із 
прихованих  форм  фінансування  помісного  дворянства. 
Цілком  слушно  свого  часу  зауважував  відомий  радян-
ський фахівець з аграрної  історії А. Анфімов, що напе-
редодні Першої світової війни в діяльності Державного 
банку  було  вже  досить  складно  розібрати,  «де  закінчу-
ється  прагнення  банку  скоротити  заборгованість»,  а  де 
«починається  пряме  потурання»  [1,  с.  332]  «благород-
ному» дворянству. У будь-якому разі незаперечним фак-
том залишається  те, що  з року в рік борги  за  соло-век-
сельними кредитами не скорочувалися, а  зростали,  і на  
1  січня  1913 р.  становили 13 млн крб. Протягом  згада-
ного року видано нових кредитів на 27,1 млн крб., проте 
непогашений борг за цей же рік зріс уже до 16,7 млн крб.  
[22, с. 543].

Висновки.  З погляду перспектив подальшого дослі-
дження проблеми заслуговує на увагу питання щодо пи-
томої ваги соло-вексельних кредитів порівняно з іншими 
видами кредитування Державного банку, зокрема позик 
під заставу урожаю, які як напередодні, так і в роки Пер-
шої світової війни набули в імперії значного поширення.
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НЕУПЕРЕДЖЕНИЙ СУД ЯК ГАРАНТІЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА

IMPARTIAL COURT AS A GUARANTEE OF HUMAN AND CIVIL RIGHTS AND FREEDOMS

Чабан Н.А.,
ад’юнкт аспірантури та докторантури
Національної академії внутрішніх справ

У статті з’ясовується поняття «неупередженість суду» та розкриваються різні підходи до його розуміння. Аналізується чинне законо-
давство, що встановлює та регулює неупередженість суду. Особлива увага приділена неупередженості суду як гарантії прав і свобод лю-
дини та громадянина у системі гарантій, а також співвідношенню понять «неупередженість суду», «об’єктивність суду», «справедливість 
суду». Вказано, що неупередженість як гарантія стосується усієї судової системи та статусу суддів у державі.

Ключові слова: неупередженість судової влади, неупередженість судді, неупереджений суд, неупереджене судочинство, судова 
влада, гарантії прав і свобод, судова система, статус судді.

В статье выясняется понятие «беспристрастность суда» и раскрываются различные подходы к его пониманию. Анализируется дей-
ствующее законодательство, которое устанавливает и регулирует беспристрастность суда. Особое внимание уделено беспристраст-
ности суда как гарантии прав и свобод человека и гражданина в системе гарантий, а также соотношению понятий «беспристрастность 
суда», «объективность суда», «справедливость суда». Указано, что беспристрастность как гарантия касается всей судебной системы и 
статуса судей в государстве.

Ключевые слова: беспристрастность судебной власти, беспристрастность судьи, беспристрастный суд, беспристрастное судопро-
изводство, судебная власть, гарантии прав и свобод, судебная система, статус судьи.

The article clarifies the concept of “impartiality of the court”. The various approaches to understanding the concept of “impartiality of the court” 
are revealed. The current legislation, which establishes and regulates the impartiality of the court, is analyzed. Particular attention is paid to the 
impartiality of the court as a guarantee of the rights and freedoms of man and citizen in the system of guarantees, as well as the ratio of concepts 
“impartiality of the court”, “judicial objectivity”, “justice of the court”. It is stated that impartiality, as a guarantee, applies to the entire judicial system 
and the status of judges in the state.

Key words: impartiality of the judiciary, impartiality of a judge, impartial court, impartial justice, judicial power, guarantees of rights and 
freedoms, judicial system, status of judge.
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Постановка проблеми. Здійснення  правосуддя  неза-
лежним,  неупередженим,  справедливим  судом  є  однією 
з  гарантій  забезпечення  реалізації  конституційного  по-
ложення  про  те, що  людина,  її життя  і  здоров’я,  честь  і 
гідність,  недоторканість  і  безпека  визнаються  в  Україні 
найвищою соціальною цінністю. Саме забезпечення прав 
і  свобод людини є головним обов’язком держави, а його 
реалізацію певною мірою забезпечує саме неупереджений 
і справедливий суд. Його роль як суб’єкта реалізації судо-
вої влади спричиняє науково-практичну проблему дослі-
дження поняття «неупередженість суду».

У  свою  чергу,  пріоритетність  реформування  судової 
влади встановлюється шляхом закріплення в Законі умов 
і засобів як гарантій функціонування судової влади. Тому 
сьогодні розвиток і вдосконалення гарантій прав і свобод 
людини, а також новий підхід до їх розуміння та визначен-
ня є особливо актуальним.

Серед системи гарантій прав і свобод людини особли-
ве місце посідає гарантія неупередженості суду, оскільки 
вона не лише виступає основоположною  ідеєю функціо-
нування судової влади загалом, але й визначає особливос-
ті правового статусу судді.

Аналіз дослідження. Питання гарантій прав і свобод 
людини загалом і гарантій неупередженості суду зокрема 
були предметом вивчення багатьох вітчизняних і зарубіж-
них  науковців: А. Авер’янова,  В.  Бабкіна,  Л.  Воєводіна,  
Н.  Глинської,  В.  Гринюк,  Н.  Грень,  В.  Городовенка,  
М.  Козюбри,  А.  Колодія,  В.  Копейчикова,  Є.  Кочанова,  
С. Лисенкова, І. Магновського, А. Олійника, В. Погорілка,  
П.  Рабиновича,  В.  Сердюка,  В.  Скомороха,  В.  Тація,  
В. Шаповала та ін.

Водночас  дослідження,  у  яких  гарантія  неупередже-
ності  суду розглядалася б детально,  з урахуванням зако-
нодавчих особливостей міжнародних стандартів, реформ, 
сьогодні  практично  відсутні.  Як  наслідок,  у  вітчизняній 
науці відсутні комплексні дослідження гарантій неуперед-
женості суду, хоча вона закріплена в багатьох нормативно-
правових актах і міжнародних стандартах.

Метою статті є  визначення  й  аналіз  гарантії  неупе-
редженості суду у системі гарантій прав і свобод людини, 
закріпленій у міжнародних-правових актах, а також у на-
уковій літературі, адже з’ясування поняття, особливостей 
і сутності судової влади, визначення особливостей право-
вого статусу судді неможливе без вивчення основ та осо-
бливостей  забезпечення  та  реалізації  гарантій  неуперед-
женості суду як суб’єкта реалізації судової влади.

Виклад основного матеріалу. Із прийняттям Деклара-
ції про суверенітет України від 16 липня 1990 р. й Акта 
проголошення Незалежності України від 24 серпня 1991 
р. були окреслені основні принципи перебудови України 
як демократичної, соціальної, правової держави. У зв’язку 
з цим перед Україною було поставлено низку глобальних 
завдань, серед яких можна виділити: утвердження та ре-
алізацію  засад  верховенства  права,  забезпечення  непо-
рушності основних прав і свобод людини, що призвело до 
необхідності  радикального  підвищення  ролі  та  значення 
судів у захисті прав і свобод людини, а також розвитку й 
удосконалення міжнародного співробітництва у сфері за-
безпечення права на справедливий і неупереджений суд.

Передбачений ст. 55 Конституції України судовий за-
хист  прав  і  свобод  неможливий  без  побудови  чіткого  та 
зрозумілого механізму такого захисту, відповідно до якого 
визначаються конкретні органи здійснення захисту прав і 
свобод,  наділені  компетенцією  відправлення  правосуддя 
(суди),  а  також  встановлюється  процесуальний  порядок 
їхньої діяльності. У цьому плані реалізація засад органі-
зації та діяльності судової влади є основою для забезпе-
чення прав і законних інтересів учасників судового прова-
дження, зокрема щодо розгляду цивільних і кримінальних 
справ.  Такими  засадами,  зокрема,  є:  безсторонність,  не-
залежність,  неупередженість  суду,  законність  і  справед-

ливість  у  розгляді  справ. Проте норми національного  та 
міжнародного  законодавства  не містять  загальноприйня-
тої назви такого суду, не визначають його відмінні риси й 
ознаки.

Останнім  часом  спостерігається  зростання  наукового 
інтересу до категорій належного, компетентного, справед-
ливого,  безстороннього,  неупередженого,  об’єктивного 
суду.

Авторитет судової влади значною мірою залежить від 
неупередженості її діяльності. Така функціональність до-
сягається не лише гласністю, відкритістю судових рішень, 
справедливістю судового процесу, але й неупередженістю 
під час здійснення правосуддя.

Визначаючи роль правосуддя у забезпеченні гарантій 
дотримання прав і свобод людини, В.Г. Гончаренко писав: 
«Закономірності розвитку демократії в Україні детерміну-
ють необхідність значного посилення гарантій неухильно-
го дотримання конституційних прав і свобод людини, про-
голошених Конституцією України найвищою соціальною 
цінністю  нашого  суспільства.  Визначальною  складовою 
частиною системи засобів захисту прав людини у кожній 
демократичній державі є наукове забезпечення, організа-
ційно збалансоване, функціонально доступне правосуддя» 
[1, с. 1].

Досягнення неупередженості діяльності  судових сис-
тем у різних державах є одним із приоритетних напрямів 
міжнародного співробітництва у сфері забезпечення права 
на справедливий і неупереджений суд.

В  Україні  триває  складний  процес  становлення  не-
залежного  і  неупередженого  правосуддя,  про  що  свід-
чить практика Європейського суду з прав людини (далі –  
ЄСПЛ): «Суд не може не звернути увагу на численні ви-
падки втручання у провадження українських органів дер-
жавної влади на найвищому рівні. Якими б не були моти-
ви, надані Урядом на виправдання такого втручання, Суд 
вважає, що воно є таким, що суперечить поняттю «безсто-
ронній і незалежний суд» у сенсі п 1 ст. 6 Конвенції про 
захист прав та основоположних свобод людини» [2].

Юристи-практики та науковці особливу увагу приділя-
ють аналізу принципу незалежності суддів і міжнародно-
правових стандартів у цій сфері. Утім, деякі питання щодо 
забезпечення,  наприклад,  такої  складової  частини  неза-
лежності суддів, як їх неупередженість, так і не вирішені.

Слід  зазначити,  що  як  у  практиці  суду,  так  і  в  на-
ціональному  законодавстві  та  юридичній  науці  понят-
тя  «неупередженість  суддів»,  «незалежність  суддів», 
«справедливість  суддів»  іноді  вживають  як  взаємозамін-
ні.  У  чинному  процесуальному  законодавстві  також  ви-
значені  такі  критерії,  як  «об’єктивний  розгляд  справи», 
«об’єктивне досудове розслідування», що застосовується 
для оцінки законності в діяльності суб’єктів – державних 
органів, які здійснюють провадження у справі, у т. ч. суду. 
«Об’єктивність суддів» і «неупередженість суддів» розгля-
дають як синонімічні поняття, що означають відсутність 
у суддів будь-якої особистої зацікавленості у результатах 
вирішення справ. І в чинному законодавстві, і в юридич-
ній літературі об’єктивність і неупередженість, вважають 
невід’ємними складовими частинами незалежності суддів. 
І  якщо  в  чинному  законодавстві  поняття  «об’єктивність 
суддів» і «неупередженість суддів» лише вживаються, то 
у науковій літературі їм дається визначення.

Так, «неупередженість» у юридичній літературі визна-
чають  як  якість,  сутність  якої полягає у безсторонньому 
та  справедливому  ставленні  до  кожного  суб’єкта  прова-
дження. Безсторонність судді означає, що він, розглядаю-
чи конкретну справу, є суб’єктом, вільним від особистих 
уподобань або упереджень стосовно учасників процесу та 
діє так, що не виникає жодних обґрунтованих сумнівів у 
його неупередженості [3, с. 203; 4, с. 67; 5, с. 15].

Термін  «справедливий  суддя»  походить  від  слова 
«справедливість». У свою чергу, справедливість є предме-
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том вивчення етики, філософії, права. Етимологічно слово 
«справедливість»  означає  неупередженість  дій,  суджень, 
чесне визнання чиєїсь правоти, гідності, відплату кожно-
му на законних і чесних підставах і загалом відповідність 
людських взаємин, вчинків загальновизнаним моральним 
і правовим нормам [6, с. 756]. З позиції етики та філософії, 
справедливість  є  співвідношенням між дією  і  відплатою 
за неї, між працею і заохоченням, злочином і покаранням. 
Інколи в справедливості вбачають сукупність принципів і 
процедур, що регулюють розподіл життєвих благ і тягарів, 
прав і обов’язків індивідів і суспільних груп [7, с. 94].

У  юридичному  сенсі  справедливість  розглядають  як 
властивість права, виражену, зокрема, у рівному юридич-
ному масштабі  поведінки  і  в  пропорційності юридичної 
відповідальності вчиненому правопорушенню [8]. Таким 
чином,  різні  підходи  до  розуміння  категорії  «справедли-
вість»  дають  підстави  визначити  її  в  узагальненому  ви-
гляді  як  «чесність»,  «порядність»,  «неупередженість», 
«об’єктивність» у відносинах між суб’єктами права, від-
повідність таких відносин моральним і правовим нормам.

Поняття неупередженості суддів часто замінюють по-
няттям  «безсторонність»,  однак  саме  термін  «неуперед-
женість» характеризує нейтральність суддів щодо сторін у 
справі, відсутність конфлікту інтересів, порушення чого є 
підставою для самовідводу або відводу судді.

Неупередженість  у  словнику  української  мови  роз-
глядається як щось, що «не має обманної, негативної, за-
здалегідь  сформованої  думки,  упередження  проти  кого-, 
чого-небудь» [9, с. 398].

У новому тлумачному словнику української мови без-
сторонність  розуміється  як  те,  що  «складає  думку  про 
кого-, що-небудь або щось робить на підставі об’єктивних 
факторів, а не особистого почуття; неупереджений, спра-
ведливий, об’єктивний» [10, с. 88].

Упереджений – 1) який відчуває упередження стосов-
но  кого,  чого-небудь,  2)  який  склався  щодо  кого-,  чого-
небудь  наперед,  до  ознайомлення  з  ним;  необ’єктивний,  
3) негативний, несправедливий, який склався щодо кого-, 
чого-небудь [11, с. 1509].

Упередження – 1) хибна думка, яка складається щодо 
кого-, чого-небудь наперед, без ознайомлення, та пов’язане 
з нею відповідне ставлення, 2) негативна, несправедлива 
думка, що складається щодо кого-, чого-небудь наперед і 
пов’язана з його відповідним ставленням [11, с. 1509].

Терміни  «неупередженість»,  «упередженість»,  «упе-
реджений»,  «упередження»  як  елементи  людської  діяль-
ності, як психофізіологічна властивість людини, з погляду 
психології, є однією одиницею діяльності.

Упередженість  у  цьому  контексті  є  індивідуальною 
психологічною властивістю особистості [12, с. 103].

В.І.  Шишкін,  досліджуючи  проблеми  судочинства, 
звертає увагу на значну кількість досліджень щодо: а) про-
цесуального становища і процесуальних гарантій людини 
на  стадії  звернення до суду; б)  судового розгляду справ;  
в) ролі судових інститутів у суспільстві та їхньої незалеж-
ності від впливу органів виконавчої та законодавчої влади 
під час ухвалення судових рішень; г) здатності суддів як 
носіїв  судової  влади  виявляти  громадянську  мужність  і 
забезпечити верховенство права на компетентне й неупе-
реджене застосування норм закону; д) організації судової 
системи, виходячи з доцільності її структури, історичного 
та правового надбань [13, с. 3–4].

Неупередженість – характеристика рішень і дій люди-
ни, які приймаються і здійснюються виключно на основі 
принципів, незалежно від уподобань та інтересів, що за-
довольняються або утискаються [14, с. 425].

У психології упередженість пов’язують із досліджен-
ням  суті  конструктивних  і  деструктивних  конфліктів. 
Психологи розглядають упередженість як першопричину 
деструктивного конфлікту, як внутрішній мотив конфлік-
ту, як відношення однієї конфліктуючої сторони до іншої. 

Деструктивний конфлікт переводить причини, що призве-
ли до конфлікту, на «особистості». Така установка не веде 
до вирішення конфлікту, а навпаки, його загострює, зрос-
тає упередженість проти партнера, напруга у взаєминах, 
посилюються  неприємні  почуття  та  переживання,  вини-
кають стреси та ін. Прикладом деструктивного конфлікту 
є  сварка,  коли кожна  з  конфліктуючих сторін висловлює 
свою негативну оцінку особистості  опонента. Конструк-
тивний конфлікт базується не на «особистостях», а на ви-
явленні об’єктивних причин незгоди, різних поглядах на 
проблему, способах вирішення проблеми тощо [15, с. 103].

Неупереджений – той, який не має негативної, заздале-
гідь сформованої думки, упередження проти кого-, чого-
небудь. Неупередженість  передбачає  однакове  ставлення 
до будь-якої особи, демонстрацію однакового поводження 
в однакових ситуаціях [16, с. 284].

Дотримання  принципу  неупередженості  означає,  що 
здійснення  службових  чи представницьких повноважень 
особами, уповноваженими на виконання функцій держави 
або місцевого самоврядування, прирівняними особами, не 
повинно залежати від їхніх приватних інтересів та особис-
тих поглядів і переконань [16, с. 284].

Чинне кримінальне процесуальне законодавство надає 
величезного  значення  вимозі  неупередженості  не  тільки 
щодо судді,  а й щодо сторони обвинувачення – слідчого 
та прокурора. Н.В. Глинська з цього приводу зазначає, що 
чільне  місце  в  нормативній  регламентації  кримінальної 
процесуальної  діяльності  займає  стандарт  –  неуперед-
женість  у  реалізації  владних  повноважень  офіційними 
суб’єктами,  які  здійснюють  кримінальне  провадження 
[17, с. 25].

Однією  зі  складових  частин  засад  законності  є 
обов’язок  слідчого,  прокурора  та  інших  учасників  кри-
мінального провадження з боку обвинувачення всебічно, 
повно і неупереджено дослідити обставини провадження, 
виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, які ви-
правдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також об-
ставини, що пом’якшують чи обтяжують його покарання, 
надати  їм  належну  правову  оцінку  та  забезпечити  при-
йняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Об’єктивність  і неупередженість прокурора або слід-
чого є не менш важливим для досягнення завдань кримі-
нального провадження, аніж судді, оскільки вони, згідно 
зі ст. 36 та 40 КПК України, наділені значним обсягом по-
вноважень, які можуть суттєво обмежити чи звузити права 
і  свободи особи. Вимога  здійснення неупередженого до-
судового  розслідування  означає,  що  органи  досудового 
розслідування зобов’язані об’єктивно, неупереджено, без 
необґрунтованої підозри й обвинувального ухилу встано-
вити за допомогою доказів, зібраних у встановленій про-
цесуальній формі, всі обставини кримінального правопо-
рушення й осіб, які його вчинили.

Неупередженість  (об’єктивність)  дослідження  обста-
вин  провадження  слідчим,  прокурором  передбачає  вчи-
нення ними процесуальних дій, ухвалення процесуальних 
рішень лише з підстав, встановлених КПК України, та на 
основі  зібраних  фактичних  даних,  без  обвинувального 
ухилу й особистої зацікавленості у вирішенні справи.

«Об’єктивність»  зазвичай  визначають  як  власти-
вість,  сутність  якої  полягає  у  такому  ставленні  до  роз-
гляду справи, коли можна встановити як обтяжуючі,  так 
і  пом’якшуючі  обставини  справи для постановлення об-
ґрунтованого та справедливого рішення [18].

Таким  чином,  об’єктивність  як  юридична  категорія 
стосується  встановлення  й  оцінки  фактичних  обставин 
справи, а «безсторонність» – становлення судді до сторін 
у  справі  та  інших  її  учасників.  І  хоча  в  динаміці  розви-
тку процесуальних відносин ці поняття є рівнозначними 
та рівноцінними, теоретично їх можна не ототожнювати.

Гарантії  неупередженості  суддів  передбачені  також 
у  чинному  законодавстві  про  судоустрій  і  в  процесу-
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альних  кодексах  України.  Вони  стосуються  переважно 
суб’єктивної  неупередженості  суддів,  тобто  включають 
механізми, що унеможливлюють будь-яку  зацікавленість 
судді в результаті вирішення справи або його попередню 
оцінку обставин справи.

Вказані  гарантії,  зокрема,  закріплені  у  законодавчих 
положеннях, які регламентують підстави для відводу судді 
(ст. 36, 37 ЦПК України; ст. 35, 36 ГПК України; ст. 36, 37 
Кодексу адміністративного судочинства України; ст. 75–76 
КПК України).

Аналіз  поняття  «неупередженості  судді»  необхідно 
розпочати  також  із  нормативно-правового  регулювання 
цієї категорії.

Для кримінального процесу найбільш важливим, як за-
значається у ст. 2 КПК України, є забезпечення швидкого, 
повного та неупередженого розслідування і судового роз-
гляду кримінального провадження.

Неупередженість  розслідування  та  судового  розгляду 
полягає  у  безсторонньому,  об’єктивному  та  сумлінно-
му  дослідженні  обставин  кримінального  провадження  з 
боку слідчого, прокурора, слідчого судді, суду. Неуперед-
женість цих суб’єктів забезпечується, у т. ч., й у нормах 
інституту  відводу  та  самовідводу  у  кримінальному  про-
вадженні.

Як гарантію забезпечення неупередженості судді слід 
розглядати: можливість оскарження ухвали слідчого судді 
під  час  досудового  розслідування  (ст.  39 КПК України); 
в  апеляційному порядку  (ст.  392 КПК України);  призна-
чення  нового  розгляду  у  суді  першої  інстанції  (ст.  415 
КПК України); в касаційному порядку (ст. 424 КПК Укра-
їни); перегляді судових рішень Верховного Суду України  
(ст. 444 КПК України); оскарження ухвали слідчого судді 
про тимчасовий арешт (ч. 7 ст. 583 КПК України); оскар-
ження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою 
для  забезпечення  видачі  (екстрадиційний  арешт)  (ч.  9  
ст. 584 КПК України); таємницю нарадчої кімнати (ст. 368 
КПК України).

Як  бачимо,  гарантія  забезпечення  неупередженості 
судді  і надалі залишається в центрі уваги кримінального 
процесуального,  цивільного  процесуального,  господар-
ського процесуального кодексів України та Кодексу адмі-
ністративного судочинства України.

У Законі України «Про судоустрій і статус суддів» не-
упередження  судової  влади  пов’язується  з  організацією 
судової влади, зокрема у ст. 1 цього закону йдеться про те, 
що судова влада в Україні, відповідно до конституційних 
засад поділу влади, здійснюється незалежними та безсто-
ронніми судами, утвореними законом.

Аналіз змісту Закону України «Про судоустрій і статус 
суддів» свідчить, що неупередженість судді пов’язується 
також із обов’язками судді. Так, у ч. 7 п. 1 ст. 56 цього За-
кону передбачається, що суддя зобов’язаний справедливо, 
безсторонньо та своєчасно розглядати і вирішувати судові 
справи, відповідно до закону, з дотриманням засад і пра-
вил судочинства.

Ст. 57 цього Закону передбачає складання суддею при-
сяги  такого  змісту:  «Я  (ім’я  та  прізвище),  вступаючи  на 
посаду  судді,  урочисто  присягаю  українському  народо-
ві  об’єктивно,  безсторонньо,  неупереджено,  незалежно, 
справедливо  та  кваліфіковано  здійснювати  правосуддя 
від  імені  України,  керуючись  принципом  верховенства 
права, підкоряючись лише закону, чесно і сумлінно здій-
снювати повноваження та виконувати обов’язки судді, до-
тримуватися етичних принципів і правил поведінки судді, 
не вчиняти дій, що порочать звання судді або підривають 
авторитет  правосуддя».  З  тексту  цієї  присяги  зрозуміло, 
що  суддя  бере  на  себе  обов’язок  здійснювати  правосуд-
дя  об’єктивно,  безсторонньо,  неупереджено,  незалежно, 
справедливо та кваліфіковано.

Ці  питання,  як  зазначає А.В. Маляренко,  є  загально-
людськими та морально-етичними, надзвичайно широки-

ми за своїм змістом. Деякі з них синонімічні, наприклад, 
чесний – це той, хто старанний і сумлінний, а сумлінний 
– чесний і старанний; безсторонній – це той, що неуперед-
жений і справедливий, а справедливий – об’єктивний і не-
упереджений [19, с. 27–28].

Відповідно до положень ст. 6 Закону України «Про су-
доустрій та статус суддів», здійснюючи правосуддя, суди 
є  незалежними  від  будь-якого  незаконного  впливу.  Суди 
здійснюють  правосуддя  на  основі  Конституції  і  законів 
України та на засадах верховенства права.

Ч.  1  ст.  7  Закону України  «Про  судоустрій  та  статус 
суддів» визначено, що кожному гарантується захист його 
прав, свобод та  інтересів у розумні строки, незалежним, 
безстороннім  і  справедливим судом, утвореним законом. 
Лише у цих нормах використовується поняття «неуперед-
женість суду».

Так,  у  ст.  126 Конституції України  гарантовано неза-
лежність і недоторканість судді. У ч. 1 ст. 129 Конститу-
ції України визначено, що суддя, здійснюючи правосуддя, 
є незалежним і керується верховенством права. П. 7 ч. 1  
ст.  131  Конституції  України  визначив,  що  в  Україні  діє 
Вища рада правосуддя, яка вживає заходів щодо забезпе-
чення неупередженості та незалежності суддів.

Отже, враховуючи правове регулювання поняття «не-
упередженості  судді»,  необхідно  розглянути  останнє  у 
контексті  неупередженості  судової  влади.  Продовжуючи 
дослідження, виокремимо такі напрями встановлення по-
няття «неупередженість  суду» у  сучасній юридичній на-
уці.

Перший напрям засновується на встановленні поняття 
«неупередженість  суду»  як  властивості,  притаманної  су-
довій владі у механізмі стримувань  і противаг. Є.В. Тер-
тична  з’ясувала,  що  неупередженість  судів  у  механізмі 
стримувань  і  противаг  визначається  низкою  особливих 
характеристик,  які  гарантують  можливість  і  реальність 
виконання  судами  покладених  на  них функцій,  зокрема: 
1)  судова  гілка  державної  влади  забезпечує  вирішення, 
розв’язування, певною мірою, і попередження державно-
правових  конфліктів  як  між  іншими  гілками  державної 
влади,  так  і  між  органами  державної  влади  й  органами 
місцевого  самоврядування,  громадськими  інститутами  й 
окремими  членами  суспільства;  2)  судова  влада  відіграє 
важливу  роль  у  забезпеченні  однакового  застосування 
правового регулювання, здійснює інтерпретаційно-право-
ву діяльність, спрямовану на повне і всебічне тлумачення 
Конституції та законів України, що сприяє запобіганню ви-
никнення протиріч у компетенції та повноваженнях інших 
гілок державної влади; 3) вона слугує арбітром – вирішує 
суперечки  і  висловлюється  тільки щодо окремих казусів 
і ніколи – щодо загальних начал; 4) для судової влади, як 
будь-якого владного органу, характерна також така ознака, 
як обов’язковість виконання прийнятих рішень; 5) судова 
влада є частиною «системи стримувань і противаг», які є 
лише наслідком різної природи влади [20, с. 214].

Другий  напрям  –  дослідження  поняття  «неупередже-
ності суду» – це принцип функціонування судової влади. 
Так, В.В. Городовенко відзначив, що самостійність судді 
та незалежність суддів є важливими засадами функціону-
вання судової влади, які забезпечують єдиний режим від-
правлення правосуддя. Самостійність судів передбачає їх 
зовнішню  автономію,  з  можливостями  самодостатності 
організації й діяльності  її як гілки влади, а незалежність 
суддів  означає,  що  суддя  відправляє  правосуддя  безсто-
ронньо, будь-яким органом, посадовим особам і громадя-
нам забороняється здійснювати вплив на суддю  і суд за-
галом [21, с. 215].

Третій напрям започаткувала Т.А. Цувіна, котра, ана-
лізуючи  прецедентну  практику  ЄСПЛ,  з  огляду  на  дію 
принципу наявності зовнішніх атрибутів здійснення пра-
восуддя в аспекті права на суд, незалежність суду, розгля-
дає його разом із вимогою об’єктивної неупередженості, 
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що свідчить про певне зростання цих понять у практиці 
ЄСПЛ, їх аналогічність [22, с. 108].

У  Законі України  «Про  запобігання  корупції»  неупе-
редженість  розглядається  як  вимога  до  поведінки  осіб, 
уповноважених  на  виконання  функцій  держави  або  міс-
цевого самоврядування, якою вони зобов’язані керуватися 
під  час  виконання  своїх  службових  чи  представницьких 
повноважень. Зокрема, ст. 41 цього Закону зобов’язує по-
садових осіб діяти неупереджено, незважаючи на приват-
ні інтереси, особисте ставлення до будь-яких осіб, на свої 
політичні погляди, ідеологічні, релігійні або інші особисті 
погляди чи переконання.

Зважаючи на свою актуальність, принцип неупередже-
ності отримав правове закріплення у ст. 3 Закону України 
«Про державну службу». Сутність цього принципу відпо-
відно до п. 8 ч. 1 ст. 4 цього Закону полягає у недопущенні 
впливу політичних поглядів на дії та рішення державного 
службовця,  а  також  в  утриманні  від  демонстрації  свого 
ставлення до політичних партій, демонстрації власних по-
літичних поглядів під час виконання посадових обов’язків.

Принцип політичної неупередженості має на меті за-
хищати  державних  службовців  від  впливу  і  контролю  з 
боку  політичних  партій  так, щоб  вони могли  ефективно 
працювати, незалежно від  того,  яка партія приходить до 
влади [23, с. 12–13].

М.  Вебер  наголошував,  що  «професією  справжнього 
чиновника <…> не повинна бути політика. Він повинен 
«управляти» неупереджено» [24, с. 666].

У Законі України «Про Конституційний суд» неуперед-
женість розглядається у контексті стадій конституційного 
провадження. Зокрема, у ч. 4 п. 3 ст. 60 визначено, що від-
від  (самовідвід)  застосовується,  якщо  є  інші  обставини, 
які викликають сумнів в об’єктивності та неупередженос-
ті судді.

У  Законі  України  «Про  виконавче  провадження»  не-
упередженість  розглядається  у  системі  засад  виконавчо-
го  провадження.  Так,  у  ст.  2  цього  Закону  зазначається, 
що  виконавче  провадження  здійснюється  з  дотриман-
ням  таких  засад,  як  справедливість,  неупередженість  та 
об’єктивність.

У  конфліктології  упередженість  вживають  у  розгляді 
передумов  виникнення  особистих  конфліктів.  Переду-
мови  виникнення  особистих  конфліктів  поділяються  на 
ситуативні й характерологічні. До характерологічних пе-
редумов  автори  посібника  «Конфліктологія»  відносять: 
нетерпимість  до  недоліків  інших,  низьку  самокритич-
ність, імпульсивність, нестриманість у почуттях, укоріне-
ні забобони, упередженість, агресивність [25, с. 68].

Отже, характерологічні передумови – це такі усталені 
риси характеру, які сприяють зіткненню особи з оточую-
чими, викликають негативне ставлення, почуття антипатії 
та протидію стосовно неї.

Часто неупередженість пов’язують із певними видами 
діяльності,  прикладом  чого  може  бути  неупередженість 
медіатора [26; 27], яка проявляється у тому, що медіатор 
зобов’язаний діяти в інтересах усіх учасників процедури, 
ставиться до сторін однаково, безсторонньо, не допускаю-
чи проявів фаворитизму щодо окремих осіб.

У Законі України «Про  аудит фінансової  звітності  та 
аудиторську діяльність» вказується на неупередженість як 
характеристику діяльності аудитора.

Політичну  неупередженість  Н.С.  Панова  визначає 
як  здійснення  державним  службовцем  своїх  службових 
повноважень  без  урахування  політичних  мотивів  чи  об-
ставин,  що  не  стосуються  предмету  його  службової  ді-
яльності, особистої прихильності або неприязні до будь-
яких осіб, особистих політичних поглядів чи переконань  
[28, с. 144].

У Стратегії системного розвитку «Україна – 2020» [29] 
зазначається, що метою реформи є реформування судоу-
строю,  судочинства  та  суміжних правових  інститутів  за-
для  практичної  реалізації  принципів  верховенства  права 
і  забезпечення  кожному  права  на  справедливий  судовий 
розгляд незалежним і неупередженим судом.

Висновки. Оскільки термін «неупередженість» вико-
ристовується в нормативних актах, він є водночас проце-
суальним, процедурним і регламентним поняттям, що по-
яснює процесуальну, процедурну або регламентуючу дію, 
яка повинна відповідати обов’язковим вимогам, сформу-
льованим у процесуальному законі, нормативній процеду-
рі або затвердженому регламенті.

Термін  «неупередженість»  вживається  як  законодав-
чий термін (термін із нормативно-правових актів); норма-
тивно визначений термін зі стандартів, який не піддається 
актуалізації;  науковий  термін, що  інтерпретується,  вихо-
дячи зі сфери застосування.

Дослідивши  розуміння  поняття  «неупередженість 
судді»,  науковці  виокремили  спільні  для  всіх  напрямів 
характеристики такої неупередженості: 1) вона передбаче-
на чинним законодавством: як внутрішніми нормативно-
правовими актами, так і міжнародними договорами, згода 
на обов’язковість яких надана Верховною Радою України; 
2) неупередженість  стосується багатьох видів  суспільної 
діяльності,  зокрема  щодо  здійснення  судової  влади  як 
елемента державної влади, визначеної у ст. 6 Конституції 
України; 3) реалізується у відносинах системи стримуван-
ня  і  противаг;  4)  є  гарантом  виконання  судовою владою 
своїх  функцій;  5)  реалізується  під  час  функціонування 
судової  влади  (реалізація допустима лише під час функ-
ціонування судової влади); 6) характеризує міру свободи 
судової влади та водночас є загальною превенцією; 7) за-
безпечена комплексом гарантій для її реалізації; 8) деталі-
зується у діяльності судових органів і суддів; 9) є багато-
гранною та складною юридичною категорією, яка вміщує 
комплекс елементів правового, економічного, соціального 
та психологічного характеру; 10)  за  її порушення настає 
політична  або юридична відповідальність;  11) неуперед-
женість є гарантією прав і свобод людини та громадянина.

Системність поняття «неупередженість судді» полягає 
у  тому,  що  виокремити  один-єдиний  правильний  підхід 
неможливо, а тому його слід розглядати як єдине багато-
гранне  явище, що  є  і  елементом  системи  стримування  і 
противаг, і принципом (засадою), функціонування судової 
влади, її якісною характеристикою, і елементом права на 
суд, і мірою свободи суду у відносинах з іншими гілками 
державної влади.
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ОЗНАКИ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В УКРАЇНІ: 
НАБЛИЖЕННЯ ДО ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ

FEATURES OF PUBLIC ORGANIZATIONS IN UKRAINE: 
MOVING CLOSER TO EUROPEAN STANDARDS
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кандидат юридичних наук, 

доцент кафедри конституційного права 
Національного університету «Одеська юридична академія»

У статті автором сформульовано, що громадська організація – це утворене фізичними особами громадське об’єднання, яке перед-
бачає їхню спільну діяльність для реалізації неполітичних прав і законних інтересів. Громадські організації є конституційно-правовою 
формою громадських об’єднань. Їм притаманні такі ознаки громадських об’єднань, як добровільність, самоврядність, недержавність і 
неприбутковість; ці ознаки відрізняють громадські організації від політичних партій. Від іншої конституційно-правової форми громад-
ських об’єднань – громадських спілок – громадські організації відрізняються, по-перше, тим, що їх засновниками і членами (учасниками) 
можуть бути лише фізичні особи, а по-друге, тим, що засновники та члени (учасники) своїми діями беруть участь у роботі громадської 
організації.

Ключові слова: громадські організації, об’єднання громадян, громадянське суспільство, право на свободу об’єднання, право на 
свободу об’єднання у громадські організації. 

В статье автором сформулировано, что общественная организация – это образованное физическими лицами общественное объеди-
нение, которое предусматривает их совместную деятельность для реализации неполитических прав и законных интересов. Обществен-
ные организации выступают конституционно-правовой формой общественных объединений. Им присущи такие признаки общественных 
объединений, как добровольность, самоуправление, негосударственность и неприбыльность; эти признаки отличают общественные ор-
ганизации от политических партий. От другой конституционно-правовой формы общественных объединений – общественных союзов –  
общественные организации отличаются, во-первых, тем, что их учредителями и членами (участниками) могут быть только физические 
лица, а во-вторых, тем, что учредители и члены (участники) своими действиями участвуют в работе общественной организации.

Ключевые слова: общественные организации, объединения граждан, гражданское общество, право на свободу объединения, 
право на свободу объединения в общественные организации.

In the article the author formulates that a public organization is an association formed by individuals for their joint activity to realize their 
non-political rights and legitimate interests. The public organizations are the constitutional and legal form of public associations. They have the 
following characteristics of public associations: voluntariness, self-government, non-statehood and non-profit. These features distinguish public 
organizations from political parties. The public organizations are distinguished from another constitutional and legal form of public associations –  
public unions – firstly, by the fact that their founders and members (participants) can be only individuals, and secondly, that the founders and 
members (participants) personally take part in the work of a public organization.

Key words: public organizations, public associations, civil society, right to freedom of association, right to freedom of association in public 
organizations.

Законодавство  України  про  громадські  організації 
оперує термінами «громадська організація», «громадське 
об’єднання» й «об’єднання громадян». 

Відповідно  до  Закону  України  «Про  громадські 
об’єднання» від 22 березня 2012 р., громадська організа-
ція – це  громадське об’єднання,  засновниками та члена-
ми (учасниками) якого є фізичні особи. Отже, громадські 
організації  належать  до  громадських  об’єднань  поряд  із 
громадськими спілками. Відмінність громадських органі-
зацій від громадських спілок полягає в такому:

–  засновниками  громадських  організацій  є  фізичні 
особи, а громадських спілок – юридичні особи приватно-
го права; 

– членами (учасниками) громадських організацій мо-
жуть  бути  лише фізичні  особи,  а  членами  (учасниками) 
громадських  спілок  –  як  фізичні  особи,  так  і  юридичні 
особи приватного права. Громадське об’єднання – це «до-
бровільне  об’єднання  фізичних  осіб  та/або  юридичних 
осіб  приватного  права  для  здійснення  та  захисту  прав  і 
свобод,  задоволення  суспільних,  зокрема  економічних, 
соціальних, культурних, екологічних та інших інтересів».

Однак  у юридичній  літературі  виокремленню цих  та 
інших  ознак  і  їх  деталізації  приділяється  надзвичайно 
мало уваги, що негативно впливає на правозастосування 
в цій сфері. 

Питання виокремлення ознак громадських організації 
та  їхньої  характеристики поставлено  в  низці  авторських 
публікацій [1–3]. Ця стаття є логічним продовженням до-
сліджень у цьому напрямі. Також питання  аналізу ознак 
громадських організації  та  їхньої  характеристики було в 
центрі  уваги  тих  учених,  які  пропонували  авторське  ви-
значення  поняття  «громадська  організація  [4–5].  Однак 
жоден  з  українських  авторів  не  досліджував  окреслену 
проблему  в  контексті  відповідних  європейських  стан-
дартів,  до  яких  варто  зарахувати  Рекомендацію №  СМ/
Rec(2007)14  і  Фундаментальні  принципи  щодо  статусу 
неурядових організацій в Європі.

Метою статті є аналіз ознак громадських організацій в 
Україні з погляду їх відповідності європейським стандар-
там у цій сфері. 

Громадські  організації  як  такі,  що  належать  до  гро-
мадських об’єднань, протиставляються іншому виду гро-
мадських  об’єднань  –  політичним  партіям:  «Політична 
партія  –  це  зареєстроване  згідно  із  законом  добровільне 
об’єднання  громадян – прихильників певної  загальнона-
ціональної програми суспільного розвитку, що має своєю 
метою  сприяння  формуванню  і  вираженню  політичної 
волі  громадян,  бере  участь  у  виборах  та  інших політич-
них заходах» [6]. М.М. Новіков уважає, що політичні пар-
тії  відрізняються  від  громадських  організацій  порядком 
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утворення  [7,  c.  92]. Варто  зазначити, що ця відмінність 
не є основною. Основною відмінністю між політичними 
партіями та громадськими організаціями є мета їхньої ді-
яльності: політичні партії утворюються для реалізації по-
літичних  прав,  а  громадські  організації  –  для  реалізації 
всіх прав і законних інтересів особистості, крім політич-
них.  Із  цієї  тези  випливає, що  засновниками  та  членами 
політичних партій можуть бути лише громадяни України, 
що політичні партії утворюються, легалізуються та лікві-
дуються в особливому порядку тощо. 

Одним  із  дослідників,  який  визначив  ознаки  громад-
ських об’єднань, є О.О. Івакін. На його думку, основопо-
ложними ознаками громадського об’єднання є такі: 

–  добровільний  характер  утворення,  добровільність 
членства; 

– суспільно значущий характер потреб,  інтересів, що 
реалізуються громадськими формуваннями, самостійний, 
самодіяльний характер функціонування; 

– постановка членами громадського об’єднання спіль-
них цілей; наявність вираженої системи безособистісних 
зв’язків, норм, що відображаються в програмах, статутах 
об’єднання; 

– некомерційний характер діяльності об’єднання [8, с. 9]. 
Знов-таки  в  цьому  переліку  є  ознаки,  притаманні 

юридичним  особам  (статутні  документи,  безособистісні 
зв’язки). 

Цікавим є визначення Т.Д. Карліної: «… громадським 
об’єднанням визнається самостійна, самоврядна спільнота 
фізичних та юридичних осіб, які добровільно об’єднались 
на рівних умовах для регулярної реалізації будь-яких сус-
пільно  значущих  інтересів шляхом постановки  спільних 
цілей і проведення спільної роботи відповідно до обраної 
програми (статуту)» [9, с. 9]. Вона влучно відмітила таку 
особливість,  яка  скоріше притаманна  громадським  орга-
нізаціям, ніж громадським об’єднанням, – спільна робота 
для досягнення поставленої суспільно корисної мети. 

Резюмуючи вищезазначене, пропонуємо вважати озна-
ками громадського об’єднання (які також притаманні гро-
мадським організаціям) такі: 

– добровільність; 
– самоврядність; 
– недержавність; 
– неприбутковість. 
Усі ці ознаки як у частині громадських об’єднань, так і 

в частині громадських організацій відповідають європей-
ським стандартам. Варто зазначити, що ці ознаки доціль-
но внести до визначення громадських організацій шляхом 
указівки  на  те,  що  вони  є  громадськими  об’єднаннями. 
Саме  так  їх  визначає  Закон  України  «Про  громадські 
об’єднання» від 22 березня 2012 р.: громадська організа-
ція – це громадське об’єднання, засновниками та членами 
(учасниками) якого є фізичні особи. 

Це  нормативне  визначення  громадських  організацій 
потребує  конкретизації  як  через  його  гармонізацію  з  єв-
ропейськими  стандартами,  так  і  через  його  уточнення  з 
метою більш чіткого вираження сутності громадських ор-
ганізацій. 

У  літературі  існує  низка  визначень  терміна  «громад-
ські організації», що містяться в працях авторів як радян-
ського, так і пострадянського періодів. 

Стосовно визначень терміна «громадська організація», 
що  надавались  протягом  радянського  періоду,  вбачаємо 
дві  проблеми:  по-перше,  ці  визначення  є  доволі  ідеоло-
гізованими, по-друге,  вони розроблялись без урахування 
відповідних європейських стандартів. 

Так, Ц.А. Ямпольська дійшла висновку, що громадська 
організація – це добровільне, але закріплене формальним 
членством об’єднання радянських громадян, яке побудо-
вано  на  основі  демократичного  централізму,  самовряду-
вання  та  самодіяльності,  має  своїм  завданням,  відповід-
но до законних інтересів  і прав таких, що об’єднались у 

нього,  громадян,  здійснення  діяльності,  спрямованої  на 
досягнення  мети  організації,  а  тим  самим  водночас  на 
участь у комуністичному будівництві [10, с. 32–33]. Отже, 
вона наголошувала на ознаках добровільності, наявності 
членства та на специфічних завданнях громадських орга-
нізацій. Відмітимо, що перші дві ознаки притаманні будь-
яким неурядовим об’єднанням,  а  не  тільки  громадським 
організаціям. 

Також привертає увагу той факт, що використано тер-
мін «громадянин», а не «людина». Це було не дуже типо-
вим: як правило, перевага надавалась терміну «трудящі». 
Ю.А. Макаров та І.М. Чіхічін пропонували таке визначен-
ня: «Громадські організації в СРСР – це об’єднання трудя-
щих, утворені відповідно до соціально-класових (політич-
них) та індивідуальних інтересів, що пов’язані з різними 
уподобаннями  чи  віковими  особливостями,  за  їхньою 
волею, на началах добровільності й  самоврядування для 
розвитку їхньої ініціативи в соціалістичному управлінні» 
[11,  с.  68].  Отже,  визначення  громадських  організацій  з 
радянської  літератури  є  здебільшого  такими, що  не  від-
повідають сучасній практиці демократичного суспільства. 

Розглянемо визначення, що запропонували українські 
дослідники,  які  вивчали  громадські  організації  за  часів 
чинності Закону України «Про об’єднання громадян» від 
16 червня 1992 р. 

О.В. Ващук, 2004 р.: «Громадська організація – це не-
державне,  некомерційне,  добровільне  об’єднання  грома-
дян, що утворюється ними з метою здійснення  і захисту 
своїх прав і свобод та задоволення соціальних, культурних 
та інших інтересів у порядку, передбаченому Конституці-
єю, законами та нормами цих об’єднань» [12]. Варто за-
значити, що ця дефініція є дуже неконкретною, бо щодо 
більшості  її  складників  не  сформувалось  єдиної  думки 
в літературі, а також вони не деталізовані в чинному за-
конодавстві;  це  стосується  термінів  «об’єднання  грома-
дян»  (відповідний  закон утратив чинність),  «недержавне 
об’єднання», «некомерційне об’єднання». До того ж ідеть-
ся  про  «громадянина»,  а  не  про  «людину».  Визначення 
могло бути прийнятним, поки був чинним Закон України 
«Про об’єднання громадян» від 16 червня 1992 р., але нині 
воно застаріло. Разом із тим згадка про те, що метою утво-
рення громадської організації є захист фізичними особами 
своїх прав і свобод і задоволення своїх законних інтересів, 
є влучною. 

А.В.  Матвійчук,  2008  р.:  «На  основі  порівняльного 
аналізу змісту таких родових понять, як «громадська ор-
ганізація», «неурядова організація», «недержавна органі-
зація», «третій сектор», поняття «громадська організація» 
визначено як добровільне об’єднання громадян, яке спри-
яє розвитку їх політичної, соціальної, трудової активності 
й самодіяльності, задоволенню і захисту їхніх багатогран-
них інтересів і запитів і діє відповідно до завдань і цілей, 
закріплених  у  їхньому  статуті»  [13].  Цьому  визначенню 
можна адресувати всі вищенаведені зауваження. 

Більш  вдалою  є  дефініція,  яку  запропонував  2002  р. 
М.М. Новіков для громадської правозахисної організації: 
«… це  добровільне  об’єднання  людей  для  захисту  своїх 
конституційних  прав  і  свобод  від  свавілля  держави  че-
рез  здійснення  соціального контролю  за діяльністю дер-
жавних  органів»  [7,  c.  7].  Він  більш  чітко  визначив, що 
суб’єктами,  які мають право утворювати  громадську ор-
ганізацію та вступати до лав її членів, є «люди» (фізичні 
особи). 

Відмітимо й кілька дефініцій громадських організацій, 
що сформулювали зарубіжні вчені. Висловлені в них про-
позиції становлять інтерес для вдосконалення законодав-
ства України. 

К.О. Черепов, 2008 р.: «Громадська організація – це за-
сноване  на  членстві  громадське  об’єднання,  утворене  на 
підставі спільної діяльності для захисту спільних інтересів 
і  досягнення  статутних  цілей  громадян, що  об’єднались» 
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[14, с. 70]. Як бачимо, у цьому визначенні ні європейським 
стандартам, ані поточному українському конституційному 
законодавству  не  відповідає  згадка  про  «громадян»,  а  та-
кож указівка на обов’язкову наявність членства в об’єднані.  
А ось те, що підкреслюється спільна діяльність для захисту 
спільних  інтересів,  вбачається надзвичайно важливим, бо 
відображає сутність громадських організацій. 

Т.Д. Карліна, 2009 р.: «Громадська організація як юри-
дична особа – це некомерційна організація,  основана на 
персональному  членстві,  добровільно  утворена  громадя-
нами на основі спільності їхніх інтересів для задоволення 
нематеріальних потреб» [9, с. 9]. Наведені в попередньо-
му визначенні зауваження можна адресувати й пропозиції 
Т.Д. Карліної. Але також тут є вказівка на задоволення не-
матеріальних потреб, яку вважаємо недостатньо правиль-
ною. Наприклад, існують громадські організації інвалідів, 
значна  частина  зусиль  яких  спрямована  на  підвищення 
соціального  забезпечення  інвалідів.  Робота  благодійних 
організацій  також  пов’язана  із  задоволенням  переважно 
матеріальних потреб уразливих верств населення. Це ціл-
ком  відповідає  законодавству України,  згідно  з  нормами 
якого метою діяльності громадської організації може бути 
реалізація прав і законних інтересів як своїх членів, так й 
інших осіб, що не входять до громадської організації. 

У визначенні терміна «громадська організація» пропо-
нуємо зазначити, що громадська організація – це громад-
ське об’єднання. Таке зауваження включить до ознак гро-
мадських організацій такі ознаки громадських об’єднань, 
як добровільність, самоврядність, недержавність і непри-
бутковість. 

Що ж до ознак, які відрізняють громадські організації 
від  громадських  спілок,  то  варто  зазначити, що  їх  лише 
дві. Така кількість є достатньою для чіткого розмежуван-
ня між громадськими спілками і громадськими організа-

ціями та (на відміну від ознак громадських організацій у 
визначеннях, наведених вище) дає змогу не змішувати ці 
ознаки з ознаками, які притаманні громадським організа-
ціям у зв’язку з належністю до громадських об’єднань. 

Перша  ознака  передбачена  законодавством  України: 
громадська організація відрізняється від громадської спіл-
ки тим, що її утворення та членство або участь у ній до-
зволені виключно фізичним особам. 

Друга ознака сформульована виходячи зі змісту євро-
пейських стандартів: об’єднані в громадську організацію 
фізичні  особи  ведуть  спільну  діяльність,  спрямовану  на 
реалізацію  неполітичних  прав  і  законних  інтересів  осо-
бистості. Важливою тут є особиста участь фізичних осіб 
(засновників, членів громадської організації), спрямована 
на досягнення поставлених під час її утворення цілей. 

На підставі цього визначення громадських організацій 
можна  сформулювати  так:  громадська  організація  –  це 
громадське  об’єднання,  яке  передбачає  їхню  спільну  ді-
яльність для реалізації неполітичних прав  і  законних  ін-
тересів. 

Громадська організація – це утворене фізичними осо-
бами громадське об’єднання, яке передбачає  їхню спіль-
ну діяльність для реалізації неполітичних прав і законних 
інтересів.  Громадські  організації  є  конституційно-право-
вою формою громадських об’єднань.  Їм притаманні такі 
ознаки  громадських  об’єднань,  як  добровільність,  само-
врядність,  недержавність  і  неприбутковість;  ці  ознаки 
відрізняють громадські організації від політичних партій. 
Від  іншої  конституційно-правової  форми  громадських 
об’єднань – громадських спілок – громадські організації 
відрізняються, по-перше, тим, що їх засновниками і чле-
нами  (учасниками)  можуть  бути  лише  фізичні  особи,  а 
по-друге, тим, що засновники та члени (учасники) своїми 
діями беруть участь у роботі громадської організації. 
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У статті визначено правові основи гендерної рівності на ринку праці. Розглянуто нормативно-правові документи, які регулюють ген-
дерну рівність на міжнародному та регіональному рівнях. Проаналізовано еволюцію нормативної бази щодо реалізації гендерної рівності 
в українському законодавстві.
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В статье определены правовые основы гендерного равенства на рынке труда. Рассмотрены нормативно-правовые документы, ре-
гулирующие гендерное равенство на международном и региональном уровнях. Проанализирована эволюция нормативной базы по 
реализации гендерного равенства в украинском законодательстве.
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The law basis of the gender equality on the labour market is determined in the article. The law-abiding acts which regulate the gender equality 
on the international and regional levels are studied. The evolution of the law basis for the gender equality realization in the Ukrainian legislation 
is analyzed.

Key words: gender, gender equality, discrimination, gender inequality, gender balance. 

Демократичне  суспільство  своєю  сутністю  передба-
чає  забезпечення  рівних можливостей  для  самореаліза-
ції особи незалежно від її статі, віку, національності чи 
соціального  походження,  тобто  недопущення  будь-якої 
дискримінації та розрізнення. Тому формування гендер-
ної  культури  в  суспільстві,  поширення  знань  із  гендер-
ної  проблематики  та  реалізація  ідей  гендерної  рівності 
сприяє ефективному використанню потенціалу й жінок, і 
чоловіків, а також розширенню можливостей людського 
розвитку загалом. Незважаючи на це, досить часто ген-
дерна нерівність є одним із проявів соціально-економіч-
ної диференціації населення, а це, у свою чергу, причиняє 
різні можливості самореалізації жінок і чоловіків у сус-
пільстві. Гендер є категорією, що відображає соціальну 
стать, соціально зумовлену конструкцію, що ґрунтується 
на біологічних відмінностях між чоловіками й жінками. 
Вона  відображає  відмінності  в  поведінці,  соціальних 
ролях  і ментальних характеристиках між чоловіками та 
жінками.  Гендер  також  є  певним  соціально-рольовим 
статусом, який визначає соціальні можливості чоловіків 
і  жінок  у  різних  сферах  життєдіяльності  –  діяльності, 
пов’язаній  із професійною сферою, в освіті, доступі до 
влади та економічних ресурсів, побуті й сімейних ролях 
тощо.

У сучасному суспільстві великого поширення набува-
ють гендерні проблеми на ринку праці України, які про-
являються в дисбалансі щодо можливостей доступу жінок 
і чоловіків до гідної праці. Адже досить часто саме жінки 
з високим освітньо-професійним рівнем змушені реалізо-
вувати свою трудову активність на менш престижних по-
садах, що потребують нижчої кваліфікації, менше оплачу-
ються та дають менші можливості кар’єрного просування. 
Основною причиною всіх проявів гендерної нерівності на 
ринку праці, що виявляється в оплаті праці, низькій кіль-
кості жінок на керівних посадах, є стереотипні уявлення 
щодо ролі жінки й чоловіка в суспільстві.

Наукові дослідження у площині різних наук  свідчать 
про дисциплінарний характер дослідження проблеми ген-
дерної нерівності як складного соціального феномена, що 
вивчається багатьма науками: юридичними, філософськи-
ми, економічними, науками, статистикою, психологією та 
соціологією.

У  вітчизняній  науці  проблеми  гендерної  нерівності 
й  різних  аспектів  становища жінки  розглядаються  таки-
ми  авторами,  як  О.  Балакірєва,  І.  Грицай,  В.  Довженко,  
І.  Демченко,  Т.  Журженко,  О.  Забужко,  О.  Іващенко,  
К. Карпенко, І. Кресіна, А. Лантух, В. Лапшина, Є. Ліба-
нова, О. Луценко, О. Макарова, І. Мироненко, С. Оксамит-
на, А. Олійник, В. Онікієнко, С. Павличко, О. Піщуліна,  
М. Рубчак, Л. Смоляр, В. Суковата, В. Фесенко, Д. Ше-
лест,  Ю.  Якубова.  Незважаючи  на  наявність  широкого 
кола  наукових  публікацій  щодо  гендерної  нерівності  у 
сфері праці та професійної діяльності зокрема, відзначи-
мо недостатність аналізу цієї проблеми у правовому полі, 
що й зумовило вибір нами теми дослідження. 

Метою статті є теоретико-правовий аналіз законодав-
ства України, що забезпечує гендерну рівність у професій-
ній діяльності в умовах євроінтеграції.

З 90-х років XX століття Україна вступила в новий етап 
свого  розвитку.  Почалося  кардинальне  трансформування 
всього  суспільства.  Відбулася  переоцінка  цінностей,  що 
переорієнтувала  політичний  курс  держав  на  встановлення 
єдиних загальнолюдських принципів і стандартів [8, с. 104]. 
Це стосувалося й гендерної системи та гендерних відносин, 
адже саме гендерна рівність – складник загального принципу 
рівності як принципу демократичної побудови суспільства.

Хоча аналіз досліджень із цієї проблематики свідчить, 
що безпосередньо в Україні гендерні відносини ще не до-
сягли такого рівня правового регулювання, як, наприклад, 
у країнах Західної Європи й Південної Америки, але Укра-
їна  йде  правильним шляхом,  розробляючи  свою  законо-
давчу базу, а також формуючи певну доктринальну думку. 
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У реальному житті переважно слабкою частиною насе-
лення є жінки, які залишаються незахищеними особливо на 
рівні побуту й сім’ї. Шлях до міжнародного визнання прин-
ципу рівних прав і можливостей жінок і чоловіків почався 
рухом щодо захисту прав жінок. Питання про необхідність 
створення  спеціального  механізму  захисту  прав  жінок 
уперше  поставлено  на  міжнародному  рівні  на  початку  
XX століття. Спочатку заборона дискримінації містилася в 
таких міжнародних документах щодо захисту прав людини 
загального характеру, як Статут ООН, Загальна декларація 
прав  людини,  Пакт  про  громадянські  й  політичні  права, 
Пакт про  соціальні,  економічні  та  культурні права. Пізні-
ше принцип  заборони  дискримінації  систематично  інкор-
порований у значну кількість інших міжнародно-правових 
договорів. Це, наприклад, такі договори в рамках ООН, як 
Конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, 
Конвенція  про  ліквідацію  всіх  форм  дискримінації  щодо 
жінок, Конвенція про політичні права жінок, Конвенція про 
права дитини, Конвенція про захист прав усіх трудящих-мі-
грантів і членів їхніх сімей.

На  регіональному  рівні  до  міжнародних  актів  щодо 
заборони  дискримінації  належать  Декларація  основних 
прав і свобод, Хартія основних соціальних прав трудящих 
і Хартія основних прав, прийнятих на рівні Європейсько-
го Союзу (далі – ЄС); Європейська конвенція про захист 
прав людини й основних свобод (у рамках Ради Європи); 
Міжамериканська  конвенція  прав  людини;  Африканська 
хартія прав людини й народів; Конвенція про захист прав 
людини  й  основних  свобод  Співдружності  Незалежних 
Держав; а також низка інших актів, спрямованих на осо-
бливий захист найбільш вразливих груп населення [7].

Рівність визначається в юридичній літературі як один 
із  основних  принципів  конституційно-правового  статусу 
людини та громадянина. Основним нормативно-правовим 
документом, що гарантує рівність на державному рівні, є 
Конституція України, яка визнає, що всі люди є вільні й 
рівні у своїй гідності та правах (ст. 21). Разом із тим, від-
повідно до Конституції України, не може бути привілеїв 
чи обмежень за ознаками статі [2].

Саме гендерна рівність є однією з ознак правової дер-
жави,  і  тому держава, яка базується на засадах демокра-
тії,  зобов’язана  забезпечувати  дотримання  прав  людини, 
передбачених міжнародним законодавством. Право розу-
міється  сьогодні  як  рівна  міра  свободи  всіх  і  кожного  –  
чоловіків  і  жінок.  Конструкція  гендерної  рівності  роз-
кривається  через  категорію  прав  людини  як  універсаль-
ного  стандарту  рівності,  який  є  єдиним для  обох  статей  
[8, с. 104].

Коли мова йде про рівність статей як ідеал суспільно-
політичного  розвитку,  під  цим поняттям можуть  розумі-
тися: 

а) формальна рівність (рівність юридична, закріплена 
на законодавчому рівні); 

б)  рівність  можливостей  (надання  певної  законодав-
чо  закріпленої  переваги  певної  соціально-демографічної 
групи  для  створення  однакових  з  іншими  групами  умов 
на старті); 

в)  рівність  результату  (цілеспрямоване  забезпечення 
ліквідації для конкуруючих сторін перешкод, які можуть 
бути зумовлені попередньою дискримінацією) [1, с. 10].

Сьогодні у світі відбувається процес наповнення ген-
дерним  змістом  національних  законодавств.  Урахування 
рівних  прав  і  можливостей  у  законодавстві  різних  країн 
відбувається залежності від сили впливу інших соціальних 
норм  –  традицій,  звичаїв,  усталеної  моралі,  політичних 
норм. По-різному  відбувається  процес  освоєння  гендеру 
нового часу й відображення його в чинному законодавстві 
різних галузей права. Навіть Європа не є гендерно одно-
рідною, має певні особливості щодо реалізації гендерної 
політики в різних її частинах. Але, попри всі особливості, 
існує тенденція до зближення гендерних процесів у юри-

дичному  їх  закріпленні,  а  саме  формування  гендерного 
компонента в системі законодавства [3, с. 42–43].

Із цінності гендерного змісту права відповідним чином 
повинна проводитися робота з чинним українським зако-
нодавством, яке, незважаючи на проголошення Україною 
рівності прав чоловіків і жінок, ще містить значні дискри-
мінаційні гендерні спотворення.

Україна зобов’язалась до виконання ключових міжна-
родних  зобов’язань щодо  забезпечення  гендерної  рівно-
сті. Країна прийняла Цілі сталого розвитку (ЦСР), приєд-
налася до Пекінської декларації та платформи дій (ПДПД) 
на 4-й Світовій конференції жінок  (1995 рік)  і ратифіку-
вала ключові договори з прав людини включно з Конвен-
цією про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок 
(1980  рік)  і  її Факультативним  протоколом. У  2000  році 
ратифіковані Цілі розвитку тисячоліття ООН (обов’язкові 
для  виконання  до  2015  року),  серед  яких  визначена  
мета – «забезпечення  гендерної рівності». У рамках цієї 
мети Україна поставила два завдання:

•  Забезпечити  гендерне  співвідношення  на  рівні  не 
менше ніж від 30 до 70% тієї чи  іншої статі в представ-
ницьких органах влади й вищих рівнях виконавчої влади.

•  Скоротити наполовину розрив у доходах жінок і чо-
ловіків.

Перераховані завдання мали на меті забезпечити ген-
дерну  рівність  у  політичній  сфері  та  на  ринку  праці  в 
Україні. На регіональному рівні також прийняті Цілі роз-
витку тисячоліття для кожного конкретного регіону. Забез-
печення гендерної рівності стало невід’ємним складником 
цих документів. На основі Цілей розвитку тисячоліття для 
регіонів мають розроблятися  регіональні  програми  соці-
ально-економічного розвитку, однак здебільшого гендерні 
пріоритети «розчинилися» в пунктах програм, пов’язаних 
із сім’єю, молоддю та дитинством.

На національному рівні гендерна рівність гарантована 
передусім  Конституцією  України,  Кодексом  законів  про 
працю України, а  також окремим Законом України «Про 
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чолові-
ків», іншими законодавчими актами.

Україна стала першою пострадянською державою, яка 
в  1998  році  встановила  кримінальну  відповідальність  за 
торгівлю людьми (ст. 149 Кримінального кодексу України) 
і прийняла Закон України «Про попередження насильства 
в сім’ї» (2001 рік). Закон України «Про попередження на-
сильства в сім’ї» визначає правові й організаційні основи 
запобігання насильству в сім’ї, а також органи та устано-
ви, відповідальні за здійснення заходів щодо запобігання 
насильству в сім’ї. У 2008 році в Закон унесені зміни, які 
поширювали  його  дію  на  відносини  між  особами,  котрі 
перебувають у шлюбі, які проживають однією сім’єю, але 
не перебувають у шлюбі між собою, їхніх дітей, осіб, які 
перебувають під опікою чи піклуванням, родичів прямої 
або непрямої лінії споріднення за умови спільного прожи-
вання. У грудні 2017 року Верховна Рада України ухвалила 
Закон України «Про запобігання та протидію домашньому 
насильству»  [6], у якому запропоновано новий підхід  (із 
використанням  європейських  стандартів)  до  боротьби  із 
цим негативним явищем у суспільстві. 

Новим  імпульсом для  розвитку  гендерної  політики  в 
Україні стала Угода про асоціацію з Європейським Сою-
зом. Забезпечення рівних можливостей жінок і чоловіків, 
боротьба  з  дискримінацією  –  важливі  цілі  співробітни-
цтва,  визначені  Угодою.  Ці  принципи  в  комплексі  з  ви-
користанням кращих практик ЄС дали змогу підготувати 
орієнтовану на результат Державну програму забезпечен-
ня рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період 
до  2016  року.  Законодавча  база України щодо  гендерної 
рівності включає Стратегію та План дій у сфері прав лю-
дини,  прийняті  у  2015  році,  метою  яких  є  гарантування 
рівних  прав  і  можливостей  для жінок  і  чоловіків  у  всіх 
сферах  життя.  Прийняття  Урядом  Національного  плану 
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дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 (2016) 
є важливим кроком у напрямі реалізації повістки «Жінки, 
Мир, Безпека» в Україні.

Також у  2016  році  проблематика  гендерного  балансу 
в державних структурах включена в Стратегію розвитку 
державного управління на період 2016–2020 років.

У квітні 2018 року Кабінет Міністрів України затвер-
див  Державну  соціальну  програму  забезпечення  рівних 
прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 
року. На  урядовому  порталі  повідомляється:  «Реалізація 
програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок 
і чоловіків на період до 2021 року сприятиме утверджен-
ню  принципу  рівності  жінок  і  чоловіків  в  пріоритетних 
сферах  соціального  і  економічного  розвитку  в  Україні, 
ефективному вирішенню проблем і усунення диспропор-
цій  гендерного  розвитку  з  чіткою  орієнтацією  на  права 
людини».

Також  наголошується,  що  програма  враховує  реко-
мендації  ООН,  Ради  Європи,  ЄС,  ОБСЄ,  міжнародних 
моніторингових інститутів у сфері прав людини, а також 
положення  міжнародних  договорів,  зокрема  Угоди  про 
асоціацію Україна – ЄС.

Програмою  визначено  основні  завдання,  спрямовані 
на підвищення рівня дотримання принципу забезпечення 
рівних прав  і можливостей жінок  і чоловіків у всіх сфе-
рах життя українського суспільства. Зокрема, передбачено 
таке:

•  удосконалення нормативно-правової бази;
•  урахування  гендерного  компонента  в  програмах 

економічного та соціального розвитку;
•  удосконалення  механізму  проведення  гендерно-

правової експертизи;
•  розширення переліку статистичних показників, ди-

ференційованих за статтю;
•  зменшення  гендерного  дисбалансу  у  сферах  дер-

жавної  служби  й  управління  людськими  ресурсами  (зо-
крема розроблення та внесення до програм курсів підви-
щення  кваліфікації  державних  службовців  і  посадових 
осіб  органів  місцевого  самоврядування  питань  забезпе-
чення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків);

•  удосконалення  механізмів  реалізації  права  на  за-
хист від дискримінації за ознакою статі;

•  внесення  гендерного  складника  до  програми  ре-
форм.

До  реалізації Програми,  крім  органів  державної  вла-
ди й місцевого самоврядування, передбачається залучити 
міжнародні  організації  та  громадські  об’єднання,  діяль-
ність  яких  спрямовується  на  забезпечення  рівних  прав  і 
можливостей жінок і чоловіків [9]. У 2018 році Верховна 
Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін 
до деяких законів України щодо забезпечення рівних прав 
і можливостей жінок і чоловіків під час проходження вій-
ськової  служби у Збройних силах України та  інших вій-
ськових формуваннях» [4].

Базовий  нормативно-правовий  акт  у  сфері  гендерної 
політики – Закон України «Про забезпечення рівних прав 
та можливостей жінок і чоловіків» [5], Верховна Рада при-
йняла з восьмої спроби у 2005 році. У зв’язку з цим у тому 
самому  році  отримав  розвиток  Національний  механізм 
забезпечення  рівних  прав  та можливостей жінок  і  чоло-
віків. До його складу мали ввійти законодавчі  інститути, 
центральні  органи  виконавчої  влади,  органи  місцевого 
самоврядування, інститут радників з гендерних питань та 
Уповноважений Верховної Ради України  з  прав людини. 
Крім цього, він передбачав співпрацю з громадськими ор-
ганізаціями.

Протягом  2006–2010  років  у  центральних  органах 
виконавчої  влади  й  обласних  державних  адміністраціях 
створено  низку  інститутів,  відповідальних  за  реалізацію 
гендерної політики:

•  гендерні робочі групи й координаційні ради;

•  Міжвідомчу раду з питань сім’ї, гендерної рівності, 
демографічного розвитку,  запобігання насильству в сім’ї 
та протидії торгівлі людьми (Кабінет Міністрів України);

•  у структуру Уповноваженого Верховної Ради Укра-
їни з прав людини була введена посада представника Упо-
вноваженого з питань дотримання прав дитини, недискри-
мінації та гендерної рівності, а також створено Сектор з 
питань гендерної рівності;

•  Експертну раду з питань розгляду звернень за фак-
тами дискримінації за ознакою статі – консультативно-до-
радчий орган, що діє на постійній основі при Міністерстві 
соціальної політики України.

Крім  цього,  на  підставі  Закону  України  «Про  забез-
печення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» і 
Постанови Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2006 
року введена гендерно-правова експертиза законодавства. 
Головною метою подібної експертизи є надання висновку 
щодо  відповідності  законопроектів  принципам  забезпе-
чення рівних прав  і можливостей жінок  і  чоловіків. Ви-
сновок  експертизи  має  стати  обов’язковим  складником 
пакета документів, що подаються разом із проектом нор-
мативно-правового акта до розгляду.

Проте, як показує практика, гендерна експертиза охо-
плює в середньому лише шість законодавчих актів щоріч-
но. У 2015 році, наприклад, такими актами стали закони 
України: «Про курорти», «Про туризм», «Про інноваційну 
діяльність», «Про індексацію доходів», а критичні або не-
гативні  висновки  гендерно-правової  експертизи  не  при-
зводять  до  зняття  проекту  нормативно-правового  акта  з 
розгляду або ускладнення процесу голосуванні за нього.

Саме це законодавство, яке регламентує основні напрями 
державної політики щодо забезпечення рівних прав  і мож-
ливостей жінок і чоловіків, передбачає необхідність прове-
дення гендерно-правової експертизи законодавства України, 
моніторинг органами державної статистики показників ста-
новища жінок  і чоловіків у всіх сферах життя суспільства, 
встановлення заборони дискримінації за статевою ознакою. 
Цим  законодавством  визначаються  повноваження  Верхо-
вної Ради України, Уповноваженого Верховної Ради Украї-
ни з прав людини, Кабінету Міністрів України, органів ви-
конавчої влади й органів місцевого самоврядування у сфері 
забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків; 
визначено  повноваження  спеціально  уповноваженого  цен-
трального  органу  виконавчої  влади  з  питань  забезпечення 
рівних прав і можливостей жінок і чоловіків, а також уповно-
важених осіб (координаторів) з питань забезпечення рівних 
прав і можливостей жінок і чоловіків в органах виконавчої 
влади й органах місцевого самоврядування.

Отже, натепер перед законодавцем стоїть нелегке завдан-
ня: необхідно законодавчо закріпити такий механізм право-
вого регулювання, який не тільки матиме досконалу правову 
форму й високу прикладну оцінку, а й буде культивувати пра-
восвідомість громадян, закладати світоглядні основи генде-
ру. При цьому варто враховувати такі одвічні правові та мо-
ральні цінності, як справедливість, свобода, рівноправність. 
Адже на них ґрунтується правова свідомість громадян, яка 
миттєво реагує на викривлення цих категорій, неадекватне їх 
застосування. Задекларований в українському законодавстві 
принцип рівності передбачає, що всі громадяни є рівними як 
представники людства, як носії загальнолюдських прав і сво-
бод. Рівність можлива лише як рівність можливостей у реа-
лізації здібностей, як надання рівних прав для розвитку тих 
природжених і придбаних якостей, якими люди наділені, як 
справедливий розподіл прав та обов’язків, тобто як доступ-
ність справедливості.

Усе  вищевикладене  свідчить про  те, що  гендерне  за-
конодавство в українському правовому полі розвивається 
ефективно й належним чином. Водночас його практична 
реалізація вимагає нового соціально-правового механізму, 
який би забезпечував досягнення конкретної мети гендер-
ної рівності передусім законодавством.
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ТЕОРЕТИЧНЕ ОКРЕСЛЕННЯ ДЕФІНІЦІЇ «ПАРЛАМЕНТСЬКА ОПОЗИЦІЯ» 
В КОНСТИТУЦІЙНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

THE THEORETICAL DETERMINATION OF THE DEFINITION OF «PARLIAMENTARY 
OPPOSITION» IN THE CONSTITUTIONAL LAW OF UKRAINE

Ланьо О.О.,
магістр права

Київського національного університету  імені Тараса Шевченка

У статті здійснено теоретико-правовий аналіз поняття «парламентська опозиція» як інституту конституційного права України. Окрес-
лено та проаналізовано права парламентської опозиції. Доведено, що інституціоналізація парламентської опозиції залежить від наяв-
ності або відсутності політичних угод, які були укладені партіями під час і після виборів. 

Ключові слова: інститут парламентської опозиції, парламентська більшість, парламентська меншість, опозиційна діяльність, моделі 
опозиційної діяльності.

В статье осуществлен теоретико-правовой анализ содержательности понятия «парламентская оппозиция» как института конститу-
ционного права Украины. Определены и проанализированы права парламентской оппозиции. Доказано, что институционализация пар-
ламентской оппозиции зависит от наличия или отсутствия политических соглашений, заключенных партиями во время и после выборов. 

Ключевые слова: институт парламентской оппозиции, парламентское большинство, парламентское меньшинство, оппозиционная 
деятельность. 

The article deals with theoretical and legal analysis of the concept of "parliamentary opposition" as an institution of constitutional law of 
Ukraine. The rights of the parliamentary opposition are outlined and analyzed. It is proved that the institutionalization of the parliamentary opposi-
tion depends on the presence or absence of political agreements concluded by the parties during and after the elections.

Key words: parliamentary opposition institute, parliamentary majority, parliamentary minority, opposition activity, models of opposition activity.

У сучасних умовах на теренах вітчизняної правової прак-
тики  відсутній  де-юре  закріплений  статус  парламентської 
опозиції. До того ж спостерігається недостатня визначеність 
її  повноважень, що у  свою чергу не дозволяє опозиції  по-
вною мірою представляти своїх виборців, нівелює реальний 
політичний плюралізм та є каталізатором таких методів ді-
яльності, що не належать до парламентських. Тому пробле-
матика дослідження конституційно-правового статусу парла-
ментської опозиції, її гарантій, механізмів та умов реалізації 
її прав є вельми актуальною в умовах сьогодення.

Теоретичні  та  практичні  аспекти  існування  парла-
ментської  опозиції  посідають  вагоме місце  в  досліджен-
нях таких вітчизняних вчених, як І. Берназюк, С. Бондар,  
І. Вінничук, В. Веренько, Г. Задорожня, І. Зарицька, Д. Зу-
брицька, О. Кукуруз, В. Погорілко, Н. Піскарьова, І. Сало, 
О. Совгиря, Т. Ткаченко, С. Шаранич, Н. Шаптала та  ін. 
Подальшого  детального  розгляду  потребують  питання 
еволюції, інституалізації парламентської опозиції, відмін-
ностей моделей опозиційної діяльності, що, відповідно, й 
зумовили актуальність та будову статті.

Мета  статті  –  теоретико-правовий  аналіз  підходів  до 
тлумачення  сутності  поняття  «парламентська  опозиція», 

виявлення характерних рис та на цій підставі подання ав-
торської інтерпретації.

Починаючи  детальний  розгляд  окресленої  проблемати-
ки, здійснюючи теоретико-правовий аналіз поняття «парла-
ментська опозиція», потрібно визначити можливість її при-
належності до інститутів та системи конституційного права 
України.  Що  розуміється  під  інститутом  конституційного 
права України? На поставлене питання є відповідь, – це су-
купність норм права (загальнообов’язкові правила поведін-
ки, санкціоновані державою), які регулюють певне коло од-
норідних суспільних відносин і утворюють однорідну групу; 
систему норм конституційного права, які регулюють одно-
рідні та взаємопов’язані суспільні відносини, що складають 
відносно  самостійну  групу;  визначена  сукупність юридич-
них норм, що регулюють якісно однорідні і взаємопов'язані 
відносини, що утворюють досить відокремлену і сталу гру-
пу; сукупність відносно обумовлених норм конституційного 
права України, що регулюють однорідні суспільні відносини 
всередині  галузі  права;  об’єднання  норм  конституційного 
права за характером і змістом тощо [2].

За нашими переконаннями, під системою конституцій-
ного  права України  розуміється  сукупність  конституцій-
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но-правових  норм,  інститутів  та  принципів, що  регулю-
ють суспільні відносини та є предметом конституційного 
права.  Це  структурована  та  динамічна  система,  що  по-
стійно  розвивається,  з  притаманними  їй  особливими  за-
конами,  правилами  і  принципами  функціонування.  Така 
система складається з трьох обов’язкових елементів, що є 
автономними та водночас пов’язаними між собою: інсти-
тутів, принципів та норм [8]. Зрозуміло, що інститут кон-
ституційного права є обов’язковою та невід’ємною скла-
довою частиною системи конституційного права України 
в цілому. Тому формальна інституалізація парламентської 
опозиції є необхідною умовою для розкриття змісту її по-
няття.

Як було зазначено раніше, сукупність норм права, що 
регулюють певні суспільні відносини, являють собою кон-
кретний інститут конституційного права, а саме інститут 
парламентської  опозиції  в  Україні.  У  ході  аналізу  Кон-
ституції України, Закону України «Про політичні партії в 
Україні», Закону України «Про Регламент Верховної Ради 
України»,  Закону  України  «Про  статус  народного  депу-
тата  України»  та  інших  нормативно-правових  актів,  що 
регулюють діяльність вищого законодавчого органу, його 
органів та посадових осіб,  засади формування, організа-
ції  діяльності  політичних  партій,  депутатських  фракцій 
(груп)  та  народного  депутата  України  як  суб’єкта  кон-
ституційно-правових відносин, не було виявлено поняття 
«політична опозиція». Науковий аналіз дозволив конста-
тувати, що в законодавстві відсутні спеціальні норми, які 
регулюють діяльність політичної опозиції,  визначають  її 
статус, відповідальність тощо. Тому все розмаїття прав та 
імунітетів надається всім депутатам Верховної Ради Укра-
їни незалежно від їх приналежності до тієї чи іншої пар-
ламентської  фракції  (групи).  Однак  на  противагу  цьому 
законодавство містить поняття «парламентська більшість 
(коаліція)» та навіть закріплює його в Основному Законі.

Єдиною прямою згадкою, навіть не про парламентську 
опозицію, а про опозицію загалом, є ст. 12 Закону Укра-
їни «Про політичні партії  в Україні»,  відповідно до  якої 
політичним партіям гарантується свобода опозиційної ді-
яльності. До того ж надається невичерпний перелік таких 
свобод [3]:

–  по-перше,  можливість  викладати  публічно  і  обсто-
ювати  свою  позицію  з  питань  державного  і  суспільного 
життя;

–  по-друге,  брати  участь  в  обговоренні  та  оприлюд-
нювати  й  обґрунтовувати  критичну  оцінку  дій  і  рішень 
органів влади, використовуючи для цього державні та не-
державні засоби масової інформації в порядку, встановле-
ному законом;

– по-третє, вносити до органів державної влади Укра-
їни  та органів місцевого  самоврядування пропозиції,  які 
обов’язкові  для  розгляду  відповідними органами  в  уста-
новленому порядку. 

Тому  абсолютно  логічним  є  висновок,  що  інститут 
парламентської опозиції в конституційному праві України 
відсутній. Підтвердженням сформульованої тези є позиція 
відомої вченої О.В. Совгирі, яка влучно зазначає, що «на 
сьогодні парламентська опозиція в Україні не відповідає 
ознакам інституту конституційного права України як галу-
зі права, а отже, не є таким інститутом» [7]. 

Натомість законодавець обмежився нормами, що дещо 
розмито встановлюють межі функціонування парламент-
ської меншості. О.В. Совгиря виділяє чотири групи норм, 
що регулюють діяльність парламентської меншості: «1) ті, 
що встановлюють меншу, ніж половину, кількість голосів 
народних депутатів України, необхідних для ініціювання 
розгляду або прийняття певного рішення; 2) ті, які закрі-
плюють можливість урахування різних пропозицій під час 
обговорення питань і прийняття рішень та встановлюють 
можливість  подання  таких  пропозицій  і  висловлюван-
ня думок народними депутатами України, що є членами 

фракцій різних політичних партій; 3) ті, які встановлюють 
можливість подання народними депутатами України аль-
тернативних  пропозицій,  законопроектів  тощо;  4)  ті,  які 
встановлюють  принцип  пропорційного  представництва 
депутатських фракцій в органах Верховної Ради і офіцій-
них парламентських делегаціях [6]. 

Як приклад, зазначимо та віднесемо до першої групи 
норми ч. 1 ст. 83 Конституції України [1]; до другої, тре-
тьої та четвертої групи належать норми ч. 1 ст. 24, ст. 100 
та ч. 2 ст. 17 ЗУ «Про Регламент Верховної Ради України» 
відповідно [4].

За  таких умов правомірно можна  говорити про част-
кове  конституційно-правове  врегулювання  діяльності 
парламентської  меншості  за  рахунок  спеціальних  норм, 
розміщених  у  різних  нормативно-правових  актах.  Саме 
сукупність  таких  норм  теоретично  тягне  за  собою  її  ін-
ституалізацію.  Однак  хибним  буде  ототожнення  парла-
ментської  меншості  з  парламентською  опозицією.  На 
нашу  думку,  правильніше  говорити,  що  парламентська 
меншість – це лише кількісний показник, який не несе в 
собі  якісний  зміст  поняття  парламентської  опозиції.  За-
садничими  основами  кваліфікації  такого  умовного  пар-
ламентського  об’єднання  (груп,  фракцій,  окремо  взятих 
депутатів), як парламентська опозиція, є функціональне її 
наповнення та цільова окресленість діяльності, що носять 
опозиціонарний характер.

З урахуванням особливостей практичного проваджен-
ня  діяльності  парламентської  опозиції  в  Україні,  виник-
нення  якої,  звичайно,  зумовлено  формою  правління  та 
демократичним режимом, хоча вона і не має закріпленого 
конституційно-правового  статусу  та  чітких  гарантій  ді-
яльності,  користуючись  загальними  положеннями  Кон-
ституції України та іншим законодавством, вона виступає 
як обмежено дієздатний суб’єкт конституційно-правових 
відносин. На наше переконання,  еволюційність розгляду 
парламентської опозиції, бачення її як цілісного інститу-
ту та самостійного предмету дослідження галузі консти-
туційного  права  України,  питання  її  діяльності  повинно 
мати принаймні мінімальний обсяг власне законодавчого 
регулювання через спеціальний понятійно-категоріальний 
апарат, а в логічному завершенні – закріплення конститу-
ційно-правового статусу.

Для  започаткування  еволюційності  розгляду  парла-
ментської опозиції потрібно насамперед розуміти змістов-
ність  поняття  «парламентська  опозиція».  Така  дефініція 
хоча й не буде мати значення для конституційного права 
України як галузі права, але окреслюватиме певне теоре-
тично-наукове значення для науки конституційного права 
завдяки  формуванню  теоретико-понятійного  підґрунтя 
для подальшого розвитку та дослідження досліджуваного 
інституту. 

Зважаючи  на  вищевказане,  можна  з  впевненістю  за-
значити, що парламентська  опозиція  в Україні  являє  со-
бою парламентське об’єднання, право на яке гарантоване 
Конституцією України, до якого входять народні депутати 
України – члени депутатських фракцій та груп, опозиційні 
депутатські фракції (групи), які не підтримують офіційний 
політичний, економічний та соціальний курс Президента 
України  та/або Кабінету Міністрів України  та/або  коалі-
ції Верховної Ради України. При цьому діяльність парла-
ментської опозиції носить опозиційний характер і має на 
меті: нагляд та контроль за належним виконанням функцій 
Президента України та/або Кабінету Міністрів України та/
або коаліції Верховної Ради України, або за встановленою 
чинним законодавством України процедурою усунення  з 
посади  Президента  України,  та/або  окремих  членів  Ка-
бінету  Міністрів  України,  та/або  висловлення  недовіри 
Кабінету  Міністрів  України,  дострокового  припинення 
повноважень окремих, як правило, тих, що входять до пар-
ламентської більшості народних депутатів України; зміну 
політичного  вектору  розвитку  держави;  репрезентацію 
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свого електорату. Статус опозиції врегульований Консти-
туцією України та іншими нормативно-правовими актами, 
прийнятими на її основі, який визначається, зокрема, але 
не виключно – через її права.

Розглядаючи  права  парламентської  опозиції,  немож-
ливо  визначити  їх  універсальний  обсяг.  Такий  обсяг  на-
самперед визначається формою правління та формальною 
конституційно-правовою базою регламентування її діяль-
ності. В Україні, зважаючи на правову систему в цілому, 
нормативно-правове врегулювання і фактичну діяльність 
парламентської  опозиції,  правомірним  є  закріплення  та-
кого переліку  її прав, який може розширюватись та кон-
кретизуватись з урахуванням особливостей розвитку сус-
пільно-правових відносин. Зокрема, до сукупності таких 
прав слід відносити: подання до Верховної Ради України 
альтернативних  проектів  законів  України  та  постанов, 
внесення поправок до них; участь у роботі комісій, комі-
тетів та інших органів Верховної Ради України; внесення 
запитів до представників виконавчої влади; внесення іні-
ціативи про недовіру Кабінету Міністрів України  та  іні-
ціативи  про  процедуру  імпічменту  Президента  України; 
повний та всебічний доступ до інформації про діяльність 
Кабінету Міністрів України та Адміністрації Президента 
України,  у  визначеному  законом  порядку  оприлюднення 
такої  інформації;  висвітлення діяльності Верховної Ради 
України;  звернення  до  Конституційного  Суду  України  з 
питань щодо порушення встановленого законом порядку 
прийняття,  набуття чинності  тощо нормативно-правових 
актів;  звернення до Генеральної прокуратури України  та 
Генерального прокурора щодо притягнення народних де-
путатів України до кримінальної відповідальності тощо. 

Розгляд даного питання буде неповним, якщо оминути 
увагою проблематику  інституалізації опозиції. Що ж яв-
ляє собою остання? На нашу думку, інституалізація опо-
зиції  є  засобом  ефективного  розв’язання  суперечностей 
між інтересами різних соціальних груп, одним з елементів 
стримувального механізму в структурі владних відносин. 
Варто зазначити, що опозиції слід гарантувати можливість 
як продукування та висловлювання альтернативних погля-
дів, так і виступати як рівноправний суб’єкт політичного 
процесу. Водночас визначення статусу політичної опози-
ції має передбачати вимоги й до неї самої, насамперед ви-
могу налаштовуватися на конструктивні форми співпраці, 
не вдаватися до неконституційних способів протистояння, 
будувати цивілізовані відносини з владою [5].

Інституціоналізація парламентської опозиції залежить 
від  наявності  або  відсутності  політичних  угод,  які  були 
укладені партіями під час і після виборів. Політичні уго-
ди  при  цьому  повинні  бути  оприлюднені,  зареєстровані 
або  іншим  чином  розкриті.  Припустимо,  що  кандидати 
до парламенту були проведені п’ятьма політичними пар-
тіями. При цьому три партії уклали політичні угоди про 
солідарні дії під час голосування. Звідси зрозуміло, що в 
парламенті консолідувалася більшість парламентаріїв, до-
статня для прийняття законів та інших публічно владних 
рішень. А  решта  –  дві  політичні  партії, що не  включені 
до цього об’єднання – можуть інституалізувати як парла-
ментську  опозицію.  За  логікою,  їх  треба  орієнтувати  на 
створення опозиційного об’єднання, хоча можна і допус-
тити діяльність кожної «малих» партій як опозиційну.

З  огляду на  зазначене,  за  нашими міркуваннями, ме-
тодику врахування політичних угод слід  застосовувати в 
разі, якщо опозиційні сили приєднуються до домінуючої 

фракції  або  до  новоутвореної  консолідованої  більшості 
парламентаріїв. У цих випадках партія, що приєдналася, 
не  може мати  статус  опозиційної.  Відомо, що  політичні 
партії, як правило, укладають два типи угод, а саме: пер-
ший тип – процедурні угоди, які регламентують урядову 
діяльність;  другий  тип  –  домовленості  про  спільне,  що 
регулюють питання політичного співробітництва і супер-
ництва.  Акцентуючи  увагу  на  першому  типі  угоди,  слід 
підкреслити, що вони більшою мірою підпорядковується 
конституційним нормам  і  політичній практиці. Між  ета-
пом угод з регулювання питань співробітництва та супер-
ництва й етапом угод з регулювання урядової діяльності 
можна  спостерігати  найбільш  закриту  від  суспільства 
зону публічної політики.

Науковий  інтерес становлять також  ідеологічні уподо-
бання, які впливають на офіційне визнання за конкретною 
політичною  партією  статусу  парламентської  опозиції,  та 
на які будуть орієнтуватися депутати під час голосування. 
Зокрема, якщо «мала» партія офіційно підтримує проведе-
ну в парламенті політику домінуючою фракції, то про по-
літичну опозицію тут не може бути й мови. Проблематика 
інституалізації активізується та ускладнюються під час так 
званих «ідеологічних  ігр»  суспільно-політичних  сил. Так, 
домінуюча фракція може активно опонувати під час при-
йняття законопроектів, що походять від виконавчої влади. 
А  парламентська  меншість,  навпаки,  може  підтримувати 
ініціативи президента та уряду. У таких випадках інституа-
лізувати парламентську опозицію досить важко [9].

Парламентська опозиція за призначенням відрізняєть-
ся  від  функціонуючих  за  опозиційних  громадсько-полі-
тичних сил, оскільки вона сприяє внутрішньо парламент-
ській політичній конкуренції. Слід врахувати, що власне 
парламентська опозиція в ході діяльності не може заміни-
ти парламент у цілому. Це пояснюється тим, що історичне 
призначення  парламенту  –  це  здійснення  контролю  над 
виконавчою владою та опонування урядовим ініціативам 
в інтересах виборців. Звичайно, таку ситуацію можна вва-
жати додатковим аргументом на користь того, що інститу-
алізація політичної опозиції на основі ідеологічного кри-
терію  повинна  спиратися  на  внутрішньо  парламентську 
дискусію.

Відмінність моделей  опозиційної  діяльності  в  парла-
менті зумовлюють вид та особливості партійних систем, 
на яких будується державний устрій. Велику  значущість 
у наданні статусу опозиції відіграють і політичні традиції, 
політико-правова культура нації та її схильність до пошу-
ку консенсусу в суспільстві. Отже, в системах із невели-
кою кількістю партій у парламенті влада та опозиція бе-
руть на себе набагато більшу політичну відповідальність 
за власні дії, а зміна статусу відбувається лише за підсум-
ками виборів.

Підводячи  підсумки,  зазначимо,  що  досліджені  тео-
ретико-правові  засади  інституалізації  опозиції  спонука-
ють до формулювання висновків у частині відсутності як 
єдиного  алгоритму опозиційної діяльності,  так й  ідеаль-
ної моделі такої діяльності. Зрозуміло, що процедурність 
формалізації статусу опозиції визначається сформованим 
державним  устроєм,  побудованою  рівнем  політичної  та 
партійної систем. При цьому використання та перенесен-
ня досвіду окремих  зарубіжних країн не можна вважати 
правильним,  оскільки  українське  правове  підґрунтя  має 
свої особливості, тому потрібне коректне імплементуван-
ня досвіду інших країн. 
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У статті зауважено, що, незважаючи на те, що поняття «статус» є одним із фундаментальних в юридичній науці, питання щодо пра-
вового статусу Національного банку України є одним із найбільш дискусійних. Підкреслено, що розвиток конституціоналізму поглибив 
започатковані раніше вітчизняними та закордонними вченими дискусії щодо понятя правового статусу центрального банку країни. Про-
аналізовано думки науковців із цього питання. Уточнено поняття правового статусу Національного банку України.

Ключові слова: правовий статус, центральний банк, Національний банк України, правовий статус Національного банку України.

В статье отмечено, что несмотря на то, что понятие «статус» является одним из фундаментальных в юридической науке, вопрос о 
правовом статусе Национального банка Украины является одним из наиболее дискуссионных. Подчеркнуто, что развитие конституцио-
нализма углубило начатые ранее отечественными и зарубежными учеными дискуссии о понятии правового статуса центрального банка 
страны. Проанализированы точки зрения ученых по этому вопросу. Уточнено понятие правового статуса Национального банка Украины.

Ключевые слова: правовой статус, центральный банк, Национальный банк Украины, правовой статус Национального банка 
Украины.

The article focuses on the fact that, despite the fact that the concept of “status” is one of the fundamental in legal science, nevertheless the 
question of the concept of legal status of the National Bank of Ukraine is one of the most controversial. It is emphasized that the development of 
constitutionalism deepened the discussion begun by domestic and foreign scholars earlier on the concept of the legal status of the central bank 
of the country. The points of view of scientists on this issue are analyzed. The concept of legal status of the National Bank of Ukraine is specified.

Key words: legal status, central bank, National Bank of Ukraine, legal status of National Bank of Ukraine.

Постановка проблеми. Загальновідомо,  що  поняття 
«статус» є одним із фундаментальних в юридичній науці, 
оскільки дає можливість визначити місце суб’єкта права 
в  системі  суспільних  відносин,  його  права  й  обов’язки 
стосовно  інших  суб’єктів.  Дослідженню  цього  поняття 
приділено  належну  увагу  в юридичній  науці. Очевидно, 
що  з  урахуванням  його  комплексного  значення  поняття 
«статус» набуло широкого  використання  в  законодавстві 
та правовій літературі [1; 2; 3; 4; 5; 6]. 

Питання  поняття  правового  статусу  Держбанку  Со-
юзу Радянських Соціалістичних Республік (далі – СРСР), 
Української  республіканської  контори  Держбанку  СРСР 
неодноразово  вивчалося  вченими  радянського  періо-
ду  [7].  Створення  Національного  банку  України  на  базі 
Української  республіканської  контори  Держбанку  СРСР 
20  березня  1991  р.  [8],  зміна  суспільних  відносин  стали 
чинниками,  які  активізували  серед  науковців  та  практи-
ків вищезазначені дискусії. Ухвалення 1996 р. Контитуції 
України [9], у 1999 р. – Закону України «Про національний 
банк України» [10] поглибило ці дискусії [11].

Аналіз наукових публікацій. Досліджуючи  конститу-
ційно-правовий  статус  Національного  банку  України,  уче-
ні-конституціоналісти  зазначають,  що  він  полягає  в  тому, 
що  Національний  банк  України  (далі  –  НБУ)  є  суб’єктом 
конституційних  правовідносин  та  виконує  функції  щодо 
забезпечення  стабільності  грошової  одиниці,  розроблення 
засад  кредитної  політики,  організації  контролю  та  нагляду 
за  її  проведенням. Водночас питання функцій,  які  виконує 
Національний  банк  України,  його  місця  в  системі  органів 

державної влади та щодо його взаємодії з органами виконав-
чої влади є дискусійними [12, с. 18]. У науці конституціного 
права склалось такі 2 основні позиції: 1) НБУ є центральним 
органом  державного  управління  спеціальної  компетенції;  
2) є державним органом управління, який не можна відне-
сти до будь-якої гілки державної влади, зокрема і виконавчої  
[2,  с.  16].  На  думку  вчених-цивілістів,  правовий  статус  
Національного  банку  України  зводиться  до  суб’єкта,  що 
пройшов процедуру державної  реєстрації  та набув  статусу 
юридичної особи публічного права й здійснює відповідні фі-
нансові операції як безоплатно, так і за плату. На думку вче-
них із фінансового права, фінансово-правовий статус Націо-
нального банку України полягає в тому, що НБУ є суб’єктом 
бюджетних відносин,  які  виникають між ним  і  суб’єктами 
публічної  адміністрації  щодо  розміщення  бюджетних  ко-
штів, наповнення державного бюджету,  а  також виконання 
функції,  спрямованої  на  забезпечення  грошововалютної 
політики й стабілізації національної валюти [12, с. 4–5]. На 
думку  вчених-адміністративістів,  правовий  статус  Націо-
нального банку України – це система прав, обов’язків, які ре-
алізуються шляхом виконання повноважень у межах визна-
ченої компетенції, що встановлена нормами національного 
та міжнародного законодавства й спрямована на виконання 
його завдань та функцій [12, с. 18]. Усе це зумовлює необхід-
ність правової визначеності цього поняття [13].

Вищезазначене свідчить про актуальність дослідження 
поняття правового статусу Національного банку України.

Мета статті – уточнити поняття правового статусу На-
ціонального банку України.
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Виклад основного матеріалу. Спираючись  на  ви-
окремлення  вченими  радянського  періоду  таких  ознак 
державного органу, як одночасна складова частина й ор-
ганізаційно  уособлена  та  самостійна  частина  державно-
го  механізму,  наявність  державно-владних  повноважень, 
визначених відповідним нормативним актом про цей ор-
ган,  можливість  застосування  притаманних  виду  органі-
заційно-правових форм та методів діяльності, виконання 
завдань і функцій установленим державою порядком від-
повідно до засад державної політики [14, с. 37], Р. Халфі-
на  зазначає, що державний банк – державний орган, що 
поєднує виконання управлінських і господарських функ-
цій  [7,  с.  3]. Отже,  на  думку  науковця,  ознаками Націо-
нального банку України є те, що він є суб’єктом владних 
повноважень, а також функції, які він виконує. Водночас 
ученими радянського періоду не акцентувалась увага ані 
на суб’єктивних правах, ані на юридичних обов’язках дер-
жавного банку. Поза увагою залишалась і така категорія, 
як «законні інтереси» державного банку як суб’єкта права.

С.  Глущенко  наголошує  на  тому,  що,  обґрунтовуючи 
поняття  конституційно-правового  статусу  державного  ор-
гану, необхідно звернути увагу на те, що ще за радянської 
доби носіями  такого  статусу  визначалися  суб’єкти  консти-
туційного права. Зазначене підкреслюють також інші вчені  
[15; 16]. Таке твердження вченого випливає з аналізу робіт 
деяких науковців вказаного періоду, оскільки загалом до но-
сіїв конституційно-правового статусу віднесено: 1) соціальні 
та національні спільноти (народ, соціальні верстви, нації, на-
родності, етнічні групи); 2) державу загалом та її складники 
(держава, державні утворення – члени федерації, автономії, 
інші утворення); 3) державні органи і посадові особи, органи 
місцевого самоврядування, людина  і  громадянин, функціо-
нальні і територіальні об’єднання та спільноти (колективи).  
З  огляду  на  зазначене,  конституційно-правовому  статусу 
притаманна  так  звана  нормативність,  він  розглядається  як 
частина  галузі  конституційного  права,  яка  на  визначеному 
рівні закріплює місце відповідних суб’єктів [17, с. 31]. 

Крім того, учений підкреслює, що «державний орган 
створюється для здійснення визначеного виду державної 
діяльності,  який  залежить  від предмета  відання,  постав-
лених завдань та виконуваних функцій. Такий орган, бу-
дучи первинною ланкою механізму держави, який внаслі-
док своєї діяльності реалізує ту чи  іншу  її функцію, має 
низку  специфічних  ознак,  які  виокремлюють його  серед 
інших структурних елементів вказаного механізму» [17], 
і  для  посилення  аргументації  наводить  ознаки,  виявлені  
О. Скакун, а саме: формування державою або безпосеред-
ньо народом відповідно до закону та функціонування на 
його основі; визначення конституцією або іншими закона-
ми спеціальних функцій, які здійснюються від імені дер-
жави;  наділення  державно-владними  повноваженнями, 
які  дозволяють  йому  здійснювати юридично  обов’язкові 
дії;  видання  нормативних  та  індивідуальних  актів;  здій-
снення  контролю  за  точним  і  неухильним  виконанням 
вимог, передбачених цими актами, а також забезпечення і 
захист цих вимог від порушень шляхом застосування ме-
тодів виховання переконання, стимулювання, а за потреби 
– державного примусу; функціональна взаємодія з іншими 
органами в процесі реалізації своїх повноважень, керую-
чись принципом «дозволено тільки те, що не заборонено 
законом»;  наявність  службовців,  які  перебувають  в  осо-
бливих правовідносинах один з одним та з органом: обсяг, 
порядок  використання  ними  владних  повноважень  вста-
новлюються  законом  і  конкретизуються  в  посадових  ін-
струкціях, штатних розписах тощо; необхідна матеріальна 
база (державне майно, що перебуває в його оперативному 
управління; рахунки в банку; джерело фінансування – дер-
жавний  бюджет);  організаційна  структура  (будується  за 
видами окремих служб і штатним розписом), територіаль-
ний масштаб діяльності, система службової підзвітності і 
службової дисципліни [18, с. 91–92; 17].

М. Агарков висновує, що центральний банк держави 
«має двоїсту природу: з одного боку, він є установою, що 
входить до структури органів влади <…>, водночас є під-
приємством, що перебуває на госпрозрахунку і має влас-
ну  юридичну  значущість»  [19,  с.  29].  Отже,  учений  до 
ознак центрального банку держави відносить те, що він є 
суб’єктом і публічного, і права права.

На  думку  М.  Бацури,  сукупність  прав  та  обов’язків 
суб’єкта  банківського  публічного  права  становить 
зміст  правосуб’єктності,  або  правовий  статус  суб’єкта 
[20,  с.  8].  Отже,  по-перше,  учений  розглядає  поняття 
«правосуб’єктність»  та  «правовий  статус»  як  синоні-
ми.  По-друге,  законні  інтереси  до  правового  статусу 
обов’язків суб’єкта банківського публічного права вчений 
не включає. Така думка вбачається дискусійною, адже, як 
слушно зазначає О. Петришин, правосуб’єктність «<…> є 
не просто сумою прав і обов’язкiв, не тiльки їх кiлькiсним 
вiдображенням,  а  й  необхiдним  i  постiйно  дiючим  ста-
ном,  елементом  правового  статусу  особи,  передумовою 
реалiзацiї її прав та обов’язкiв» [21, с. 235]. 

Д.  Бахрах  вважає  компетенцію  «основною  частиною 
правового статусу, яка складається із сукупності владних 
повноважень щодо певних предметів відання». Автор по-
діляє зміст компетенції на дві складові частини: перший 
елемент  –  обов’язки  та  права,  пов’язані  зі  здійсненням 
влади, участю у владних відносинах, серед них і право ви-
давати певні акти; другий елемент – підвідомчість, право-
ве закріплення кола об’єктів, предметів, справ, на які по-
ширюються владні повноваження [22, с. 178]. А. Альохін, 
з посиланням на роботу Б. Лазарева «Компетенция орга-
нов управления», визначає компетенцію як «систему по-
вноважень цього органу щодо здійснення державної влади 
<…>, вона містить обов’язок і право виконувати визначе-
ні завдання та функції <…>» [23, 132]. Ю. Козлов визна-
чає базовий елемент компетенції – наявність визначеного 
об’єму юридично-владних повноважень [24, с. 148]. Отже, 
дослідники одностайні в думці, що основним складовим 
елементом компетенції є повноваження, які загалом визна-
чаються як сукупність прав та обов’язків. 

«Правовий статус Центрального банку можна визначи-
ти як його правове становище, що характеризується осо-
бливим порядком наділення Центрального банку певними 
повноваженнями, а також обсягом і змістом даних повно-
важень<…> Правовий  статус Центробанку  визначається 
через цілі, завдання, функції та властивості», – висновує в 
дисертаційній роботі А. Штанько [25, с. 167]. Більш широ-
ко правовий статус Національного банку України розуміє 
О.  Запотоцька,  на  думку  якої  адміністративно-правовий 
статус НБУ включає такі елементи: 1) організаційні – мета 
створення, організаційна структура, принципи, завдання, 
напрями  діяльності,  порядок  створення,  реорганізації  та 
ліквідації, наявність структурних утворень; 2) змістовні – 
права, обов’язки, юридична відповідальність [12, с. 5]. 

В. Кротюк зауважує, що багато авторів у своїх науко-
вих дослідженнях поняття правового  статусу  державних 
органів  ототожнюють  із  поняттям правового  становища, 
правового  положення.  Такий  підхід  можна  побачити  в 
наукових  працях,  наприклад,  Д.  Бахраха,  М.  Корнієнка,  
Б. Габрічідзе й інших [26; 27; 28]. Це зумовлено тим, що 
поняття правового статусу є одним із найпоширеніших в 
юридичній  науці  понять,  яке  належить  до  загальнопра-
вових,  виражає  надзвичайно  важливі  для юриспруденції 
ознаки суб’єктів права [4, с. 29]. 

В юридичній  літературі  правовий  статус  у  найбільш 
загальному вигляді  визначається як регламентоване нор-
мами  права  положення  об’єкта  у  відповідній  системі.  
У перекладі з латинської мови “status” – це «становище», 
«положення». Ось чому В. Молдаван і Ф. Мелащенко пра-
вовий статус державного органу розуміють як його полі-
тико-правове положення, тобто норми, закріплені консти-
туційним  законодавством  [29,  с.  277]. Е. Лунгу визначає 
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правовий статус центрального банку як певне становище 
суб’єкта,  установлене  нормами  конституційного  права 
спільно з нормами інших галузей права [30, с. 11].

П. Ніколов  зазначає, що  правовий  статус  відображає 
політичну характеристику, положення державних органів 
як учасників управлінських відносин, визначає правові за-
соби,  які  використовуються ними під час  вирішення по-
кладених завдань. Автор стверджує, що юридичне закрі-
плення ролі та місця суб’єктів адміністративно-правових 
відносин у системі відповідних органів державної влади 
й у системі органів управління є їхнім правовим статусом 
[31, с. 48].

В. Кротюк, аналізуючи конституційно-правові основи 
Національного банку України, зазначає, що в юридичній 
літературі правовий статус в найбільш загальному вигляді 
визначається як регламентоване нормами права положен-
ня об’єкта у відповідній системі. У перекладі з латинської 
мови “status” – це «становище», «положення». Ось чому 
у визначенні правового статусу державних органів багато 
авторів ототожнюють його з поняттям правого становища, 
правого  положення.  В.  Коротюк  зазначаэ, що  створений 
уперше в Україні Національний банк щодо свого правово-
го статусу має конституційні засади і є одним ыз найваж-
ливіших інститутів держави, та не випадково, враховуючи 
функції,  що  виконуються  центральним  банком,  окремі 
автори вносять пропозиції щодо віднесення його до само-
стійної, четвертої гілки влади [4, с. 29].

Н.  Білоглазова,  досліджуючи  адміністративно-право-
вий  статус центральних банків  країн-учасниць Європей-
ського Союзу (далі – ЄС), зазначає, що це сукупність їхніх 
адміністративно-правових ознак, які характеризують їхнє 
місце і роль у банківській системі країни-учасниці ЄС та 
державному механізмі  суверенної  держави-учасниці ЄС. 
Загалом  він  складається  із  системи  правових  елементів, 
характеру  й  обсягу  правосуб’єктності,  обов’язків,  прав, 
незалежності від уряду й інших публічних і приватних ор-
ганів, з можливістю застосування до комерційних банків 
адміністративних  і  фінансових  санкцій  із  метою  контр-
олю  за  грошовою масою,  забезпечення  стабільність  цін, 
безперебійного функціонування платіжних систем банків, 
здійснення управління валютними резервами, забезпечен-
ня стабільності банківської системи країни [1, с. 39–40]. 

Водночас,  по-перше,  автор  не  конкретизує,  яка  саме 
система  правових  елементів  становить  адміністративно-
правовий статус центральних банків країн-учасниць ЄС. 

По-друге,  як  однопорядкові  явища  науковець  розглядає 
правосуб’єктність,  права  і  обов’язки.  З  цією  думкою  не 
можна  погодитися,  оскільки  правосуб’єктність  склада-
ється  із  правоздатностi  (здатність  суб’єкта  права  мати 
суб’єктивні права й юридичні обов’язки)  та дiєздатностi 
(здатність  суб’єкта  права  своїми  діями  набувати  прав  і 
обов’язків). По-третє, оскільки економічна політика держа-
ви є багатоаспектною категорією (складається із грошово- 
кредитної, валютної, фіскальної, інвестиційної, цінової й 
інших напрямів державної політики), то вбачається диску-
сійним твердження, що метою є лише контроль за грошо-
вою масою, забезпечення стабільності цін, безперебійно-
го функціонування  платіжних  систем  банків,  здійснення 
управління  валютними  резервами,  забезпечення  стабіль-
ності банківської системи країни.

Отже, незважаючи на те, що поняття «статус» є одним 
із фундаментальних в юридичній науці, питання поняття 
правового статусу Національного банку України є одним 
із  найбільш  дискусійних.  Розвиток  конституціоналізму 
поглибив  започатковані  вітчизняними  та  закордонними 
вченими  дискусії  щодо  понятя  правового  статусу  цен-
трального банку країни.

Висновки:
1.  Установлено  такі  підходи,  які  застосовано  в  юри-

дичній доктрині під час формулювання поняття правово-
го  статусу центрального банку держави:  1)  ототожнення 
правового  статусу  центрального  банку  держави  з  його 
організаційно-правовою формою; 2) урахування правової 
природи центрального банку держави або як державного 
органу, або як некомерційної організації та неврахування 
того, що він має двоїсту природу; 3) часткове включення 
елементів правового статусу центрального банку держави 
до змісту поняття.

2. Виявлено прогалини, які існують в юридичній науці 
під час дослідження поняття правового статусу централь-
ного банку держави: 1) неврахування того, що досліджен-
ня поняття правового статусу центрального банку держа-
ви має міжгалузевий характер; 2) відсутність комплексних 
досліджень змісту суб’єктивних прав Національного бан-
ку України та юридичних обов’язків; 3) відсутність комп-
лексних досліджень змісту законних інтересів Національ-
ного банку України як суб’єкта права.

3.  Уточнено  поняття  Національного  банку  України 
як  сукупності  суб’єктивних  прав, юридичних  обов’язків 
НБУ та законних інтересів НБУ як суб’єкта права. 
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ОКРЕМІ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ОБМЕЖЕНЬ 
ПРАВА НА ОБ’ЄДНАННЯ У ПРОФЕСІЙНІ СПІЛКИ В УКРАЇНІ

SPECIAL CONSTITUTIONAL AND LEGAL ASPECTS OF RESTRICTION 
ON THE RIGHT TO FORM AND JOIN TRADE UNIONS IN UKRAINE

Піфко О.О.,
кандидат юридичних наук,

доцент кафедри конституційного права та порівняльного правознавства юридичного факультету 
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Стаття присвячена дослідженню конституційно-правових аспектів обмежень права на об’єднання у професійні спілки в Україні. Вка-
зується на наявні суперечності між нормами Конституції України та нормами окремих законів України, які регламентують обмеження 
права на об’єднання у професійні спілки. Сформульовано визначення поняття «обмеження права на об’єднання у професійні спілки».

Ключові слова: професійні спілки, права людини, право на об’єднання, право на об’єднання в професійні спілки, обмеження прав, 
обмеження права на об’єднання у професійні спілки, види обмежень права на об’єднання у професійні спілки.

Статья посвящена исследованию конституционно-правовых аспектов ограничений права на объединение в профессиональные со-
юзы в Украине. Отмечены существующие противоречия между нормами Конституции Украины и нормами отдельных законов Украины, 
регламентирующих ограничения права на объединение в профессиональные союзы. Сформулировано определение понятия «ограни-
чение права на объединение в профессиональные союзы».

Ключевые слова: профессиональные союзы, права человека, право на объединение, право на объединение в профессиональные 
союзы, ограничения прав, ограничение права на объединение в профессиональные союзы, виды ограничений права на объединение в 
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The article explores constitutional and legal aspects of the restriction on the right to form and join trade unions in Ukraine. The article argues 
that the current clause of the Constitution of Ukraine establishing restrictions on the right to freedom of association is ill-defined since it relates only 
to constraints on trade-union membership. The article also formulated the definition of the concept “restriction of the right to join in trade unions”.
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Постановка проблеми. Передумовою створення  та ді-
яльності професійних спілок (далі – профспілки) є належна 
реалізація конституційного права на об’єднання у профспіл-
ки особами, які відповідно до законодавства мають право на 
таке об’єднання. Водночас назване право не є абсолютним, 
оскільки міжнародними  актами  і  національним  законодав-
ством передбачається можливість його обмеження у визна-
чених випадках. Так, відповідно до ч. 2 ст. 11 Конвенції про 
захист прав людини і основоположних свобод [1], здійснен-
ня цього права не підлягає жодним обмеженням, за винятком 
тих, що встановлені законом і є необхідними в демократич-
ному суспільстві  в  інтересах національної  або  громадської 
безпеки,  для  запобігання  заворушенням  чи  злочинам,  для 
охорони  здоров’я чи моралі  або для  захисту прав  і  свобод 
інших осіб. Водночас аналіз норм Конституції та норм зако-
нодавства України, які регламентують обмеження права на 

об’єднання у профспілки, доводить деякі суперечності між 
ними. 

Метою статті є  дослідження  конституційно-право-
вих  аспектів обмежень права на об’єднання у профспілки, 
з’ясування сутності поняття «обмеження права на об’єднання 
у профспілки».

Стан дослідження. В Україні  окремі  аспекти  обмежень 
права на об’єднання у профспілки досліджували такі вчені, як: 
Н. Гаєва [2], Т. Заворотченко [3], Ю. Кириченко [4], А. Олій-
ник [5], О. Скрипнюк [6], О. Трюхан [7], Ф. Цесарський [8],  
А. Шакірова [9], Т. Шаповал [10], Ю. Щотова [11] та інші. 

Виклад основного матеріалу. У науковій літературі про-
понуються різні підходи до розуміння обмежень прав і сво-
бод особи. Так, А. Стрекалов обмеження прав і свобод особи 
пропонує розуміти як правомірне, цілеспрямоване кількісне 
й  якісне  применшення  в  процесі  правореалізації  тих мож-
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ливих моделей поведінки (правомочностей), які становлять 
основне право особи, з боку інших осіб, яке має виключно 
законний,  тимчасовий, цільовий, недискримінаційний,  сус-
пільно корисний характер [12, с. 5]. На думку О. Осинської, 
обмеження прав і свобод людини – це законодавче звуження 
змісту й обсягу прав і свобод людини щодо її можливостей 
мати, володіти, користуватися  і розпоряджатися соціальни-
ми цінностями, свободою дій і поведінки, яке застосовуєть-
ся для захисту суверенітету  і територіальної цілісності або 
громадського порядку, гарантування економічної й інформа-
ційної  безпеки,  для  охорони  здоров’я,  суспільної  моралі  й 
забезпечення захисту прав і свобод людини та є показником 
державних стандартів рівня життя людини [13, с. 6]. Ю. Фі-
гель  зауважує, що обмеження прав людини – це юридичні 
та фактичні  наслідки  у  вигляді  відповідних  некомфортних 
умов для реалізації правових інтересів відповідних фізичних 
та юридичних осіб, права і свободи яких обмежуються, з од-
ночасним задоволенням законних інтересів суб’єкта владних 
повноважень, який запровадив ці обмеження, або інтересів 
третьої  особи,  яка  зацікавлена  в  запровадженні  цих  обме-
жень [14, с. 360].

Зазначена проблематика також висвітлюється в актах та 
рекомендаціях  низки  міжнародних  органів  та  організацій. 
Так, Бюро демократичних інститутів та прав людини Орга-
нізації з безпеки і свіробітництва в Європі (далі – ОБСЄ) та 
Венеціанська комісія серд керівних принципів щодо свободи 
об’єднань називають пропорційність обмежень. Тобто будь-
які обмеження права на свободу об’єднання і прав об’єднань, 
зокрема санкції, повинні бути необхідними в демократично-
му  суспільстві.  Принцип  необхідності  в  демократичному 
суспільстві передбачає дотримання відповідного справедли-
вого балансу між інтересами осіб, що здійснюють право на 
об’єднання,  інтересами  безпосередньо  самих  об’єднань  та 
інтересами  суспільства  загалом.  Обмеження  завжди  пови-
нні мати вузьке тлумачення і за жодних обставин не повинні 
мати наслідком цілковите анулювання того права, яке вони 
обмежують, чи посягання на його суть [15].

У  всіх  сучасних  демократичних  країнах  право  на 
об’єднання у профспілки, у тій чи іншій формі, гарантуєть-
ся  на  конституційному  рівні.  Також  конституція  визначає 
можливості та межі можливих обмежень відповідного права. 
Отже, розглянемо особливості регулювання обмежень права 
на об’єднання у профспілки в Конституції України [16]. Так, 
ст.  36 Конституції України  визначає, що  громадяни мають 
право на участь у профспілках із метою захисту своїх тру-
дових і соціально-економічних прав та інтересів. Обмежен-
ня щодо членства в профспілках установлюються виключ-
но Конституцією і законами України. Також зауважимо, що 
безпосередньо Конституція України встановлює обмеження 
щодо  членства  у  профспілках  для  суддів  (ст.  127),  членів 
Вищої ради правосуддя (ст. 131) та суддів Конституційного 
Суду України (ст. 148).

Як бачимо, у Конституції України йдеться тільки про «об-
меження щодо членства у профспілках». Водночас членство 
в уже створених профспілках є лише однією з форм реаліза-
ції права на об’єднання у профспілки. Так, О. Трюхан зазна-
чає, що право на об’єднання в профспілки передбачає право 
громадян України на основі вільного волевиявлення без на-
дання  дозволу  державних  органів  створювати  профспілки, 
вступати до них і виходити з них в порядку та на умовах, які 
встановлені статутами цих профспілок, право обирати своїх 
працівників для захисту інтересів членів профспілки, брати 
участь у внутрішньому житті організації, а також право на 
вільне здійснення профспілкової діяльності [7, с. 95]. Загалом 
погоджуючись із даним твердженням, зауважимо, що під час 
розкриття права на об’єднання в профспілки не варто його 
зводити до реалізації тільки громадянами України, оскільки 
іноземці й особи без громадянства також можуть реалізувати 
це право для захисту своїх трудових і соціально-економічних 
прав та інтересів (хоча така реалізація цього права іноземця-
ми й особами без громадянства і супроводжується додатко-

вими обмеженнями порівняно із громадянами України). На 
нашу думку, право на об’єднання в професійні спілки може 
реалізуватися шляхом: вільного, безперешкодного, без отри-
мання жодних на те попередніх дозволів із боку державних 
органів,  створення  профспілок;  вступу  до  вже  створених 
профспілок; участі в роботі профспілок; вільного виходу із 
профспілки; утримання від вступу до профспілок; участі в 
припиненні діяльності профспілок шляхом  їх реорганізації 
чи ліквідації. Тобто членство в профспілках, про обмеження 
якого йдеться в ст. 36 Конституції України, є лише однією з 
можливих форм реалізації цього права. 

У цьому аспекті наведене в Конституції України форму-
лювання щодо обмеження цього права є не зовсім вдалим. 
Так,  відповідно  до  ст.  6  Закону  України  «Про  професій-
ні  спілки,  їх  права  та  гарантії  діяльності»  [17],  громадяни 
України мають право на основі вільного волевиявлення без 
будь-якого дозволу створювати профспілки, вступати до них 
та виходити з них на умовах і в порядку, визначених їх ста-
тутами, брати участь у роботі профспілок. Іноземці, а також 
особи без  громадянства не мають права створювати проф-
спілки, але можуть вступати до профспілок, якщо це перед-
бачено статутами цих профспілок. Як бачимо, Закон Украї-
ни «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» 
встановлює обмеження в реалізації такої складової частини 
права на об’єднання в профспілки, як створення профспіл-
ки, стосовно  іноземців та осіб без громадянства. Водночас 
у Конституції України йдеться тільки про «обмеження щодо 
членства у профспілках», а не про обмеження щодо створен-
ня профспілок. Отже, положення Закону України «Про про-
фесійні спілки, їх права та гарантії діяльності», які встанов-
люють обмеження щодо створення іноземцями та особами 
без громадянства профспілок, можна розглядати як такі, що 
суперечать ст. 36 Конституції України, оскільки в ній ідеться 
лише про обмеження щодо членства у профспілках. 

Як бачимо, є суперечності положень спеціального закону 
про профспілки і Конституції України. Може здатися, що для 
їх усунення логічніше  і простіше було б внести відповідні 
зміни до Закону України «Про професійні спілки,  їх права 
та гарантії діяльності», а не до Конституції України. Проте 
вищезазначена суперечність між Конституцією та чинними 
законодавчими  актами  не  є  винятком.  Так,  відповідно  до  
ст.  ст.  62,  104 Закону України «Про Національну поліцію» 
[18], в органах поліції з метою захисту трудових, соціально-
економічних  прав  та  інтересів  поліцейських  відповідно  до 
вимог чинного законодавства України можуть утворювати-
ся  профспілки.  Обмеження  прав  профспілок  поліцейських 
порівняно з іншими профспілками не допускається. Для за-
хисту  своїх  прав  та  законних  інтересів  працівники  поліції 
можуть  утворювати професійні  об’єднання  та  профспілки. 
Профспілки поліції здійснюють свої повноваження з ураху-
ванням обмежень, що накладаються на працівників поліції, 
зокрема,  профспілкам  працівників  поліції,  а  також  членам 
цих профспілок заборонено організовувати страйки і брати в 
них участь. У цьому разі вже йдеться про часткове обмежен-
ня реалізації такої форми права на об’єднання у профспілки, 
як участь у роботі профспілок, оскільки обмежується право 
профспілок на організацію страйків. На нашу думку, для усу-
нення наведених суперечностей, у положеннях Конституції 
України,  які  регулюють  обмеження  права  на  об’єднання  в 
профспілки,  варто  вживати  не  чинний  нині  термін  «обме-
ження щодо членства у професійних спілках», а термін «об-
меження щодо реалізації  цього права»,  як це передбачено, 
наприклад,  ст.  39  Конституції  України  щодо  регулювання 
обмежень  права  на  мирні  зібрання.  Також  зазначимо,  що 
схоже формулювання обмежень цього права  закріплене  і в 
Конституції Польщі [19]. Так, відповідно до ст. 59 Консти-
туції Польщі, свобода об’єднання в профспілки, соціально-
професійні організації фермерів і в організації роботодавців 
може підлягати лише таким законодавчим обмеженням, які 
передбачені міжнародними актами, ратифікованими в Поль-
щі.  Тобто  в  Конституції  Польщі  йдеться  про  обмеження  



76

№ 6 2018
♦

свободи об’єднання в профспілки, а не про обмеження член-
ства в профспілках. Отже, п’яте речення ч. 3 ст. 36 Консти-
туції України треба викласти в такій редакції: «Обмеження 
щодо реалізації цього права встановлюються виключно цією 
Конституцією і законами України».

З  огляду  на  те, що  відповідно  до  ст.  1  Закону України 
«Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» [17], 
профспілки є особливим видом громадських організацій, на 
них повною мірою поширюється положення ст. 37 Консти-
туції України, за якою забороняється утворення та будь-яка 
діяльність громадських організацій, якщо їхні програмні цілі 
або дії спрямовані на ліквідацію незалежності України, змі-
ну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушен-
ня суверенітету  і територіальної цілісності, підрив безпеки 
України, незаконне захоплення державної влади, пропаганду 
війни, насильства або посягання на права і свободи людини, 
здоров’я населення. Тобто тут  ідеться про цілковите обме-
ження всіх форм реалізації права на об’єднання в ті проф-
спілки,  цілі  або  дії  яких  підпадають  під  ознаки,  визначені 
в ст. 37 Конституції України. Також зазначимо, що за поло-
женнями  ст.  64  Конституції  України,  обмеження  права  на 
об’єднання в профспілки можуть застосовуватися в умовах 
воєнного або надзвичайного стану із зазначенням строку дії 
цих обмежень.

Як бачимо  з наведених положень,  обмеження права на 
об’єднання у профспілки можуть стосуватися як усіх можли-
вих форм його реалізації, так і лише деяких із них, різними 
також можуть бути встановлені часові та територіальні межі 
цих обмежень. Отже, є необхідність у класифікації таких об-
межень. У юридичній науці пропонуються різні підходи до 
класифікації обмежень прав людини [2, с. 4; 20, с. 80–85; 22, 
с. 52–53]. Більшість загальних критеріїв класифікації обме-
жень прав людини можна застосувати під час класифікації 
обмежень права на об’єднання у профспілки, зокрема:

– за терміном їх дії обмеження поділяються на постійні 
та тимчасові;

–  за обсягом  їх  застосування – на повні  (передбачають 
призупинення  всіх  форм  реалізації  права  на  об’єднання  в 
профспілки)  та  часткові  (обмежується  тільки  одна  або  де-
кілька форм реалізації цього права);

– за метою  їх встановлення обмеження поділяються на 
такі,  що  застосовуються  для  захисту  прав  і  свобод  інших 
осіб,  гарантування  національної  або  громадської  безпеки 
тощо;

– за територією застосування поділяються на обмеження, 
що застосовуються на території всієї країни, та обмеження, 
які діють на її окремих територіях;

– за колом осіб – на загальні (поширюються на всіх осіб, 
які перебувають на території, де діє відповідне обмеження) 
та  персональні  (поширюються  тільки  на  окремі  категорії 
осіб, наприклад, іноземців та осіб без громадянства, окремих 
посадових осіб тощо);

–  залежно  від  юридичної  природи  нормативного  акта, 
яким вони встановлені,  поділяються на обмеження  за  кон-
ституцією й обмеження, установлені законами.

Висновки. Обмеження права на об’єднання в профспіл-
ки – це передбачене міжнародними нормативно-правовими 
актами, конституцією та національним законодавством при-
зупинення всіх форм або звуження окремих форм його реалі-
зації, яке застосовується до окремих осіб або на окремих те-
риторіях в інтересах національної або громадської безпеки, 
запобігання злочинам або для захисту прав і свобод інших 
осіб.

Чинне положення Конституції України щодо обмежень 
права на об’єднанняв профспілки сформульоване не зовсім 
коректно,  оскільки в ньому йдеться  тільки про обмеження 
щодо членства в профспілках. Водночас членство в уже ство-
рених профспілках є лише однією з форм реалізації права на 
об’єднання в профспілки. Отже, п’яте речення ч. 3 ст. 36 Кон-
ституції України треба викласти в такій редакції: «Обмежен-
ня щодо реалізації  цього права  встановлюються  виключно 
цією Конституцією і законами України».
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СУЧАСНІ ЗАВДАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

CURRENT TASKS OF NATIONAL POLICY IN UKRAINE
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На основі короткого огляду стану національного питання в Україні зроблено деякі висновки про низький рівень національної політики 
в Україні, крім того, щоби вирішувати питання інших національностей, які проживають в Україні, необхідно об’єднати самих українців 
сходу, заходу, півдня, центру, інакше нами будуть керувати хто завгодно, тільки не ми самі.

Для цього варто розробити економічну платформу розвитку національностей і регіонів, вести цивільний і державний діалог, визна-
чати критерії як показники виконання домовленостей сторонами щодо своїх зобов’язань. Духовність суспільства і держави в національ-
ному питанні починає формуватися тоді, коли громадяни держави докладають спільних зусиль для того, щоби світ називав їх нацією, і 
об’єднуються для спільної діяльності, спрямованої на досягнення поставлених цілей і результатів.

Ключові слова: національна ідентичність, національна політика, націонал-екстремізм, національні громади, державна мова.

На основе краткого обзора состояния национального вопроса в Украине сделан ряд определенных выводов о низком уровне на-
циональной политики в Украине, кроме того, чтобы решать вопросы других национальностей, проживающих в Украине, необходимо 
объединить самих украинцев востока, запада, юга, центра, иначе нами будет управлять кто угодно, только не мы сами.

Для этого следует разработать экономическую платформу развития национальностей и регионов, вести гражданский и государ-
ственный диалог, определять критерии как показатели выполнения сторонами договоренностей о своих обязательствах. Духовность 
общества и государства в национальном вопросе начинает формироваться в том случае, если граждане государства прилагают со-
вместные усилия для того, чтобы мир называл их нацией, и объединяются для совместной деятельности, направленной на достижение 
поставленных целей и результатов.

Ключевые слова: национальная идентичность, национальная политика, национал-экстремизм, национальные общины, государ-
ственный язык.

Based on a brief review of the national question in Ukraine have been made certain conclusions about the low level of national policy in 
Ukraine, but to solve problems of other nationalities living in Ukraine should unite themselves Ukrainian east, west, south, center, otherwise they 
will be managed by anyone, but we are not ourselves.

It is necessary to develop an economic development platform nationalities and regions, to civil and public dialogue to determine the criteria 
as indicators of the agreements the parties of their obligations. Spirituality of society and state in the national question, which begins to form in 
the event that the citizens of the state make joint efforts for the world to call their nation, and united for joint activities aimed at achieving the goals 
and results.

Key words: national identity, national policy, national extremism, national communities, state language.

В Європі існує народ, забутий істориками, – народ ру-
синів. Він має свою історію, відмінну від історії Польщі і 
ще більше відмінну від історії Московщини. Має свої тра-
диції, свою мову, окрему від московської й польської. Воло-
діє виразною індивідуальністю, за яку бореться. Історія 
не повинна забувати, що до Петра І той народ, який ми 
нині називаємо рутенами, звався руським, або русинами, і 
його земля звалася Руссю і Рутенією. А той народ, який ми 
нині звемо руським, звався москвинами, а їх земля – Мос-
ковією. В кінці минулого століття всі у Франції і в Європі 
добре вміли відрізняти Русь від Московії.

Казимир Делямар,
французький політик, 1869

Розглядаючи процес впливу глобалізації на культуру, 
не можна не бачити того, що сучасні західні суспільства 
вже кілька десятків років не є культурними монолітами, 
але представляють сьогодні конгломерати культур. Звід-
си виникає необхідність в розробленні зразків поведінки, 
які зробили б можливим співіснування культурних груп, 
які раніше ніколи в історії не перебували в такій безпосе-
редній близькості. Сьогодні ми вже не говоримо про світ 
як про простір, який європейські країни повинні завою-
вати і цивілізувати, але ми розуміємо світ як цілісність, 
яка складається з рівноправних елементів. Кожна країна –  
це  передусім  її  народ,  культура,  історичні  традиції.  Як 
тільки  ми  забуваємо  про  це,  нами  починають  розпоря-
джатися ззовні, нав’язуючи свої інтереси. Політики, вче-
ні намагаються сьогодні відповісти на питання: які пози-
ції займає наша країна в навколишньому геополітичному 
просторі, яким новим духовним досвідом збагатить істо-
рію Європи, до якої належить? Від того, які ми дамо від-

повіді на ці питання, буде залежати, як сприймуть нашу 
державу у світі.

В Україні проживає понад сто національностей, кожна 
з яких прагне зберегти свою самобутність, наскільки ре-
ально це виконати, залежить від самих представників цих 
національностей. Як показує життя, для виживання певної 
національності необхідна наявність критичної маси інди-
відів, які відносять себе до цієї національності. Якщо кри-
тична маса індивідів даної національності в певній місце-
вості відсутня,  то  із часом національність асимілюється, 
змішується,  зливається з  іншими народностями, які про-
живають  у  даній місцевості.  І  це  об’єктивна  реальність, 
тому що сьогодні ми не можемо знайти, скажімо, шумерів, 
єгиптян (у даний час в Єгипті живуть араби), немає скіфів, 
хазар,  трипільців,  аріїв  та  ін.,  які  раніше були великими 
народностями. Ці глибинні процеси відбуваються з наро-
дами або національностями, що живуть і в наш час, взяти, 
наприклад, американців – суміш народів усього світу.

В Україні  існують  кілька  великих  національних  гро-
мад, які намагаються певною мірою «з’ясовувати» взаємо-
відносини щодо своого права участі в процесах державної 
системи,  тобто  прагнуть  мати  доступ  до  використання 
частини бюджету і ресурсів, проявляти свій менталітет на 
державному  рівні,  зберегти  свою  ідентичність.  Доречно 
звернути увагу на історичні особливості формування на-
шої державності  і  зазначити, що серед українців є поділ 
на західних, які тривалий час перебували під політичним, 
культурним  та  етнічним  впливом Австро-Угорщини,  Ру-
мунії, Польщі, і східних, що перебували під впливом Росії. 
Західні розбиті на три групи, але мають всередині себе ру-
сичів. Східні українці також діляться на центральних і пів-
денних, які тяжіють до Росії. Крім того, західні українці – 
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здебільшого католики, східні – православні. Отже, наявні 
нюанси в самій українській нації, які склалися в процесі 
історичної боротьби за свою незалежність.

Водночас в Україні є й інші національності, що потре-
бують уваги до  себе,  серед них кримські  татари,  румун-
ська діаспора,  єврейська громада, вірмени,  греки й  інші. 
Кожна з них вносить певний колорит в палітру національ-
них відносин. Якщо централізована влада, що представ-
ляє титульну націю, слабка, то вона втрачає свій вплив на 
територіях компактного проживання інших національнос-
тей. На цьому поприщі загостився конфлікт у східній і пів-
денній частині України, що існує між носіями української 
та російської ментальності вже майже 300 років, в основі 
якого лежать мова, культура й інші історичні досягнення, 
що відтворюють сукупний досвід попередніх поколінь.

Осередок цього конфлікту полягає в націонал-екстре-
мізмі, в основі якого лежить неприйняття чи заперечення 
традицій, звичаїв, культури та релігії іншого народу, і про-
являється зазвичай за наявності економічних, соціальних 
духовних труднощів, «білих плям» історії, недосконалості 
державного  устрою  та  правового  захисту  честі  і  гіднос-
ті  громадян,  інших  об’єктивних  суперечностей,  що  є  в 
державі. Загострюється така ситуація на територіях, куди 
приходили насильницькі переселення народів, і територі-
ях історичної Батьківщини в разі повернення такими на-
родами своїх земель і відновлення прав.

Національне  питання  кримських  татар  українська 
влада  ніяк  не  хотіла  помічати  до  вторгнення  Росії.  Ця 
тактовна  «скромність»  та  «інтелігентність»  є  нічим  ін-
шим, як кричущою некомпетентністю влади щодо питань, 
пов’язаних із проблемами національностей. Робочі місця 
не створюються, житло не будується, як це було за радян-
ської влади, а чисельність татарських сімей зростає. Така 
безглузда політика центральної влади змушує кримських 
татар  створювати  органи  громадського  самоврядуван-
ня,  які  беруть  відповідальність на  себе,  вказують людям 
напрями діяльності, об’єднуючи  їх. У цьому процесі ре-
зультативно спрацьовує позиція, оскільки чиновникам від 
влади можна все, то і я хочу отримати своє. Влада пови-
нна забезпечити людину всім необхідним для життя, тоді 
на  владу ніхто не  буде  зазіхати  і  вона матиме право  ви-
магати від людини виконання обов’язків громадянина. Не 
вирішивши проблеми загальнодержавного значення щодо 
гідного соціального забезпечення свого народу, незалежно 
від національності, влада створює осередок соціальної на-
пруженості і може спровокувати проблеми, як-от на сході 
і півдні України.

Централізована влада України сьогодні слабка, до того 
ж вона не має уявлення про державну економіку як ціліс-
ний комплекс, складений з елементів, що потребують зба-
лансованого розвитку для  ефективного  забезпечення по-
треб нації, що лежать в основі її відновлення і збереження. 
Зміна команди при владі показує, що сфера її інтересів об-
межується розстановкою на посади своїх людей у системі 
органів  державного  управління,  які  виявляються  ключо-
вими в розподілі бюджетних коштів і державних ресурсів. 
За такої ситуації кожна з національностей може висувати 
свої претензії до влади в прихованій формі (обговорюва-
ти їх усередині своєї діаспори) щодо питання можливості 
представництва  її  на  розподільних  посадах,  суть  пере-
бування на яких залежить не від професійних якостей, а 
від рівня особистої відданості. Кожна з національностей 
може порекомендувати на керівні посади людей амораль-
них, які «відірвуть» від бюджету і ресурсної бази шматоч-
ки пожирніше для своїх земляків, оскільки вони не гірші 
за тих, хто прийшов до влади.

У зв’язку із цим, наприклад, угорська діаспора споді-
вається, що вона зможе більше мати для себе, якщо уві-
йде до складу Угорщини, а її члени здебільшого мають по 
два  паспорти  [1].  За  таких  обставин  місцеві  підприємці 
угорської  національності  вважають,  що  вони  матимуть 

привілеї  порівняно  з  іншими,  по-перше,  цьому  сприяти-
ме  центральна  угорська  влада, щоби мати  підтримку  на 
місцях. По-друге, підприємці йдуть на антиукраїнські дії, 
оскільки хочуть отримувати більше доходів, які їм обіця-
ють та яких їм не дають отримати в Україні. По-третє, на-
род нічого не отримає, а якщо й отримає якісь європейські 
«принади»,  то  за  них  доведеться  платити  рівно  стільки, 
скільки буде обіцяно, тому надбавка не буде відчутною. Та 
й у будь-якому разі наявність двох громадянств у державі, 
яка визнає тільки одне з них, неминуче призводить люди-
ну до конфлікту між її правами й обов’язками перед двома 
різними країнами, змушує приховувати правду й кривити 
душею, особливо в разі призначення на державні посади в 
силових відомствах України [2].

На  основі  короткого  огляду  стану  національно-
го  питання  в  Україні  можна  зробити  низку  висновків. 
По-перше,  питання  національної  політики  в  Україні  пе-
ребуває на низькому рівні. По-друге, щоби вирішувати пи-
тання інших національностей, які проживають в Україні, 
необхідно об’єднати самих українців сходу, заходу, півдня, 
центру, інакше нами будуть керувати хто завгодно, тільки 
не ми самі. Ми постійно втрачаємо критичну масу титуль-
ної національності, оскільки майже 7 млн українців – на 
заробітках в інших державах, що зазнали проблему дефі-
циту  робочих  рук,  яку  не  можна  вирішити  внутрішніми 
резервами.

Завдання, які стоять перед елітою української держави, 
полягають у тому, щоби створити на території України для 
національностей та громад, що проживають тут, єдину на-
цію, визнану світовим співтовариством. А це можна зро-
бити  тільки  на  основі  спільності  економічних  інтересів, 
які передбачають спільне використання ресурсів, наявних 
на даній території. Національність – це сукупність людей, 
що  зберегли  єдиний  генотип,  мову,  традиції,  в  історич-
ному минулому проживали в межах певної  території,  де 
вони  користувалися  відповідними  ресурсами.  У  процесі 
діалектичного переміщення племен і народностей то одна, 
то інша національність виявлялася за волею долі в оточен-
ні других, які приходили з інших територій та іноді були 
більшими за чисельністю. Тоді національність змішувала-
ся або ставала компактним об’єднанням на їхній терито-
рії,  так чи  інакше різні національності починали процес 
мирного співіснування, адже це надавало можливості роз-
витку і процвітання. Хоча і до цього дня міжнаціональні 
й  етнічні  конфлікти постійно вибухають у різних куточ-
ках  нашої  планети  і  живляться  проблемами  соціального 
характеру, територіальними претензіями, перерозподілом 
ресурсної бази.

Мирне співіснування дозволяє користуватися ресурс-
ним  потенціалом  даної  території,  що  вельми  важливо, 
оскільки без об’єднання національностей в  єдину  спіль-
ність, націю даної території стримується розвиток націо-
нальності. У нашій багатонаціональній державі в процесі 
стирання  національних  меж  і  створення  єдиної  україн-
ської  нації  сьогодні  питання  стоїть  не менш  гостро,  але 
для  цього  потрібно  використовувати  мудрість  і  знання, 
які ще належить здобути. Для цього варто розробити еко-
номічну платформу розвитку національностей і регіонів, 
вести  цивільний  і  державний  діалог,  визначати  критерії 
як показники виконання домовленостей сторонами щодо 
своїх зобов’язань. Тоді успіх буде забезпечений.

Певним  стимулом  пробудження  української  самовиз-
наченості стали, на жаль, жахливі події, які мають місце 
в Україні із 2014 р. Але, мабуть, своєю жахливістю, необ-
ґрунтованістю і навіть несподіваністю ці події пробудили 
Український народ, об’єднали, викликали повагу до своєї 
держави, спровокували активний ріст громадської позиції 
і  становлення  громадянського  суспільства,  бажання  зна-
ти  і поважати своє коріння,  історію,  звичаї. Український 
народ забажав отримати знання, потягнувся до них, як до 
істини, що відкриває можливість гармонійної взаємодії із 



79

Порівняльно-аналітичне право
♦

зовнішнім  світом  і  його  духовним  (внутрішнім)  світом. 
Для цього необхідно керуватися моральними цінностями 
наших  предків,  подолати  свої  вади  і  навчитися  чути  со-
вість,  яка є маяком  істини.  Інструментом, що забезпечує 
здобуття  знань,  є  насамперед  мова.  Одним  із  наріжних 
каменів  є  протистояння  державної  мови  з  російською, 
яка  ввживалася  разом  з  українською  мовою  більше  300 
років.  Наукова  інформація,  накопичена  в  Росії  та  інших 
сусідніх держав, зусиллями багатьох поколінь учених, зо-
крема українських, може виявитися недоступною для на-
ших нащадків, тому необхідно вивчати мову цих держав 
і це  стосується передусім російської,  оскільки не можна 
недооцінювати  ворога  через  національну  гординю.  Зна-
ння нацією інших мов, крім своєї, дозволяє їй передавати 
свої знання, традиції, культуру більшій кількості народів. 
Крім того, необхідно вивчати світовий досвід і переймати 

знання, зробити це можна через знання мови, чому навча-
ти починають в школі,  інакше людина не буде адекватно 
орієнтуватися в  соціумі  і не  зможе розвинути потрібний 
рівень духовності.

Більш важливою сьогодні є необхідність стати еконо-
мічно незалежними і благополучними, мати гарантії недо-
торканості особи,  з  ідеальним здоров’ям, мати соціальні 
блага. До цього можна прийти  тільки  спільною працею, 
одна національність у державі цього досягти не може,  а 
працювати одна на одну вони не повинні, необхідно співп-
рацювати заради одна одної. Духовність суспільства і дер-
жави в національному питанні починає формуватися тоді, 
коли громадяни держави докладають спільних зусиль для 
того,  щоби  світ  називав  їх  нацією,  і  об’єднуються  для 
спільної діяльності, спрямованої на досягнення поставле-
них цілей і результатів.
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Стаття присвячена проблемі вдосконалення понятійного апарату у сфері релігійних поглядів людини. Надлишковий обсяг основних 
понять релігійного законодавства та їх неузгодженість із нормами конституційного права призводять до розходження в тлумаченні понят-
тя «свобода віросповідання». Вказується на відсутність закріплення цього поняття в національному законодавстві. Наводяться погляди 
вчених, які розмежовують поняття «свобода світогляду», «свобода совісті» та «свобода віросповідання». Вказується на доцільності роз-
межувань цих понять і необхідності закріплення свободи віросповідання в національному законодавстві.
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Статья посвящена проблеме совершенствования понятийного аппарата в сфере религиозных взглядов человека. Избыточный  
объем основных понятий религиозного законодательства и их несогласованность с нормами конституционного права приводят к раз-
ночтениям в толковании понятия «свобода вероисповедания». Указывается на отсутствие закрепления этого понятия в национальном 
законодательстве. Приводятся взгляды ученых, которые разграничивают понятия «свобода мировоззрения», «свобода совести» и «сво-
бода вероисповедания». Указывается целесообразность разграничений этих понятий и необходимости закрепления свободы вероиспо-
ведания в национальном законодательстве.

Ключевые слова: свобода совести, свобода вероисповедания, свобода мировоззрения, права человека, религия.

The article is dedicated to improving the conceptual apparatus in the sphere of human religious beliefs. The excess amount of the basic 
concepts of religion laws and their inconsistency with the rules of constitutional law lead to the disagreement in the interpretation of the concept 
of “freedom of belief confession”. Indicates the absence of consolidation of “freedom of belief confession” in national legislation. The views of 
scientists who distinguish such basic concepts as freedom of conscience, worldview and religion are given. In addition it shows the expediency 
of the delimitation of these concepts and the need to consolidate the freedom of belief confession in national legislation.

Key words: freedom of conscience, freedom of belief confession, freedom of worldview, human rights, religion.

Постановка проблеми. Змістовне  дослідження  кон-
ституційної свободи віросповідання, права на вільний ви-
бір релігійних поглядів у низці інших конституційних прав 
є  пріоритетним  вектором  у  науці  конституційного  права 
України.  Право  на  свободу  світогляду  й  віросповідання 
є  конституційним  правом  людини,  передбаченим  ст.  35 
Конституції України [1]. Водночас указані понятійні кате-
горії, які  знаходяться в одній зв’язці, не згадуються та не 

роз’яснюються в положеннях Закону України «Про свободу 
совісті  та релігійні організації»  [2], що свідчить про вну-
трішню  неузгодженість  і  невідповідність  системи  норма-
тивно-правових актів України. Невизначеність чинної тер-
мінологічної конституційної конструкції в релігійній сфері 
може негативно позначитися на законотворчій діяльності та 
практиці правозастосування. У  зв’язку  з цим виникає по-
треба  теоретичного  з’ясування  смислового  навантаження 
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поняття «свобода віросповідання» як основного системоут-
ворювального права, так і  інших, які знаходяться в цьому 
однопорядковому  ряду,  але  не  тотожних  йому  за  змістом 
понять, у плані їх трактування, розкриття змісту, уточнення 
і подальшого включення відповідного поняття в закони та 
підзаконні нормативно-правові акти України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Ідейним 
і  науково-теоретичним  підґрунтям  для  дослідження  ста-
ють розробки вчених В.В. Бедя, О.М. Бикова, І.І. Дахової,  
А.В. Ковбана, В.М. Малишка, І.І. Миговича, Г.В. Лаврик, 
В.В. Новікова, В.М. Сорокуна, Л.В. Ярмол, а також аналі-
тичні матеріали, які відбивають важливість ролі свободи 
віросповідання  в  Україні.  Проте,  незважаючи  на  велику 
кількість робіт, присвячених зазначеній тематиці, пробле-
ми визначення понять «свобода віросповідання», «свобо-
да совісті», «свобода світогляду» потребують подальшого 
поглибленого наукового дослідження.

Використовуючи  досягнення  науки  конституційного 
права, маємо за мету показати на низці прикладів, узятих зі 
складу основних близьких за змістом понять, які викорис-
товуються в  релігійній  сфері  («свобода віросповідання», 
«свобода  совісті»,  «свобода  світогляду»),  необхідність 
позначення системних зв’язків між ними, удосконалення 
подальшого  розвитку  й  смислової  точності  відповідного 
понятійного апарату.

Виклад основного матеріалу. Конституційне  пра-
во  на  свободу  світогляду  й  віросповідання  є  складовою 
частиною системи конституційних прав і свобод людини 
й певною мірою формується  як  конституційно-правовий 
інститут, що у широкому розумінні можна розглядати як 
складник  правової  системи  України  загалом  [3].  Аналі-
зоване  право  на  конституційному  рівні  багатьох  держав 
світу закріплено в різних формулюваннях та обсязі. Так, 
у  міжнародно-правових  документах  свобода  релігії  як 
особисте право незмінно вживається в єдиному контексті 
зі  свободою совісті й думки. Зокрема, у ст. 18 Загальної 
декларації  прав людини,  ст.  18 Міжнародного пакту про 
громадянські і політичні права, ст. 9 Європейської конвен-
ції про захист прав людини й основних свобод ці три сво-
боди по  суті  об’єднуються  в  статус «триєдиних  свобод» 
людини. Окрім цього, Комітет з прав людини ООН звертає 
увагу держав-учасниць на те, що свобода думки й свобода 
совісті  захищаються такою ж мірою, як  і свобода релігії 
та переконань [4]. Натомість у США право на свободу со-
вісті та релігії захищено ст. 12 Американської конвенції з 
прав людини, а положення про свободу думки відтворене 
окремо в ст. 13 цієї Конвенції [5].

Своєрідний  підхід  до  закріплення  свободи  віроспо-
відання  спостерігається  в  законодавстві  європейських 
держав. Наприклад, на конституційному рівні низки євро-
пейських країн дедалі актуальнішими стають такі форму-
лювання: «свобода віросповідання й совісті» у Швейцарії 
(ст. 15), «свобода совісті та релігії» в Польщі (ст. 53), «сво-
бода думки, совісті, релігії  і  віри» в Словаччині  (ст. 24), 
«свобода совісті,  релігії  та культу» в Португалії  (ст.  41), 
«свобода  думки,  свідомості  та  релігійних переконань»  у 
Латвії (ст. 99).

Якщо  проаналізувати  право  на  свободу  думки,  сові-
сті та релігії,  закріплене в міжнародних актах, то воно є 
складним правом,  яке містить  у  собі  три  взаємозалежні, 
але  розрізнені  компоненти.  Так,  іспанський  професор 
Р. Домінго у своїй роботі наполягає на тому, що свобода 
думки необхідна для людської особи як раціональне бут-
тя (homo rationalis), свобода совісті потрібна для людської 
особи як моральне буття (homo moralis), а свобода вірос-
повідання потрібна для людської особи як релігійне буття 
(homo religiosus). Вони є взаємозалежними, тому що без 
свободи думки немає свободи совісті, а без свободи сові-
сті немає релігійної свободи. У деяких випадках правові 
засоби, що використовуються для  їхнього збереження та 
захисту,  повинні  бути  конкретними  для  кожної  свободи 

[6].  Описана  тріада  свобод  функціонує  в  одній  системі, 
дозволяючи кожній свободі впливати на іншу свободу.

За сучасних умов більшого поширення набуває понят-
тя  «свобода  совісті». Наявність  проблеми  співвідношен-
ня  конституційних  понять  «свободи  совісті»  й  «свободи 
віросповідання»  визнається  українською  академічною 
спільнотою. Випущено чимало робіт, у яких тлумачаться 
різні концептуальні підходи: категорії «свобода совісті» й 
«свобода віросповідання» не є  тотожними, вони співвід-
носяться як ціле й частина; поняття «свобода віросповіда-
ння»  входить  у  структуру  категорії  «свобода  совісті»  як 
важливий її компонент [7, с. 72; 8, с. 108; 9, с. 164].

Зауважимо, що поняття «свобода совісті» як понятійна 
категорія  є  ємним концептом  і  входить у  структуру кон-
цепцій цілої низки соціально-гуманітарних наук (філосо-
фії, соціології, етики, соціальної психології, культурології 
тощо). Утім, у поняття «свобода совісті» не вкладається 
лише однозначний сенс: воно може вживатися як синонім 
безлічі інших (наприклад, понять «свобода думки», «сво-
бода  слова»,  «свобода  віри»,  «свобода  релігії»).  Важли-
вість розуміння зазначених вище понять у конституційній 
науці пов’язана з їхнім широким застосуванням у міжна-
родно-правових і політичних документах, імовірністю не-
порозуміння їх правової природи у використанні.

У  різні  часи  через  певні  соціально-історичні  умови, 
аксіологічні традиції, цільові установки держави та куль-
турні  відмінності  суспільства  формується  максимально 
широкий спектр можливих варіантів усвідомлення понят-
тя  «свобода  совісті»,  яке  визначає  різний філософський, 
національний, етнічний, соціальний підтекст.

Свобода  совісті  є  унікальним  загальноєвропейським 
явищем, формування якого пов’язане  з релігією та сягає 
своїм  корінням  античної  культури.  Слід  зазначити,  що, 
аналізуючи погляди мислителів античного світу, середніх 
віків і раннього Нового часу, дослідники вживають це по-
няття надзвичайно обережно. Адже в ці історичні періоди 
свобода  совісті  набуває  того  змісту,  який  не  суперечить 
соціальній політиці правителя держави в релігійній сфе-
рі, правильному уявленню про Богів,  тлумаченню  їхньої 
сутності, введенню нових, власних тощо. Так, історія свід-
чить, що зміна особами своєї релігійної орієнтації або від-
мова  від  сповідування  релігії  взагалі  часто  супроводжу-
ються жорстким терором, контролем світоглядної сфери, 
переслідуванням та арештами, притягненням до відпові-
дальності.

Уже в добу Відродження та Нового часу діє феномен 
політичного  та  культурного  розмаїття,  затверджують-
ся  ідеали  світської  держави,  обмежується  влада  церкви, 
упроваджується  концепція  особистої  релігійної  свободи, 
даючи  тим  самим  право  не  тільки  вірянам  відстоювати 
свої переконання, а й атеїстам вести атеїстичну пропаган-
ду. Це стає визначальним для того, щоб звільнити совість 
людини насамперед від релігійного гніту.

На нашу думку, не слід зводити поняття «свободи со-
вісті» до вузького розуміння, яке обмежується лише двома 
аспектами − свободою віросповідання та свободою атеїз-
му. Під поняттям «свобода совісті» нами розуміється при-
родне право в системі прав людини, основоположне право 
кожного на вільну світоглядну позицію, що містить у собі 
право індивідуально та / або спільно з іншими на принци-
пах рівності вільно формувати, обирати, змінювати, роз-
повсюджувати переконання й діяти відповідно до них, не 
обмежуючи права та свободи інших осіб.

Досить вдалим поясненням свободи совісті є теза, на-
ведена Вінсентом А. Де  Ґаєтано:  «Совість  не  є  тією  ка-
тегорією,  яка  обов’язково має  бути прив’язана  до  якоїсь 
певної релігії чи конфесії. Натомість це те, що у слушний 
момент  схиляє  людину  робити  добро  й  уникати  зла, що 
може бути підкріплене релігійними переконаннями, про-
те  не  обов’язково,  оскільки  навіть  люди  без  особливих 
релігійних  переконань  постійно  так  міркують  у  своєму 
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повсякденному житті» [10, с. 92]. Така свобода, на думку  
З. Шведа, реалізується як здатність до самостійного вибо-
ру та відстоювання права обраного шляху [11, с. 37].

Отже,  видається  обґрунтованим  використання  в  на-
уковій  лексиці  широкого  розуміння  поняття  «свобода 
совісті», що містить у собі не тільки свободу вірити або 
не  вірити,  але  й  свободу на  вираження  будь-яких  інших 
проявів особистих переконань і думок загалом. Дискурс, 
у рамках якого формулюється поняття «свободи совісті», 
насамперед  пов’язаний  зі  спектром  духовної  та  світо-
глядної  орієнтації  (знань,  бажань,  поглядів,  переконань, 
цінностей,  моральності,  настанов, життєвих  орієнтирів). 
Тому, визначаючи термінологічну ясність поняття «свобо-
да  совісті»,  варто  вказати на  те, що воно  є  більш широ-
ким поняттям, ніж «свобода віросповідання». Очевидно, 
що останнє належить до релігійних поглядів, отриманих 
зі встановлених релігійних інститутів, тоді як перше при-
значене для захисту поглядів, заснованих на рішучих мо-
ральних переконаннях про правильне й неправильне, які 
не обов’язково  засновані на будь-яких організованих ре-
лігійних принципах  і, таким чином, не приєднуються до 
юридично не визначеного поняття «релігія».

Ключовим поняттям у царині досліджуваної нами про-
блеми є поняття «релігія». Зауважмо, що полеміка про вве-
дення в науковий обіг стійкого поняття «релігія» настіль-
ки складна, що її неможливо редукувати до одномірності 
й зафіксувати однозначним визначенням. У сучасному со-
ціокультурному світі релігія є одним із найбільш супереч-
ливих і не визначених за змістом понять, яке наповнюєть-
ся новим змістом і розширює свій синонімічний ряд, тому 
має піддаватися ретельному вивченню й науковому осмис-
ленню. На думку В. Сорокун, не доцільно надавати право-
вого визначення поняттям «релігія»,  «думка»  або «пере-
конання», оскільки будь-яке визначення не зможе відбити 
різноманітні ставлення до цих термінів у різних культурах 
світу, суттєво звузить їхній зміст і гратиме на користь тим, 
хто дискримінуватиме почуття віруючих [12, с. 14].

Поняття «релігія» не може бути наповнене конкретним 
змістом,  оскільки  людське  ставлення  і  сприйняття  Бога 
здійснюється  представниками  різних  станів  суспільства. 
Як  слушно  зазначає  В.  Яворський,  спільною  помилкою 
у  визначенні  релігії  є  вимога  про  наявність  віри  в  Бога. 
Найбільш очевидним контраргументом може бути тради-
ційний буддизм, який не є теїстичним, та індуїзм, який є 
політеїстичним [13, с. 38–39].

Показово,  що  поняття  «релігія»  не  визначається  тек-
стом ст. 9 Європейської конвенції про захист прав людини й 
основних свобод і судовою практикою Європейського суду. 
Цей недолік є цілком логічним, оскільки таке визначення 
повинно  бути  досить  гнучким,  щоб  охопити  весь  спектр 
релігійних  систем  у  всьому  світі  (старі  та  нові,  теїстич-
ні та нетеїстичні, традиційні та нетрадиційні)  і достатньо 
конкретним, щоб бути застосованим до окремих випадків. 
У зв’язку з цим зазначимо, що релігія багатогранна й вну-
трішньо  складна,  перебуває  в  постійній  динаміці,  і  для  її 
адекватного розуміння потрібен масштабний комплексний 
аналіз усього спектра напрямів релігієзнавчого знання.

Водночас  варто  зазначити,  що  рівень  української  за-
конодавчої бази щодо визначення поняття «релігія» істот-
но  поступається,  наприклад,  білоруському  закону  «Про 
свободу  совісті  та  релігійні  організації»  від  17  грудня  
1992 р., у якому виділено окреме місце для поняття «релі-
гія», яке визначається як світогляд і світовідчуття, а також 
відповідні їм поведінка й специфічні дії (культ), засновані 
на вірі в надприродне [14].

Зауважмо і про термінологічну невизначеність понять 
«свобода  світогляду»  та  «свобода  віросповідання»  у  ви-
гляді неузгодження назви Закону «Про свободу совісті та 
релігійні організації» зі змістом ст. 35 Конституції Укра-
їни. Таким чином, український законодавець не визначає 
межі  між  суміжними  поняттями,  що  використовуються 

в Конституції та спеціальному законі. Поняття, які вико-
ристовуються законодавцем, повинні бути однозначними, 
чітко визначеними, зрозумілими й сумісними з усім комп-
лексом  термінів,  уживаних  у юридичній  науці.  Зокрема,  
О. Биков у своїй роботі пропонує, щоб українське законо-
давство у сфері гарантування свободи віросповідання було 
приведене у відповідність до ст. 35 Конституції України як 
законодавчого  акта, що має  вищу юридичну  силу,  тобто 
необхідно уточнити  значення  словосполучення  «свобода 
світогляду й віросповідання» через  заміну його «правом 
людини на свободу думки, совісті та релігії», передбаченої 
міжнародними актами з прав людини [15, с. 12].

За думкою В. Новікова,  розкриваючи  зміст  інституту 
«свобода совісті й віросповідання», використовувати по-
няття «релігія» не доцільно. Його слід замінити на понят-
тя «світогляд», що є більш ємним, змістовним і враховує 
сучасні  тенденції  в праві. Відповідно до цього, на  зміну 
інституту  свободи  совісті  та  віросповідання,  продовжує 
науковець,  повинен  сформуватися  інститут  свободи  сві-
тогляду,  який  можна  визначити  як  сукупність  правових 
норм, що  регулюють  суспільні  відносини  у  сфері  права 
людини,  –  сприймати  чи  не  сприймати,  вільно  обирати, 
змінювати,  розповсюджувати  й  висловлювати  будь-які 
світоглядні системи, не наражаючись на дискримінацію та 
переслідування з боку держави і суспільства [16, с. 82–83].

Водночас слід підкреслити, що таке бачення не є без-
заперечно  правильним,  оскільки,  як  зазначає  Л.  Ярмол,  
ст. 35 Конституції України повинна стосуватися саме сво-
боди віросповідання людини, а не в широкому розумінні 
свободи  світогляду,  оскільки  ст.  34  Конституції  України 
проголошує цілу низку можливостей – право на свободу 
думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і пере-
конань, які є окремими складниками її світогляду, а свобо-
да слова – це одна з форм свободи вираження поглядів, що 
також є ключовим елементом світогляду [17, с. 388].

Зрештою,  можна  погодитися  із  Є.  Данильченком  у 
тому, що поєднання свободи світогляду та свободи вірос-
повідання  в  одну  конструкцію  є  не  коректним.  Свобода 
світогляду передбачає наявність певних прав, пов’язаних 
із отриманням інформації. Тому свобода світогляду може 
існувати як самостійна свобода, або як складова частина 
свобода  інформації,  або  як  компонент  свободи  думки  і 
слова. Таким чином, формування світогляду є інформацій-
ним процесом, що не контролюється свідомістю, тоді як 
сповідування або зміна релігії виявляється у свідомих діях 
[18, с. 219–220].

На нашу думку, головним виходом  із такої ситуації є 
закріплення на конституційному рівні єдиної термінології 
у відповідній галузі з одночасним внесенням змін у наці-
ональне законодавство з метою усунення термінологічної 
невизначеності. Формується думка, що визначення свобо-
ди  віросповідання  через  поняття  світогляду  є  неприпус-
тимим, оскільки вони лежать у різних площинах і мають 
різне функціональне призначення. Поняття світогляду має 
найбільш широкий характер і поширюється на всю систе-
му поглядів на світ і місце людини в ньому, на ставлення 
людини до навколишньої реальності й до самої себе, у т. ч. 
на релігійний світогляд. Свобода віросповідання, свобода 
думки і слова, свобода совісті є базовими поняттями для 
розвитку спеціального законодавства про світоглядні по-
гляди людини. Виходячи з таких міркувань, пропонується 
уживати поняття «свобода віросповідання», не підміняю-
чи його поняттями «свобода світогляду» та «свобода сові-
сті», як зазначено в Конституції України та спеціальному 
законі. До того ж, таке поняття потребує відповідного нор-
мативно-правового оформлення.

Висновки. У міжнародному правовому полі часто ви-
користовується формулювання «свобода думки, совісті й 
релігії». Незважаючи на начебто подібність і безумовний 
органічний взаємозв’язок між цими поняттями, їхню вну-
трішню  близькість,  їх  не  слід  визнавати  як  рівнозначні, 
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вони  є  самостійними  величинами,  які  по-різному  впли-
вають  на  світську  правову  систему.  Для  упорядкування 
використання  поняття  «свобода  совісті»  в  науковому  та 
практичному обігу пропонуємо розширити його обсяг че-
рез поширення сфери його дії за рамки ставлення до релі-
гії, тобто не звужуючи межі його побутування до свободи 
віросповідання та свободи атеїзму. Свобода совісті прояв-
ляється через мораль, а релігія – через свободу віроспові-
дання. Ці дві форми мають різні ступені важливості й по-
винні бути захищені різними засобами правового захисту 
та  відповідними юридичними процедурами. Безперечно, 
основою  віросповідання  є,  насамперед,  свобода  людини 
відкрито  наслідувати  обрану  релігію,  що  виражається  в 
зовнішньому прояві релігійних приписів.

Видається  недостатньо  обґрунтованим  введення  на 
конституційному рівні неоднозначного особливого найме-
нування,  яке  застосовується  сьогодні  в  релігійній  сфері.  
З огляду на зазначене доцільно було б замінити в Консти-
туції України  поняття  «свобода  світогляду  й  свобода  ві-
росповідання»  поняттям  «свобода  віросповідання»,  що 
має розвиватися й уточнюватися в інших Законах. Такий 
підхід дозволить дотримуватися принципу прямої дії норм 
Конституції України у процесі реалізації та захисту свобо-
ди віросповідання людини. Подальші розвідки мають бути 
спрямовані  на  додаткове  теоретико-правове  осмислення 
розвитку понятійного апарату в релігійній сфері, забезпе-
чення його подальшої розгорнутої систематизації згідно з 
вимогами міжнародних стандартів.
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Постановка проблеми. В умовах інтенсивного та ди-
намічного розвитку українського суспільства постає про-
блема  ефективного  управління  всіма  сферами його жит-
тєдіяльності з метою реалізації всіх функцій держави.  Із 
визначенням стратегічного європейського курсу розвитку 
держави стає більш значущим питання про те, чи відпові-
дає національне законодавство міжнародним демократич-
ним стандартам, зокрема у сфері виборчих прав.

Україна є досить молодою незалежною державою, щоб 
створити стабільне та діюче законодавство, яке б відпові-
дало всім вимогам суспільства та реалізовувало всі права 
та  свободи,  не порушуючи  їх. Основним  завданням  сус-
пільства  для  розвитку  демократичної  держави,  насампе-
ред, мають бути сформовані представницькі органи влади, 
які  є  гарантами в розвитку  суспільства  та держави  зага-
лом. Як показує світова практика, формування представ-
ницьких органів відбувається шляхом виборів і реалізації 
виборчих прав громадянами.

Світовою спільнотою в міжнародно-правових актах на-
працьована низка норм у галузі прав людини, спрямованих 
на забезпечення вільних, справедливих виборів, які є між-
народними виборчими стандартами. Питання міжнародних 
виборчих стандартів, їх реалізація у виборчому законодав-
стві  та  практиці  проведення  виборів  в  Україні  останнім 
часом привертає увагу як науковців, керівників органів пу-
блічної влади, членів виборчих комісій, так і громадськості, 
оскільки наша держава наближається до чергових виборів.

Стан опрацювання цієї проблематики  полягає  в 
тому,  що  Україна  за  часів  незалежності  постійно шукає 
оптимальну  систему реалізації  виборчого процесу,  яка б 
відповідала  міжнародним  стандартам  і  в  повному  обся-
зі  забезпечувала  виборче  право  громадян.  До  вивчення 

та  дослідження  проблеми  забезпечення  виборчого  про-
цесу  долучилися  такі  науковці,  як:  М.О.  Баймуратов,  
Ф.Г.  Бурчак,  І.П.  Бутко,  Р.К.  Давидов,  В.М.  Кампо,  
М.І. Козюбра, В.В. Копейчиков, М.І. Корнієнко, Б.Я. Коф-
ман, М.І. Малишко, П.Ф. Мартиненко, О.М. Мироненко, 
С.А.  Мозоль,  Г.О.  Мурашин,  Н.Р.  Ніжник,  М.П.  Орзіх,  
В.Ф. Погорілко, П.М. Рабінович, А.О. Селіванов, С.Г. Серьо-
гіна, В.Ф. Сиренко, Т.В. Стешенко, А.П. Таранов, В.Я. Тацій,  
Ю.М. Тодика, В.Л. Федоренко, О.Ф. Фрицький, В.М. Ша-
повал,  Ю.С.  Шемшученко,  Н.Г.  Шукліна,  Л.П.  Юзьков, 
В.Д. Яворський та ін.

У своїх дослідженнях вчені спробували охарактеризу-
вати міжнародні стандарти виборчих прав і роз’яснити їх 
роль у національному законодавстві. Але цього не достат-
ньо для подолань всіх проблем у цьому питанні, існують 
проблеми, які є не вирішеними і досі.

Мета статті полягає у дослідженні правової природи 
міжнародних  виборчих  стандартів,  їх  структурної,  сис-
темної та змістовної характеристики, а також актуальних 
питань  сприйняття  та  реалізації  Україною  міжнародних 
виборчих  стандартів  у  межах  національного  законодав-
ства України щодо забезпечення виборчих прав України.

Виклад основного матеріалу. Щоб зрозуміти, як ма-
ють відображатися міжнародні виборі стандарти на націо-
нальному законодавстві України, ми маємо зрозуміти, що 
ж таке міжнародні виборчі стандарти загалом.

С.Г. Серьогіна говорить, що стандарти виборів є бага-
торівневою системою політико-правових принципів і ви-
мог щодо належної підготовки, проведення виборів і ви-
значення їх результатів [16, с. 39].

Б.Я. Кофман говорить, що міжнародні виборчі стандарти 
є сукупністю визнаних спочатку на міжнародному, а потім і 



84

№ 6 2018
♦

на внутрішньодержавному (національному) рівнях правових 
норм  (матеріальних  і  процесуальних,  технологічних  (тех-
нічних)) і нормативних вимог, що мають різну правову силу 
(загальнообов’язкові, рекомендаційні), в яких узагальнений 
накопичений світовим співтовариством держав досвід нор-
мативно-правової  регламентації  і  регулювання  суспільних 
відносин у сфері організації і проведення виборів в органи 
державної влади  і місцевого самоврядування, спрямованих 
на  забезпечення  одноманітного  розуміння  і  застосування 
принципів  і  норм  виборчого  законодавства.  на  регламен-
тацію  і  нормативне  регулювання  різних  сторін  виборчого 
процесу і виборчого законодавства, маючи за основну мету 
проведення демократичних виборів; норми, які утворюють 
міжнародні  виборчі  стандарти,  за  своєю  видовою характе-
ристикою є матеріальними і процесуальними (технічними / 
технологічними) [11, с. 69].

С.А. Мозоль у своїй статті «Міжнародний захист вибор-
чих прав громадян» зазначає, що міжнародні виборчі стан-
дарти – це зобов’язання держав не тільки надавати особам, 
які перебувають під їх юрисдикцією, будь-які визначені пра-
ва та свободи на участь у вільних, справедливих, достовір-
них і періодичних виборів, а й брати на себе зобов’язання не 
посягати на такі права та свободи, а також вживати відповід-
них заходів щодо їх захисту та реалізації [13, с. 534].

На нашу думку, міжнародними виборчими стандартами 
є  система  нормативно-правових  актів  і  стандартів,  визна-
них спочатку на міжнародному, а потім і на національному 
рівнях, у яких узагальнений досвід щодо регулювання сус-
пільних відносин у сфері організації і проведення виборів до 
органів публічної влади та забезпечення реалізації виборчих 
прав громадян.

Перші  міжнародні  виборчі  стандарти  були  сформова-
ні  у  міжнародно-правових  актах,  присвячених  правам  лю-
дини:  ст.  21 Загальної декларації прав людини 1948 р.  [6],  
ст.  3 Першого протоколу 1952 р.  до Європейської Конвен-
ції про  захист прав людини й основоположних свобод  [4],  
ст. 25 Міжнародного пакту про громадські і політичні права  
1966  р.  [12].  Вказані  акти  ратифіковані  Парламентом,  у 
зв’язку з чим вони стали складовою частиною національного 
законодавства України.

Наприклад, у Загальній декларації прав людини містяться 
такі виборчі стандарти: 1) періодичність виборів; 2) загальне 
і рівне виборче право; 3) забезпечення таємного голосуван-
ня. Слід наголосити на тому, що сьогодні права й свободи, 
проголошені  в  цьому міжнародному  документі,  переважна 
більшість  держав  сприймає  як  загальновизнаний  стандарт, 
еталон, який обов’язково повинен втілюватися в національ-
ному законодавстві, і Україна не є винятком [6].

Міжнародним пактом про громадянські і політичні права 
передбачено, що кожен громадянин без будь-якої дискримі-
нації і без необґрунтованих обмежень повинен мати право і 
можливість: а) брати участь у веденні державних справ як 
безпосередньо,  так  і через вільно вибраних представників; 
б) обирати і бути вибраним на дійсних періодичних виборах, 
що  відбуваються  на  основі  загального,  рівного  виборчого 
права за таємного голосування і забезпечують вільне волеви-
явлення виборців [12].

Відповідно  до  Міжнародної  конвенції  про  ліквідацію 
всіх форм расової дискримінації  [18] у Конвенції передба-
чено, що країни-учасниці зобов’язалися заборонити й лікві-
дувати расову дискримінацію у реалізації політичних прав,  
у т. ч. активного й пасивного виборчих прав на основі загаль-
ного і рівного виборчого права, права брати участь в управ-
лінні країною, так само як і в керівництві державними спра-
вами на будь-якому рівні, а також права рівного доступу до 
державної служби [8, ст. 5].

Але у найбільш систематизованому вигляді європейські 
стандарти демократичних виборів викладено у Кодексі на-
лежної практики у виборчих справах [3, с. 50–81], прийнято-
му Венеціанською комісією у 2002 р. і визнаному «еталонним 
документом Ради Європи». У  цьому  документі  закріплено 

положення про те, що вибори, які відповідають спільним для 
європейської спадщини принципам демократичного суспіль-
ства, мають спиратися на п’ять засад виборчих прав: загаль-
ність,  рівність,  вільність,  таємність  і  безпосередність;  крім 
того, вибори мають проводитися регулярно.

Україна після незалежності ратифікувала на своїй тери-
торії  вищезазначені  міжнародні  нормативно-правові  акти, 
тому  національне  законодавство щодо  реалізації  виборчих 
прав у повному обсязі має відповідати міжнародним вибор-
чим стандартам. Закон України «Про дію міжнародних дого-
ворів на території України» також закріплює пріоритет норм 
міжнародного права в системі національного законодавства: 
«чинні міжнародні договори України, згода на обов’язковість 
яких надана Верховною Радою України, є частиною націо-
нального законодавства й застосовуються в порядку, перед-
баченому  для  норм  національного  законодавства.  Якщо 
міжнародним  договором  України,  який  набрав  чинності  в 
установленому  порядку,  встановлено  інші  правила,  ніж  ті, 
що передбачені у відповідному акті законодавства України, 
то застосовуються правила міжнародного договору» (ст. 19) 
[14]. Отже, розвиток національного виборчого законодавства 
і проведення виборів неможливі без урахування принципів і 
норм міжнародних стандартів.

Конституція України теж закріпила у своїх нормах між-
народні  виборчі  стандарти:  у  ст.  38  зазначено,  що  «кожен 
громадянин має право брати участь в управлінні держаними 
справами», у ст. 71 – «вибори до органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування є вільними і відбувають-
ся на основі загального, рівного і прямого виборчого права 
шляхом таємного голосування». Отже, можна стверджувати, 
що Основний  Закон України  закріпив  норми міжнародних 
виборчих стандартів щодо реалізації виборчих прав грома-
дянами  України,  які  деталізовані  в  чинному  законодавстві 
України.

Для дослідження дотримання Україною міжнародних ви-
борчих стандартів, особливо стосовно відповідності до них 
норм національного виборчого законодавства, значення на-
буває: 1) юридичний характер міжнародних норм, імплемен-
тованих у її національне законодавство (імперативний, дис-
позитивний, бланкетний, декларативний); 2) визначення кола 
належних (компетентних) суб’єктів – осіб і організацій, пра-
вомочних на здійснення оцінки відповідності національного 
законодавства  й  електоральних  процедур  до  міжнародних 
зобов’язань держави  [10, с. 76]. Відповідно до ст. 40 Між-
народного пакту про громадянські й політичні права 1966 р. 
держави, що  беруть  участь  у  цьому Пакті,  зобов’язуються 
подавати доповіді про заходи, які вони вживають для запро-
вадження в життя прав, визнаних у цьому Пакті, і про про-
грес, досягнутий у використанні цих прав [12].

Відповідно до ст. 57 Європейської Конвенції про захист 
прав людини й основоположних свобод 1950 р. у разі одер-
жання запиту від Генерального Секретаря РЄ держава-учас-
ниця подає роз’яснення щодо того, яким чином її внутрішнє 
право забезпечує ефективне виконання кожного з положень 
Конвенції  [4]. Це безпосередньо стосується й питань вико-
нання зобов’язань держав у сфері реалізації виборчих прав, 
у т. ч. й міжнародних виборчих стандартів.

Не менш важливу роль  у  дотриманні міжнародних  ви-
борчих  стандартів  у  національному  законодавстві  України 
відіграє  т.  зв.  національний  механізм  імплементації  норм 
міжнародного права, що складається з таких трьох елемен-
тів, як: а) закріплений у національному законодавстві орга-
нізаційно-правовий  механізм  забезпечення  реалізації  між-
народних  зобов’язань;  б)  система  органів  публічної  влади, 
уповноважених на реалізацію цих зобов’язань; в) національ-
на правозастосовна практика.

Систему  державних  органів,  уповноважених  на  реалі-
зацію  міжнародних  зобов’язань,  зокрема  міжнародних  ви-
борчих стандартів, очолює Кабінет Міністрів України, який 
відповідно до ст. 113 Конституції України є вищим органом у 
системі органів виконавчої влади, а також інші органи вико-
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навчої влади [9]. У нашому разі це Міністерство закордонних 
справ України (далі – МЗС України), Міністерство юстиції 
України,  Центральна  виборча  комісія  України  та  ін.  МЗС 
України  відповідно  до  покладених  на  нього  функціональ-
них завдань забезпечує розвиток міжнародно-правової бази 
співробітництва України з членами міжнародного співтова-
риства. З цією метою МЗС України бере участь у приведен-
ні законодавства України у відповідність до її міжнародних 
зобов’язань і міжнародно-правових норм, узгоджує проекти 
законів, інших нормативно-правових актів з питань зовніш-
ньополітичної діяльності, міжнародних відносин, що надхо-
дять на узгодження від інших органів, вносить Президенто-
ві України чи Кабінету Міністрів України, разом з  іншими 
центральними органами виконавчої влади, пропозиції щодо 
укладення,  припинення  чи  призупинення  дії  міжнародних 
договорів України,  а  також узгоджує подання  зазначеними 
органами  таких пропозицій. Міністерство юстиції України 
здійснює  міжнародно-правове  співробітництво,  забезпечує 
дотримання і виконання зобов’язань, узятих за міжнародни-
ми договорами України із правових питань.

Відповідно до  ст.  17  Закону України «Про Центральну 
виборчу комісію України» від 30 червня 2004 р. Комісія здій-
снює такі функції:

1)  забезпечує реалізацію і захист виборчих прав грома-
дян України і права на участь у референдумах;

2)  забезпечує  дотримання  передбачених  Конституцією 
і законами України принципів  і основ виборчого процесу  і 
процесу референдуму;

3)  здійснює контроль за дотриманням вимог законодав-
ства України про вибори і референдуми;

4)  забезпечує  однакове  застосування  законодав-
ства  України  про  вибори  і  референдуми  на  всій  території  
України [15].

Слід зазначити, що складовою частиною національного 
механізму імплементації міжнародних виборчих стандартів 
є національна правозастосовна практика. Вона забезпечуєть-
ся рішеннями судів, у т. ч. й Конституційного Суду України, 
в  яких містяться правові позиції  з питань виборчих прав  і 
виборчого процесу в контексті міжнародних виборчих стан-
дартів. Конституційний Суд України  здійснює  тлумачення, 
роз’яснення  основних  положень  міжнародних  актів  відпо-
відно до Конституції України та законів України, які стосу-
ються виборчих питань.

Аналізуючи виборче законодавство України та порівню-
ючи з міжнародними виборчими стандартами, можна зроби-
ти висновки про такі невідповідності:

а)  в  українському  законодавстві  відсутні  норми  щодо 
врегулювання статусу національних спостерігачів;

б)  в Україні сьогодні відсутні процедури, визначені Реко-
мендаціями Комітету Міністрів Ради Європи щодо контролю 
за фінансуванням суб’єктів виборчого процесу;

в)  чинне законодавство України неналежно прописує га-
рантії рівного доступу до джерел інформації в ході ведення 
виборчої кампанії учасників виборчого процесу.

Щоб  міжнародні  виборчі  стандарти  працювали  в 
Україні, необхідно посилити контроль за їх дотриманням. 
На  нашу  думку,  доцільно  б  було  створити  незалежну 
комісію, яка спостерігатиме за дотриманням міжнародних 
виборчих стандартів у межах законодавства України та їх 
забезпечення  під  час  реалізації  виборчих  прав  громадян 
України.

Висновки. Проаналізувавши систему міжнародних стан-
дартів  виборчих  прав  у  виборчому  законодавстві  України, 
можна говорити, що основою міжнародних виборчих стан-
дартів є: Загальна декларація прав людини 1948 р., Перший 
протокол 1952 р. до Європейської Конвенції про захист прав 
людини й основоположних свобод, Міжнародний пакт про 
громадські  і  політичні  права  1966  р., Міжнародна  конвен-
ція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Саме ці 
міжнародні нормативно-правові акти є основою для законо-
давства України, норми яких обов’язково мають відобрази-
тися в національному законодавстві та реалізація яких має 
контролюватися і дотримуватися державою.

Одним  із найважливіших прав громадянина є право на 
активне і пасивне виборче право, яке забезпечується як між-
народними, так і національними нормативно-правовими ак-
тами. Але у реалізації цього права відбуваються порушення. 
Це викликано недостатнім рівнем контролю за додержанням 
виборчих прав з боку держави та прогалинами в національ-
ному законодавстві.

На відміну від західних країн, в Україні відсутній контр-
олюючий орган, який би контролював забезпечення та реалі-
зацію виборчих прав на законодавчому рівні та додержання 
нормативно-правових норм органами державної влади. Та-
кий орган має бути обов’язково незалежним від будь-якого 
представницького органу влади.
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У зв’язку з нещодавніми змінами, внесеними до Конституції України, автор звертається до огляду загальних підходів і механізмів 
внесення змін до Основного Закону з відсилкою до історичного контексту, в т. ч. конституційного процесу, в різних державах з метою 
пошуку оптимальної моделі.

Ключові слова: конституція, законодавчий орган, зміни, поправки, механізми внесення змін, референдум.

В связи с недавними изменениями, внесенными в Конституцию Украины, автор обращается к обзору общих подходов и механизмов 
внесения изменений в Основной Закон с отсылкой к историческому контексту, в т. ч. конституционному процессу, в разных государствах 
с целью поиска оптимальной модели.

Ключевые слова: конституция, законодательный орган, изменения, поправки, механизмы внесения изменений, референдум.

Due to the recent amendments to the Constitution of Ukraine, the author draws on the general approaches and mechanisms for amending 
the basic law, with reference to the historical context, including the constitutional process, indifferent states in order to find the optimal model.

Key words: constitution, legislative body, changes, amendments, mechanisms for amending, referendum.

Вступ. Конституції мають «адаптуватися» до реалій ево-
люції  державності,  враховувати  історичний  контекст  і  місце 
держави  у  світовому  порядку.  Суспільний  розвиток  диктує 
необхідність виправлення недіючих і застарілих положень кон-
ституції. Відповідно,  концепція  «живої  конституції»  (англ.  –  
living  constitution)  передбачає  органічні  зміни  положень,  які 
випливають із розвитку політичної ситуації в країні, а також 
досвіду  і  судового  тлумачення  окремих  положень  і  статей 
основного закону. Зрозуміло, що існує потреба в конституцій-
них змінах і доповненнях, які змінюють зміст конституційних 
положень. Положення про внесення змін і доповнень є, таким 
чином, майже універсальною ознакою сучасних конституцій.

Основна мета. Огляд механізмів внесення змін до осно-
вного закону різних країн і спроба виокремити (за можливості) 
оптимальну модель для внесення поправок до конституції, а 
також врахувати в цьому зв’язку нещодавній досвід України.

Виклад основного матеріалу. Конституція  є  Основним 
Законом держави і, на відміну від звичайних законів, містить 
основоположні для всього суспільства положення, що закла-
дають фундамент політичного та суспільного життя. Консти-
туції покликані закріпити систему взаємодії особи та держави, 
основи  конституційного  статусу  особи,  конституційні  прин-
ципи організації та здійснення державної влади, порядок фор-
мування, компетенцію, взаємодію та відповідальність вищих 
органів  державної  влади,  засади  політико-територіального 
устрою  держави,  організацію  та  здійснення місцевого  само-
врядування, а також вирішують питання ідентичності або по-
літики суб’єктів, які вважаються основоположними в конкрет-
ному контексті для певної держави. Для того, щоб конституції 
слугували суспільству тривалий час, вони мають бути здатні 
належним чином реагувати на виклики та потреби суспільства 
та враховувати виняткові обставини.

У  період  після  низки  буржуазних  перетворень  у  краї-
нах,  де  буржуазія  одержала  вирішальну  перемогу  над  дво-
рянством,  проводилися  конституційні  перетворення,  що 
підтримали  різні  верстви  населення,  які  виступали  проти 
попереднього устрою. Перші конституції в цих країнах при-
ймаються, таким чином, на основі народного волевиявлення –  
т.  зв. народні конституції  [2]  (яскравий приклад – Франція). 
Водночас у більшості країн, де економічні перетворення поча-
ли здійснюватися внаслідок компромісу між різними соціаль-
но-економічними силами, передусім буржуазії з дворянством, 
конституції були підготовлені і введені в дію за рішенням ко-
ролівської влади – вони вважалися подарованими монархами. 

Йдеться передусім про конституції Данії, Італії, Швеції, дея-
ких германських князівств, а також низки чинних конститу-
цій, наприклад, Бельгії, Монако [3].

Більш пізні конституції, в т. ч. сучасні, можна виокреми-
ти залежно від порядку прийняття на кілька груп. Найбільш 
типовим  є  прийняття  конституцій  тим  же  вищим  органом 
представницької  влади,  який  схвалює  звичайні  закони,  при-
чому для конституцій встановлюється особлива, більш склад-
на процедура. Конституційний текст повинен бути схвалений 
кваліфікованою більшістю всіх депутатів: 2/3, 3/4, 3/5, а також 
затверджений главою держави [4]. Якщо ніяких інших додат-
кових умов не встановлюється, то такі конституції належать до 
гнучких.

Підстави для зміни письмового тексту конституцій можуть 
бути різними, а зміни торкатися таких новел:

1)  приведення конституції у відповідність до середовища, 
в якому функціонує політична система (включаючи економіку, 
технології, міжнародні відносини, демографічні показники та 
зміни цінностей населення);

2)  виправити положення, які виявилися неадекватними з 
часом;

3)  подальше  поліпшення  конституційних  прав  або  зміц-
нення демократичних інституцій.

Не можна не згадати про те, що зміни можуть бути спри-
чинені егоїстичними або партійними цілями, а, оскільки кон-
ституція  встановлює правила «політичної  гри»,  ті,  хто пере-
бувають  при  владі,  можуть  спокуситися  змінити  правила, 
щоб подовжити своє перебування на посаді, розширити свої 
повноваження, маргіналізувати опозицію або обмежити грома-
дянські та політичні права. Такі зміни можуть послабити або 
навіть підірвати демократію. Аналогічним чином конституції 
повинні реагувати на зміни з часом у соціальних звичаях і цін-
ностях, але вони мають бути захищені від короткострокових 
змін або змін, які були швидко схвалені без належного відо-
браження та розгляду [5].

Якщо  ж  необхідно  витримати  низку  додаткових  умов, 
щоб внести поправки, то конституції вважаються жорсткими.  
У країнах із двопалатним парламентом для ухвалення консти-
туції потрібно її схвалення кваліфікованою більшістю в обох 
палатах в однаковій редакції, що нерідко призводить до багато-
разових проходжень законопроекту в кожній із палат. Причому 
в деяких федераціях позитивне рішення парламенту потребує 
ще і схвалення його певним числом суб’єктів федерації. Так, в 
Індії текст нової конституції повинен бути схвалений не менше 
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ніж половиною штатів, зазначених у частинах А і В Додатку  
№ I до чинної Конституції [6], а для ухвалення нової Конститу-
ції США необхідна ратифікація 2/3 штатів [7].

У  деяких  країнах  нова  конституція  вважається  прийня-
тою,  якщо  її  текст  схвалюється  в  однаковій  редакції  двома 
послідовно обраними парламентами (Греція, Норвегія, Фін-
ляндія, Швеція).  У  Греції,  наприклад,  у  кожній  легіслатурі 
за текст нової конституції повинні проголосувати не менше 
ніж 3/5 всього складу парламенту. У Норвегії розгляд тексту 
нової конституції не допускається на останніх сесіях відпо-
відних законодавчих органів Стортингу. Слід зазначити, що 
затвердження нової  конституції  главою держави  в Швеції  і 
Норвегії не вимагається [7].

У низці держав нові конституції після проходження пар-
ламентської  процедури  повинні  виноситися  на  всенародний 
референдум. Так, у Данії після прийняття конституції одним 
Фолькетингом необхідно призначити вибори в новий Фольке-
тинг, і, якщо текст основного закону схвалюється ним без змі-
ни, він протягом шести місяців має бути винесений на рефе-
рендум. За нього має проголосувати більшість. Беруть участь 
у референдумі не менше 40% всіх виборців, після чого текст 
передається  на  затвердження  монарха.  Схожа  за  характером 
процедура встановлена для прийняття конституцій Ірландії, Іс-
панії, Франції. Однак у Франції проект нової конституції може 
не виноситися на референдум. Не допускається перегляд у разі 
посягання на цілісність території. На референдумі затверджу-
валися  конституції  низки  африканських  держав  (наприклад, 
Сенегалу 1963 р., Гамбії 1970 р., Камеруну 1972 р.), а також 
Конституція Філіппін [2].

Ухвалення основного закону на референдумі може здатися 
найбільш демократичним, оскільки він схвалюється більшіс-
тю дорослого населення  країни  –  членів  виборчого  корпусу. 
Однак слід мати на увазі, що виборцям надається лише право 
проголосувати «за» або «проти» проекту – вплинути на його 
зміст вони не можуть [7].

Деякі  основні  закони  приймалися  спеціально  обраними 
для цієї мети представницькими органами. Вони називалися 
по-різному:  установчими  зборами,  конгресами,  конвента-
ми,  конституційними  зборами.  Так  приймалися,  наприклад, 
конституції Греції,  Італії, Португалії, США, Індії, Пакистану, 
Таїланду, Бангладеш. Конституція США була прийнята Кон-
ституційним конвентом у травні 1787 р., а потім ратифікована 
спеціально обраними для цієї мети конвентами штатів. Вона 
була схвалена конвентами 11 штатів за необхідних 9 [8].

На  практиці  можна  відзначити  випадки,  коли  установчі 
(конституційні) збори, виконавши свою головну місію, пере-
творювалися на звичайний парламент. Однак поширені й ви-
падки, коли, будучи створеними для певної мети і здійснивши 
її, вони розпускалися, і звичайний парламент обирався вже на 
основі прийнятого основного закону. Не завжди такий установ-
чий орган остаточно приймав конституційний текст. У деяких 
країнах він потім знову виносився на референдум. Тому части-
на вчених поділяє зазначені органи на суверенні і несуверенні.

Незважаючи  на  загальний  процес  демократизації  поряд-
ку прийняття конституції після Другої світової війни, можна 
виділити ще дві  групи, які відрізняються недемократичними 
методами прийняття основних законів. До першої з них слід 
віднести конституції, розроблені і даровані метрополіями сво-
їм колишнім колоніям, що здобули незалежність. Їх можна вва-
жати такими ж, як і низку конституцій, дарованих монархами 
в XIX ст.

Водночас у деяких країнах, які звільнилися від колоніаль-
ної залежності, де був встановлений авторитарний політичний 
режим та існувала однопартійна система, конституції отриму-
вали попереднє схвалення на партійних з’їздах або спеціально 
скликаних партійних нарадах, а їх офіційне затвердження мало 
швидше формальний характер.

Все ж автор наголошує на тому, що навряд чи можливо чи 
бажано виокремити універсальну оптимальну модель консти-
туційних  поправок  в  абстрактному  вигляді,  адже  шкала  від 
жорсткості до гнучкості може відрізнятися в різних державах 

залежно від соціально-політичного контексту, конституційної 
культури, віку, рівня деталізації та характеристик конституції, 
а також низки інших факторів, особливо тому, що цей баланс 
не є статичним і може з часом рухатися відповідно до соціаль-
них, економічних і політичних перетворень [1].

У низці держав внесення  змін  і поправок до конституції 
здійснюється за тими ж процедурними правилами, що і при-
йняття нової конституції. Проте навіть у цих країнах є певні 
особливості  в  прийнятті  конституційних  поправок.  Так,  по-
правки, що скасовують ті чи інші статті конституції, а також 
є доповненнями до основного тексту, не повинні призводити 
до змін нумерації попередніх статей, глав, розділів. Додаткові 
розділи, глави, статті прив’язуються до основних під значком 
«прим» (примітка), а поруч із номерами скасованих розділів, 
глав, статей даються вказівки про їх скасування.

У деяких конституціях міститься заборона вносити зміни, 
що зачіпають закріплені в них конституційні принципи. Так, 
конституції Греції, Італії, Франції, Алжиру включають статті, 
які забороняють скасування республіканської форми правлін-
ня.  Крім  цього,  Конституція Алжиру  не  допускає  перегляду 
статей, що встановлюють державну релігію,  основні права  і 
свободи, цілісність національної території. Конституція Греції 
забороняє також перегляд статті, яка проголошує свободу со-
вісті. Основні закони деяких федерацій не допускають зміни 
федеративної форми державного устрою.

Особливий, більш складний порівняно з іншими розділами 
порядок внесення змін встановлений ст. 235 нової Конституції 
Польщі щодо розд. I, II і XII, які закріплюють основні прин-
ципи суспільного і державного ладу, основні права і свободи 
людини  і  громадянина та порядок внесення змін до Консти-
туції. У разі схвалення в конституційному порядку Сеймом і 
Сенатом змін, що вносяться до зазначених розділів, суб’єкти 
конституційної ініціативи – 1/5 частина депутатів Сейму, Се-
нату або Президент – можуть протягом 45 днів після цього ви-
магати від маршала (голови) Сейму призначення референдуму, 
який повинен бути проведений протягом 60 днів [9].

Можна  виділити  також  ті  конституції,  в  основний  текст 
яких не передбачено внесення поправок. Прийняті конститу-
ційні  доповнення  або  зміни включаються окремими поправ-
ками  до  тексту  основного  закону. Найяскравіший приклад  – 
Конституція США, текст якої незмінний із 1787 р., а зміни та 
доповнення до Конституції включаються окремо як поправки 
до неї. Сьогодні прийнято 27 таких поправок.

Що стосується процесу внесення змін до Конституції, то 
слід  зазначити, що цей процес має  відзначатися найвищими 
рівнями прозорості та інклюзивності – зокрема, у тих випад-
ках,  коли  проекти  поправок  пропонують  значні  зміни  клю-
чових аспектів Конституції, такі як ролі вищого суду та його 
конституційної палати, недоторканність і втрата мандату депу-
татів, а також процес призначення / звільнення голів місцевої 
адміністрації.

Природно,  що  до  тих  конституцій,  які  приймалися  спе-
ціальними  установчими  зборами  (конгресами,  конвентами), 
встановлена інша процедура внесення змін і доповнень. Так, 
в  Італії  закони, що змінюють або доповнюють Конституцію, 
приймаються  в  кожній  із  палат  після  двох  голосувань,  про-
ведених  із  проміжком  не  менше  трьох  місяців,  і  схвалення 
абсолютною  більшістю  кожної  з  палат  при  другому  голосу-
ванні. Вони виносяться на референдум на вимогу не менше  
1/5 членів однієї з палат або 500 тис. виборців або не менше ніж  
5 обласними радами [2].

Досить складною є процедура внесення поправок до Кон-
ституції США. Конституція допускає можливість застосуван-
ня чотирьох різних процедур. Але на практиці  використову-
ється тільки одна з них. Спочатку Конгрес приймає поправку  
2/3 голосів кожної з палат. Потім вона повинна бути ратифіко-
вана не менше ніж 3/4 законодавчих зборів штатів. Конститу-
ція допускає, однак, прийняття поправки спеціально скликани-
ми Конвентом США (на вимогу 2/3 штатів) і 3/4 законодавчих 
зборів штатів, або Конгресом США і конвентами штатів, або 
конвентом США і конвентами штатів.



88

№ 6 2018
♦

Так, в Україні нещодавно були внесені зміни до Основно-
го закону: Верховна Рада  (далі – ВРУ) ухвалила Закон «Про 
внесення  змін  до  Конституції  України  (щодо  стратегічного 
курсу держави на набуття повноправного членства України в 
Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного 
договору)»,  ініційований  Президентом.  Відповідне  рішення 
підтримали  334  народні  депутати,  35  проголосували  проти,  
16 не голосували. Для вступу змін у силу відповідний закон по-
винен підписати Президент. Президент Порошенко вже заявив 
про намір зробити це [11].

Відповідно до схвалених змін до повноважень ВРУ додано 
«реалізацію  стратегічного  курсу  держави  на  набуття  повно-
правного членства України в Європейському Союзі і в Органі-
зації Північноатлантичного договору», а уряд «забезпечує ре-
алізацію» цього курсу, Президент проголошується «гарантом 
реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправ-
ного членства України в Європейському Союзі і в Організації 
Північноатлантичного договору».

Тепер, якщо один із майбутніх президентів підпише указ 
про «позаблоковість» України, то цей гіпотетичний документ 
можна буде оскаржити в судовому порядку. Або якщо парла-
мент прибере згадки про НАТО з законодавства, а президент 
не скористається правом вето і підпише такий закон, то ці ска-
совані норми можна буде відновити в Конституційному Суді. 
Відповідно голосуванню проекту закону в ВРУ передував ви-
сновок Конституційного Суду України (далі – КСУ) у справі 
за  конституційним  зверненням  ВРУ  про  надання  висновку 
щодо відповідності згаданого законопроекту вимогам ст. 157 і  
158 Конституції України. Так, Велика палата КСУ дійшла ви-
сновку про відповідність  законопроекту вимогам  зазначених 
статей [12].

З пояснювальної  записки до  закону  випливають основна 
мета  і  запропоновані законопроектом зміни, що полягають у 
законодавчому закріпленні в Конституції України цивілізацій-
ного вибору, європейської ідентичності Українського народу та 
незворотності стратегічного курсу держави на набуття повно-
правного членства України в Європейському Союзі та в Ор-
ганізації Північноатлантичного договору. Народні депутати та 
Президент України вважають, що закріплення на конституцій-
ному рівні правової визначеності курсу України на членство 
в ЄС і НАТО мобілізуватиме українське суспільство й україн-
ську владу та сприятиме реформам, спрямованим на досягнен-
ня критеріїв повноправного членства в ЄС і НАТО. За змістом і 

значенням Законопроект є надважливим документом, оскільки 
ним пропонується на конституційному рівні закріпити новий 
стратегічний курс держави та фактично визначити нову ідео-
логію розвитку суспільства. Автор звертається лише до змін, 
запропонованих до преамбули Основного закону. Абзац п’ятий 
преамбули після слів «громадянської злагоди на землі Украї-
ни» доповнити словами «та підтверджуючи європейську іден-
тичність Українського народу і незворотність європейського та 
євроатлантичного курсу України» [13]. Таким чином, немину-
чий зовнішньополітичний курс держави, вистражданий у ході 
Революції Гідності, отримав закріплення в Основному Законі 
держави.

Висновки. Положення,  що  визначають  повноваження 
внесення змін до Конституції, не є юридичною технікою, але 
вони можуть впливати або визначати фундаментальні полі-
тичні процеси. Окрім гарантування конституційної та полі-
тичної стабільності, положення про кваліфіковані процедури 
внесення  змін  до  Конституції  спрямовані  на  забезпечення 
широкого  консенсусу;  це  посилює  легітимність  конститу-
ції  і,  тим самим, політичної  системи  загалом. Надзвичайно 
важливо, щоб ці поправки були введені у спосіб, який суво-
ро відповідає положенням Конституції. Не менш важливим є 
забезпечення широкого визнання цих поправок. Навіть якщо 
національний парламент є найбільш адекватною ареною для 
конституційних змін, за сучасною ідеєю демократії викорис-
тання референдумів має відповідати національній конститу-
ційній системі.

Універсальним правилом є те, що референдум щодо змін 
до  Конституції  не  повинен  проводитися,  якщо  Конституція 
прямо не передбачає цього.

Навіть більше,  з  одного боку, процес внесення поправок 
до конституції, який є занадто жорстким і робить процедуру 
внесення  формальних  поправок  практично  неможливим,  за-
побігає  необхідним  реформам  і  призводить  до  конституції, 
яка втрачає як функціональність, так і легітимність. З іншого 
боку, конституція, що є занадто гнучкою, робить занадто легкі 
формальні поправки, робить саму конституцію, права та інсти-
тути,  які  вона  встановлює,  вразливими до мінливості  влади.  
З цієї причини конституції мають містити положення, що регу-
люють порядок внесення поправок, щоб дозволити внесення 
таких змін, коли після широкого обговорення консенсус щодо 
змін захищає конституцію від недалекоглядних або партійних 
поправок.
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Статтю присвячено дослідженню диспозитивності як загального принципу цивільного законодавства. Розглядаються запропоновані 
в юридичній літературі погляди на визначення поняття диспозитивності та зміст цієї категорії. Вивчаються сфери дії принципу диспози-
тивності в галузі цивільного права й винятки із цього принципу.

Ключові слова: диспозитивність, принцип, категорія, рівність, автономія волі.

Статья посвящена исследованию диспозитивности как общего принципа гражданского законодательства. Рассматриваются предло-
женные в юридической литературе взгляды на определение понятия диспозитивности и содержание этой категории. Изучаются сферы 
действия принципа диспозитивности в области гражданского права и исключения из этого принципа.
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The article is devoted to the study of dispositivity as a general principle of civil law. The proposed legal literature views on the definition of 
the concept of dispositiveness and content of this category are considered. The scope of the principle of discretion in the field of civil law and the 
exceptions to this principle are studied.
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У статті  3 Цивільного  кодексу  (далі  – ЦК) України  за-
кріплені  загальні  засади  цивільного  законодавства,  а  саме:  
1) неприпустимість свавільного втручання у сферу особис-
того життя людини; 2) неприпустимість позбавлення права 
власності, крім випадків, установлених Конституцією Укра-
їни  та  законом;  3)  свобода договору;  4)  свобода підприєм-
ницької  діяльності,  яка  не  заборонена  законом;  5)  судовий 
захист цивільного права й  інтересу;  6)  справедливість,  до-
бросовісність і розумність. Крім прямо вказаних у ст. 3 ЦК 
України принципів цивільного права, з його норм виплива-
ють ще декілька принципів цивільного права.

Такі науковці, як В. Борисова, Я. Шевченко, Н. Голубєва, 
виділяють ще такі принципи цивільного права, як юридична 
рівність, вільне волевиявлення. Наприклад, Н. Голубєва звер-
тає увагу на ч. 1 ст. 1 ЦК України, що містить норму, згідно з 
якою цивільним законодавством регулюються особисті немай-
нові та майнові відносини (цивільні відносини), основані на 
юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій само-
стійності їх учасників [1, c. 282]. Я. Шевченко також підкрес-
лює, що принципом цивільного права є принцип юридичної 
рівності суб’єктів цивільного правовідношення перед законом 
[2,  c.  15]. Хоча  деякі  з  перерахованих  принципів  закріплені 
ще до прийняття нового ЦК України в окремих законодавчих 
актах початкового періоду ринкових реформ, наприклад, у За-
конах України «Про власність», «Про підприємництво».

Важливо зазначити, що «рівність перед законом» прак-
тично всі цивілісти визнають принципом цивільного права 
(такий принцип називається всіма підручниками  із цивіль-
ного права з 50-х років XX сторіччя до найсучасніших до-
сліджень). 

Рівність може виступати як принцип цивільного права; 
метод  цивільно-правового  регулювання;  ознака,  властива 
приватному праву загалом.

Словом, рівність – це й основний початок, що пронизує 
всю систему цивільного права (принцип), і спосіб впливу на 
відповідні суспільні відносини (метод), і критерій, за допо-
могою якого цивільне (як право приватне) відмежовують від 
права публічного [3, c. 45]. 

Уважається, що автономія волі як рівність учасників теж 
є однією із засад цивільного законодавства, оскільки вказана 
в ст. 3 ЦК України свобода договору є безпосереднім утілен-
ням автономії волі суб’єкта майнового обігу, можливо, саме 
автономія волі є найважливішим принципом цивільного пра-
ва. Правова сутність рівності учасників цивільно-правових 
відносин  полягає  саме  у  визнанні  за  всіма  особами  рівної 
правоздатності [4, c. 2]. 

Фактично автономія волі  (вільне волевиявлення за тер-
мінологією ст. 1 ЦК України) є закріпленням принципу дис-
позитивності в цивільному праві.

У науці цивільного права України немає комплексних до-
сліджень, присвячених принципу диспозитивності, хоча зна-
чний внесок у розвиток теоретичних засад принципів права 
загалом  і цивільного зокрема зробили такі відомі вчені,  як  
Т. Боднар, В. Борисова, О. Дзера, А. Колодій, О. Красавчиков, 
Н. Кузнєцова, О. Кузнецова, А. Луць, Р. Майданик, З. Ромов-
ська, Є. Суханов, Ю. Тихомиров, Я. Шевченко й інші. 

Проте залишаються дискусійними питання щодо змісту 
та значення принципу диспозитивності в цивільному праві, 
що і є метою статті.

Н.С  Кузнєцова  робить  акцент  на  принципі  диспози-
тивності,  стверджуючи,  що  це  самостійний  принцип  ци-
вільного права. Вона  зазначає, що, хоча ст. 3 ЦК України 
не назвала принцип диспозитивності серед загальних засад 
цивільного  законодавства,  навряд  чи  можуть  виникнути 
будь-які сумніви щодо його належності до останніх. Будучи 
органічним елементом методу цивільного права, диспози-
тивність наповнює особливим змістом усі цивільно-правові 
відносини [5, c. 99]. 

Останнім часом принцип диспозитивності є предметом 
пильної  уваги  дослідників.  Щодо  цього  принципу  трива-
лий час ведуться дискусії. Деякі дослідники називають цей 
принцип  міжгалузевим  (властивим  цивільному  та  цивіль-
ному процесуальному галузям права)  [6,  c. 83].  Інші напо-
лягають на тому, що принцип диспозитивності є характер-
ним лише для цивільного процесуального права [7, c. 58], а в 
цивільному праві існує як ознака методу цивільно-правового  
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регулювання [8, c. 36]. Тут доцільно нагадати вже наведену 
нами  раніше  думку С. Алексєєва,  який  зазначає, що  зміст 
принципу  диспозитивності  в  цивільному  процесуальному 
праві  зумовлений змістом однойменного принципу цивіль-
ного права [9, c. 296–297]. А. Колодій із цього приводу на-
голошував, що  зв’язок між матеріальним  і  процесуальним 
правом має такий вигляд: матеріальне право – процес – про-
цесуальне право. Тут матеріальне право визначає процес, а 
процесуальне  право  закріплює  процесуальні  форми,  необ-
хідні для реалізації норм матеріального права, регулювання 
відносин, що склалися у сфері їх застосування [10, c. 80].

Також у юридичній літературі висловлюються різні дум-
ки  стосовно  сфери  дії  принципу  диспозитивності  в  галузі 
цивільного права. Одні дослідники вважають цей принцип 
загальногалузевим  (універсальним  для  галузі  цивільного 
права) [11, c. 20], інші зазначають, що він має значення лише 
під  час  здійснення  цивільних  прав  і  виконання  обов’язків 
[12, c. 45], треті особливо підкреслюють його значення в до-
говірному праві [13].

Уважаємо,  що  принцип  диспозитивності  відіграє  ви-
значальну роль у цивільному праві загалом, але найбільше 
значення має у сфері договірного права, оскільки саме до-
говірні відносини виникають за наявності узгодженого воле-
виявлення осіб (за деякими винятками). Хоча це не заперечує 
безумовне важливе значення принципу диспозитивності для 
більшості цивільних відносин.

Стосовно  принципу  диспозитивності  Н.  Кузнєцова 
вказує, що, незважаючи на те що він не названий серед за-
гальних  засад  цивільного  законодавства,  навряд  чи  мо-
жуть  виникнути  які-небудь  сумніви  щодо  його  належ-
ності  до  останніх.  На  думку  науковця,  диспозитивність, 
будучи органічним елементом методу цивільного права (як 
й ознака юридичної рівності всіх його суб’єктів), наповнює  
особливим  змістом  усі  цивільно-правові  відносини,  а 
зобов’язальні – насамперед [13].

Наведена позиція знаходить підтримку в юридичній лі-
тературі.  Так,  С.  Бервено  також  уважає  принцип  диспози-
тивності окремим принципом договірного права [14, c. 36].  
При цьому він звертає увагу на те, що цей принцип не є но-
вим для цивільного права, але в новому ЦК України він одер-
жав новий зміст. 

Із цього приводу Н. Кузнєцова пише, що категорія дис-
позитивності стосовно договірних зобов’язань набуває в но-
вому ЦК України  іншого юридико-технічного  закріплення. 
Так, традиційними для нашого правового менталітету є розу-
міння диспозитивності в такому сенсі, який дає можливість 
міру поведінки суб’єкта цивільно-правових відносин визна-
чити на свій розсуд тільки в тих випадках, які прямо перед-
бачені в законі. Але сьогодні в ст. 6 ЦК України закріплено 
інші  підходи.  Зокрема,  за  загальними  правилами,  сторони 
можуть  відступити  від  положень  актів  цивільного  законо-
давства  й  урегулювати  свої  відносини  на  власний  розсуд. 
Проте сторони не можуть відступити від імперативних при-
писів, що містяться в актах цивільного законодавства. Однак 
імперативність норми повинна прямо фіксуватися  (тобто в 
законі має бути пряме застереження, що сторони не вправі 
відступити від установлених правил) або випливати зі змісту 
норми чи  сутності  відносин між  сторонами. Диспозитивні 
засади цивільного права дають сторонам можливість уклас-
ти не тільки договір, який передбачений актами цивільного 
законодавства, а й такий, що цими актами не передбачений, 
але за умов, що він їм не суперечить. У договорі ж сторони 
також вправі врегулювати й такі відносини, які в актах ци-
вільного законодавства не врегульовані [13].

Такий  концептуальний підхід,  на  думку Н. Кузнєцової, 
свідчить про реанімацію загальновизнаних приватноправо-
вих засад у цивільному праві (у тому числі зобов’язальному). 
На відміну від галузей публічного права, у цивільному праві 
пріоритет у виборі моделі поведінки зазвичай має належати 
самим суб’єктам. І тільки у виняткових випадках з мотивів 
необхідності  реального  забезпечення  публічних  інтересів, 

публічного порядку в цивільно-правових нормах з’являється 
імператив. Але,  безумовно,  загальне  співвідношення  імпе-
ративних і диспозитивних норм має складатися на користь 
останніх і визначатися насамперед приватноправовою при-
родою відносин, що ними регулюються [13]. 

Отже, сьогодні сформувався новий підхід до розуміння 
диспозитивності в договірному праві. Разом із тим категорія 
диспозитивності  досить  тривалий  час  досліджувалась  на-
уковцями.

Так, ще Є. Васьковський, досліджуючи принцип диспо-
зитивності, відзначав, що відмінна риса цивільних прав по-
лягає в тому, що вони надані в повне розпорядження своїх 
володарів. Громадяни користуються у сфері своїх приватних 
відносин автономією, обмежуваною законом тільки у вигля-
ді винятку, в небагатьох випадках [15, c. 124]. 

Змістом принципу диспозитивності, як правило, вважа-
ють формулювання «дозволено все, що не заборонене», яке 
має  виключно  приватноправову  природу.  Але,  як  зазначає  
Т. Прохорко,  зміст  цивільно-правового  принципу  диспози-
тивності  не  повинен  вичерпуватися  формулюванням  «до-
зволено  все,  що  не  заборонене»,  в  його  зміст  необхідно 
включати також і таке формулювання: «Свобода одного за-
кінчується там, де починається свобода іншого» [16, c. 12]. 

А. Колодій пише про принцип «дозволено все, що пря-
мо не заборонено законом», аналізуючи принцип автономії 
волі у приватному праві, відповідно до якого суб’єкти вільно 
здійснюють свої права. У свою чергу, принцип «дозволено 
все, що прямо не заборонено законом», на думку А. Коло-
дія, означає, що не допускається втручання в особисті спра-
ви суб’єктів або протидія їм. Тобто йдеться про гарантовану 
законом можливість фізичної або юридичної особи за своїм 
розсудом розпоряджатися суб’єктивними правами, реалізо-
вувати їх, передавати чи доручати іншому суб’єктові або вза-
галі не користуватися ними.

Отже,  принцип  диспозитивності  в  цивільному  праві  є 
тісно пов’язаним із принципом автономії волі, що свідчить 
про доволі тривалу історію його існування. Досліджуваний 
принцип  пов’язаний  також  із  принципом  рівності,  який 
сформований ще за часів римського приватного права. Так, 
у  римському  праві  було  встановлено  принцип  формальної 
вільності всіх вільних осіб. Звісно, формальна рівність усіх 
приватних осіб не виключала необмеженої влади глави ро-
дини над дітьми, чоловіка над дружиною та інших обставин, 
що були «природними» для тогочасного суспільства. Проте, 
як слушно наголошує Т. Фулей, проголошення цього прин-
ципу було значним поступом у розвитку приватного права 
[17, c. 26].

Тривалий час дія принципу диспозитивності як у сфері 
цивільного права, так і у сфері цивільного процесу була об-
меженою.  Тому  часто  розширення  принципу  диспозитив-
ності називають досягненням демократії.

Як  зазначає  В.  Ємельянов,  радянська  юридична  наука 
також визнавала диспозитивність як один із принципів ци-
вільного права. Проте в законодавстві соціалістичного пері-
оду цей принцип закріплений не був. В умовах економічних 
відносин, основаних на державній власності на  засоби ви-
робництва, юридичним особам повна диспозитивність реа-
лізації цивільних прав не могла бути надана. Їхня діяльність 
повинна була здійснюватися у формах і цілях, що визнача-
лися державою як єдиним власником майна більшості під-
приємств та організацій. Повною диспозитивністю реаліза-
ції цивільних прав володіли в  той час лише фізичні особи  
[18, c. 14].

Визначення поняття диспозитивності в цивільному праві 
наводить у дослідженні Т. Прохорко. На  її думку, диспози-
тивність  варто  визначати  як  внутрішньо  сформовану,  заці-
кавлену  спрямованість  суб’єктів  цивільних  правовідносин 
ініціативно набувати  і  здійснювати на свій розсуд цивільні 
права й обов’язки. Елементами змісту цивільно-правової ка-
тегорії диспозитивності  є воля,  інтерес,  ініціатива, вільний 
розсуд  суб’єкта цивільних прав. Вона підкреслює необхід-
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ність включення в зміст цивільно-правової категорії диспо-
зитивності такого елемента, як ініціатива, який вона вважає 
самостійним і не менш значущим елементом у змісті диспо-
зитивності, ніж воля, інтерес і вільний розсуд [19, c. 49–53]. 

Воля у значенні цивільно-правової диспозитивності, на 
думку Т. Прохорко, зумовлюється можливістю суб’єкта діяти 
у своєму інтересі. Інтерес є стимулом до прояву ініціативи 
щодо досягнення певного результату, а ініціатива є стимулом 
до  здійснення вибору: це може бути як дія,  так  і бездіяль-
ність щодо досягнення результату, в якому суб’єкт зацікав-
лений.  Як  елемент  категорії  диспозитивності  інтерес  має 
суб’єктивну  природу.  У  своїй  об’єктивній  природі  інтерес 
охоплюється поняттям «законний інтерес». У зв’язку з цим 
«інтерес»  як  елемент  цивільно-правової  категорії  диспози-
тивності  автор  визначає  як  прагнення  до  того  або  іншого 
блага, а також відношення з приводу того або іншого блага. 
Що стосується вільного розсуду як елементу змісту принци-
пу диспозитивності, то він, на думку Т. Прохорко, припускає 
можливість  здійснення  прав,  що  належать  суб’єкту,  будь-
якими способами, не забороненими законом, а також можли-
вість нездійснення таких прав [19, c. 12].

Отже, принцип диспозитивності в цивільному праві озна-
чає можливість учасників цивільних відносин самостійно, на 
свій розсуд і відповідно до своїх інтересів обирати варіанти 
відповідної поведінки. Так, цивільним законодавством уста-
новлено, що фізичні та юридичні особи здійснюють свої ци-
вільні права вільно, на свій розсуд (ст. 12 ЦК України). Вони 
володіють свободою в установленні своїх прав та обов’язків 
на основі договору й у визначенні будь-яких умов договору, 
які  не  суперечать  законодавству  (ст.  6 ЦК України).  Тобто 
учасники  цивільних  відносин  у  більшості  випадків  само-
стійно вирішують, вступати чи не вступати в ті або інші ци-
вільні правовідносини, вимагати чи не вимагати виконання 
зобов’язань  контрагентом,  звертатися  за  судовим  захистом 
своїх прав чи ні тощо. При цьому якщо особа відмовляється 
від здійснення або захисту свого права, це, звичайно, не при-
зводить до його припинення (ч. 2 ст. 12 ЦК України). 

Така свобода вибору припускає ініціативу суб’єктів ци-
вільного обороту в досягненні своїх цілей. Зворотною сто-
роною такої свободи вибору, як зазначає Є. Суханов, є від-
сутність,  за  загальним  правилом,  державної  підтримки  в 
реалізації приватних  інтересів  і несення самими учасника-
ми ризику й усіх інших наслідків своїх дій [20, c. 67]. При 
цьому держава не втручається в особисті справи осіб, вона 
лише  встановлює  для  учасників  цивільних  правовідносин 
певні  межі  поведінки,  які  виключають  явну  недобросовіс-
ність окремих осіб, а використання цих правил, відповідно 
до принципу диспозитивності, цілком є справою самих учас-
ників. Винятки із цього загального правила можуть установ-
люватись лише законом.

Наприклад,  під  час  укладення  договору  сторони  керу-
ються принципом диспозитивності, який дає їм змогу оби-
рати один варіант поведінки з декількох передбачених зако-
нодавцем, проте при цьому суб’єкти цивільних відносин не 
повинні порушувати імперативних розпоряджень, якщо такі 
встановлені щодо договору, що укладається суб’єктами. Від-
повідно до принципу диспозитивності, сторони також мають 
право самостійно вирішувати, звертатися їм до суду чи ні в 
разі порушення іншою стороною договірних зобов’язань.

Винятком  із  загального  принципу  диспозитивнос-
ті  цивільного  права  є,  наприклад,  публічний  договір. 
Зобов’язальні  правовідносини,  які  випливають  із  публіч-
ного договору, породжують обов’язок комерційної органі-
зації (індивідуального підприємця) укласти зі споживачем 
договір і відповідне йому право споживача вимагати укла-
дення такого договору. Комерційна організація як сторона 
публічного договору не має права на  свій розсуд укласти 
або відмовити в укладенні договору, самостійно визначати 
контрагента  й  обумовлювати  з  ним  взаємовигідні  умови 
майбутнього правочину. Таке обмеження свободи договору 
для однієї сторони – виконавця – враховує істотну фактичну 
нерівність сторін у договорі такого типу і спрямоване на за-
хист інтересів споживача як економічно слабкішої сторони 
в цих правовідносинах [21]. 

Щодо  винятків  із  принципу  диспозитивності  в  цивіль-
ному  праві  цікавою  є  позиція  Т. Прохорко.  Вона  зазначає, 
що, незважаючи на те що принцип диспозитивності не має 
абсолютного  характеру,  не  можна  говорити  про  існування 
винятків або обмежень із нього. В основі принципу диспози-
тивності лежить категорія, яка має власний юридичний зміст, 
а не просто правова свобода. Тому немає сенсу говорити про 
винятки  або  обмеження  принципу  диспозитивності  лише 
тому, що правова свобода не може бути абсолютною. Усі так 
звані винятки із принципу диспозитивності є його складни-
ками, органічним продовженням його змісту [11].

Р.  Шишка,  який  підтримує  ідею  принципів  рівності  й 
диспозитивності  в  цивільному  праві,  а  також  називає  ще 
один принцип – принцип стабільності цивільних правовід-
носин. Цей принцип проявляється в наявності в цивільному 
праві загальновизнаних моделей поведінки (норм права), що 
дають можливість типізувати, інституювати певні суспільні 
відносини правового характеру, надавати їм одне й те саме 
тлумачення, на кінець забезпечують однорідність розуміння 
спеціалістами, а стосовно спрощених конструкцій і пересіч-
ними громадянами інститутів цивільного права [22, c. 96]. 

Ідея цікава, але, думаємо, що такий принцип може нази-
ватися в літературі, є доктринальним, але не може бути ви-
знаним таким, що закріплений у ЦК України, нормативним.

Отже,  з норм ЦК України, крім указаних загальних за-
сад цивільного законодавства, які є водночас і принципами 
цивільного права, випливають принципи рівності, автономії 
волі (диспозитивності). 

Диспозитивність  як  принцип  цивільного  права  сьогод-
ні  означає  закріплення  за  учасниками  цивільних  відносин 
юридично забезпеченої можливості на свій розсуд розпоря-
джатися цивільними правами, що належать їм, у тому числі 
й правом на  їх захист. Дія принципу диспозитивності про-
стежується  й  там,  де  від  особи  залежить,  скористатися  їй 
запереченням проти пред’явленої до неї вимоги чи ні. Так, 
якщо раніше суд або інший юрисдикційний орган застосо-
вував  позовну  давність  ex  officio,  незалежно  від  прохання 
зацікавленої сторони, то, відповідно до нового ЦК України, 
вона повинна застосовуватися лише за заявою сторони в спо-
рі. Диспозитивність виявляється, з одного боку, у тому, що в 
цивільному праві багато диспозитивних норм, а з іншого – у 
тому, що суб’єктам цивільного права надані широкі можли-
вості здійснення прав, що належать їм, за їхнім розсудом і за 
межами диспозитивних норм. 
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОВЕДЕННЯ  
МЕДИКО-БІОЛОГІЧНИХ ЕКСПЕРИМЕНТІВ В УКРАЇНІ

LEGAL REGULATION OF CONDUCTING  
MEDICAL-BIOLOGICAL EXPERIMENTS IN UKRAINE
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кафедри судової медицини та медичного права
Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

У статті досліджується проблема правового регулювання проведення медико-біологічних експериментів в Україні. Аналізується між-
народне законодавство, законодавство Європейського Союзу та України. Визначається співвідношення медико-біологічних експеримен-
тів і клінічних досліджень лікарських засобів. 

Ключові слова: медико-біологічний експеримент, клінічні випробування, лікарські засоби, експерименти, фармацевтичне право. 

В статье исследуется проблема правового регулирования проведения медико-биологических экспериментов в Украине. Анализи-
руется международное законодательство, законодательство Европейского Союза и Украины. Определяется соотношение медико-био-
логических экспериментов и клинических исследований лекарственных средств.

Ключевые слова: медико-биологический эксперимент, клинические испытания, лекарственные средства, эксперименты, фарма-
цевтическое право.

The article deals with the problem of legal regulation of conducting medical-biological experiments in Ukraine. International law, European 
Union and Ukraine legislation are being analyzed. determines the correlation between medical and biological experiments and clinical research 
of drugs. The relationship between medical and biological experiments and clinical research of drugs is determined.

Key words: medical biology experiment, clinical trials, drugs, experiments, pharmaceutical law.

Проведення  медико-біологічних  експериментів  (у 
тому  числі  й  за  участю  людини)  є  необхідною  умовою 
прогресу медицини. Робота науковців не може спиратись 
виключно на дані теоретичного характеру, оскільки вима-
гає практичного підтвердження тих чи  інших теорій або 
методик  лікування.  Лише  так  може  бути  забезпечений 
прогрес,  який,  безумовно,  має  колосальне  значення  для 
людства загалом.

При  цьому,  аби  досягти  загальної  користі  для  соціу-
му, пріоритетним має бути гарантування життя, здоров’я 
та  благополуччя  кожного  окремо  взятого  індивіда  серед 
забезпечення всіх  інших  інтересів  (матеріальних або не-
матеріальних).  Тому  будь-які  медико-біологічні  експери-
менти за участю людини, де б об’єктом експерименту була 
сама людина,  її біологічні матеріали або дані, які можна 
ідентифікувати, завжди перебували в площині посиленого 
етичного та правового контролю. 

Проблематика  проведення  медико-біологічних  експе-
риментів опосередковано була предметом розгляду таких 
науковців, як С.Б. Булеца, О.Ю. Кашинцева, І.Я. Сенюта, 

С.Г. Стеценко та деякі інші. Водночас питання є настільки 
етично і юридично важливим, оскільки зачіпає такі блага, 
як життя  і  здоров’я  індивіда, що потребує глибокого на-
укового осмислення. 

Метою статті є з’ясування особливостей правового ре-
гулювання проведення медико-біологічних експериментів 
в Україні та місця клінічних випробувань лікарських засо-
бів серед них. 

Метою  проведення  будь-якого  медико-біологічного 
експерименту  за  участі  живого  індивіда  як  об’єкта  до-
слідження  є  розуміння  біологічних  процесів  в  організмі 
людини, її реакції на те чи інше захворювання під час про-
ведення лікування, використання діагностики, превентив-
них заходів чи терапії за допомогою різних методик, про-
цедур та  інших способів  і засобів медичного впливу. Усі 
ці  елементи  повинні  регулярно  оцінюватись  за  чотирма 
основними критеріями: безпечність, ефективність, резуль-
тативність  і якість. Поряд  із ними також має бути засто-
сований  критерій  загальнодоступності. Це  є  необхідним 
із того погляду, що медико-біологічним експериментам за 
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участі людини завжди притаманний ризик. Водночас тут 
панує  уніфікована  формула:  прогнозована  користь  має 
бути  більшою,  ніж можливий  ризик.  Більше  того,  за  за-
гальним правилом, лікарі мусять негайно припинити до-
слідження, якщо ризики переважають потенційну користь 
або  є  переконливий  доказ  позитивних  чи  благотворних 
результатів [1]. 

Важливо  зазначити, що  саме  поняття  «медико-біоло-
гічний  експеримент»  у  наукових  джерелах  має  декілька 
аналогів. Наприклад, розкриваючи змістові характеристи-
ки медичного досліду, І.Я. Сенюта зазначає, що на націо-
нальному  нормативному  рівні  для  позначення медичних 
дослідів  використовуються  різні  словосполучення:  ме-
дичний дослід, медико-біологічний експеримент, клінічне 
випробування,  дослід  над  людиною.  У  доктрині,  попри 
наведені,  використовуються  й  інші,  зокрема  медичний 
експеримент, біомедичний експеримент, медико-біологіч-
ні  дослідження.  Таке  різнобарв’я  зумовлене  насамперед 
тим,  що  немає  нормативно  визначеної  дефініції  понят-
тя.  Доречно  впровадити  єдину  законодавчу  конструкцію 
щодо  найменування  цього  поняття  й  закріпити  її  визна-
чення [2, c. 44]. 

Більш предметно проблематика експериментів розгля-
далась О.Ю. Кашинцевою, яка запропонувала розмежову-
вати терапевтичний  і неклінічний експеримент: «Медич-
ним  терапевтичним  експериментом  визнають  дії  лікаря, 
спрямовані  на  поліпшення  стану  здоров’я  пацієнта,  в 
основу яких покладені нові, ще не випробувані методики. 
Відповідно до норм права та деонтології, лікування нови-
ми методами повинно мати науково виважене теоретичне 
підґрунтя. Медичний  терапевтичний  експеримент  не  ви-
ключає випробування медичних  гіпотез,  які можуть  зба-
гатити знання у відповідній галузі медицини, але основна 
його  мета  –  це  полегшення,  поліпшення  стану  хворого. 
Тобто дії, вчинені під час проведення медичного терапев-
тичного  експерименту,  спрямовані  насамперед  на  допо-
могу пацієнту, і лише опосередковано – на підтвердження 
чи спростування медичних гіпотез. Інша мета у медичного 
наукового експерименту» [3, с. 115]. 

Украй важливо під час проведення такого роду дослі-
джень знати етичну сторону, яка, безумовно, пов’язана й 
із юридичними аспектами. Тому науковці мають урахову-
вати норми міжнародного, регіонального й національного 
законодавства, якими врегульовані медико-біологічні до-
слідження  та  які  гарантують  захист  людських  індивідів 
під час визначення їх об’єктами дослідження. 

У науково-медичній спільноті є базові етичні та норма-
тивні приписи, необхідні для виконання. Так, ще 1 вересня 
1949 р. на 2-й Генеральній асамблеї Всесвітньої медичної 
асоціації  в Женеві  (Швейцарія)  прийнята Женевська  де-
кларація, у якій прописано, що, вступаючи до лікарської 
спільноти, лікар зобов’язується добросовісно й достойно 
виконувати  свій  професійний  обов’язок,  поважати  люд-
ське  життя  як  найбільшу  цінність,  не  використовувати 
свої знання всупереч законам гуманності [4].

Міжнародний  кодекс  медичної  етики,  прийнятий  на 
3-й Генеральній асамблеї Всесвітньої медичної асоціації в 
Лондоні (жовтень 1949 р.), визначає, що лікар повинен за-
вжди стверджувати найвищі стандарти професійної діяль-
ності. Лікар не повинен дозволяти фінансовим інтересам 
впливати на вільне та незалежне виконання професійних 
рішень в інтересах пацієнтів. Лікар не повинен дозволяти 
фінансовим інтересам впливати на вільне й незалежне ви-
конання професійних рішень в інтересах пацієнтів [5].

Положення  зазначених  вище  міжнародних  докумен-
тів покладені в основу найбільш предметного міжнарод-
но-правового  акта,  що  стосується  етичних  принципів 
проведення  медико-біологічних  експериментів  за  участі 
людини. Мова  йде  про  Гельсінську  декларацію Всесвіт-
ньої медичної асоціації «Етичні принципи медичних до-
сліджень за участю людини як об’єкта дослідження» від 1 

червня 1960 р. (далі – Гельсінська декларація). У статті 20 
цієї Декларації  міститься  найбільш  загальне  положення, 
що  має  безпосередній  вплив  на  проведення  медико-біо-
логічних  експериментів  над  людиною:  «Медичні  дослі-
дження за участю людини як об’єкта дослідження мають 
відповідати  загальноприйнятим  науковим  принципам, 
ґрунтуватися  на  доскональному  знанні  наукової  літера-
тури,  інших  значущих  джерел  інформації  й  відповідних 
лабораторних експериментах і в міру необхідності експе-
риментах на тваринах» [1]. 

Процедурні  питання  проведення  медико-біологічних 
експериментів  за  участі  людини  також  урегулювано  в 
Гельсінській  декларації.  Для  їх  проведення  обов’язково 
мають прописуватись відповідні протоколи дослідження. 
Зокрема, в ст. 14 цієї Декларації зазначено: «У протоколі 
також необхідно чітко визначити задіяні етичні аспекти й 
указати, як ураховані принципи чинної Декларації. Прото-
кол мусить містити відомості, що стосуються фінансуван-
ня, спонсорів, інституційної належності, інших потенцій-
них конфліктів інтересів, засобів заохочування суб’єктів і 
забезпечення лікування та/або компенсації суб’єктам, що 
постраждали в результаті участі в науковому дослідженні. 
Протокол  також має  включати  інформацію,  як  саме  піс-
ля  закінчення  дослідження  об’єкти  дослідження можуть 
отримати  доступ  до  заходів,  що  визначені  в  ході  дослі-
дження  як  благотворні,  або  до  іншого  належного  піклу-
вання, пільг» [1]. 

Отже,  світова  спільнота  поступово  після  закінчення 
Другої світової війни йшла шляхом упровадження міжна-
родних  етичних  і юридичних  стандартів поваги до люд-
ської особистості під час проведення медико-біологічних 
експериментів шляхом захисту їхніх прав та інтересів. На-
приклад, під посиленою правовою охороною перебувають 
вразливі категорії людей (діти, недієздатні, а також ті, хто 
не в  змозі надавати згоду на медичне втручання). Як га-
рантія тут використовується положення ст. 4 Гельсінської 
декларації, де зазначено, що лікар має такі зобов’язання: 
«Здоров’я мого пацієнта буде основним моїм клопотом», 
«Надаючи медичну допомогу, лікар має діяти виключно в 
інтересах пацієнта» [1]. 

Отже, поняття «медико-біологічний експеримент» по-
глинає собою інші, такі як «клінічні випробування лікар-
ських  засобів»,  «медичний  експеримент»,  «біологічний 
експеримент».

Різновидом  медико-біологічних  експериментів  за 
участю  людини  є  клінічні  випробування  лікарських  за-
собів.  Урегульовані  вони  як  на  регіональному  рівні, 
так  і  на  національному.  Оскільки  Україна  ще  27  квітня  
2014  р.  підписала Угоду  про  асоціацію між Україною,  з 
однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 
співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-чле-
нами, з іншої сторони [6], то зобов’язалась поступово на-
ближувати вітчизняне законодавство до європейського. 

Базовим  регіональним  нормативно-правовим  актом, 
що  регламентує  проведення  клінічних  випробувань  лі-
карських засобів, є Директива 2001/20/EC Європейського 
Парламенту й Ради від 4 квітня 2001 р. про зближення за-
конів, постанов та адміністративних положень держав ЄС 
щодо  застосування  належної  клінічної  практики  під  час 
проведення клінічних випробувань лікарських засобів для 
людини [7]. Метою прийняття цієї Директиви ЄС стала не-
обхідність  здійснення  універсального  захисту  досліджу-
ваних, підвищення якості  клінічних випробувань, досто-
вірності їх даних, гармонізації вимог і процедур комітетів 
з питань етики, збирання інформації щодо змісту, початку 
й  завершення  клінічних  випробувань,  до  яких  повинні 
мати  доступ  усі  держави-члени ЄС  (за  допомогою  ство-
рення  EudraCT).  Зокрема,  в  ст.  2  Директиви  2001/20/EC  
зазначено:  «Базові  принципи,  прийняті  для  проведення 
клінічних  досліджень  у  людей,  ґрунтуються  на  захисті 
прав і гідності людини стосовно біології та медицини, як, 
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наприклад, відображено в Гельсінській декларації (версія 
1996  року).  Захист  випробовуваних  у  клінічних  дослі-
дженнях  гарантується  за допомогою оцінювання ризику, 
що  ґрунтується  на  результатах  токсикологічних  експе-
риментальних  досліджень,  виконуваних  до  проведення 
будь-якого клінічного дослідження і скринінгу, виконува-
них етичними комітетами й компетентними відомствами 
країн-учасниць  ЄС,  а  також  за  допомогою  правил щодо 
захисту даних про особисте життя досліджуваних» [1].

Опосередковано  питання  клінічних  випробувань  лі-
карських засобів на регіональному рівні врегульовано та-
кож Директивою 2001/83/ЄС Європейського Парламенту 
та Ради ЄС «Кодекс Співтовариства стосовно лікарських 
препаратів,  призначених  для  споживання  людьми»  від  
6  листопада  2001  р.  та Директивою Комісії  від  8  квітня 
2005 р. № 2005/28/ЄС, яка встановлює засади й детальні 
настанови належної клінічної практики, що стосується до-
слідницьких  лікарських  засобів  для  використання  людь-
ми, а також вимоги до надання дозволу на виготовлення 
або імпорт таких продуктів, крім того, з урахуванням Ке-
рівних указівок Європейського медичного агентства щодо 
належної виробничої практики, а також щодо досліджен-
ня біодоступності й біоеквівалентності. 

Тобто  регіональні  стандарти  в  контексті  проведення 
медико-біологічних експериментів за участі людини спря-
мовані більшою мірою на забезпечення етичних і правових 
стандартів проведення клінічних випробувань лікарських 
засобів. Така ситуація склалась, тому що задля досягнення 
оптимального захисту досліджуваних необхідно постійно 
підвищувати якість клінічних випробувань і достовірність 
їх  даних  (наприклад,  шляхом  проведення  інспектування 
для  контролю  виконання  вимог  GMP  (Належної  вироб-
ничої практики) та GCP (Належної клінічної практики)). 
Такий  захист  стане можливим  лише  під  час  проведення 
гармонізаційних  процедур,  які  включають  здійснення 
порівняльно-правових  досліджень  щодо  відповідності 
законодавства  України  acquis communautaire,  перевірки 
проектів законів та  інших нормативно-правових актів на 
предмет їх відповідності acquis communautaire тощо. 

Щодо  національного  рівня  правового  регулювання, 
то в Україні базовим нормативно-правовим актом у сфері 
охорони здоров’я є Закон України «Основи законодавства 
України про охорону здоров’я» від 19 листопада 1992 р. 
№ 2801-XII, у ст. 20 якого зазначено, що держава сприяє 
розвитку наукових досліджень у сфері охорони здоров’я й 
упровадженню їх результатів у діяльність закладів і пра-
цівників охорони здоров’я [8].

Більш предметно клінічні випробування регламентова-
ні в ч. 1 ст. 7 Закону України «Про лікарські засоби», де 
зазначено, що клінічні випробування лікарських засобів –  
це  такі  випробування,  які  проводяться  з метою встанов-
лення  або  підтвердження  ефективності  й  нешкідливості 
лікарського засобу, що можуть проводитись у лікувально-
профілактичних закладах, які визначаються центральним 
органом виконавчої влади, що реалізує державну політику 
у  сфері  охорони  здоров’я  [9]. На  розвиток міжнародних 
положень у ч. 7 ст. 7 цього Закону України визначено, що 
клінічні  випробування  лікарських  засобів  проводяться 
після  обов’язкової  оцінки  етичних  і  морально-правових 
аспектів  програми  клінічних  випробувань  комісіями  з 
питань етики, які створюються та діють при лікувально-
профілактичних закладах, де проводяться клінічні випро-
бування [9]. 

Розвивають  положення  законів  України  підзаконні 
нормативно-правові  акти.  Сюди  можна  зарахувати  На-

каз Міністерства охорони здоров’я (далі – МОЗ) України 
«Про затвердження Порядку проведення клінічних випро-
бувань  лікарських  засобів  та  експертизи  матеріалів  клі-
нічних  випробувань  і  Типового  положення  про  комісії  з 
питань етики» від 23 вересня 2009 р. № 690 [10], а також 
низку настанов, серед яких – Настанова «Лікарські засо-
би.  Належна  клінічна  практика»,  затверджена  Наказом 
МОЗ України від 16 лютого 2009 р. № 95 [9], Настанова 
«Лікарські  засоби.  Порівняльність  біотехнологічних/біо-
логічних продуктів при змінах у процесі  їх виробництва 
(ICH Q5E)», затверджена Наказом МОЗ України «Про за-
твердження  настанов  з  питань  якості  біотехнологічних/
біологічних продуктів» від 8 серпня 2013 р. № 582  [12]. 
Ці підзаконні нормативно-правові акти розроблені з ура-
хуванням положень Good Clinical Practice, викладеної на 
основі  положень  Міжнародної  конференції  з  гармоніза-
ції  технічних  вимог  до  реєстрації  лікарських  препаратів 
для  людини  (International  Conference  on  Harmonization, 
ICH). Так,  згідно  з  п.  3.1 Наказу МОЗ України «Про  за-
твердження Порядку  проведення  клінічних  випробувань 
лікарських  засобів  та  експертизи  матеріалів  клінічних 
випробувань  і  Типового  положення  про  комісії  з  питань 
етики»,  усі  клінічні  випробування проводяться  відповід-
но до міжнародних етичних принципів  із  забезпеченням 
захисту  прав,  безпеки  та  благополуччя  досліджуваних. 
Клінічне  випробування може проводитись  тільки  в  тому 
випадку, якщо очікувана користь виправдовує ризик [10]. 
Тобто співвідношення користь/ризик є визначальним кри-
терієм  для  здійснення  захисту  досліджуваної  особи,  що 
прямо виходить із норм міжнародно-правового характеру, 
зазначених вище. Водночас, як зазначають деякі науковці, 
сьогодні  існує  низка  проблем  організації  та  проведення 
таких досліджень,  серед яких,  зокрема, недоліки в регу-
люванні митних питань поставок партій незареєстрованих 
лікарських  засобів  з  метою  клінічних  випробувань;  від-
сутність  належного  правового  підґрунтя  для  досліджень 
на базі лікувально-профілактичних закладів; забезпечення 
конфіденційності відповідно до міжнародних вимог; про-
блеми  клінічних  випробувань  із  застосуванням  плацебо; 
дотримання умов страхування [13, с. 15].

У  контексті  аналізованих  нормативно-правових  актів 
поняття «медико-біологічні експерименти» загалом і «клі-
нічні випробування лікарських засобів» зокрема видають-
ся  найбільш  термінологічно  вдалими.  Медико-біологіч-
ний експеримент – це науково-дослідна діяльність, метою 
якої є врятування життя, або поліпшення, або відновлення 
здоров’я конкретного пацієнта, яка також спрямована й на 
поліпшення громадського здоров’я та медицини загалом, 
проводиться  кваліфікованими  науковцями;  складовим 
елементом  медико-біологічних  експериментів  є  клінічні 
випробування лікарських засобів, що проводяться з метою 
з’ясування  безпечності,  якості,  результативності  й  ефек-
тивності лікарських засобів. На основі таких досліджень 
базується доказова медицина. Тому, аби провести клінічне 
випробування лікарського засобу, необхідно спочатку до-
слідити  вплив  лікарського  засобу на  рівні  клітини  і  тка-
нини тварин, потім на здорових добровольцях, а потім на 
хворих. Сьогодні в Україні спостерігається продовження 
процесу  гармонізації  та  імплементації  положень  регіо-
нального  законодавство  в  контексті  вдосконалення  пра-
вового регулювання проведення медико-біологічних екс-
периментів  загалом  і  клінічних  випробувань  лікарських 
засобів  зокрема.  Це  необхідна  умова  для  максимально 
ефективного забезпечення безпеки та захисту прав і сво-
бод учасників таких експериментів. 
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Статья посвящена анализу критериев определения разумности срока рассмотрения дела в порядке гражданского судопроизвод-
ства. Сделан вывод, что срок совершения процессуальных действий, который устанавливается законом или судом, должен в каждом 
случае учитывать необходимость соблюдения публичных и частных интересов. Проанализировано содержание публичных и частных 
интересов, которые могут быть учтены при определении разумности срока. 

Ключевые слова: пропорциональность, разумный срок рассмотрения дела, баланс частных и публичных интересов, ограничения 
процессуальных прав.

Стаття присвячена аналізу критеріїв визначення розумності строку розгляду справи в порядку цивільного судочинства. Зроблено 
висновок, що строк учинення процесуальних дій, який установлюється законом чи судом, повинен у кожному випадку враховувати необ-
хідність дотримання публічних і приватних інтересів. Проаналізовано зміст публічних і приватних інтересів, які можуть бути враховані під 
час визначення розумності строку. 

Ключові слова: пропорційність, розумний строк розгляду справи, баланс приватних і публічних інтересів, обмеження процесуальних 
прав.

The article is devoted to the analysis of the criteria for determining the reasonableness of the term of consideration of the case in civil pro-
ceedings. It is concluded that the deadline for the execution of individual legal proceedings, which is established by law or a court, must in each 
case take into account the need to respect public and private interests. The matter of public and private interests that can be taken into account 
when determining the reasonableness of the term is analyzed.

Key words: proportionality, reasonable time for consideration of the case, balance of private and public interests, restrictions on procedural 
rights.

Закрепление  в  обновленном  гражданском  процессу-
альном  законодательстве  Украины  разумности  сроков 
рассмотрения дела судом в качестве одного из основных 
принципов  гражданского  судопроизводства  (п.  10.  ч.  3  
ст.  2  Гражданского  процессуального  кодекса  Украины 
(далее  –  ГПК  Украины))  [1]  следует  рассматривать  как 
важный шаг, направленный на приведение отечественно-
го гражданского судопроизводства в соответствие с евро-
пейскими  стандартами правосудия. С целью реализации 

указанного  принципа,  на  суд  возложена  обязанность  на-
значать  разумные  сроки  для  совершения  процессуаль-
ных  действий.  Законодательством  определено,  что  срок 
является  разумным,  если  он  предусматривает  время, 
достаточное  с  учетом  обстоятельств  дела  для  соверше-
ния процессуального действия, и  соответствует  заданию 
гражданского  судопроизводства  (ст.  121  ГПК  Украины). 
Таким  образом,  понятие  «разумный  срок»  в  националь-
ном  гражданском  процессуальном  законодательстве  
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определяется через понятие «достаточный срок» без рас-
крытия критериев такой «разумности» и «достаточности». 
В то же время, как справедливо отмечается в литературе, 
эффективная реализация в правоприменительной практи-
ке национальных  судов идеи  разумности  сроков  требует 
четких  критериев  определения  разумного  срока,  что  по-
зволит  судам  оценивать  сложность  конкретного  дела  и, 
соответственно,  целесообразную продолжительность  су-
дебного разбирательства [2, c. 20].

Своевременность  судебного  разбирательства,  соблю-
дение разумности сроков рассмотрения дела как условия 
эффективности  гражданского  судопроизводства  неодно-
кратно привлекали внимание украинских исследователей 
в контексте анализа задания, принципов и стадий граждан-
ского судопроизводства  (в частности работы О. Андрий-
чук, В. Буги, В. Комарова, Д. Луспеника, М. Коханской,  
С. Короеда, С. Фурсы, В. Тертишникова, М. Штефана и 
др.  авторов),  а  также  в  рамках  имплементации  в  нацио-
нальное  судопроизводство  конвенционных  стандартов 
права  на  судебную  защиту.  Проблемам  осуществления 
производства по гражданским делам в течение разумных 
сроков, анализу причин нарушения судами сроков рассмо-
трения гражданских дел, исследованию сущности понятия 
«разумный срок» с учетом практики Европейского суда по 
правам человека (далее – ЕСПЧ) посвящены научные тру-
ды И. Изаровой, О. Гончаренко, Н. Сороки, П. Гуйвана, В. 
Лагуты, А. Свирина, А. Марунич  и  других  авторов. Но, 
учитывая изменения в украинском процессуальном зако-
нодательстве, вступившие в силу после декабря 2017 года 
[1], актуальность определения критериев разумности сро-
ков судебного разбирательства в гражданском судопроиз-
водстве значительно повысилась, в частности, в контексте 
реализации введенного в ГПК Украины принципа пропор-
циональности и обеспечения баланса публичных и част-
ных интересов.

Таким образом, целью статьи является поиск с учетом 
обновленного  гражданского  процессуального  законода-
тельства  Украины  прикладных  критериев  для  определе-
ния на национальном уровне разумного срока рассмотре-
ния  гражданского  дела  судом как необходимого  условия 
справедливого судебного разбирательства.

Статьей  6  Конвенции  о  защите  прав  человека  и  ос-
новных  свобод  гарантировано  каждому  лицу  право  на 
рассмотрение  его  дела  в  разумный  срок  [3].  Требование 
принципа  разумности  срока  рассмотрения  дела  можно 
проследить  в  Заключении №  6  (2004)  Консультативного 
совета  европейских  судей  относительно  справедливого 
рассмотрения в разумный срок  [4]. Содержание данного 
принципа  конкретизируется  в  практике  ЕСПЧ,  которым 
разработаны критерии оценки соблюдения разумного сро-
ка судебного разбирательства с учетом конкретных обсто-
ятельств: сложность дела; последствия несоблюдения раз-
умного срока для заявителей; оперативность работы суда 
и соответствующих государственных органов; поведение 
заявителя; важность дела для заявителя (например, реше-
ния по делам «Kudla v. Poland» [5], «Frydlender v. France» 
[6], «Comingersoll SA v. Portugal» [7], «Capuano v. Italy [8], 
«Kalashnikov v. Russia» [9] и др.).

В соответствии с п. 7 ч. 2 ст. 129 Конституции Украины 
[10], п. 10 ч. 3 ст. 2 ГПК Украины, разумность сроков рас-
смотрения дела относится к основным принципам граж-
данского  судопроизводства.  Понятие  разумного  процес-
суального срока закреплено в ч. 2 ст. 121 ГПК Украины, 
которая устанавливает, что срок является разумным, если 
он предусматривает время, достаточное с учетом обстоя-
тельств дела для совершения процессуального действия, 
и соответствует заданию гражданского судопроизводства.

Среди  ученых  в  области  процессуального  права  вы-
сказаны различные точки зрения относительно сущности 
термина  «разумный  срок» и  критериев  его  определения. 
Так,  по мнению О. Андрийчук,  разумный  срок  является 

совокупностью  процессуальных  сроков,  установленных 
процессуальным законом для разрешения дела без необо-
снованных задержек, течение которых начинается со дня 
открытия производства по делу, а заканчивается вступле-
нием в законную силу судебного решения или его испол-
нением, без утраты его смысла и возможности достижения 
практических  целей  заинтересованными  лицами.  Доста-
точный срок рассматривается автором как составляющая 
разумного срока и определяется как промежуток времени, 
минимальные границы которого необходимы для всесто-
роннего, полного, объективного и непосредственного ис-
следования  судом доказательств и принятия  законного и 
своевременного решения по делу [11, с. 6–7, 12].

Как  отмечает А. Свирин,  разумный  срок  рассмотрения 
дела – это оценочный критерий, зависящий от объективных 
обстоятельств, таких как сложность дела, поведение заяви-
теля и судебных органов, важность предмета рассмотрения 
и его  значимость для  заявителя. При определении продол-
жительности сроков по своему усмотрению суд должен учи-
тывать  принципы  диспозитивности  и  состязательности,  а 
также предельные сроки рассмотрения дела [12, с. 141, 143].

Ю. Навроцкая указывает, что термин «разумный срок» 
является не временным по своей сути, а отражает алгоритм 
и  принципы  оценки  продолжительности  рассмотрения 
дела судом. Автор с учетом практики ЕСПЧ отмечает це-
лесообразность установления стандарта оценки судебных 
процедур,  длительность  которых определенным образом 
зависит от  усмотрения  судьи. В качестве  критериев раз-
умности сроков рассмотрения дел были предложены сле-
дующие:  направленность  действий  суда на максимально 
полную защиту нарушенного права; своевременное при-
нятие мер по предоставлению сторонами необходимых и 
достаточных доказательств; отложение рассмотрения дела 
не более одного раза при условии судебного контроля за 
использованием  предоставленного  сторонам  и  самому 
суду дополнительного времени [13, c. 154].

По  мнению  И.  Турчин-Кукариной,  предпосылкой  со-
блюдения  судами  соответствия  сроков  рассмотрения  дел 
критериям  разумности  является  достижение  гармонии  в 
обеспечении оперативной защиты нарушенных прав и со-
вершении  участниками  процесса  обязательных,  по  ГПК 
Украины,  действий,  которые  необходимы,  по мнению  су-
дьи, и целесообразны, по убеждению других участников су-
дебного процесса [14, с. 121]. В судебной практике, в част-
ности  Высшим  специализированным  судом  Украины  по 
рассмотрению гражданских и уголовных дел, указывалось 
на оценочный характер понятия «разумный срок» и разъ-
яснялось, что разумным является срок, который объективно 
необходим для выполнения процессуальных действий, при-
нятия процессуальных решений и разрешения дела [15].

Таким  образом,  представители  украинской  доктрины 
гражданского процессуального права и практики едины во 
мнении, что разумность сроков рассмотрения дела судом 
является достаточно неопределенным по своему объему и 
содержанию понятием. Поиск прикладных критериев для 
определения на национальном уровне разумного срока яв-
ляется определяющим для обеспечения своевременности 
рассмотрения и разрешения  гражданских дел. В  аспекте 
такого поиска важен учет публичных и частных интересов 
в определении разумности сроков рассмотрения и разре-
шения дела судом. В связи с этим большое значение имеет 
законодательное  закрепление  принципа  пропорциональ-
ности  (ст.  11  ГПК  Украины).  Законодателем  сделан  ак-
цент, что суд определяет в пределах, установленных ГПК 
Украины, порядок осуществления производства по делу. 
Поэтому  соответствующие  критерии  важны  в  правопри-
менительной  деятельности,  и  эта  важность  обусловлена 
имплементацией  Украиной  международных  стандартов 
правосудия, предусматривающих учет различных интере-
сов при определении порядка рассмотрения гражданских 
дел и являющихся проявлением верховенства права.
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В  соответствии  с  п.  1  ст.  6 Конвенции  о  защите  прав 
человека  и  основных  свобод,  пропорциональность  пред-
полагает, что ограничения прав не будут совместимы, если 
они не имеют правомерной цели и отсутствует пропорци-
ональное  соотношение между примененными средствами 
и  поставленной  целью  [16,  с.  71].  К  развитию  принципа 
пропорциональности  большие  усилия  приложил  ЕСПЧ. 
Анализируя в определенном деле соблюдение требования 
пропорциональности, ЕСПЧ последовательно решает сле-
дующие  группы  вопросов:  установлено  ли  ограничение 
законом или в соответствии с законом; существует ли леги-
тимная цель; необходима ли цель в демократическом обще-
стве. Поэтому возникает необходимость проведения в от-
дельно взятом случае «теста на пропорциональность», как 
это выработано в практике ЕСПЧ [17]. В большинстве слу-
чаев ЕСПЧ применяет тест на пропорциональность, также 
известный как тест на «сущность права» (Foucher v. France, 
§  29–38  [18]). По делу Р. Дэйли против  государственного 
секретаря Министерства внутренних дел лорд Штейн при-
нял такое определение пропорциональности: законодатель-
ная цель достаточно важна, чтобы оправдать ограничение 
основного права; меры, направленные на достижение зако-
нодательной цели, рационально связанны с ней; средства, 
используемые для ограничения права, необходимы для до-
стижения цели. Таким образом, пропорциональность пред-
полагает анализ связи между ограничительными мерами и 
их целью [19]. В других случаях ЕСПЧ использует катего-
рию  «справедливый  баланс»  или  «разумная  взаимосвязь 
между средствами и целью, которая должна быть достиг-
нута». Таким образом, два из вопросов теста – пригодность 
и  необходимость  –  сосредоточены  на  эмпирических  про-
блемах. Два других – законная цель и сбалансированность 
– являются нормативными [20]. 

Учеными  характеристики  пропорциональности  сво-
дятся к тому, что цель установления ограничений должна 
быть легитимной и значимой; ограничения, преследующие 
такую цель, должны быть объективно оправданы, обосно-
ваны; при применении ограничений должен обеспечивать-
ся баланс частных и публичных интересов [16, c. 197–203].  
В  рамках  соответствующего  толкования  пропорциональ-
ность срока разрешения дела следует понимать исходя из 
того,  что  интерес  государства  в  скорости  рассмотрения 
и  разрешения  дела  не  должен  нанести  ущерб  интересам 
участника  дела  в  том,  что  его  дело  будет  тщательно  ис-
следовано и будет обеспечено право быть выслушанным и 
услышанным судом. Соответственно, установление сроков 
судом и упрощение процедур рассмотрения и разрешения 
гражданских дел должны внедряться с учетом пропорцио-
нальности. В этом аспекте следует признать справедливым 
закрепление в ГПК Украины в качестве задания граждан-
ского судопроизводства своевременное рассмотрение и раз-
решение гражданских дел.

Частные интересы участника дела, очевидно, могут и 
должны  быть  разумно  ограничены  с  целью  соблюдения 
интересов государства в осуществлении судопроизводства 
в целом и конкретном деле в частности. Государство ответ-
ственно за организацию судебной власти и осуществление 
надлежащего  правосудия  перед  обществом  и  частными 
лицами [16, с. 195]. Разумный баланс между основными 
показателями судопроизводства должен толковаться толь-
ко в контексте достижения наилучшего процессуального 
результата с наименьшими затратами и заключается в ра-
циональном использовании и оптимальном соотношении 
процессуальных средств, расходов и времени  [21, с. 19].  
Поиск  баланса  между  публичными  и  частными  интере-
сами в гражданском процессе – это необходимое условие 
для определения срока рассмотрения дела, который учи-
тывает указанные показатели, а не только стремление су-
дебной системы к лучшим темпоральным показателям.

Международные стандарты в сфере судопроизводства 
обусловливают поиск разумного баланса между сроками 

рассмотрения и разрешения дела и объективным установ-
лением  обстоятельств  гражданского  дела.  Следует  при-
знать справедливым положение, что разрешение дела по 
существу может потерять смысл или значительно снизить 
значение его для заявителя, если решение судом принято 
с неоправданной задержкой. В европейских странах акту-
альны публично-правовые методы регулирования процес-
суальной деятельности, для которых характерны усиление 
власти суда и возложение на стороны обязанности содей-
ствовать  развитию  процесса  (принцип  концентрации) 
[22,  c.  6].  Впрочем,  концентрация,  упрощение  порядка 
судебного  разбирательства  по  определенным категориям 
дел,  разрешение  определенных  категорий  дел  в  порядке 
письменного производства и сокращение сроков не долж-
ны быть препятствием для обеспечения права быть выслу-
шанным и услышанным судом (ст. 5 Принципов трансна-
ционального гражданского процесса [23]; Сase of Fomin v 
. Moldova, § 22–34 [24]), права на мотивированное реше-
ние (Сase of Van de Hurk v. the Netherlands, § 61 [25]; Сase 
of H. v. Belgium, § 53 [26]; Сase of Suominen v. Finland, § 36 
[27]) и эффективное восстановление в правах [28]. Закре-
пление  принципа  разумности  сроков  рассмотрения  дела 
судом обусловлено необходимостью выполнения задания 
своевременного рассмотрения и разрешения гражданских 
дел и должно поддерживать баланс между сроком реше-
ния дела и верховенством права [21, с 67–68]. С точки зре-
ния обеспечения соответствующего баланса более оправ-
дано рассмотрение каждого дела в течение срока, который 
бы учитывал индивидуальные особенности гражданского 
дела  и  обеспечивал  полное  и  объективное  установление 
обстоятельств дела [21, с. 198].

При определении разумности срока решения дела пу-
бличный интерес проявляется в распределении ресурсов 
на  решение  всех  дел,  находящихся  в  производстве  суда 
и конкретного судьи, соблюдении определенных импера-
тивных предписаний гражданского процессуального зако-
нодательства,  в  частности  законности  и  обоснованности 
процессуальных  решений  и  решения  по  существу  дела. 
Частный интерес заявителя или истца проявляется в вос-
становлении в правах или в подтверждении правового по-
ложения, ответчика – в достаточном времени подготовить 
правовую позицию по делу и предоставить возражения; в 
целом для участников дела – в качестве и полноте рассмо-
трения дел, справедливости принятого решения. Наряду с 
этими показателями нельзя не учитывать возможные неза-
конные препятствия, которые могут в рамках реализации 
юридического интереса создавать стороны и их предста-
вители: злоупотреблять процессуальными правами и затя-
гивать рассмотрение дела. Впрочем, однозначность даже 
этих положений нельзя признать, поскольку темпоральные 
рамки решения дела должны быть оптимальными и учи-
тывать и интерес истца получить восстановление в правах 
в максимально возможные короткие сроки, и достаточное 
время для совершения необходимых и формальных про-
цессуальных действий с учетом обстоятельств дела (в том 
числе  критерии  разумности  срока,  выработанные  ЕСПЧ 
[5; 6; 7]), и, акцентируем, в соответствии с заданием су-
допроизводства (ст. 121 ГПК Украины). В этой связи оп-
тимальное соотношение между затраченными темпораль-
ными,  процессуальными  и  материальными  ресурсами 
как  основными  показателями  судопроизводства  должно 
учитывать стремление судебной системы к установлению 
действительных обстоятельств дела, что, в свою очередь, 
обусловливает место и процессуальную активность суда.

Законодательное  или  дискреционное  установление 
срока  на  разрешение  дела,  совершение  отдельного  про-
цессуального  действия  или  реализация  процессуальных 
прав и обязанностей участников дела должны оценивать-
ся через пропорциональность. Пропорциональность в об-
щем понимании предложена ЕСПЧ и закреплена в ст. 11  
ГПК Украины через соблюдение разумного баланса между 
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частными  и  публичными  интересами,  должна  обеспечи-
вать  гарантии  верховенства  права.  Пропорциональность 
в  узком  или  специальном  значении  определяется  ЕСПЧ 
через критерии сложности дела, поведения заявителя, по-
ведения властей, важности дела или предмета спора для 
заявителя и  закреплена  в  ст.  11 ГПК Украины как необ-
ходимость принимать во внимание индивидуальные осо-

бенности каждого дела, а также в ст. 121 ГПК Украины. 
Именно с учетом этих положений необходимо толковать 
разумность срока разрешения дела, главную идею чего и 
реализовано в определении в ст. 2 ГПК Украины задания 
гражданского  судопроизводства,  где  справедливое  рас-
смотрение  и  разрешение  дела  поставлено  в  один  ряд  со 
своевременностью.
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У статті досліджена проблема застосування електронного листування як доказу в цивільному процесі. Зосереджено увагу на питанні 
ідентифікації відправника електронного повідомлення під час дослідження та оцінки доказів. Зроблено висновки щодо необхідності оці-
нювати електронне листування комплексно, з урахуванням інших наявних доказів.

Ключові слова: електронний доказ, електронне листування, оцінка доказів, дослідження доказів, показання свідків, судова екс-
пертиза.

В статье исследована проблема использования электронной переписки в качестве доказательства в гражданском процессе. Сосре-
доточено внимание на вопросе идентификации отправителя электронного сообщения во время исследования и оценки доказательств. 
Сделаны выводы о необходимости оценивать электронную переписку комплексно, с учетом других имеющихся доказательств.

Ключевые слова: электронное доказательство, электронная переписка, оценка доказательств, исследование доказательств, по-
казания свидетелей, судебная экспертиза.

The problem of using electronic correspondence as evidence in a civil procedural legislation was under consideration in this article. The ac-
cent was made on the question of identifying the sender of an e-mail during the investigation and assessment of evidence. The conclusions were 
made on the necessity to assess electronic correspondence comprehensively, taking into account other available evidence.

Key words: electronic evidence, electronic correspondence, assessment of evidence, investigation of evidence, testimony of witnesses, сivil 
procedural legislation.

Є загальновідомим, що з 15 грудня 2017 року набрав 
чинності Закон України «Про внесення змін до Господар-
ського процесуального кодексу України, Цивільного про-
цесуального кодексу України, Кодексу адміністративного 
судочинства  України  та  інших  законодавчих  актів»  від  
03 жовтня 2017 року № 2147-VIII  [1], яким були змінені 
деякі  існуючі  та  запроваджені  нові  інститути  судового 
процесу. Серед  останніх  є  норми щодо  електронних  до-
казів.  Протягом  2018  року  цією  новелою  почали  корис-
туватися учасники процесу та суди. Однак у цивільному 
процесі,  враховуючи  його  достатню  тривалість  у  нашій 
країні,  переважна  більшість  судових  рішень  із  застосу-
ванням норм щодо електронних доказів винесена судами 
першої  інстанції.  Практика  ж  касаційної  чи  навіть  апе-
ляційної  інстанції  щодо  електронних  доказів  фактично 
відсутня. Це  зрозуміло,  враховуючи  відносно  невеликий 
строк  «узаконення»  в  українському  нормативному  полі 
поняття  «електронний  доказ». Однак  за  кожним непере-
віреним,  тобто  гіпотетично  невірним  судовим  рішенням 
стоять живі учасники процесу. 

Така ж само ситуація, як із судовою практикою, скла-
лася з науковими публікаціями з цієї тематики. Єдине дис-
ертаційне дослідження з проблематики електронних засо-
бів доказування захищене у 2016 році А.Ю. Каламайком 
[2]  і не враховує фундаментальних змін кінця 2017 року 
до Цивільного процесуального кодексу (далі – ЦПК) Укра-
їни. Статті у фаховій та науковій періодиці носять пере-
важно характер постановки проблеми.

Серед проблем, що на цей  час  визначені,  є,  зокрема, 
питання щодо коректності самої назви «електронний до-
каз», складності визначення «оригінальності» цифрового 
документу та інші. Поза увагою залишилася ще одна про-
блема, яка є «на поверхні». Останні роки в мережі Інтер-
нет велике поширення отримали угоди, укладені шляхом 
прийняття  оферти,  розміщеної  в  соціальних  мережах, 

сайтах оголошень, власному веб-сайті особи тощо. Пере-
важно такі угоди, особливо угоди купівлі-продажу, укла-
даються  шляхом  телефонних  переговорів,  листування  в 
соціальних  мережах,  у  сервісі,  наданому  сайтом  оголо-
шень,  або  мобільних  месенджерах.  Оплата  відбувається 
перерахуванням коштів на картковий рахунок особи, що 
розмістила оголошення. Таким чином, окрім електронно-
го  листування,  жодних  матеріальних  доказів щодо  умов 
угоди не існує. Враховуючи викладене, ми поставили собі 
за мету  дослідити  проблему  використання  електронного 
листування як доказу в цивільному процесі та запропону-
вати шляхи її вирішення. 

У  нормативному  полі  на  перший  погляд  все  досить 
просто. Статтею 100 ЦПК України передбачено, що елек-
тронними доказами є «текстові, мультимедійні та голосові 
повідомлення». Однак на практиці це  зовсім не означає, 
що сторона як доказ може надати суду роздруківку елек-
тронного листування та отримати позитивне рішення. Так, 
наприклад, до цього часу суди інколи плутають електро-
нні документи в розумінні Закону України «Про електро-
нні документи та електронний документообіг» [3] та пе-
реписку  між  фізичними  особами,  помилково  вважаючи, 
що  підтвердженням  достовірності  останньої  є  наявність 
електронного підпису [4]. Хоча ще у 2014 році Вищім спе-
ціалізованим  судом України  з  розгляду  цивільних  і  кри-
мінальних справ чітко була висловлена позиція: «Аналіз 
положень Закону України «Про електронні документи та 
електронний документообіг» свідчить про те, що особливі 
вимоги встановлено до документів, які мають відповідні 
реквізити та призначення. Листування фізичних осіб, яке 
здійснюється  шляхом  використання  електронної  пошти, 
до таких документів не належить» [5].

На цей час існує безліч сервісів, які дозволяють корис-
тувачам  обмінюватися  електронними  повідомленнями. 
Умовно їх можна поділити на: 
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1) електронну пошту;
2) мобільні SMS та MMS-сервіси;
3)  месенджери  (спеціальні  програми  для  обміну  по-

відомленнями  та  даними,  як,  наприклад,  Skype,  Viber, 
Telegram тощо); 

4) месенджери, що є скриптом, «вбудованим» у струк-
туру веб-сайту, та дозволяють обмінюватися повідомлен-
нями (сервіс для листування, що вбудований в електронну 
структуру сайту оголошень OLX, тощо);

5) соціальні мережі;
6) інші сервіси.
Будь-яким  із  цих  засобів  люди  можуть  домовляти-

ся  про  вчинення  правочину  і  в  подальшому  виконувати 
його умови. Однак якщо одна зі сторін не виконала свої 
зобов’язання, виникає спірна ситуація й електронне лис-
тування потрапляє на стіл судді, після чого виникає питан-
ня щодо ідентифікації відправника. 

Щодо  першої  категорії  електронних  повідомлень, 
оскільки  здебільшого  компанії,  які  надають  користува-
чам  «електронні  поштові  скриньки»,  під  час  реєстрації 
нової «скриньки» не вимагають будь-якого підтверджен-
ня  особи  користувача,  ідентифікація  авторства  таких 
повідомлень  є  досить  складною. Є  декілька  її  варіантів. 
По-перше,  А.Ю.  Каламайком  вірно  вказано,  що  адреса 
електронної  пошти  складається  з  назви  сайту,  на  якому 
розміщена скринька, символу «@» та  індивідуальної на-
зви скриньки, котра часто є особистим ім’ям користувача 
[6,  с.  114].  Безумовно,  це  не  є  безперечним  доказом  на-
лежності певної пошти конкретному користувачеві, однак 
у разі комплексної оцінці доказів цей факт може бути взя-
тий до уваги. По-друге, якщо компанія, яка надає послуги 
електронної пошти, є резидентом України та для реєстра-
ції вимагає підтвердження даних, наданих користувачем, 
такі дані можуть бути, з урахуванням вимог процесуаль-
ного законодавства, отримані від цієї компанії. По-третє, 
А.Ю. Каламайко також указує на можливість довести на-
лежність  певної  електронної  адреси  певному  користува-
чеві  завдяки показанням свідків щодо  застосування кон-
кретної електронної адреси конкретним користувачем під 
час іншого листування, під час листування користувача із 
судом протягом судового процесу, або якщо свідок бачив, 
як  власник  електронної  адреси  створював  повідомлення  
[7, с. 116]. По-четверте, електронна адреса може бути вка-
зана як така, що належить особі, в будь-якому офіційному 
документі.  По-п’яте,  нарешті,  не  слід  відкидати  можли-
вість визнання стороною під час надання пояснень у про-
цесі, що певна електронна адреса належить саме їй.

Щодо  другої  категорії  електронних  повідомлень,  то 
вони  є  «жорстко  прив’язаними»  до  номеру  мобільного 
телефону. З одного боку, це полегшує ідентифікацію від-
правника повідомлення. Якщо відправник уклав контракт 
з оператором мобільного зв’язку, останній має повну  ін-
формацію про особу власника мобільного номеру, з якого 
відправлялося  повідомлення,  і  якщо  власник  номеру  не 
доведе, що номер вибув з його володіння поза його волею 
(був викрадений тощо), то можна вважати доведеним, що 
автором  електронних  повідомлень  є  він.  Однак,  на  від-
міну  від,  наприклад,  РФ,  в  Україні  сім-карти  мобільних 
номерів, що працюють на умовах передплати, продаються 
вільно, без обов’язкової ідентифікації покупця такої кар-
ти. Тому ймовірна ситуація, коли сторона в судовому про-
цесі буде оспорювати належність мобільного номеру саме 
їй. У такому випадку, як і з попередньою групою електро-
нних повідомлень,  їхнього  автора можна  ідентифікувати 
завдяки показанням свідків та наявності конкретного мо-
більного  номеру  в  документах,  які  ідентифікують  особу 
власника номеру.

У третій категорії електронних повідомлень ідентифіка-
ція їхнього автора залежить від специфіки месенджеру. Так, 
наприклад, месенджер Viber використовує для ідентифікації 
відправника та адресата номер мобільного телефону, тому 

для  ідентифікації автора повідомлень, відправлених через 
цей месенджер, можуть бути застосовані ті ж правила, що 
й  для  попередньої  категорії.  Але,  наприклад,  месенджер 
Skype використовує для ідентифікації користувачів автори-
заційні облікові записи. І якщо сторона не має доказів, які 
б переконливо свідчили, що обліковий запис належить саме 
відправнику, то зробити ідентифікацію відправника повідо-
млень через цей месенджер буде досить важко.

Четверта категорія електронних повідомлень є склад-
ною для ідентифікації відправника. По-перше, відправни-
ка повідомлення може бути ідентифіковано через запит до 
власника веб-сайту, що надає можливість листування. Це 
можливе у разі, якщо власник веб-сайту вимагає під час 
реєстрації  персональні  дані  особи  та  зберігає  їх.  Також 
досить важливо, щоб власник сайту територіально знахо-
дився в Україні, оскільки в іншому випадку отримати від 
нього певну інформацію було б складно. 

П’ята  категорія  електронних  повідомлень  (повідо-
млення  в  соціальних  мережах)  є  найпоширенішою,  од-
нак досить складною для ідентифікації відправника. Вона 
має  достатньо  багато  спільного  з  четвертою  категорією.  
В Україні на цей час дуже замало судової практики із цього 
питання. Цілком  закономірно, що  рішенням Овідіополь-
ського районного суду Одеської області від 17.10.2016 р. 
по справі № 509/2305/16-ц роздруківка листування в соці-
альній мережі «Однокласники» була визнана неналежним 
доказом [8]. 

Щодо всіх категорій електронних повідомлень є мож-
ливість  ідентифікації  автора  через  надання  як  речового 
доказу  пристрою,  з  якого  велося  електронне  листування 
та проведення відповідної судової експертизи. Однак таке 
дослідження можливе або за активної співпраці сторін із 
судом,  або  через  вилучення  пристрою  в  порядку,  перед-
баченому ст. 146 ЦПК України. 

Іноді можливий варіант ідентифікації відправника по-
відомлення  завдяки  аналізу  метаданих,  які  прикріплені 
до  листа  та  дозволяють  встановити  IP-адресу  відправ-
ника. Ці дослідження має  виконувати  спеціаліст у  сфері 
комп’ютерних технологій. Якщо згадувати про IP-адресу, 
слід також згадати про рішення ЄСПЛ за позовом І. Бене-
діка проти Словенії від 24.04.2018 р. Зміст рішення поля-
гає в тому, що ідентифікація користувача по IP-адресі без 
його згоди є порушенням ст. 8 Конвенції з прав людини та 
основних свобод [9].

У дисертації російського дослідника питань електро-
нних доказів С.П. Ворожбита викладений досить змістов-
ний перелік питань, які під час дослідження електронного 
листування в суді дозволять ідентифікувати автора повідо-
млення:

1) чи може автор, одержувач або третя особа впізнати 
роздруківку електронного повідомлення; 

2) чи точно відображено в роздруківці те, що було на 
екрані комп’ютера; 

3) чи може хтось дати показання для встановлення ав-
тора/відправника електронного повідомлення; 

4) чи потребувалось введення пароля для відправлен-
ня чи одержання електронного повідомлення автором чи 
одержувачем; 

5) чи було одержане повідомлення; 
6) чи вказано в повідомленні його джерело, наприклад, 

ім’я автора та/або його адреса електронної пошти; 
7) чи користувався автор комп’ютером у цей день; 
8) чи були факти, які обговорювались в електронному 

повідомленні, відомі лише особі, яка його відправила, або 
про них знали також інші особи; 

9) чи були певні відмінні характеристики в стилі, ма-
нері письма; 

10) чи були у автора певний набір слів або структура 
речення; 

11) чи міг автор знати інформацію, що міститься в по-
відомленні; 
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12) чи мали місце наступні дії або розмови щодо цього 
повідомлення; 

13) після отримання повідомлення чи була у кого-не-
будь розмова з його автором, яка показує його обізнаність 
про зміст та зв’язок з даним повідомленням; 

14) чи  здійснював автор дії, що послідкували  за цим 
повідомленням. Наприклад,  у  комерційній  діяльності  це 
може  бути  відправка  товару,  який  згадується  в  повідо-
мленні. Така поведінка є похідною автентифікацією дже-
рела повідомлення [10, c. 144–145].

Підсумовуючи  викладене,  слід  констатувати,  що  не-
зважаючи  на  той  факт,  що  електронне  листування  вже 
ввійшло  до  нашого  побуту  і  навіть  було  певним  чином 
юридизоване,  до  цього  часу  не  сформовано  достатньої 
юридичної практики з питань його застосування як дока-
зу  в  цивільному процесі.  Тим  більше, що  чинне форму-
лювання ч. 2–3 ст. 100 ЦПК України фактично дає судам 
можливість не приймати електронні докази, посилаючись 
на те, що неможливо встановити їхню «оригінальність». 

Після  усунення  вказаної  вище  проблеми  у  форму-
люванні  слід  зосередитися  на  вирішенні  двох  питань 
щодо  електронного  листування  як  доказу:  1)  складність 
установлення  автентичності  електронного  листування;  
2) складність ідентифікації відправника електронного по-
відомлення. 

З  огляду  на  вказане  вище  судам  під  час формування 
практики  щодо  застосування  електронного  листування 
як доказу слід з’ясовувати обставини листування, дії, які 
вчинювалися  сторонами  після  листування,  тобто  підхо-
дити до оцінки такого доказу комплексно, з урахуванням 
інших наявних доказів. За наявності відповідного клопо-
тання від сторін доречним було б більш широке призна-
чення судових експертиз щодо достовірності електронних 
доказів.  Крім  того,  слід  підвищувати  загальний  рівень 
комп’ютерної  грамотності  працівників  судової  системи, 
що  дозволить  зрозуміти  специфіку  виникнення  електро-
нного  листування  та  задати  вірні  питання  сторонам  для 
повного та об’єктивного розгляду справи.
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Стаття присвячена висвітленню питань доктринального визначення поняття й розуміння права людини на життя, що забезпечує 
природне існування людини в цивільному праві України. Здійснено аналіз окремих положень Конституції України, Цивільного кодексу 
України щодо визначення змісту поняття права на життя.

Ключові слова: життя, право на життя, немайнове право, зміст права на життя.

Статья посвящена освещению вопросов доктринального определения понятия и понимания права человека на жизнь, что обеспе-
чивает естественное существование человека в гражданском праве Украины. Осуществлен анализ отдельных положений Конституции 
Украины, Гражданского кодекса Украины по определению смысла понятия права на жизнь.

Ключевые слова: жизнь, право на жизнь, неимущественное право, содержание права на жизнь.

The article is devoted to the issues of doctrinal definition of the concept and understanding of the human right to life, which ensures the 
natural existence of a person in the civil law of Ukraine. The author analyzes individual provisions of the Constitution of Ukraine, the Civil Code 
of Ukraine, by definition, the meaning of the concept of the right to life.

Key words: life, right to life, non-property right, maintenance of the right to life.
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Право людини на життя посідає важливе місце в систе-
мі прав людини, що зумовлено особливою цінністю блага, 
яке лежить у його основі. Саме існування людини зумови-
ло існування цього права. Цивільне законодавство України 
говорить про невід’ємне право на життя в кожної людини; 
жодна фізична особа не може бути позбавлена життя й має 
право захищати своє життя від протиправних посягань за 
будь-яких  засобів,  які  не  заборонені  законом.  Це  право 
закріплено як міжнародним правом,  так  і  конституціями 
більшості незалежних демократичних держав. Відповідно 
до ст. 3 Конституції України, людина, її життя і здоров’я, 
честь  і  гідність,  недоторканність  і  безпека  визнаються  в 
Україні найвищою соціальною цінністю. Життя людини є 
об’єктом правової охорони, оскільки саме держава пови-
нна  створювати механізми,  які  б максимально  захищали 
життя від будь-яких посягань.

Право на життя є досить об’ємним поняттям і розгля-
дається з позицій різних дисциплін, але ситуація в Україні 
дає зрозуміти, що таке важливе поняття є недостатньо до-
слідженим і закріпленим на законодавчому рівні. 

Особисті немайнові права завжди є актуальною темою 
в  ході  наукових  дискусій,  зокрема  право  на  життя  дослі-
джували  вітчизняні  вчені:  К.  Гориславський,  М.  Малеїна, 
Є. Резнік,  З.  Ромовська, О. Рогова, А. Соловйов, Т. Свида,  
Р. Стефанчук, І. Юшкарев тощо. Водночас розвиток відносин 
особистих немайнових прав,  зокрема право на життя, нові 
доктринальні розробки, виявлення нових напрямів і способів 
їх застосування зумовлюють необхідність подальшого сучас-
ного перспективного врегулювання цих відносин.

Мета статті полягає у визначенні цивільно-правового 
змісту  поняття  права  людини  на  життя  й  особливостей 
правового регулювання відносин, пов’язаних зі здійснен-
ням цього права. 

Конституція України зумовила подальший прогрес ци-
вільного законодавства щодо прав людини. 

У Цивільному кодексі України особисті немайнові від-
носини одержали позитивне регулювання і є самостійним 
предметом правового регулювання.

Право  на  життя  завжди  варто  розуміти  як  право  на 
збереження життя, потреба відмовитися від війн, не брати 
участі  у  збройних  конфліктах,  необхідність  відмовитись 
від смертної кари, встановлювати порядок у застосуванні 
зброї та контролю знаходження її в цивільного населення. 

Серед науковців є різні погляди щодо визначення по-
няття «право на життя».

На думку  І. Шумак,  зміст права на життя становлять 
дві  основні можливості:  можливість  користуватися жит-
тям  і можливість  захищати своє життя  і  здоров’я, життя 
і здоров’я інших людей від протиправних посягань всіма 
засобами, які не заборонені законом [1, с. 9–10].

Іншої позиції дотримується Н. Кальченко, зазначаючи, 
що право на життя – це природна, невід’ємна від люди-
ни можливість  захисту недоторканності життя  і  свободи 
розпорядження нею,  гарантована нормами внутрішнього 
законодавства й міжнародно-правовими актами [2, с. 75]. 

У свою чергу, Г. Романовський зазначає, що право на 
життя є основним правом людини, закріпленим як осно-
вними міжнародними документами у сфері прав людини, 
так і національними конституціями [3, с. 79]. 

Вдалу  спробу щодо  визначення  права  на життя  здій-
снив О. Малиновський, який зазначає, що право на життя 
в широкому сенсі – це не просто право на те, щоб жити, 
щоб людину ніхто не зміг насильно позбавити життя (що 
само собою зрозуміло), а це право на те, щоб жити вільно, 
мирно, нормально. Іншими словами, право на життя – це 
право на гідне людське існування, що включає низку так 
званих суміжних прав (на освіту, на охорону здоров’я, на 
свободу від принизливого або нелюдяного звернення, на 
пошану до приватного й сімейного життя) [4, с. 54]. 

Виходячи  з  вищенаведених  понять  сучасних  циві-
лістів, можна узагальнити, що право людини на життя є 

невід’ємним правом фізичної особи, яке забезпечує її при-
родне існування та захищене міжнародними й національ-
ними  нормативно-правовими  актами.  Цим  благом  особа 
наділена і є її носієм унаслідок еволюційного природного 
процесу, продуктом якого є все людство.

Стаття 27 Конституції України свідчить про принцип 
не  абсолютного,  а  відносного права на життя:  «ніхто не 
може  бути  свавільно  позбавлений  життя».  У  правовій 
державі право на життя є пріоритетним напрямом прав і 
законних  інтересів  громадян  посеред  усіма  іншими  [5].  
У  Цивільному  кодексі  України  ст.  281  передбачено,  що 
«фізична особа не може бути позбавлена життя» [6].

Складним і досить дискусійним завжди було саме по-
няття «життя». Варто погодитися з думкою, що життя – це 
фізичне, духовне та соціальне функціонування людини як 
біологічного та водночас соціального організму.

Оскільки життя є процесом, що триває в часі, вагоме 
значення має визначення самого моменту появи життя. 

Так, Р. Стефанчук висловлює думку, що всі наявні по-
гляди із цього питання у своїй сукупності поділяються на 
дві основні концепції, які умовно називає «ембріональна» 
та  «натусіальна».  Ембріональна  концепція  виходить  із 
того, що право людини на життя виникає до моменту на-
родження. Натусіальна концепція ґрунтується на тому, що 
пов’язує момент виникнення права на життя з моментом 
народження фізичної особи [7, с. 274–278].

Підтримуючи  погляди  О.  Сокуренко,  необхідно  за-
значити, що право на життя варто розглядати через при-
зму декількох аспектів, у тому числі право на  збережен-
ня життя і право на розпорядження життям. Законодавчо 
встановлене поняття початку життя дає змогу відповісти 
на питання: на якій стадії свого розвитку людський емб-
ріон чи плід  стає життєздатним  (може  існувати поза ор-
ганізмом матері)  і  є  суб’єктом  права  [8]. При  цьому  під 
процесом народження медична практика й теорія розуміє 
проміжок часу між початком фізіологічних пологів  і мо-
ментом  початку  самостійного  дихання  дитини,  а  отже, 
юридичним  фактом  народження  є  початок  самостійного 
дихання дитини. 

На  тлі  вищенаведеного  необхідно  звернути  увагу 
на  питання  штучного  переривання  вагітності  й  упрова-
дження репродуктивних  технологій. Така дія,  як штучне 
переривання вагітності, може виконуватися  за бажанням 
жінки, якщо вагітність не перевищує дванадцяти тижнів, 
і може бути проведена під час вагітності від дванадцяти 
до двадцяти двох тижнів. Законодавець визначив випадки, 
коли дозволяється переривати вагітність після дванадцяти 
тижнів вагітності, цей перелік міститься в Постанові Ка-
бінету Міністрів України «Про реалізацію статті 281 Ци-
вільного кодексу України».

Повнолітня жінка або чоловік мають також право згід-
но  з  медичними  показаннями  на  проведення  щодо  них 
лікувальних програм допоміжних репродуктивних техно-
логій  згідно  з  порядком  та  умовами,  які  визначаються  в 
нормативно-правових актах.

Оскільки законом передбачається охорона прав та ін-
тересів майбутньої дитини, то це є особливий спосіб збе-
регти можливі суб’єктивні права на випадок, коли дитина 
народжується живою.

Отже, законодавець визнає суб’єктом права тільки ту 
дитину, яка народжується живою. А до народження дити-
на є тільки можливим майбутнім суб’єктом права. Вида-
ється доречним вести мову про виявлення поваги до життя 
зачатої дитини, ураховуючи сучасні тенденції досліджень 
у сфері генетики і проблеми, пов’язані з донорством орга-
нів, клонуванням тощо, а також європейські традиції.

Юридичним фактом є початок і кінець життя людини. 
Це подія, з якою пов’язується виникнення, зміна та при-
пинення правовідносин. Стосовно смерті, то розрізняють 
смерть клінічну й біологічну. Клінічна смерть передбачає 
можливість  відновити  життєдіяльність  людини  [8].  Але 
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така  можливість  існує  в  суворо  обмежений  період  часу. 
Біологічна ж смерть є незворотною,  і жодні медичні ма-
ніпуляції  не  можуть  призвести  до  відродження  людини.  
У  стані  клінічної  смерті  громадянин  залишається 
суб’єктом права. Це означає, що в медичних працівників є 
обов’язок надавати йому допомогу. Моментом смерті вва-
жається  лише  незворотне  припинення  діяльності  мозку, 
яке  визначається  медиками  за  спеціально  розробленими 
ознаками.

Виходячи  з  позиції  А.  Соловйова,  цивільно-правовий 
зміст права людини на життя розкривається через такі мож-
ливості,  як  право на  розпорядження  своїм життям,  право 
піддавати своє життя ризику, право людини на самозахист 
життя, право вимагати від інших осіб утримуватись від про-
типравного позбавлення життя людини, право вимагати від 
інших осіб створення умов для зниження ризику для життя, 
право очікувати захисту свого життя з боку інших осіб, пра-
во на проведення (непроведення) евтаназії [9, с. 14].

Однією  з  гарантій  права  людини  на  життя  є  можли-
вість  проведення  медичних,  наукових  та  інших  дослідів 
лише щодо  повнолітньої  дієздатної  фізичної  особи  за  її 
вільною згодою (ч. 3 ст. 281 ЦК України) [6]. 

Водночас у контексті цієї теми Г. Терешкевич уважає, 
що медичні  експерименти повинні проводитись  з ураху-
ванням суттєвих для людини цінностей, передусім гіднос-
ті людини, цінності її життя і здоров’я. Участь у таких екс-
периментах є не лише етичною, а й може бути вираженням 
медичної солідарності, шансом для розвитку медицини й 
насамперед знаком любові до людини [10, с. 334].

Щоб  дати  правове  обґрунтування  проведення  ме-
дичних  дослідів,  необхідно  встановити  критерії,  згідно 
з  якими вирішується питання про  суперечність між сус-
пільною зацікавленістю в новому науковому відкритті та 
інтересами індивіда, охороною його життя. Такі критерії 
називаються загальними положеннями про межі допусти-
мості медичного експерименту [11, с. 54]. Серед них необ-
хідно назвати принцип пропорційності цілей. Він полягає 
в тому, що заподіяна шкода повинна бути спільномірною 
науковому внеску, який має значення для всього людства; 
принцип мінімального  ризику,  зміст  якого  полягає  у  ви-
мозі  знижувати можливий ризик досліду на підставі по-
передніх форм перевірки, дослідів на тваринах і відповід-
ного  всебічного  висновку  про  межу  ризику  аналогічних 

втручань  у  сфері  профілактики,  діагностики,  лікування 
або реабілітації.

Відповідно до ст. 28 Конституції України, жодна люди-
на без її вільної згоди не може бути піддана медичним, на-
уковим чи іншим дослідам. Окрім того, громадянин може 
скасувати свою згоду в будь-який момент і не пояснювати 
причину своєї відмови [5]. 

Щодо  стерилізації,  то  ця  процедура  належить  до  за-
ходів  медичного  втручання,  що  обмежують  процеси  ре-
продукції в людини, і може відбутися лише за бажанням 
повнолітньої фізичної особи, за наявності медичних і со-
ціальних показань,  за  згодою опікуна цієї особи й  із до-
держанням вимог, установлених законом.

Частина 4 ст. 281 Цивільного кодексу України присвя-
чена проблемі евтаназії. Термін «евтаназія» в перекладі з 
грецької  означає  «легка,  щаслива  смерть».  У  сучасному 
значенні  «евтаназія»  часто  використовують  як  синонім 
поняття «убивство з милосердя» та розуміється як скоро-
чення руками медиків життя хворих окремої категорії за 
наявності прохання цих пацієнтів. 

Розглянемо позицію Т. Длугопольської,  яка розрізняє 
активну  евтаназію  –  використовуються  засоби,  що  при-
скорюють настання смерті, та пасивну, відповідно до якої 
існує відмова від заходів, які сприяють підтриманню жит-
тя. Обидва види евтаназії стосуються хворого пацієнта й 
можливі лише на його прохання [11, с. 55]. Варто зауважи-
ти, що законодавець закріплює положення про однозначну 
заборону задоволення прохання фізичної особи про при-
пинення її життя.

Отже,  існує  низка  проблемних  питань,  пов’язаних 
із розкриттям змісту права на життя, які потребують по-
дальшого наукового дослідження та законодавчого врегу-
лювання. Аналіз сучасного цивільного права дає підстави 
стверджувати, що в умовах стрімкого розвитку суспільних 
відносин,  реформування  суспільних  інститутів  назріла 
потреба  в  удосконаленні  законодавства  у  сфері  захисту 
особистих  немайнових  прав, що  забезпечують  природне 
існування фізичної особи, зокрема життя. 

Право  людини  на  життя  є  цінністю,  яке  належить 
усій  міжнародній  спільноті.  На  його  підставі  ґрунтуєть-
ся інститут основних прав і свобод, тому право на життя 
потрібно  розглядати  як юридичну підставу, що  визначає 
принципи взаємовідносин людини й держави.
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Автор исследует вопросы, которые возникают с включением музыкальных произведений в аудиовизуальные произведения в виде 
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The Author investigates issues that arise from the inclusion of musical works in audiovisual works in the form of soundtracks, themes, musi-
cal accompaniment. The Author examines the specifics of the use of copyright objects within the framework of contractual relations and provides 
answers to controversial questions. The comparative analysis of the legislation of Ukraine with the legislation of France and Germany on the 
given issues is carried out.
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Постановка проблеми.  Вибір  теми  дослідження  зу-
мовлений  потребою  забезпечення  ефективної  правової 
охорони  й  захисту  прав  суб’єктів  авторського  права  на 
музичні твори, що залучаються до аудіовізуальних творів 
у вигляді саундтреків, тем, музичного супроводу. Право-
застосовна  практика  сформувала  відмінні  підходи  щодо 
використання  музичних  творів  в  аудіовізуальних  творах 
від наявних у теорії права інтелектуальної власності. Тому 
виникає потреба на основі аналізу законодавства України 
та правозастосовної практики, законодавства країн ЄС до-
слідити  актуальні  питання щодо  договірних  правовідно-
син, які виникають у зв’язку із залученням музичних тво-
рів до аудіовізуальних творів у вигляді саундтреків, тем, 
музичного супроводу та сформувати теоретичні підходи із 
зазначеного питання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Досліджен-
ню  актуальних  проблем  авторського  права  та  суміжних 
прав  присвячено  праці  таких  науковців,  як  О. Штефан,  
О. Орлюк, С. Литвин, А. Штефан, І. Петренко, С. Сергєєв 
та ін. 

Проте більшість досліджень не враховують специфіки 
договірних правовідносин щодо залучення музичних тво-
рів до аудіовізуальних творів у вигляді саундтреків, тем, 
музичного супроводу, а дійсні дослідження фрагментарно 
висвітлюють окремі питання використання цих творів як 
частини аудіовізуальних творів.

Мета статті полягає у визначенні інструментів та ме-
ханізмів  захисту  авторського права  та  суміжних прав на 
музичні твори, що підлягають залученню до аудіовізуаль-
них творів.

Стрімкий  розвиток  новітніх  технологій,  передових 
розробок  у  музичній  індустрії,  наявність  та  створення 
нових форм звукового запису призводить до можливості 
швидкого, ефективного та професійного залучення музич-
них творів до аудіовізуального твору під час поствироби-
ництва.

Тому виникає багато питань, що потребують пошуку 
відповідей на них. Так, слід з’ясувати те, у яких випадках 
необхідно брати дозвіл автора чи його спадкоємців на ви-

користання музичного твору, а в яких можливе викорис-
тання без отримання такого дозволу та здійснення відпо-
відних відрахувань за таке використання.

Для відповіді на поставлене питання, по-перше, необ-
хідно  з’ясувати,  які  твори  розуміються  у  законодавстві 
України під терміном «музичний твір».

Статтею 433 ЦК України закріплено, що об’єктами ав-
торського права є музичні твори . У Законі України «Про 
авторське право і суміжні права» автором аудіовізуального 
твору є автор спеціально створеного для аудіовізуального 
твору музичного твору з текстом або без нього .

Виходячи  із  наведеного  визначення,  об’єктом  автор-
ського права є музичний твір із текстом чи без нього. Так, 
суб’єктами  авторського  права  на  музичний  твір  можуть 
бути автор слів та/чи музики, виконавець, виробник фоно-
грами. Як бачимо, авторські права у музичному творі не-
роздільно пов’язані із суміжними. Якою може бути форма 
вираження твору? Їх безліч.

Однією з перших форм вираження твору є нотні записи. 
Нотні  записи  –  це  система  умовних  позначень,  при-

йнята у музичній діяльності, яка виникла у XVII століт-
ті. Водночас не кожна людина може за нотними записами 
прослухати  музичний  твір  та  почути  цю  музику.  Адже 
це лише первинна ланка виникнення твору. Чи це об’єкт 
авторського  права?  Так. Нотні  записи  є  об’єктом  право-
вої охорони авторським правом, оскільки це одна з форм 
вираження твору, на яку поширюється дія  законодавства 
щодо охорони та захисту авторських прав. 

Закріплена ст. 8 Закону України «Про авторське право 
та суміжні права» правова охорона поширюється тільки на 
форму вираження твору і не поширюється на будь-які ідеї, 
теорії,  принципи,  методи,  процедури,  процеси,  системи, 
способи, концепції, відкриття, навіть якщо вони виражені, 
описані, пояснені, проілюстровані у творі. 

При цьому, як уже зазначалося, під час створення му-
зичного твору можуть бути створені й об’єкти суміжних 
прав. Так, окрім автора музичного твору, у процесі його 
створення і використання можуть з’явитися такі суб’єкти 
суміжного  права,  як  виконавець,  виробник  фонограми, 
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організації  мовлення,  у  разі  трансляції  музичного  твору 
теле-, радіоорганізаціями, інтернет-платформами різними 
способами з відповідними правами та обов’язками. 

Як  зазначалося,  нотні  записи  отримують  правову 
охорону авторським правом у повному обсязі, як  і запис 
(відтворення) музичного  твору,  але  суміжні права на  та-
кий об’єкт авторського права не виникають. Якщо автор 
подає до Мінекономрозвитку України Заявку про реєстра-
цію авторського права на твір на нотні записи, державною 
установою встановлено, що в цій Заяві  зазначається, що 
це музичний твір без тексту. 

Логічно  виникає  питання  про  то,  в  яких  випадках 
композитор  вважається  одним  з  авторів  аудіовізуальних  
творів. 

Статтею 3 Закону України «Про кінематографію» пе-
редбачено, що автор фільму – фізична особа, власна праця 
якої визначає творчий задум та/або способи його реаліза-
ції у фільмі . 

Статтею 17  Закону України  «Про  авторське  право  та 
суміжні права» передбачено перелік авторів аудіовізуаль-
ного твору, який є вичерпним, серед них є автор спеціаль-
но створеного для аудіовізуального твору музичного твору 
з текстом або без нього.

Отже, якщо фізична особа створює музичний твір для 
аудіовізуального твору з текстом або без тексту, то він стає 
одним з авторів цього твору.

Слід брати до уваги те, що автори можуть звернутися 
до організації колективного управління за своєю винаго-
родою, адже за оприлюднення і кожне публічне виконан-
ня, показ, демонстрацію чи сповіщення аудіовізуального 
твору, його здавання у майновий найм і (або) комерційний 
прокат його примірників  за всіма авторами аудіовізуаль-
ного  твору  зберігається  право  на  справедливу  винагоро-
ду (відповідно до Постанови КМУ № 72   від «18» січня  
2003 року), а автори, твори яких увійшли як складник ау-
діовізуального  твору  (як  тих,  що  існували  раніше,  так  і 
створених у процесі роботи над аудіовізуальним твором), 
зберігають авторське право кожний на свій твір і можуть 
самостійно  використовувати  його  незалежно  від  аудіові-
зуального твору в цілому, якщо договором з організацією, 
що здійснює виробництво аудіовізуального твору чи з про-
дюсером аудіовізуального твору не передбачено інше. 

Логічно виникає питання про те, якщо твір був ство-
рений не спеціально для аудіовізуального твору, то автор 
цього твору, на який укладено ліцензійний договір, не вва-
жається  автором  аудіовізуального  твору? На мій  погляд, 
твір,  який  увійшов  до  аудіовізуального  твору  як  саунд-
трек, має отримувати правову охорону авторським правом 
в повному обсязі так само, як і музичний твір, що створе-
ний спеціально для кінематографічного фільму.

Для підтвердження правильності зробленого висновку 
доцільно  звернутися до  законодавства  зарубіжних країн. 
Так,  Кодексом  інтелектуальної  власності Франції  перед-
бачено  (ст.  L112-2)  , що  кінематографічні  твори  та  інші 
твори, що складаються з послідовних зображень зі звуком 
чи без, визначаються як аудіовізуальні.

Стаття  L113-7  закріплює,  що  авторами  аудіовізуаль-
ного твору є фізичні особи, які  зробили свій внесок для 
створення цього твору.

При  цьому,  якщо  аудіовізуальний  твір  створюється 
на основі вже дійсного твору чи сценарію, то автори пер-
винного твору стають співавторами нового твору і мають 
юридичний захист відповідно до законодавства Франції.

Наведене  положення  законодавства  Франції  у  сфері 
авторського права створює підґрунтя для виникнення пи-
тання, що має величезне значення для національної пра-
возастосовної,  договірної  діяльності,  зокрема  те,  в  яких 
випадках  можна  не  укладати  авторських  договорів  на 
використання музичних творів, окрім випадків, передба-
чених ст. 21–25 Закону України «Про авторське право та 
суміжні права»?

Згідно зі ст. 30 Закону України «Про авторське право 
та суміжні права», твори, які стали частиною суспільного 
надбання, не підлягають охороні  авторським правом. До 
суспільного надбання твори найчастіше переходять у разі 
закінчення строку дії авторського права.

Твори, які стали суспільним надбанням, можуть віль-
но, без виплати авторської винагороди, використовуватися 
будь-якою особою за умови дотримання особистих немай-
нових прав автора.

Кабінетом Міністрів України можуть установлюватися 
спеціальні відрахування до фондів творчих спілок Украї-
ни за використання на  території України творів,  які  ста-
ли суспільним надбанням . Виходячи з наведеної норми, 
можна зробити висновок, що навіть після переходу твору 
до  суспільного  надбання  необхідним  є  дотримання  осо-
бистих немайнових прав, якими є:

1)  вимагати  визнання  свого  авторства шляхом  зазна-
чення належним чином імені автора на творі  і його при-
мірниках  за  будь-якого  публічного  використання  твору, 
якщо це можливо практично;

2) забороняти під час публічного використання твору 
згадування  свого  імені,  якщо він  (як  автор  твору)  бажає 
залишитись анонімом;

3) вибирати псевдонім, зазначати і вимагати зазначен-
ня псевдоніма замість справжнього імені автора на творі і 
його примірниках під час будь-якого його публічного ви-
користання;

4) вимагати збереження цілісності твору і протидіяти 
будь-якому  перекрученню,  спотворенню  чи  іншій  зміні 
твору або будь-якому іншому посяганню на твір, що може 
зашкодити честі і репутації автора.

Законодавством України передбачено, що особисті не-
майнові права автора не можуть бути передані (відчужені) 
іншим особам.

Таким чином, твори, які стали суспільним надбанням 
людства,  можна  вільно  використовувати.  На  практиці  ж 
виникають певні труднощі. Наприклад, розглянемо запит 
відомого українського сценариста, режисера Тетяни Гнє-
даш,  яка  захопилася  створенням  українського  аудіовізу-
ального  твору  у жанрі  мюзиклу,  тому  виникло  нагальне 
питання щодо того, чи можна брати нотні записи німець-
ких композиторів XIX століття  задля  створення  аранжу-
вань цих музичних творів, похідних творів у жанрах, від-
мінних від класичних. Згідно із законодавством України, 
якщо для створення мюзиклу необхідно взяти нотні запи-
си композиторів XIX століття, то слід здійснити спеціаль-
ні  відрахування  до фондів  творчих профспілок  (п.  3  по-
станови Кабінету Міністрів України № 108 від 03.03.1992 
року), проте відрахувань за використання нотних записів 
композиторів  не  знайшли.  Тетяна  Гнєдаш  звернулася  з 
листом до Міністерства економічного розвитку стосовно 
питання  використання  творів,  що  вже  стали  частиною 
public  domaine.  Отримавши  відповідь,  стало  зрозумі-
ло,  що  відрахування  не  потрібно  здійснювати,  оскільки 
«що стосується питання про необхідність відрахувань за 
використання  нотних  записів  композиторів  17–19  сто-
літь,  звертаємо увагу, що  відповідно до пункту першого  
розділу 6 «Прикінцеві положення» Закону цей Закон на-
брав чинності з дня його опублікування (23.02.1994) і за-
стосовується до правовідносин, які виникли після набран-
ня ним чинності».

Так,  у  разі  використання  нотних  записів  композито-
рів  для  написання  аранжування  до  мюзиклу  чи  іншого 
аудіовізуального твору на використання музичних творів, 
які стали суспільним надбанням людства до 1994 року, в 
Україні дозвіл брати не потрібно.

Якщо  ж  використання  нотних  записів  європей-
ських  композиторів  (авторів)  є  необхідним  у  діяльності, 
пов’язаній зі створенням аудіовізуального твору, адже за-
конодавство Франції та Німеччини також містить норму, 
що немайнові права автора мають бути дотримані, постає 
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питання про те, яким чином можна дізнатися те, чи не буде 
аранжування  визнане  перекручуванням  твору  та  заборо-
нене представниками автора.

Так,  Розділ  14  Закону ФРН  «Про  авторське  право  та 
суміжні  права»  зі  змінами  від  04.04.2016  р.  передбачає, 
що автор має право заборонити спотворення або будь-яке 
інше  приниження  гідності,  пов’язане  з  використанням 
його твору, що може завдати шкоди його  законним  інте-
лектуальним або особистим інтересам у творі .  

Статтею  L121-1  Кодексу  інтелектуальної  власності 
Франції передбачено, що автор має право на повагу до його 
імені, його гідності і його праці. Це право пов’язане з його 
особистістю. Це право є довічним, невід’ємним і невідчу-
жуваним. Воно переходить після смерті автора до спадко-
ємців. Може бути передане іншій особі на підставі заповіту.

У  національній  правовій  доктрині  висловлювалась 
думка, що  необхідно  отримати  дозвіл, щоб  у  подальшо-
му похідний музичний твір не був заборонений, тому що 
порушуються немайнові авторські права автора. Наведена 
думка має значення й у практичній діяльності, пов’язаній 
зі створенням аудіовізуального твору.

Тому для того, щоб отримати вичерпну відповідь, було 
направлено  лист  до  німецької  організації  колективного 
управління GEMA стосовно використання нотних записів 
німецьких композиторів, зокрема І. Штрауса, та отримано 
повідомлення, що тоді, коли твори стали частиною public 
domaine, додаткових дозволів брати не треба.

Іншою  проблемою,  що  має  практичне  значення  для 
правомірного  використання  музичних  творів  як  саунд-
треків до аудіовізуальних творів,  є  використання нотних 
записів до музичних творів, створених за часів Радянсько-
го Союзу. Прикладом може послугувати фільм «Золотий 
ключик»  1939  року  (композитор Лев Шварц). Як  вияви-
лося,  є  2  версії  цього  твору. Одна  створена  у  1939 році,  
інша  –  1959  році.  Відповідно  до  п.  11  Постанови  Цен-
трального  виконавчого  комітету  СРСР  «Основи  автор-
ського права» , строк користування авторським правом на 
кінематографічні твори встановлювався 10 (десять) років. 
Ці строки зберігалися за авторами з невеликими змінами 
аж до 1961 року, до прийняття «Основ цивільного законо-
давства СРСР і радянських республік», розділ четвертий 
якого був присвячений авторському праву. Потім Україна 
прийняла  свій  цивільний  кодекс,  четвертий  розділ  якого 
стосувався  авторського  права.  Таким  чином,  версія  від 
1939 року вже перейшла до суспільного надбання, а інша 
є нематеріальним активом зарубіжної компанії. 

Також іншим завданням, яке є нагальним для нашого 
сьогодення, є використання «сирітських» музичних творів 
під час створення аудіовізуальних творів.

У 2012 році Європейський Союз прийняв Директиву 
про деякі випадки дозволеного використання «сирітських 
творів»  (Directive  2012/28/EU  of  the  European  Parliament 
and of  the Council of 25 October 2012 on certain permitted 
uses of orphan works) , у якій було визначено поняття цих 
творів. Під «сирітськими» розуміються твори, щодо яких 
не  ідентифіковані  правовласники  або  не  можна  встано-
вити місцезнаходження  ідентифікованих правовласників, 
незважаючи  на  проведений  належний  пошук. У  цій Ди-
рективі окреслено види можливого використання творів, 
а також зазначено трансграничний  статус та можливість 
переведення «сирітських творів» з однієї категорії в іншу. 
Якщо  у  «сирітського  твору»  є  декілька  авторів,  один  із 
яких став відомим, він утрачає статус «сирітського».

Директива  2012/28  поклала  на  країн-членів  ЄС 
обов’язок закріпити на національному рівні основні поло-
ження щодо цих творів та запровадити національні систе-
ми збору та обробки інформації щодо правового статусу.

У  Франції  Законом  №  2012-287  від  «01»  березня  
2012 року було внесено до Кодексу інтелектуальної влас-
ності  статтю L.  113-10,  у  якій  визначено «сирітські  тво-
ри»  («oeuvres  orphelines»)  як  такі, що  були  опубліковані 

та підпадають під  захист авторським правом,  але право-
власники яких не можуть бути визначені (ідентифіковані) 
чи  знайдені,  незважаючи  на  ретельний,  перевірений  та  
серйозний пошук.

При цьому громадськість відразу відреагувала незадо-
воленням  стосовно  цього  визначення,  адже  не  є  зрозумі-
лим, чи може бути твір «сиротою» взагалі. Яким чином ви-
значити те, що пошук проводився ретельно і чи не буде це 
визначення слугувати відкритими дверима для піратства.

Закон  від  20  лютого  2015  року,  яким  було  внесено 
нові статті до Кодексу інтелектуальної власності Франції 
щодо відцифрування та подальшого розповсюдження си-
рітських творів та попередня Директива, мали тенденцію 
до створення правової бази для використання «сирітських 
робіт»,  які  досі  стикалися  з  неможливістю  отримання 
будь-якої особи дозволу автора роботи, щоб повторно ви-
користовувати його легально. 

Таким чином, відповідно до статей L135-1 та інших Ко-
дексу інтелектуальної власності, бібліотеки, музеї, архіви, 
установи з кіно чи звукової спадщини та / або навчальні 
заклади отримали право  зробити «осиротілі роботи» до-
ступними для громадськості як частину своїх культурних, 
освітніх та дослідницьких місій.

Але при цьому Організація має:
– діяти для некомерційних цілей;
– зазначити імена ідентифікованих правовласників;
– поважати моральні права визначених авторів;
– проводити ретельні, перевірені та ґрунтовні пошуки 

правовласників;
–  повідомити  відповідні  органи  про  результати 

дослідження та передбачуване використання «сирітського 
твору».

З іншого боку, стаття L135-5 того ж кодексу передба-
чає, що якщо ретельне дослідження призвело до визначен-
ня автора (правовласника), твір перестає бути «сиротою», 
а  організація,  яка  використовувала цей  твір,  окрім отри-
мання  дозволу  автора,  має  «виплатити  правовласникові 
справедливу компенсацію за шкоду, яку він зазнав від цьо-
го використання» (стаття L135-6 Кодексу інтелектуальної 
власності).

На  жаль,  регулювання  «сирітських  творів»  не  було 
дуже успішним. 

Адже у рішенні, винесеному 16 листопада 2016 року, 
Суд  Європейського  Союзу  постановив,  що  положення 
Закону 2012 року про передбачувану згоду автора супер-
ечать Директиві 2001/29 / EC від 22 травня 2001 року про 
авторські права . 

Водночас  Національний  аудіовізуальний  інститут 
(INA) Франції  запровадив  план  оцифрування  своїх  ауді-
овізуальних  архівів. Відповідальний  за  зберігання  аудіо-
візуальних  творів  та французьких  вебмедіа  INA  зберігає 
та оцифровує 120 публічних та приватних радіо- та теле-
візійних каналів та 13 000 медіасайтів. Для студентів, ви-
кладачів та дослідників INA розширює доступ до всіх сво-
їх колекцій у своїх консультаційних центрах, бібліотеках, 
бібліотеках ЗМІ у всій країні.

До 2018 року INA мав оцифрувати всі свої архіви. При-
близно 835 000 годин аудіовізуальних програм  із  загаль-
ного фонду,  який налічує майже три мільйони годин ау-
діовізуальних архівів. Ця оцифровка формується планом 
резервного копіювання та оцифрування (PSN).

Таким чином, у ЄС «сирітські твори» стали об’єктом 
правового регулювання. 

В Україні проблема «сирітських творів» на законодав-
чому рівні  не  є  вирішеною. Така  ситуація не  сприяє на-
лежній,  ефективній  охороні  та  захисту музичних  творів, 
у зв’язку з використанням у вигляді саундтреків, тем, му-
зичного супроводу до аудіовізуальних творів.

Висновки. За  результатами  проведеного  аналізу  та 
дослідження українського й зарубіжного законодавства є 
підстави зробити такі висновки:
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1)  у  договорах  замовлення  на  створення  музичних 
творів необхідно чітко вказувати на весь обсяг прав, який 
передається, відчужується для включення такого твору в 
аудіовізуальний;

2)  якщо  є  необхідність  використати  музичний  твір, 
що є частиною суспільного надбання, слід перевірити, чи 
потрібно  здійснювати  відрахування  відповідно  до  рези-
дентності автора за використання немайнових прав автора 
(аранжування в інший жанр музичного твору);

3)  автор музичного твору, що увійшов до аудіовізуаль-
ного, має право звернутися до уповноваженої організації ко-
лективного управління задля отримання винагороди за опри-
люднення і кожне публічне виконання, показ, демонстрацію 
чи сповіщення аудіовізуального твору, його здавання у май-
новий найм і (або) комерційний прокат його примірників;

4)  якщо є декілька записів музичного твору, то необ-
хідно перевіряти, які відрахування та кому слід здійснити 
або ж пересвідчитися, що цей  твір  не  підлягає  правовій 
охороні як частина public domaine;

5)  необхідно  запровадити  правовий  інститут  «сиріт-
ських творів» у законодавстві України;

6)  потрібно створити бази даних «сирітських творів», 
щоб не проводити пошук за тими ж творами;

7)  на  законодавчому  рівні  закріпити  норми,  присвя-
чені правовій охороні «сирітських творів», обравши один 
із шляхів:  розповсюдити  на  них  правову  охорону  автор-
ським правом та видавати ліцензії на використання таких 
творів, отримувані кошти спрямовувати на покращення та 
відцифруванння, віднести ці твори до об’єктів «суспільно-
го надбання».

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
1. Цивільний кодекс України. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, №№ 40–44, ст.356). URL: https://zakon.rada.gov.ua/

laws/main/435-15
2. Закон України «Про авторське право та суміжні права», Документ 3792-XII, Редакція від 04.11.2018, підстава 2581-VIII
3. Закон України «Про кінематографію», 9/98-ВР, чинний, поточна редакція – Редакція від 26.04.2017, підстава. URL: https://zakon.

rada.gov.ua/laws/show/9/98-%D0%B2%D1%80
4. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об’єктів автор-

ського права і суміжних прав» від 18 січня 2003 р. N 72. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/72-2003-%D0%BF
5. Кодекс інтелектуальної власності Франції. URL: https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414
6. Постанова Кабінету Міністрів України «Про розміри відрахувань до фондів творчих спілок України за використання творів літера-

тури та мистецтва» від 03.03.92 р. № 108. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/108-92-%D0%BF
7. Закон щодо захисту авторських прав та суміжних прав ФРН. URL: https://wipolex.wipo.int/en/legislation/details/16047
8. Постанова СРСР від 16 травня 1928 року «ОСНОВИ АВТОРСЬКОГО ПРАВА. URL: https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9F%D0%B

E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A6%D0%98%D0%9A_%
D0%B8_%D0%A1%D0%9D%D0%9A_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BE%D1%82_16.05.1928_%D0%BE%D1%81%D0%BD
%D0%BE%D0%B2%D1%8B_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D
1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0

9. Directive 2012/28/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on certain permitted uses of or phan works. 
Official Journal. 2012. L 299. P. 5–12.

10. Директива Європейського парламенту та Ради ЄС № 2001/29 / ЄС від 22.05.2001 р. «Про гармонізацію окремих аспектів автор-
ського права і суміжних прав в інформаційному суспільстві. URL: https://wipolex.wipo.int/ru/legislation/details/1453

УДК 347.711:004.
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Статтю присвячено електронній комерції, яка є середовищем, у якому юридична або фізична особа, що перебуває в будь-якій точці 
економічної системи, може легко контактувати з мінімальними витратами з будь-якою іншою юридичною або фізичною особою з метою 
сумісної роботи: торгівлі, обміну ідеями і «ноу-хау» або просто з метою отримання задоволення.  

Ключові слова: міжнародна електронна комерція, електронні технології, інтернет-комунікації, електронний бізнес, електронні ко-
мунікації.

Статья посвящена электронной коммерции, которая представляет собой среду, в которой юридическое или физическое лицо, нахо-
дящееся в любой точке экономической системы, может легко контактировать с минимальными затратами с любой другой юридическим 
или физическим лицом с целью совместной работы: торговли, обмена идеями и «ноу-хау» или просто с целью получения удовольствия.

Ключевые слова: международная электронная коммерция, электронные технологии, интернет-коммуникации, электронный биз-
нес, электронные коммуникации.

The article is devoted to e-commerce, which is an environment in which a legal or natural person located in any part of the economic system 
can easily communicate at minimal cost with any other legal or natural person in order to work together: trade, “exchange ideas how” or just for 
the purpose of receiving pleasure.

Key words: international electronic commerce, electronic technologies, Internet communications, electronic business, electronic 
communications.

Постановка проблеми. Для кожного виду бізнесу сьогод-
ні найважливішими завданнями є своєчасне інформування ці-
льової аудиторії та можливість максимально швидко реалізу-
вати продукт (товар чи послугу), саме тому такого поширення 

набула система електронної комерції (ecommerce), адже такий 
підхід  дозволяє  одночасно  виконувати  ці  та  інші  завдання, 
здійснювати контроль за реалізацією маркетингових завдань і 
здійснити купівлю-продаж максимально ефективною. 
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Засобом реалізації та втілення засад електронної тор-
гівлі  є  всесвітня мережа  Інтернет,  котра  дає  можливість 
заощадити  велику  кількість  часу  і  коштів  на  проведенні 
взаєморозрахунків. 

Зручною є  система e-commerce  і під час корпоратив-
них закупівель, адже жодна інша модель бізнесу так не на-
голошує на необхідності тісної інтеграції між виробника-
ми, постачальниками та дистриб’юторами, в процесі якої 
встановлюється ринкова ціна. 

Збільшення швидкості  проходження  цього  ланцюжка 
за  допомогою можливостей,  які  відкриває  Інтернет,  зна-
чно підвищує ефективність. Отож, зручність використан-
ня системи електронної комерції зумовлює її беззаперечну 
актуальність та популярність, а тому й значний науковий 
інтерес до неї.

Ці  типові  стандарти  визначали  бізнестранзакції  і  до-
кументи, зокрема замовлення, накладні, митні декларації, 
які мають бути оброблені та передані через цифрові мере-
жі Інтернету [1, с. 24]. 

Зараз  у мережі  Інтернет  дуже  часто  продають,  купу-
ють, міняють,  інвестують, позичають, ведуть переговори 
з клієнтами, бронюють квитки та готелі, грають на біржі 
ринку  та  в  казино,  рекламують,  відкривають  рахунки  та 
роблять все  так,  як у матеріалізованому діловому серед-
овищі. 

Елетронна комерція дуже часто використовує  електро-
нні засоби зв’язку, вона стала називатися «електронною», 
під  нею  розуміють  використання  комп’ютерних  мереж 
для  сприяння  транзакціям,  що  вміщують  виробництво, 
дистрибуцію, продаж і доставку товарів та послуг на рин-
ку збуту. 

Загалом,  трактуванням ЮНСІТРАЛ  нині  до  електро-
нної  комерції  відносять  такі форми  господарської  діяль-
ності [2]: електронний обмін інформацією (Electroniс Data 
Interchange,  EDI),  електронний  рух  капіталу  (Electronic 
Funds  Transfer,  EFT),  електронну  торгівлю  (e-trade), 
електронні  гроші  (e-cash),  електронний  маркетинг 
(e-marketing), електронний банкінг (e-banking), електронні 
страхові послуги (e-insurance). 

Діяльність  у  сфері  створення  правових,  адміністра-
тивних та організаційних правил електронної комерції та 
електронного документообігу здійснюється багатьма між-
народними  компаніями  та  регіональними  організаціями. 
Центрами такої діяльності стали Світова організація тор-
гівлі (СОТ), ЮНСІТРАЛ, Комісія ООН із торгівлі та роз-
витку  (ЮНКТАД),  Всесвітня  митна  організація  (ВМО), 
Організація  економічного  співробітництва  та  розвитку 
(ОЕСР), Європейський Союз, Всесвітня організація інте-
лектуальної власності (ВОІВ) та ін.

На  сучасному  етапі  електронна  комерція  посіла  про-
відне місце поміж перспективних напрямів нормотворчо-
правової діяльності СОТ. Так, можна виділити низку кон-
кретних  напрямів,  зокрема  зниження  бар’єрів  у  торгівлі 
товарами  інформаційної  технології,  зкрема  комп’ютери, 
телекомунікаційне обладнання, наукові прилади, програм-
не  забезпечення,  мікропроцесори  тощо,  розробка  нових 
правових  аспектів  електронної  торгівлі,  вміщуючи  такі 
важливі проблеми, як ідентифікація підпису під докумен-
тами, захист конфіденційності, ідентичність інформації й 
документів, а також товарів і послуг, переданих електро-
нним шляхом, захист авторських прав та суміжних прав, 
митне  й  податкове  оподаткування  товарів  і  послуг,  які 
передаються електронним шляхом, насамперед через сис-
тему мережі Інтернет [3]; електронна торгівля припускає 
передання інформації, продуктів або послуг для продажу, 
наприклад,  електронним  шляхом  (експортовані  книги, 
програмне забезпечення тощо). 

Багато видів послуг застосовуються і можуть бути на-
дані електронним шляхом, зокрема медичні та консульта-
ційні, резервування готелів, квитків та ін., обслуговування 
електронним шляхом звичайної торгівлі товарами та по-

слугами шляхом електронного передання всіх необхідних 
для зовнішньоторговельної операції документів [4].

Метою статті є регулювання міжнародної електронної 
комерції на сучасному етапі, аналіз теоретичних засад та 
головних напрямів становлення  і розвитку системи між-
народно-правового  забезпечення  електронної  комерції  в 
Україні.  

Стан дослідження. Одним із найважливіших завдань су-
часної електронної комерції є заміна традиційного механізму 
торгівлі між підприємствами. Саме вплив явища електронної 
комерції на світове застосування, що спричинило його транс-
формацію, та про виникнення новітніх засобів взаємодії між 
учасниками ринку буде розглянуто у статті.

Правовий  аспект  використання  інтернет-технологій 
в Україні вивчали П. Біленчук, В. Гаєнко, Л. Борисова та 
М. Козир. Правові засади та заходи вдосконалення елек-
тронної  комерції  досліджували  В.  Брижко,  М.  Швець,  
А. Новицький та В. Цимбалюк. Проблеми та перспективи 
розвитку міжнародної електронної торгівлі в Україні роз-
глядав М. Возний. Інтернет-торгівлі в Україні присвячено 
працю Т. Дубовик. 

Можливості використання електронної комерції стали 
предметом дослідження А. Саммер, інтернет-технологій – 
Л. Фріда та М. Лінднера.  

Виклад основних положень.  Для  кожного  з  нас  (чи 
то  для  окремої  людини,  чи  для  підприємства)  Інтернет 
перетворився у невід’ємний інститут соціуму та бізнессе-
редовища. Саме сьогодні ця  індустрія перебуває у стадії 
стрімкого зростання, яке збережеться у найближчі десяти-
ліття. Абсолютна більшість компаній світу визнає великий 
комерційний  потенціал  засобів  електронної  комерції  та 
можливість переведення свого бізнесу на якісно новий рі-
вень. Найбільш очевидною є можливість Інтернету, якою 
і скористались багато компаній, зокрема розповсюдження 
інформації про свою продукцію та запрошення до співп-
раці. Цей підхід до роботи з клієнтами не просто розши-
рює такі традиційні способи, як друкована та телевізійна 
реклама, але й забезпечує двобічне спілкування. Із метою 
розвитку Типового  закону «Про  електронну  торгівлю» в 
рамках ГА ООН у 2005 р. підписано міжнародну Конвен-
цію «Про використання електронних повідомлень у між-
народних угодах», основним завданням якої є вироблення 
єдиних і обов’язкових правил установлення порядку укла-
дення електронних угод та виконання [5]. 

У березні 1998 р. Секретаріатом СОТ опубліковано до-
повідь «Електронна торгівля й роль СОТ», що була пер-
шою  спробою  СОТ  розробки  підходів  до  регулювання 
сфери міжнародної електронної комерції. У 1998 р. США 
висунули пропозицію в СОТ укласти угоду між країнами-
членами на введення постійного мораторію щодо мита на 
доставку товарів та послуг в електронному вигляді [6]. 

Одностайної  підтримки  США  з  цієї  пропозиції  не 
отримали, але учасники зустрічі «великої сімки» на Дру-
гій конференції міністрів СОТ у травні 1998 р. у Женеві 
прийнято  Декларацію  про  глобальну  електронну  комер-
цію  (Declaration  on  Global  Electronic  Commerce),  в  якій 
підтверджено  попередню  практику  безмитного  статусу 
імпорту  програмного  та  апаратного  забезпечення,  необ-
хідних для розвитку електронної торгівлі з подовженням 
терміну на один рік  за умови автоматичного перегляду  і 
розширення номенклатури в майбутньому. 

Декларація також доручила Генеральній раді СОТ роз-
робити робочу програму для розгляду всіх торговельних 
питань із глобальної електронної торгівлі [7].

Підвищення  популярності  поняття  «електронна  ко-
мерція»  сталося  внаслідок його постійного ототожнення 
з терміном «електронний бізнес». 

Проте з часом науковці почали відокремлювати елек-
тронну комерцію від електронного бізнесу. 

Дослідивши визначення понять «електронний бізнес» 
і «електронна комерція», можемо стверджувати, що у на-
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уковців немає єдиного підходу як до трактування цих по-
нять, так і до взаємозв’язків між ними. 

Логічно окремо визначите кожне з понять. Так, спеці-
алісти компанії IBM дали таке визначення: «Електронний 
бізнес – це перетворення основних бізнес-процесів за до-
помогою Інтернет-технологій». 

Енциклопедія  Інтернет-бізнесу  дотримується  тракту-
вання, що  «електронний  бізнес  –  це  будь-яка  ділова  ак-
тивність, що використовує глобальні інформаційні мережі 
для перетворення внутрішніх та зовнішніх зв’язків із ме-
тою отримання прибутку». 

Компанії, які впроваджують інструменти електронно-
го бізнесу у свою діяльність, отримують низку конкурент-
них переваг за рахунок зменшення витрат часу і коштів на 
пошук, збір і обробку інформації. 

Перед  ними  відкриваються  нові  ринки  і  сфери  ді-
яльності,  спрощується налагодження  збуту  та  логістики, 
стають  доступними  високоефективні  методи  залучення 
нових  та  підвищується  рівень  обслуговування  наявних 
клієнтів із можливістю підтримки.

Крім того, необхідно розуміти, що електронна комер-
ція  і  електронна  торгівля  не  є  ідентичними  поняттями. 
Електронна комерція є більш широкою сферою діяльності 
і вміщує електронну торгівлю. 

Електронна  комерція  розуміється  у  декількох  зна-
ченнях,  зокрема  вузькому  (розглядається  як  комерційна 
діяльність  лише  Інтернет-провайдерів  і  виробників  ін-
формаційних  технологій),  звуженому  (ототожнюється  з 
електронною  торгівлею,  коли мається  на  увазі  здійснен-
ня  купівлі  продажу фізичних,  цифрових  товарів,  послуг, 
купонів  і  квитків  за  допомогою  Інтернету)  та широкому 
(способи  використання  інформаційного  цифрового  про-
стору  і  технологій для розподілу ділової  інформації,  ви-
будовування відносин між суб’єктами ринку та здійснення 
господарської діяльності). 

Із  вищезазначеного  можна  сказати,  що  електронна 
комерція  є  складником  електронного  бізнесу,  найбільш 
розвиненою,  втіленою  у  життя  його  сферою.  А  Інтер-
нет-торгівля є напрямом електронної комерції, її розумін-
ням у вузькому значенні, який створює принципово нові 
можливості  та орієнтована на торгівлю з використанням 
інформаційних технологій  та мережі  Інтернет. На думку 
авторів, «електронна комерція» – це специфічна частина 
електронного бізнесу, яка вміщує суспільні відносини сто-
совно купівлі-продажу товарів, послуг та інформації через 
Інтернет із використанням всіх інструментів, які доступні 
в мережі (Інтернет-реклама, проведення платежів, замов-
лень та організації доставки та ін.).

Електронна  комерція  на  сучасному  етапі  посіла  про-
відне місце  поміж  перспективних  напрямів  нормотворчо-
правової діяльності СОТ, серед яких можна виділити низку 
конкретних заходів: зниження бар’єрів у торгівлі товарами 
інформаційної  технології  (комп’ютери,  телекомунікацій-
не обладнання, наукові прилади, програмне забезпечення, 
мікропроцесори тощо), розробку нових правових аспектів 
електронної  торгівлі,  зокрема  такі  важливі  проблеми,  як 
ідентифікація підпису під  документами,  захист  конфіден-
ційності,  ідентичність  інформації  й  документів,  а  також 
товарів  і  послуг,  переданих  електронним шляхом,  захист 
авторських прав  та  ін.; митне  й  податкове  оподаткування 
товарів і послуг, які передаються електронним шляхом, на-
самперед через систему Інтернет [8]; електронна торгівля 
припускає передання інформації, продуктів або послуг для 
продажу,  наприклад,  електронним  шляхом  (експортовані 
книги, звуко- і відеозаписи, програмне забезпечення тощо). 

Багато видів послуг можуть бути надані електронним 
шляхом, зокрема медичні та консультаційні, резервування 
готелів, квитків та ін.; обслуговування електронним шля-
хом  звичайної  торгівлі  товарами  та  послугами  шляхом 
електронного передання всіх необхідних для  зовнішньо-
торговельної операції документів й іншої інформації .

На  шляху  розвитку  електронної  комерції  в  Україні 
постає  низка  перешкод: шахрайські  трансакції,  які  здій-
снюються  за  допомогою  викрадених  реквізитів  карток, 
магазини, що  безвісти  зникають  із  ринку  після  успішно 
виконаних  афер, фіктивні магазини,  призначені  для  збо-
ру інформації про картки клієнтів, психологічний фактор 
тощо. 

Найбільш  небезпечним  є  шахрайство.  За  допомогою 
мережі  Інтернет  здійснюється  більше  тридцяти  видів 
шахрайських  дій.  Зважаючи  на  це,  важко  переоцінити 
важливість  прийняття  Закону  України  «Про  електронну 
комерцію» у 2015 р., який визначає організаційно-правові 
засади діяльності у сфері електронної комерції в Україні, 
встановлює порядок учинення електронних правочинів із 
застосуванням  інформаційно-телекомунікаційних  систем 
та визначає права й обов’язки учасників відносин у сфе-
рі електронної комерції, описує порядок укладання угод у 
цій сфері [9].

До  основних  напрямів  стимулювання  розвитку  ві-
тчизняного  ринку  електронної  комерції  варто  віднести 
узгодження правових норм укладення угод в електронно-
му вигляді,  забезпечення державного  сприяння розвитку 
електронної  комерції  для усунення перешкод  здійснення 
електронних операцій, недопущення будь-яких форм дис-
кримінації, надання учасникам рівних прав на судовий за-
хист, поширення інформації та здобуття знань суб’єктами 
господарювання про можливості електронної комерції та 
переваги  для  бізнесу  за  умов  упровадження,  розбудова 
інфраструктури ринку електронної комерції. 

Загалом,  для  України  ключовими  перевагами  від  за-
провадження зазначених заходів мають стати такі. 

По-перше, інституційна гармонізація діяльності елек-
тронної комерції на вітчизняному та європейському рин-
ках. У ЄС діяльність з електронної комерції регулюється 
Директивою 2000/31/ЄС. 

Товари та послуги, придбані за посередництвом елек-
тронної комерції, прирівняні до послуг, до яких  згідно  з 
Директивою  належать  інформаційні  сервіси  (наприклад, 
інтернет-газети), онлайн-продаж продуктів і послуг (кни-
ги,  одяг,  фінансові,  туристичні  послуги),  професійні  по-
слуги  (лікарі, юристи,  ріелтори),  розважальні  послуги  й 
основні посередницькі послуги (доступ в інтернет, пере-
дання та хостинг  інформації),  інтернет-реклама та  спон-
сорство. 

Права  та  рівень  захисту  онлайн-споживачів  згідно  з 
наведеним  документом  не  поступаються  традиційному 
«офлайновому» способу, а вимоги до якості товарів і по-
слуг  також жорсткі,  як  і  у  звичайних магазинах  (напри-
клад, слід указувати ціну з податками та витратами на до-
ставку). 

По-друге, сприяння розвитку вітчизняного ринку елек-
тронної комерції та збільшення потенційних ринків збуту 
завдяки залученню мешканців країн ЄС. Суб’єктами елек-
тронної  торгівлі  є  домогосподарства,  підприємства  (біз-
нес), державний сектор. 

По-третє,  стимулювання  розвитку  інфраструктури 
електронної торгівлі. Завдяки гармонізації законодавчого 
поля в Україні можуть з’явитися такі легальні міжнародні 
платіжні системи, як PayPal, європейські оператори логіс-
тики,  системи  захисту  інформації. Це  наблизить  україн-
ських виробників та е-посередників до європейських спо-
живачів. 

А з упровадженням повноцінного 4G-зв’язку передба-
чається суттєве  збільшення доступу до системи надання 
електронних  послуг. Слід  очікувати  також на  гармоніза-
цію статистичного супроводу діяльності  електронної ко-
мерції в Україні та ЄС, налагодження моніторингу діяль-
ності в цій сфері.

Висновки.  Безумовною  є  актуальність  реалізації  біз-
нес-проектів  засобами  електронної  комерції,  адже  та-
кий підхід дозволяє оптимізувати процеси управління та 
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контролю,  отримавши  при  цьому  надзвичайний  еконо-
мічний ефект. Проте є певні фактори, що стримують роз-
виток  е-торгівлі  або  до  певної  міри  його  ускладнюють: 
глобалізація – проблеми, пов’язані  з мовним та культур-
ним розмаїттям світової спільноти користувачів електро-
нних мереж;  договірно-правові  та фінансові  проблеми  – 
ускладнення, пов’язані з укладанням угод через Інтернет, 
що виникають під час визначення часу, місця, юридичного 
статусу такої угоди, а також особливостей оподаткування; 
права  інтелектуальної  власності  –  товари,  які  поширю-
ються електронними засобами, можуть бути легко скопі-
йовані. Проблематика міжнародної  електронної  комерції 
відіграє значну роль у системі основних пріоритетів про-
відних держав світу. 

Так, електронна комерція в епоху інформаційного сус-
пільства посіла місце ключового елемента в структурі но-
вої економіки. 

На експертному та політичному рівнях активно розви-
вається  діяльність,  спрямована  на  розвиток  електронної 
комерції, яка є потужним важелем економічного зростан-
ня,  необхідною платформою  для  переходу  національних 
економік на якісно новий щабель розвитку, що орієнтуєть-
ся на наукоємні інформаційні технології. 

Норми  наднаціонального  права  стосовно  електро-
нної комерції не мають суперечити нормам міжнародно-
го права. 

У міжнародно-правовому регулюванні електронної ко-
мерції в Європейському Союзі основну роль відіграє між-
народне право. 

Тобто керуючись цими факторами, дійдемо висновку, 
що типові закони мають бути основою для національного 
законодавства у питаннях щодо електронної комерції. 

На відміну від законодавства багатьох країн (США та 
держав-членів ЄС), законодавство України містить незна-
чну  кількість  норм,  покликаних  регулювати  безпосеред-
ньо електронну комерцію. 

Хоча  такий  підхід  має  позитивні  наслідки  (нижчий 
рівень зарегульованості та вищий рівень свободи підпри-
ємництва, технологічно-нейтральний режим регулювання 
тощо), відсутність спеціальних норм дедалі дається взна-
ки. Загальні норми, якими регулюється здійснення підпри-
ємницької діяльності (норми Цивільного та Господарсько-
го кодексів, Закону України «Про захист прав споживачів» 
тощо),  все  частіше  є  нездатними  адекватно  регулювати 
суспільні відносини, що виникають під час ведення елек-
тронної комерції, гальмують її розвиток в Україні.
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У статті автором розглянуто повноваження Антимонопольного комітету України у сфері інтелектуальної власності. Проаналізовано 
положення нормативно-правових актів у зазначеній сфері, в результаті чого виявлено колізію норм Податкового кодексу України та За-
конів України «Про Антимонопольний комітет України», «Захист від економічної конкуренції», «Захист від недобросовісної конкуренції». 
На підставі проведеного дослідження сформульовано пропозиції в чинне законодавство. 

Ключові слова: Антимонопольний комітет України, інтелектуальна власність, недобросовісна конкуренція, конкуренція, Податковий 
кодекс України.

В статье автором рассмотрены полномочия Антимонопольного комитета Украины в сфере интеллектуальной собственности. Про-
анализированы положения нормативно-правовых актов в указанной сфере, в результате чего выявлено коллизию норм Налогового 
кодекса Украины и Законов Украины «Об Антимонопольном комитете Украины», «Защита от экономической конкуренции», «Защита от 
недобросовестной конкуренции». На основании проведенного исследования сформулированы предложения в действующее законода-
тельство.

Ключевые слова: Антимонопольный комитет Украины, интеллектуальная собственность, недобросовестная конкуренция, конку-
ренция, Налоговый кодекс Украины. 

In the article author considers powers of the Antimonopoly committee of Ukraine in the sphere of intellectual property. The author analyzes 
the provisions of legal acts in this area, which resulted in a collision of the norms of the Tax Code of Ukraine and the Laws of Ukraine “On An-
timonopoly Committee of Ukraine”, “Protection against Economic Competition”, “Protection against Unfair Competition”. Based on the study, 
proposals are made in the current legislation.

Key words: Antimonopoly Committee of Ukraine, intellectual property, unfair competition, competition, Tax Code of Ukraine.

Постановка проблеми. Сьогдні порушені права щодо 
об’єктів  інтелектуальної власності у сфері недобросовіс-
ної конкуренції можна захистити як у судовому порядку, 
так і в органах Антимонопольного комітету України. Саме 
Антимонопольний комітет України  (далі  – АМКУ)  є ор-
ганом зі спеціальним статусом, що забезпечує державний 
захист конкуренції у підприємницькій діяльності. 

Кожного  року  АМКУ  розглядає  багато  справ,  що 
пов’язані з об’єктами інтелектуальної власності. Так, роз-
глядаються  справи  щодо  неправомірного  використання 
комерційного (фірмового) найменування, торгової марки, 
неправомірні дії стосовно комерційної таємниці тощо. 

Проте  після  ухвалення  Закону України  «Про  внесен-
ня змін до Податкового кодексу України та деяких інших 
законодавчих актів України щодо покращення адміністру-
вання та перегляду ставок окремих податків і зборів» від 
23 листопада 2018 року до повноважень АМКУ не нале-
жать категорії справ, що пов’язані з інтелектуальною влас-
ністю.  Ця  норма  створила  колізію  норм  законодавства, 
зокрема  норм  Закону  України  «Про  Антимонопольний 
комітет», Закону України «Про захист від недобросовісної 
конкуренції» тощо.  

Виходячи  із  вищезазначеного,  очевидно,  що  окремі 
положення чинного законодавства суперечать один одно-
му  та  подекуди  лише  фрагментарно  регулюють  важливі 
питання, що потребують теоретичних та практичних на-
працювань.  

Науково-теоретичні  проблеми  щодо  діяльності  Анти-
монопольного комітету в Україні розглядали у своїх працях 
такі вчені, як Г.О. Андрощук, О.О. Бакалінська, С.С. Валі-
тов, О.С. Верещагіна, І.І. Дахно, Ю.В. Журик, А.В. Замри-
га, Т.Г. Удалов, С.П. Кобець, Н.М. Корчак, К.М. Смирнова, 
М.В.  Слободянюк,  О.Г.  Томашевська,  О.В.  Пономарьов, 
О.Л. Чернеливська, В.В. Хачатрян та інші.

Актуальність теми дослідження зумовлена необхід-
ністю  вдосконалення  правового  регулювання  щодо  по-
вноважень  Антимонопольного  комітету  України  у  сфері 

інтелектуальної  власності,  напрацювання  на  цій  основі 
рекомендацій та пропозицій до чинного законодавства.

Мета статті полягає  у  дослідженні  повноважень  та 
функцій Антимонопольного комітету України у сфері ін-
телектуальної власності, аналізу стану чинного законодав-
ства, виявлення колізій актів законодавства, що дозволить 
сформувати пропозиції по його вдосконаленню. 

Виклад основного матеріалу.  Сьогодні  Антимоно-
польний комітет України та його територіальні відділення 
кожного  року  розглядають  багато  справ,  що  пов’язані  з 
об’єктами інтелектуальної власності.   

Відповідно до ч. 1 ст. 10 bis Паризької конвенції про 
охорону промислової власності від 20 березня 1983 року, 
до  якої Україна приєдналась 25  грудня 1991 році  країни 
Союзу  зобов’язані  забезпечити  громадянам  країн,  що 
беруть  участь  у  Союзі,  ефективний  захист  від  недобро-
совісної конкуренції [1]. Більше того, в ч. 1. ст. 10 ter ви-
щезазначеного  документа  країни  Союзу  зобов’язуються 
забезпечити  громадянам  інших  країн  Союзу  законні  за-
соби для ефективного припинення всіх дій, зазначених у 
статтях 9, 10, 10 bis.

Відповідно  до  нашого  національного  Законодавства, 
то в Конституції України, зокрема в ч. 1 ст. 42 зазначено, 
що  держава  забезпечує  захист  конкуренції  у  підприєм-
ницькій діяльності. Не допускаються зловживання моно-
польним становищем на ринку, неправомірне обмеження 
конкуренції  та недобросовісна конкуренція. Види  і межі 
монополії визначаються законом [2].

Таким  органом  державної  влади,  який  забезпечує 
державний  захист  конкуренції  у  підприємницькій  ді-
яльності,  є  Антимонопольний  комітет  України.  Більше 
того, він є державним органом зі спеціальним статусом, 
що  зумовлюється  його  повноваженнями  та  функціями, 
які він виконує. Головним завданням АМКУ у сфері ін-
телектуальної власності є формування та реалізація кон-
курентної політики, зокрема те, що він здійснює держав-
ний контроль за дотриманням законодавства про захист 
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від недобросовісної конкуренції, припинення порушень 
у  сфері  недобросовісної  конкуренції,  сприяє  розвитку 
добросовісної конкуренції, бере участь у розробленні та 
внесенні в установленому порядку пропозицій щодо за-
конів  та  інших нормативно-правових  актів,  які  регулю-
ють питання розвитку конкуренції, конкурентної політи-
ки та демонополізації економіки.

Відповідно ч. 1 ст. 28 Закону України «Про захист від 
недобросовісної  конкуренції»,  особи,  права  яких  пору-
шені діями, визначеними цим Законом як недобросовіс-
на конкуренція, можуть протягом шести місяців  із  дня, 
коли вони дізнались або мали дізнатися про порушення 
своїх  прав,  звернутися  до  Антимонопольного  комітету 
України,  його  територіальних  відділень  із  заявою  про 
захист  своїх  прав  [3].  Отже,  якщо  суб’єкт  господарю-
вання дізнався про порушення свого права конкурентом, 
він може звернутись із відповідною заявою до Антимо-
нопольного  комітету України  або одразу до  суду. Якщо 
суб’єкт  господарювання  вирішив  звернутись  до АМКУ, 
він не позбавляється права  звернення до  суду. У цьому 
разі такий суб’єкт господарювання має право оскаржити 
рішення АМКУ в судовому порядку. 

На практиці такий спосіб захисту, зокрема звернення 
до  органів АМКУ,  є  більш  ефективним  та швидшим  за 
судовий.  Більше  того,  такий  альтернативний  спосіб  за-
хисту  надавав  можливість  правовласникові  припинити 
порушення його прав на використання об’єкта інтелекту-
альної власності не тільки найкоротшим (найшвидшим) 
шляхом, але ще й за допомогою державного органу, тоб-
то  Антимонопольного  комітету  України,  який  має  ши-
рокі можливості та повноваження щодо збору широкого 
кола доказів, необхідних для доведення факту правопо-
рушення [4].

Антимонопольний  комітет  України  та  його  терито-
ріальні  відділення розглядають  справи у  сфері  інтелек-
туальної  власності  про  неправомірне  використання  ко-
мерційного  найменування,  торгової  марки,  рекламних 
матеріалів,  якщо  таке  неправомірне  використання  при-
звело  чи  може  призвести  до  змішування  з  діяльністю 
правовласника, про неправомірне збирання, розголошен-
ня та використання комерційної таємниці. 

Так, наприклад, рішенням тимчасової адміністратив-
ної  колегії  Антимонопольного  комітету  було  прийняте 
рішення  від  13  грудня  2018  року  про  порушення  зако-
нодавства  про  захист  від  недобросовісної  конкуренції 
та накладення штрафу  [5]. Порушено  справу було  саме 
за ст. 19 Закону України «Про захист від недобросовіс-
ної  конкуренції»,  зокрема  неправомірне  використання 
комерційної  таємниці.  Як  правило,  такі  справи  майже 
ніколи  не  закінчувались  накладенням  штрафу  на  ви-
нного суб’єкта господарювання з багатьох причин. Самі 
постраждалі  суб’єкти  господарювання  найчастіше  не-
правильно  оформляли  з  працівниками  договори  про 
нерозголошення  та  про  невикористання  в  подальшому 
протягом  певного  строку  такої  комерційної  таємниці.  
У вищезазначеній справі постраждалі суб’єкти господа-
рювання мали відповідні документи у себе на підприєм-
стві та звернулися до АМКУ, в результаті чого справу ви-
грали. Рішенням АМКУ було накладено штраф у розмірі 
360 тисяч гривень. 

Отже,  Антимонопольний  комітет  України  проводить 
необхідну  роботу  у  сфері  захисту  від  недобросовісної 
конкуренції об’єктів інтелектуальної власності. Проте 23 
листопада 2018 року був прийнятий Закон України «Про 
внесення змін до Податкового кодексу України та деяких 
інших законодавчих актів України щодо покращення адмі-
ністрування та перегляду ставок окремих податків  і  збо-
рів», який фактично заборонив Антимонопольному комі-
тету України здійснювати свою діяльність щодо об’єктів 
інтелектуальної  власності.  Так,  у  п.  51  вищезазначеного 
Закону встановлено, що положення законів України «Про 

Антимонопольний комітет України» і «Про захист еконо-
мічної конкуренції» не застосовуються до об’єктів права 
інтелектуальної  власності  та/або  здійснення  діяльності, 
пов’язаної  з  використанням,  а  також  до  правовідносин, 
що виникають у процесі будь-якого використання об’єктів 
права інтелектуальної власності [6].

Виходячи  з  положень  згаданого  Закону,  Антимоно-
польний комітет України не має права розглядати справи 
у сфері недобросовісної конкуренції щодо об’єктів інте-
лектуальної власності. 

Відповідно до ч. ч. 1,3 ст. 3 Закону України «Про за-
хист економічної конкуренції», законодавство про захист 
економічної  конкуренції  ґрунтується  на  нормах,  уста-
новлених  Конституцією  України  і  складається  з  цього 
Закону, законів України «Про Антимонопольний комітет 
України», «Про захист від недобросовісної конкуренції», 
інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно 
до цих законів [7]. Особливості застосування законодав-
ства про  захист економічної конкуренції,  зокрема щодо 
певних галузей промисловості, можуть бути встановлені 
лише шляхом унесення змін до цього Закону. Тобто для 
того, щоб прийняти вищезазначені зміни, необхідно було 
змінювати сам Закон України «Про захист від економіч-
ної конкуренції», а не шляхом прийняття змін до Подат-
кового кодексу України. Схожі положення містить і Закон 
України «Про Антимонопольний комітет України».

Також ч. 1. ст. 3 Закону України «Про захист від недо-
бросовісної конкуренції» чітко зазначено, що відносини, 
пов’язані  із  захистом  від  недобросовісної  конкуренції, 
регулюються цим Законом, Законом України «Про захист 
економічної конкуренції», Законом України «Про Анти-
монопольний  комітет  України»,  «Паризькою  конвенці-
єю  про  охорону  промислової  власності  від  20  березня 
1883 року», міжнародними договорами України, згода на 
обов’язковість  яких  надана Верховною  Радою України, 
іншими актами законодавства, виданими на підставі за-
конів чи постанов Верховної Ради України. Виходячи  з 
положень вищезазначеної норми, на перший погляд при-
йняті зміни до Податкового кодексу можуть бути засто-
совані до Закону України «Про захист від недобросовіс-
ної конкуренції». 

Відповідно  до  ч.  1  ст.  1  Податкового  кодексу Укра-
їни  податковий  кодекс  України  регулює  відносини,  що 
виникають у сфері справляння податків  і  зборів,  зокре-
ма  визначає  вичерпний  перелік  податків  та  зборів,  що 
справляються в Україні, а також порядок адмініструван-
ня, платників податків та зборів, права та обов’язки, ком-
петенцію  органів  контролю,  повноваження  і  обов’язки 
посадових осіб під час адміністрування податків, а також 
відповідальність  за  порушення  податкового  законодав-
ства  [8]. Проте Антимонопольний комітет  є державним 
органом зі спеціальним статусом, тому, якщо є необхід-
ність змінювати певні повноваження, то необхідно вно-
сити зміни саме в спеціальне законодавство. 

Спеціальний характер законодавства про захист еко-
номічної  конкуренції,  а  також  гарантії  України  щодо 
збереження такого статусу закріплено в Угоді про асоці-
ацію між Україною, з одного боку, та Європейським Со-
юзом,  Європейським  співтовариством  з  атомної  енергії 
і державами-членами – з іншого, ратифікованої Законом  
№ 1678-VII від 16.09.2014 [9]. 

Сьогодні у Верховній Раді Україні знаходиться Проект 
Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу Укра-
їни» про захист економічної конкуренції в діяльності, що 
пов’язана  з  використанням  об’єктів  права  інтелектуаль-
ної власності  за №9502 від 23.01.2019 року, яким перед-
бачається вилучення пункту 51 підрозділу 10 розділу XX 
Податкового  кодексу України.  Уважаємо, що  вищезазна-
чена норма, зокрема «установити, що положення законів 
України «Про Антимонопольний комітет України» і «Про 
захист  економічної  конкуренції»  не  застосовуються  до 
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об’єктів права інтелектуальної власності та/або здійснен-
ня діяльності, пов’язаної з використанням, а також до пра-
вовідносин, що виникають у процесі будь-якого викорис-
тання об’єктів права інтелектуальної власності» має бути 
виключена з Податкового кодексу України. 

Висновки. На основі проведеного дослідження, про-
понуємо вилучити п. 51 підр. 10 розд. ХХ Податкового 
кодексу  України,  який  заборонив  Антимонопольному 
комітету  України  здійснювати  свою  діяльність  щодо 
об’єктів інтелектуальної власності.
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ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СПІЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ПОДРУЖЖЯ 
ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ: ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ

SPECIFIC QUESTIONS OF LEGAL REGULATION OF SPOUSES’ COMMON JOINT PROPERTY 
UNDER THE LEGISLATION OF UKRAINE: QUESTIONS OF THEORY AND PRACTICE 
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цивільного, адміністративного та фінансового права
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У статті розглядаються окремі питання правового регулювання спільної власності подружжя за законодавством України та право-
застосовної практики. З’ясовано погляди науковців щодо визначення поняття «набуте майно подружжя», підстав виникнення спільної 
сумісної власності подружжя та майнові права й обов’язки чоловіка, і жінки, які проживають однією сім’єю без реєстрації шлюбу, та за-
пропоновано певні пропозиції щодо законодавчого регулювання спірних питань із досліджуваних відносин.

Ключові слова: власність, спільна сумісна власність подружжя, підстави набуття спільної суспільної власності, майнові права та 
обов’язки чоловіка та жінки, які проживають однією сім’єю без реєстрації шлюбу. 

В статье рассматриваются отдельные вопросы правового регулирования общей совместной собственности супругов согласно за-
конодательству Украины и правоприменительной практике. Исследованы позиции ученых относительно определения понятия «приоб-
ретенное имущество супругов», основания возникновения общей совместной собственности супругов и имущественные права и обязан-
ности мужчины и женщины, проживающих одной семьей без регистрации брака, предложены определенные решения законодательного 
урегулирования спорных вопросов исследуемых отношений. 

Ключевые слова: собственность, общая совместная собственность супругов, основания приобретения совместной общественной 
собственности, имущественные права и обязанности супругов, которые проживают одной семьей без регистрации брака.

This article deals with specific questions of legal regulation of spouses’ common joint property under the legislation of Ukraine and enforce-
ment practices. Academics’ positions regarding definition of term “spouses’ acquired property”, grounds for the emergence of spouses’ common 
joint property and property rights and obligations of man, woman that live together without registration of marriage are being analyzed. Specific 
solutions of legal regulation of these controversial issues are being proposed.

Key words: property, spouses’ common joint property, grounds for the emergence of spouses’ common joint property, property rights and 
obligations of spouses that live together without registration of marriage.
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Власність, право власності, забезпечення і захист пра-
ва власності були  і  залишаються в центрі уваги суспіль-
ства,  оскільки  саме  право  на  власність  лежить  в  основі 
людського буття, а питання про власність є фундаменталь-
ним у розвитку суспільства і законодавства.

Матеріальну основу життя сім’ї, як правило, становить 
майно, належне на праві власності подружжя, тому питан-
ня правового регулювання відносин у сім’ї, насамперед у 
шлюбі, є надзвичайно актуальними.

Одним  із  видів майнових правовідносин подружжя є 
відносини, що виникають із приводу власності на майно 
(спільної  часткової  та  спільної  сумісної  власності). Дру-
жина та чоловік можуть бути суб’єктами і права спільної 
часткової, і права спільної сумісної власності одночасно. 

Право  спільної  сумісної  власності  як  загальноциві-
лістична  категорія  істотно  відрізняється  від  права  част-
кової  спільної  власності.  Право  спільної  власності  –  це 
власність  двох  чи  більше  осіб  на  одне  і  те  саме  майно. 
Характерною ознакою спільної  власності  є множинність 
суб’єкта та єдність об’єкта. Право кожного зі співвласни-
ків охоплює весь об’єкт загалом, а не якусь його частину 
[1, с. 688]. 

Слід  зазначити, що майнові  правовідносини подруж-
жя щодо майна – це складний комплекс взаємопов’язаних 
дій. Регулюються такі відносини нормами сімейного, ци-
вільного та інших галузей права. 

Найбільшу  увагу  в  законодавстві  приділено  саме 
спільній сумісній власності. Аналіз норм права, які регу-
люють майнові відносини подружжя, у тому числі у сфері 
власності,  дає  підстави  вважати, що  вони  не  позбавлені 
певних  суперечностей,  а  деякі  не  зовсім  конструктивно 
викладені,  що,  безумовно,  впливає  на  їх  застосування  в 
правозастосовній  практиці,  а  тому  вони  потребують  на-
укових досліджень. 

У статті досліджуються деякі спірні питання теорії та 
практики  правового  регулювання  спільної  власності  по-
дружжя в Україні на майно. 

Джерельною  базою  дослідження  стали  наукові  праці 
вітчизняних  та  зарубіжних  теоретиків  права,  фахівців  із 
галузевих юридичних  наук  з  питань  майнових  відносин 
подружжя,  зокрема  таких,  як:  І.В. Жилінкова, В.І. Бори-
сова,  Л.М.  Баранова,  С.П.  Пилипенко,  З.В.  Ромовська,  
С.Я. Фурса, В.П. Мироненко, Ю.С. Червоний та ін. 

Мета  статті  –  на  підставі  узагальнення  матеріалів 
щодо правового регулювання спільної сумісної власності 
подружжя за законодавством України та правозастосовної 
практики обґрунтувати пропозиції щодо вирішення окре-
мих актуальних проблем законодавства у цій сфері. 

Сімейне право України закріплює принцип спільності 
майна подружжя, який означає об’єднання майна чоловіка 
і жінки (повністю або частково в певній частині) в єдину 
майнову масу  та  встановлення  ряду  спеціальних  правил 
щодо його набуття,  володіння, користування та розпоря-
дження. Таке майно вважається спільною сумісною влас-
ністю, якщо  інше не встановлено законодавством чи до-
мовленістю сторін, і кожний із подружжя має рівні права 
щодо майна,  яке належить  їм на праві  спільної  сумісної 
власності. 

Згідно  зі  ст.  60 Сімейного  кодексу України  [2,  с.  21] 
майно, набуте подружжям за час шлюбу, належить дружи-
ні та чоловікові на праві спільної сумісної власності неза-
лежно від того, що один із них не мав з поважної причини 
(навчання,  ведення  домашнього  господарства,  догляд  за 
дітьми,  хвороба  тощо)  самостійного  заробітку  (доходу). 
Вважається що річ, набута за час шлюбу, крім речей інди-
відуального  користування,  є  об’єктом права  спільної  су-
місної власності. Якщо майно придбане під час шлюбу, то 
реєстрація права на нього (житловий будинок, транспорт-
ний засіб) лише на ім’я одного з подружжя не спростовує 
презумпцію  належності  його  до  спільної  сумісної  влас-
ності подружжя і не означає, що такий із подружжя є од-

ноосібним власником майна. Тобто ні дружина, ні чоловік 
на зобов’язані доводити наявність права спільної сумісної 
власності на майно, набуте у шлюбі. Отже, факт набуття 
майна подружжям за час шлюбу створює презумпцію ви-
никнення права спільної сумісної власності. 

Одночасно  слід  зазначити,  що  законодавство  надає 
можливість заінтересованій особі довести, що майно було 
придбане нею у шлюбі, але за її особисті кошти. Така за-
ява заінтересованої особи повинна бути належним чином 
підтверджена.

Досліджуючи  питання щодо  застосування  норм  пра-
ва, передбачених ст. ст. 61, 62 Сімейного кодексу України 
(далі – СК України), зупинимося на таких актуальних пи-
таннях. 

У  ч.  1  ст.  61  Сімейного  кодексу  України  вказується, 
що об’єктом права спільної сумісної власності подружжя 
може бути будь-яке майно, набуте за час шлюбу подруж-
жям, за винятком виключеного із цивільного обороту. І та-
кий перелік не є вичерпним. 

Сімейне  законодавство  не  розкриває  детально  зміст 
поняття  «майно,  набуте  подружжям  за  час  шлюбу».  Не 
дається також конкретних правових підстав, що забезпе-
чують  виникнення  у  подружжя  права  спільної  сумісної 
власності. 

На нашу думку,  слід розкрити  зміст поняття «майно, 
набуте  подружжям  за  час  шлюбу»  або  чітко  відтворити 
суть правовідносин, які  забезпечують у подружжя право 
спільної  сумісної  власності.  Вважаємо  за  доцільне  при-
єднатися  до  думки  тих  авторів,  які  зазначають,  що  для 
виникнення права спільної сумісної власності подружжя 
недостатньо лише факту реєстрації шлюбу; додатковими 
елементами юридичного складу виникнення цього права 
є набуття майна під час зареєстрованого шлюбу, ведення 
чоловіком і дружиною спільного господарства, наявність 
спільної праці подружжя [3, с. 166]. 

Подружжя  може  набувати  майно  в  спільну  сумісну 
власність за різними підставами, в тому числі на підста-
ві  дарування,  коли  обдарований  стає  власником  майна. 
Представляє  інтерес  набуття  права  власності  подружжя 
на дарунки, одержані на весіллі. Виникають питання: хто 
стає власником на таке майно, та чим таке право має бути 
засвідчене? На законодавчому рівні ці питання не врегу-
льовані. 

Вважаємо  за  доцільне  погодитися  з  думкою  авторів, 
які стверджують, що під час вирішення питання, хто став 
власником подарунків на весіллі, судом під час розгляду 
спорів слід брати до уваги, кому він був подарований: по-
дружжю чи одному з них [4, с. 185].

Є  відповідні  особливості  щодо  виникнення  права 
спільної суспільної власності подружжя на майно, що на-
лежало дружині, чоловікові, передбачені ст. 62 СК Укра-
їни.  Ця  стаття  передбачає  перетворення  за  певних  умов 
правового режиму майна, яке належало одному з подруж-
жя,  з  об’єкта  права  особистої  власності  в  об’єкт  права 
спільної сумісної власності подружжя. 

Підставою для цього є спільні гроші або трудові затрати 
дружини та чоловіка, або затрати другого з подружжя, вна-
слідок чого майно істотно збільшилося у своїй вартості. 

Оскільки для випадків  застосування  ст.  62 необхідно 
наявність таких складників, як трудові, так  і грошові за-
трати,  які  повинні  бути  істотними  (ваговими),  тобто  та-
кими, від внесення яких вартість особистого майна одно-
го  з подружжя має  істотно  (значно)  збільшитися у  своїй 
вартості  порівняно  до  свого  первісного,  то  поняття  «іс-
тотне  збільшення»  є  визначальним для  вирішення цього  
питання.

Слід також зазначити, що застосування ст. 62 СК Укра-
їни має місце  лише у  випадках  виникнення  спору  за  рі-
шенням суду,  а  також у разі  доведення  того, що  такі  за-
трати  другий  із  подружжя  робив  з метою набуття  права 
співвласності [4, с.189].
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Не дає законодавець визначення, що слід розуміти під 
поняттям  «істотно  збільшилося  в  період  шлюбу»,  та  як 
таке збільшення впливає на визначення частки подружжя 
в спільній власності майна, які критерії слід приймати до 
уваги, визначаючи зміни правового режиму майна в разі 
застосування ст. 62 Сімейного кодексу України, оскільки 
судова практика є неоднозначною під час вирішення таких 
питань. Вважаємо за доцільне ці питання вирішити на за-
конодавчому рівні. 

Важливим концептуальним підходом, що закріплено в 
діючому Сімейному кодексу України, є визначення майно-
вих прав та обов’язків чоловіка та жінки, які проживають 
однією сім’єю без реєстрації шлюбу. В юридичної прак-
тиці такі відносини називаються «фактичними шлюбними 
відносинами», а також використовується в даному випад-
ку термін «конкубінат», під яким мається на увазі спільне 
проживання однією сім’єю без реєстрації шлюбу.

Слід відзначити, що за часів радянської влади Кодек-
сом  про шлюб  та  сім’ю  фактичні шлюбні  відносини  не 
визнавалися, а права та відносини подружжя породжував 
лише шлюб, укладений у державному органу РАГС (ч. 2 
ст. 13 КпШС України). Але на сьогодні практика свідчить 
про широке розповсюдження фактичних шлюбних відно-
син. Цьому сприяла загальна демократизація життя та по-
ширена думка, що люди вправі обирати той образ сімей-
ного життя, який їм більш імпонує. За кордоном фактичні 
шлюбні  союзи  виступають  як  альтернатива  традиційній, 
заснованій на зареєстрованому шлюбу, сім’ї . 

Отже, згідно зі ст. 74 СК України, прийнятого Верхо-
вною Радою України 10.01.2002 року та  змінами,  внесе-
ними  21.12.2006  року,  вперше  за  багато  років  фактичне 
подружжя набуло прав та обов’язків, які в майновій сфері 
практично збігаються за обсягом з правами та обов’язками 
подружжя в зареєстрованому шлюбі. 

Ст. 74 СК України передбачає:
1. Якщо жінка та чоловік проживають однією сім’єю, 

але не перебувають у шлюбі між собою або в будь-якому 
іншому шлюбі, майно, набуте ними за час спільного про-
живання, належить їм на праві спільної сумісної власнос-
ті, якщо  інше не встановлено письмовим договором між 
ними.

2.  На  майно,  що  є  об’єктом  права  спільної  сумісної 
власності жінки та чоловіка, які не перебувають у шлюбі 
між собою або в будь-якому іншому шлюбі, поширюються 
положення глави 8 СК України [2, с. 24].

Таке нововведення Сімейного кодексу України викли-
кало неоднозначне сприйняття як з боку науковців, так  і 
з боку правників. Одні представники заперечують проти 
фактичних сімейних відносин, оскільки такий підхід буде 
сприяти падінню моральності в суспільстві, а інші вважа-

ють, що регулювання сімейних відносин між фактичною 
дружиною та чоловіком, що закріплено у ст. 74 СК Укра-
їни, – це крок не назад, а вперед, бо сприяє утвердженню 
добросовісності  у  відносинах  між  чоловіком  та  жінкою 
і не обмежує  їхню свободу у виборі особистих відносин  
[5, с. 87]. 

На нашу думку, таку позицію законодавця можна роз-
глядати  такою,  що  відповідає  більш  прогресивному  де-
мократичному підходу в регулюванні майнових відносин 
між чоловіком та жінкою, які не перебувають у шлюбі між 
собою та проживають однією сім’єю. Але слід відзначити, 
що ця правова норма з деяких питань протирічить іншім 
нормам СК України і не набула завершеного вигляду, тому 
потребує доопрацювання. 

Ст. 3 СК України передбачає, що сім’я створюється на 
підставі шлюбу, кровного споріднення, усиновлення, а та-
кож на інших підставах, не заборонених законом і таких, 
що  не  суперечать  моральним  засадам  суспільства  [2,  с. 
6]. Можливо законодавець і мав на увазі ці інші підстави 
для створення сім’ї в розумінні статті 74 СК України, але 
не ризикнув назвати речі своїми іменами та передбачити  
в ст. 3 СК України, що підставою виникнення сім’ї є і про-
живання жінки та чоловіка без реєстрації шлюбу (фактич-
ний шлюб). 

Така  невизначеність  дає  підстави  для  різноманітних 
варіацій його тлумачення, що є вкрай небажаним у право-
вому регулюванні цих відносин і особливо в правозасто-
совній практиці. Саме тому таке визначення підстав ство-
рення сім’ї має бути закріпленим в законі чітко і зрозуміло. 

Застосовуючи ст. 74 СК України, практики намагають-
ся додати певних формалізуючих моментів, наприклад, 

‒  встановити строк для спільного проживання (3,5 чи 
10 років) як підставу виникнення фактичного шлюбу; 

‒  визначити ознаки  таких відносин  (спільність про-
живання, ведення спільного господарства, взаємна турбо-
та та підтримка тощо); 

‒  більш  повно  визначити  обсяг  прав  та  обов’язків 
фактичного подружжя, зокрема народження та виховання 
дітей, укладення між собою договорів.

Отже,  стислість  законодавчих  положень  ст.  74  СК 
України в цьому проблемному питанні недоречна. 

На нашу думку, ст. 74 СК України має бути конкрети-
зована і адаптована відповідно до судової практики та за-
гальних засад сімейного законодавства.

Викладене дає підстави вважати, що законодавче регу-
лювання відносин спільної сумісної власності подружжя в 
Україні не позбавлене певних суперечностей та невдалих 
конструкцій деяких правових норм, залишається предме-
том  наукових  досліджень  та  відповідного  законодавчого 
регулювання. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
1. Великий енциклопедичний юридичний словник / За редакцією акад. НАН України Ю.С. Шемшученка. К.: ТОВ «Видавництво 

«Юридична думка», 2007. С. 688.
2. Сімейний кодекс України: станом на 3 вересня 2018 року. Харків: С37. Право, 2018. 104 с.
3. Сімейне право України: підручник / За заг. ред. В.П. Мироненко. К.: Правова єдність, 2008. 208 с.
4. Ромовська З. Українське сімейне право: підручник. К.: Правова єдність, 2009. 500 с.
5. Жилінкова І.В. Правовий режим спільності майна подружжя. Вісник АПрН України. 1999. № 3 (18). С. 88. 
6. Семейное право Украины: учебник / под редакцией Ю.С. Червоного. Харьков: ООО «Одиссей», 2005. С. 186–206.
7. Сімейний кодекс України: науково-практичний коментар / за заг. ред. С.Я. Фурса. К.: Видавець Фурса С.Я., серія «Цивілістика». 

КНТ 2008. С. 1248.



116

№ 6 2018
♦

УДК 347.4

РЕСТИТУЦІЯ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД 
ТА ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ

RESTITUTION: INTERNATIONAL EXPERIENCE 
AND PRACTICE OF APPLICATION IN UKRAINE

Лещинська-Вьонцек М.,
адвокат 

Адвокатського бюро «Лещинська-Вьонцек Магдалена»

У статті розглянуто одне з актуальних питань, що виникають сьогодні у практиці правозастосування в разі відновлення порушених 
майнових прав, – реституція. Акцентовано увагу на тому, що в Україні відсутня належна нормативно-правова база для введення меха-
нізмів реституції в широке застосування. Доведено, що одним із можливих варіантів виходу з такої ситуації є аналіз позитивного досвіду 
застосування реституції як способу відновлення майнових прав у зарубіжних країнах та належне закріплення цього інституту в законо-
давстві України.

Ключові слова: реституція, відновлення майнових прав, способи захисту прав, компенсація, реституційні правовідносини.

В статье рассмотрен один из актуальных вопросов, возникающих сегодня в практике правоприменения при восстановлении на-
рушенных имущественных прав, – реституция. Акцентировано внимание на том, что в Украине отсутствует надлежащая нормативно-
правовая база для введения механизмов реституции в широкое применение. Доказано, что одним из возможных вариантов выхода из 
такой ситуации является анализ положительного опыта применения реституции как способа восстановления имущественных прав в 
зарубежных странах и надлежащее закрепление этого института в законодательстве Украины.

Ключевые слова: реституция, восстановление имущественных прав, способы защиты прав, компенсация, реституционные право-
отношения.

The article deals with one of the actual issues that arise today in the practice of law enforcement in the restoration of violated property rights –  
restitution. The attention paid to the fact that in Ukraine there is no proper regulatory framework for introducing restitution mechanisms in wide 
use. Proved that one of the possible ways out of this situation is to analyze the positive experience of using restitution as a way to restore property 
rights in foreign countries and to properly secure this institution in the legislation of Ukraine.

Key words: restitution, restoration of property rights, ways of protecting rights, compensation, restitution of legal relations.

Останнім  часом  все  більше  уваги  приділяється  до-
слідженню проблеми  реституції  як  способу  відновлення 
порушених майнових прав. Ця увага не є випадковою. Од-
нією з підстав такого інтересу стала актуалізація питання 
повернення майна жертвам нацистського геноциду євреїв. 
Із цього приводу 9 травня 2018 року Сенат США прийняв 
Білль-447, яким рекомендував Держдепу США підтриму-
вати  єврейські  організації, що  допомагають  поверненню 
будинків загиблих євреїв під час Другої світової війни або 
виплатам компенсацій за втрачене майно [1].

Для України питання реституції не є новим. Однак у 
світлі  тих подій,  які  відбуваються на  світовій арені,  та  з 
урахуванням  суспільно-політичної  обстановки  в  Україні 
воно має неабияке значення та актуальність.

Інтерес  науковців  завжди  викликали  питання  майно-
вого права,  а  саме механізми його  відновлення у  випад-
ку порушення. У  зв’язку  з цим на поняття реституції  та 
механізми  відновлення  порушених  прав  звертали  увагу 
такі науковці, як: О.Є. Аврамова, С.І. Кот, В.С. Ржевська,  
М.М. Сібільов, Л.М. Стрельбицька тощо.

Прагнення  України  інтегруватися  в  Європейську 
спільноту зумовлено необхідністю адаптації її законодав-
ства до встановлених стандартів. Не є виключенням у цьо-
му випадку і питання реституції як способу відновлення 
порушених майнових прав. Отже, доцільно проаналізува-
ти правову регламентацію реституції на національному та 
міжнародному рівнях, звертаючись при цьому до законо-
давства тих країн, де нормативна база є більш розробле-
ною та систематизованою.

Мета  статті  –  аналіз  міжнародного  досвіду  застосу-
вання механізму  реституції  в  окремих  країнах Європей-
ського Союзу (далі – ЄС) та в Україні й на основі цього 
напрацювання єдиних концептуальних засад розуміння та 
застосування цього способу відновлення порушених май-
нових прав.

Наукова  новизна  дослідження  полягає  в  тому,  що  у 
статті  сформульовано  низку  нових  теоретичних  висно-

вків,  узагальнень  і  пропозицій,  а  саме:  здійснено  аналіз 
забезпечення механізмів реституції в міжнародному праві 
та  доведено  відсутність  в Україні  належної нормативно-
правової бази для реалізації цього механізму.

Інститут  реституції  виник  і  сформувався  у  римсько-
му праві завдяки практиці преторської юстиції, де повер-
нення сторін у первісне становище видавалося логічним, 
справедливим і спочатку безповоротним та забезпеченим 
іншими засобами преторського впливу.

Римська  реституція  (restitution  in  integrum)  мала  пе-
ретворювальний характер, оскільки була засобом анулю-
вання правового ефекту різних юридичних фактів, у тому 
числі й правочинів [2, с. 214].

На сучасному етапі розвитку цивільно-правової науки 
в Україні  розуміння поняття  реституції  є  відмінним, по-
рівняно з його римським тлумаченням. Її нормативне ви-
значення міститься у п. 2 ч. 1 ст. 216 Цивільного кодексу 
України (далі – ЦК України). Відповідно до вказаної норми 
в разі недійсності правочину кожна зі сторін зобов’язана 
повернути другій стороні в натурі все, що вона одержала 
на виконання цього правочину, а в разі неможливості та-
кого  повернення,  зокрема  тоді,  коли  одержане полягає  в 
користуванні майном, виконаній роботі, наданій послузі, –  
відшкодувати вартість  того, що одержано,  за цінами,  які 
існують на момент відшкодування [3].

Аналіз  положень  законодавства  України  дає  змогу 
дійти висновку, що реституція не має перетворювально-
го ефекту, який мала римська реституція. На відміну від 
останньої,  вона  спрямована  не  на  анулювання  правочи-
ну  (таку функцію в українському праві виконує рішення 
суду), а на повернення майна, яке було передано за недій-
сним правочином.

У нормативній конструкції визначення реституції, яке 
міститься у п. 2 ч. 1 ст. 216 ЦК України, передбачено два 
механізми реалізації прав та обов’язків сторін недійсного 
правочину з повернення майна, яке було предметом вико-
нання такого правочину. По-перше, це механізм повернен-
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ня індивідуально-визначених речей, які були передані на 
виконання недійсного правочину; умовно його можна на-
звати «реституція володіння». По-друге, це механізм по-
вернення речей, визначених родовими ознаками, грошей, 
цінних паперів на пред’явника,  які  були передані на  ви-
конання недійсного правочину і здійснення грошової ком-
пенсації  у  випадку  відсутності  можливості  повернення 
отриманого в натурі, навіть тоді, коли отримане полягає в 
користуванні майном, виконаній роботі чи наданій послу-
зі. Такий механізм умовно можна назвати компенсаційною 
реституцією [4, с. 509–510].

Отже,  сьогодні  положення  про  реституцію  як  спосіб 
відновлення права дістали своє закріплення у ЦК України. 
Втім, на відміну від країн ЄС, де були прийняті спеціальні 
нормативно-правові акти, які закріпили можливість засто-
сування  інституту  реституції,  в Україні  існує  лише одна 
норма (ст. 216 ЦК України), що ускладнює реалізацію вка-
заного інституту на практиці. Зі свого боку така норматив-
на  неврегульованість  у  механізмі  здійснення  реституції 
дає  можливість  стверджувати,  що  Україна ще  не  готова 
до введення цього  інституту в широке застосування. Усе 
це свідчить про необхідність детального аналізу практики 
застосування  інституту  реституції  в  зарубіжних  країнах, 
урахування позитивного і негативного досвіду яких спри-
ятиме  формуванню  досконалої  законодавчої  бази.  Тому, 
перш ніж вести мову про запровадження механізмів рес-
титуції в Україні, доцільно розглянути практику країн ЄС, 
які вже мають власне законодавство з цього питання.

Так,  розглядаючи  історичні  передумови  виникнення 
реституції,  В.І.  Акуленко  вказує,  що  норми  звичаєвого 
міжнародного  права  про  реституцію  майна,  незаконно 
вилученого та вивезеного однією державою з окупованої 
нею  території  іншою,  вже  склалися  до  Першої  світової 
війни.  Правила  про  реституцію  знайшли  своє  відобра-
ження у Версальській системі мирних договорів із Німеч-
чиною,  Австрією,  Болгарією,  Угорщиною  і  Туреччиною 
(1919–1921 рр.). Наприклад, у ст. 238 Договору союзних 
держав із Німеччиною (1919 р.) передбачалося, що, крім 
репарацій, Німеччина здійснить повернення забраної, за-
гарбаної  чи  секвестрованої  готівки,  а  також  повернення 
живого  інвентарю, всіляких предметів  і  забраних,  загар-
баних чи секвестрованих цінностей у тих випадках, коли 
можливо буде впізнати їх чи на територіях, які належать 
Німеччині або її союзникам, чи на територіях, які залиша-
ються у володінні Німеччини або її союзників до повного 
виконання цього договору [5]. Подібні статті зафіксовані 
також у договорах  із союзниками переможеної Німеччи-
ни: з Австрією (Сен-Жерменський договір (1919 р.) [6], з 
Болгарією (Нейїський договір (1919 р.) [7], з Угорщиною 
(Тріанонський (1920 р.) [8], з Туреччиною (Севрський до-
говір (1920 р.) [9]. Наступний етап міжнародно-правового 
регулювання реституції  загарбаного майна пов’язаний  із 
подіями та наслідками Другої світової війни (1939– 1945). 
Міжнародно-правове  регулювання  набуло  подальшого 
розвитку під час і після закінчення Другої світової війни 
[10, с. 287].

Реституція має широке застосування в країнах західної 
Європи. О.  Рязанцев  зазначає, що  держави  європейської 
співдружності дійсно накопичили чималий досвід рести-

туції з урахуванням міжнародних стандартів, проголоше-
них у Загальній декларації прав людини, Міжнародному 
пакті  про  громадянські  й  політичні  права, Європейській 
конвенції  про  захист  прав  людини  та  у  зв’язку  із  засто-
суванням прецедентної практики вирішення спорів Євро-
пейським судом із прав людини. В основі цієї практики –  
аксіома повернення незаконно вилученого майна або ви-
плати справедливих компенсацій власникам майна в разі 
неможливості його повернення [11, с. 7].

Наприклад, Латвійська Республіка в 1991 р. прийняла 
Закон  «Про  повернення  домоволодінь  законним  власни-
кам», якими передбачалась реституція нерухомості (вклю-
чаючи землі сільськогосподарського призначення  і ліси), 
цілісні майнові комплекси підприємств,  а  також предме-
ти культу релігійним організаціям традиційних конфесій 
[12]. Законом Чеської Республіки «Про позасудові реабі-
літації»  визначено  право  на  повернення  майна  фізичної 
особи, річ якої було передано до власності держави, у ви-
падках, встановлених у Законі, якщо вона є громадянином 
Чеської  Республіки  і  постійно  проживає  на  її  території. 
Якщо уповноважена особа померла, право на отримання 
майна набували її спадкоємці [13].

Окрім указаних країн, питання реституції також нор-
мативно  врегульовано  в  Естонській  Республіці  (Закон 
«Про основи реформи власності» (1991 р.), Угорщині (За-
кон «Про компенсацію особам, які зазнали матеріальної та 
моральної шкоди з травня 1939 року у зв’язку з незакон-
ним позбавленням права власності євреїв (1939–1944 р.р.) 
і німців (після 1945 р.)» (1991–1992 р.) тощо.

Отже, аналіз розглянутих вище положень нормативно-
правових актів країн ЄС з питань реституції дає підстави 
стверджувати про наявність різних підходів до визначення 
порядку її здійснення. Серед таких механізмів: відновлен-
ня права власності на втрачене майно через його пряме по-
вернення колишнім власникам або їхнім нащадкам, обмін 
на аналогічний вид майна, грошова компенсація вартості 
майна  або надання  спеціальних цінних паперів,  вартість 
яких  дорівнювала  встановленій  законом  реституційній 
компенсації. Окрім того, процес пошуку майна, що може 
підлягати реституції, також різний: від його самостійного 
відшукування  зацікавленою  особою до  створення  спеці-
альних державних органів і фондів, які займаються питан-
нями реституції. Виходячи з власної історії і можливостей, 
кожна держава встановлює терміни та умови відновлення 
втраченого права власності, затверджує певні привілеї та 
обмеження в здійсненні реституції.

Враховуючи наявний європейський досвід як відповід-
не правове підґрунтя, Україна може використати приклади 
реституційного законодавства і самостійно визначити, які 
механізми запровадження цього правового інструменту є 
найбільш  доцільними.  Необхідно  провести  відповідний 
науковий  аналіз,  зваживши  позитивні  та  негативні  чин-
ники для подальшого закріплення інституту реституції на 
законодавчому рівні.

У світлі викладеного можна констатувати, що питан-
ня реституції не знайшли свого однозначного вирішення 
не лише на практичному,  а й на  теоретичному рівні, що 
й  зумовлює необхідність наступних досліджень  з метою 
напрацювання єдиної виваженої концепції.
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НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНЕ РОЗУМІННЯ СУТНОСТІ «ЗВЕРНЕННЯ СТЯГНЕННЯ 
НА МАЙНО БОРЖНИКА» ЯК ПРОВАДЖЕННЯ ВИКОНАВЧОГО ПРОЦЕСУ

SCIENTIFIC-THEORETICAL UNDERSTANDING OF THE «FORECLOSURE 
ON THE DEBTOR’S PROPERTY» AS THE PROCEEDINGS OF THE EXECUTIVE PROCESS
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Стаття присвячена аналізу суті звернення стягнення на майно боржника, зокрема, відсутності точного розуміння цього поняття на за-
конодавчому рівні, визначення його конкретних складників та умов, що впливають на їх послідовність. На матеріалах практики звернення 
стягнення розглядається як спосіб захисту порушених прав і як процесуальний порядок їх відновлення. Звернення стягнення досліджу-
ється як самостійне провадження виконавчого процесу, що складається з окремих стадій, об’єднаних певним обсягом дій виконавця.

Ключові слова: звернення стягнення, майно, боржник, виконавче провадження, стадія.

Статья посвящена анализу сути обращения взыскания на имущество должника, в том числе отсутствия точного понимания этого 
понятия на законодательном уровне, определение его конкретных составляющих и условий, влияющих на их последовательность. На 
материалах практики обращение взыскания рассматривается как способ защиты нарушенных прав и как процессуальный порядок их 
восстановления. Обращение взыскания исследуется как самостоятельное производство исполнительного процесса, состоящего из от-
дельных стадий, объединенных определенным перечнем действий исполнителя.

 Ключевые слова: обращение взыскания, имущество, должник, исполнительное производство, стадия.

The article is devoted to the analysis of the essence of foreclosure on the debtor's property, in particular, the lack of a precise understanding 
of this concept at the legislative level, the definition of its specific components and conditions affecting their consistency. On the materials of the 
practice, foreclosure is considered as a way of protecting violated rights and as a procedural order for their recovery. Foreclosure is investigated 
as an independent proceedings of enforcement process, consisting of separate stages, united by a certain amount of actions of the executer.

Key words: foreclosure, property, debtor, executive proceedings, stage.

Реальний захист порушених прав, що полягає в їх від-
новленні, не забезпечується одразу після розгляду справи 
в суді, такі наслідки будуть мати місце лише в результаті 
виконання кінцевого рішення, яким вирішено спір по суті, 
самостійно відповідачем або у крайньому разі – органами 
примусового  виконання.  Тому  абсолютно  виправданою 
є неодноразово висловлена на доктринальному рівні по-
зиція щодо поширення конституційного права на судовий 
захист і на виконання судового рішення [1; 2; 3], що ґрун-
тується на висновках Європейського суду з прав людини 
про те, що правосуддя не буде досягнуто, якщо рішення 
суду не буде виконано [4].

Така вагомість даної  сфери правовідносин актуалізує 
вивчення  її  основних  елементів  та  все частіше  спонукає 
представників  наукової  спільноти  порушувати  різного 
роду проблемні питання примусового виконання рішень, 
серед  яких: Фурса С.Я., Фурса Є.І., Снідевич О.С.,  Гор-
бань Н.С.,  Бондар  І.В.,  Гетьманцев О.В.,  Білоусов Ю.В., 
Щербак  С.В.,  Верба-Сидор  О.Б.,  Спасибо-Фатєєва  І.В., 
Сергієнко Н.А., Ляшенко Р.О. та ін.

Отже,  яким  би  законним  і  справедливим  не  був  су-
довий акт, він може так і не стати дієвим, зокрема, якщо 
особа,  маючи  винесене  на  свою  користь  рішення  суду, 
що набрало  законної  сили, не отримає фактичне  задово-

лення своїх вимог у добровільному порядку. Відповідно, 
обов’язковою передумовою відновлення прав  за  сприян-
ням  органів  примусового  виконання  є  звернення  такого 
рішення  до  виконання  для  отримання  виконавчого  до-
кумента,  що  ст.  3  Закону  України  «Про  виконавче  про-
вадження»  [5]  (далі  –  Закон)  відноситься до підстав для 
відкриття  виконавчого  провадження.  І  тільки  після  його 
пред’явлення вказані в резолютивній частині рішення за-
ходи примусового виконання реалізовуватиме виконавець 
шляхом вчинення необхідного обсягу дій, згідно з перед-
баченими Законом загальними правилами їх здійснення та 
з урахуванням особливостей різних категорій справ, адже 
їхня  специфіка  безпосередньо  впливає  на  сам  порядок 
виконання.  Тому  в  межах  виконавчого  процесу  доціль-
но  виділяти  окремі  види  проваджень,  такі  як  звернення 
стягнення на майно боржника,  передача  стягувачу пред-
метів  або  виконання  рішень  немайнового  характеру,  які 
в  свою  чергу  складаються  з  певних  послідовних  стадій. 
Як свідчить статистика, більшість виконавчих документів, 
що перебувають на виконанні органів примусового вико-
нання, – це документи про стягнення на користь бюджету, 
аліментних платежів та  інших виплат  за  зобов’язаннями 
боржників  перед  фізичними  та  юридичними  особами. 
Через що питання виконання таких рішень завжди стоять 
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на першому місці та становлять значний інтерес як серед 
практиків, так і серед науковців. 

Процедура  звернення  стягнення  на  майно  боржни-
ка  ставала об’єктом дослідження  в  дисертаційній роботі  
І.І. Зеленкової, і хоча його положення заклали основу для 
розроблення  оптимальних  механізмів  виконання  рішень 
у такий спосіб і визначення їх змісту, все ж допоки вони 
не знайшли свого вираження в законодавстві. Крім того, 
багато  процесуальних моментів  цього  провадження  досі 
залишалися взагалі без уваги, тоді коли деякі виконавчі дії 
довгий час є неефективними, їхня суть не завжди зрозумі-
ла, а послідовність не прослідковується через недостатньо 
чітку регламентацію на законодавчому рівні. Відповідно, 
це  породжує  проблеми  у  правозастосовчій  практиці,  зо-
крема,  непоодинокими  є  зловживання  з  боку  учасників 
виконавчого процесу і низькі показники виконання рішень 
у  повному  обсязі,  через  що  заходи  такого  характеру  та 
перешкоди  їх належного застосування  і, як наслідок, не-
своєчасне виконання рішень потребують проведення сис-
темного аналізу з наступним поглибленням знань у цьому 
напрямку.

Метою  подальшого  розвитку  означеної  теми  є  виро-
блення єдиного понятійного апарату інституту звернення 
стягнення на майно боржника, поетапного визначення по-
рядку його здійснення, виокремлення специфіки кожного 
складника цієї процедури залежно від правового режиму 
майна,  що  підлягає  стягненню,  виявлення  причин,  які 
унеможливлюють виконання рішень у такий спосіб, і роз-
роблення  пропозицій  по  вдосконаленню  його  правового 
регулювання  задля  забезпечення прав  та дотримання  га-
рантій учасників даного виконавчого провадження. 

Так,  у  Законі  порядку  звернення  стягнення на майно 
боржника присвячений цілий розділ VII. Наводиться і ро-
зуміння його сутності у виконавчому процесі, а саме у ч. 1  
ст.  48  Закону  встановлено,  що  звернення  стягнення  на 
майно боржника полягає  в  його  арешті,  вилученні  (спи-
санні  коштів  із  рахунків)  та  примусовій  реалізації.  Вод-
ночас законодавець ще перед цим у Законі у ст. ст. 13, 24, 
26, 36 та 37 оперує такими термінами, як «перевірка май-
нового  стану боржника»  (ч.  4  ст.  13,  ч.  8  ст.  48 Закону), 
«перевірка  інформації  про  наявність  майна  боржника»  
(ч. 5 ст. 24, ч. 2 ст.36 Закону), «отримання інформації про 
місцезнаходження майна, доходи боржника»  (ч. 4  ст. 13, 
ч. 8 ст. 48 Закону), «розшук майна» (ст. 36, п. 7 ч. 1 ст. 37 
Закону), «виявлення майна» (ч. ч. 2,4 ст. 13, ч. 4 ст. 24, ч. 3 
ст. 36, п. 7 ч. 1 ст. 37 Закону), до того ж чітко їх не розмеж-
овує. Але з аналізу даних норм випливає, що всі ці дії або 
окремі з них передують арешту. Наприклад, за загальним 
правилом, відповідно до ч. 2 ст.13 Закону арешт на май-
но (кошти) накладається не пізніше наступного робочого 
дня  після  його  виявлення,  крім  випадку,  передбаченого  
ч. 7 ст. 26 Закону, а саме у випадку, якщо в заяві стягувача 
зазначено конкретне майно боржника, а виконавець негай-
но після відкриття виконавчого провадження перевіряє в 
електронних державних базах даних та реєстрах наявність 
права власності або іншого майнового права боржника на 
таке майно та накладає на нього арешт. Водночас за ч. 4 ст. 13  
Закону опис та арешт майна здійснюються не пізніш як на 
п’ятий робочий день із дня отримання інформації про його 
місцезнаходження,  а в разі виявлення майна виконавцем 
під час проведення перевірки майнового стану боржника 
за  місцем  проживання  (перебування)  фізичної  особи  та 
місцезнаходженням юридичної особи здійснюються опис 
та арешт цього майна. Отже, без використання таких за-
ходів накласти арешт та звернути стягнення на майно не-
можливо,  тому  недопустимо,  щоб  перші  основоположні 
етапи звернення стягнення були хаотично згадані в Зако-
ні та не були системно прописані в спеціальному розділі, 
присвяченому цій процедурі. Більше  того,  треба  зверну-
ти увагу, що оскільки смислове навантаження означених 
складників  звернення  стягнення  і  послідовність  їх  вчи-

нення на законодавчому рівні не конкретизовані, це може 
бути приводом для зловживань як з боку виконавця, так і 
з боку сторін. Адже від того, який зміст виконавець вкла-
дає в ту чи іншу вказану вище процесуальну дію, напряму 
буде залежати момент виникнення обтяження майна.

Підтвердження того, що уніфікованого значення звер-
нення стягнення на майно немає, можна зустріти і в інших 
законодавчих положеннях, в яких деякі його стадії зазна-
чаються відусоблено від цієї процедури. Наприклад, у тій 
же ст. 48 Закону, але в ч. 2 мова йде про заборону звернен-
ня стягнення та окремо на накладення арешту на певні ко-
шти, в Законі України «Про банки і банківську діяльність» 
[6]  ст.  59  присвячена  арешту,  стягненню  та  зупиненню 
операцій по рахунках, у ч. 4 ст. 24 Закону, як і в Інструкції 
з організації примусового виконання рішення [7], нарівні 
зі зверненням стягнення автономного значення надається 
виявленню майна. Безумовно, накладення арешту не пе-
редбачає  обов’язкового  звернення  стягнення  на  майно  в 
кінцевому  результаті,  тому може бути  самостійним при-
мусовим  заходом  для  забезпечення  виконання  рішення, 
адже його застосування передбачене навіть судом під час 
розгляду справи та після ухвалення рішення в якості спо-
собу забезпечення позову. Та примусове виконання рішен-
ня майнового характеру неможливе без наявності майна, 
за рахунок якого і будуть задовольнятися вимоги стягува-
ча, і тільки обтяження майна гарантуватиме його схорон-
ність до фактичного виконання рішення в повному обсязі. 
А виходячи із проаналізованої нами правової регламента-
ції,  виконавець проводить опис та арешт майна  (коштів) 
боржника  після  його  виявлення.  Отже,  проведення  ви-
конавцем  таких  заходів,  як  перевірка  майнового  стану 
боржника,  отримання  інформації щодо майна боржника, 
за необхідності його розшук та, нарешті, виявлення, є не-
обхідною передумовою накладення арешту, і разом ці дії 
сприяють вилученню (примусовому списанню коштів) або 
реалізації майна. Тому і суперечливим є визначення в По-
рядку реалізації арештованого майна [8] від 29.09.2016 р.  
арештованого  майна  як  рухомого  або  нерухомого  майна 
боржника, на яке звернено стягнення  і яке підлягає при-
мусовій  реалізації.  Адже  звернення  стягнення  на  майно 
завершується  саме  його  реалізацією  або  вилученням  чи 
примусовим  списанням  коштів,  а  цьому  має  передувати 
опис і арешт майна з визначенням його вартості чи прове-
денням оцінки (ст. 61 Закону), і вирішенням питання щодо 
його вилучення та зберігання у разі доцільності та наяв-
ності  такої  можливості,  враховуючи фізичні  властивості 
майна (ст. 56, 58 Закону). Вважаємо, що саме закінчення 
виконавчого  провадження  в  разі  фактичного  виконання 
рішення в повному обсязі чи лише часткове виконання за 
рахунок реалізованого майна (вилучених, примусово спи-
саних коштів) свідчить про те, що на майно було звернуто 
стягнення. Тобто  логічним  завершенням  звернення  стяг-
нення на майно буде перерахування стягувачу отриманих 
унаслідок  реалізації  майна  або  списання  з  банківських 
рахунків коштів (вилучення готівкових коштів). Звернен-
ня  стягнення  є  узагальнюючим  поняттям,  яке  об’єднує 
вищезгадані складники – стадії універсальної процедури 
звернення стягнення на майно і тільки їх сукупність утво-
рюватиме цілісне провадження. А вже від юридичної при-
роди пред’явленого виконавчого документа, правового ре-
жиму майна боржника, особливостей правоволодіння ним 
та  інших обставин його  виконання буде прямо  залежати 
обсяг дій та їх послідовність, оскільки, виходячи з цих да-
них, формуються специфічні правила звернення стягнен-
ня на різні види майна в кожному окремому випадку.

Таким чином, звернення стягнення на майно має роз-
глядатися  як  самостійне  провадження  виконавчого  про-
цесу, а не просто як захід примусового виконання рішень 
(ст. 10 Закону), і як певна процедура не може зводитись до 
якогось одного етапу, а залежно від виду та наявності май-
на складається з конкретних стадій, що включають певний 
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перелік дій виконавця та інших учасників і як раз є тими 
заходами, що спрямовані на виконання рішення в цілому. 

Розглянути  даний  висновок  треба  і  через  призму на-
веденого у Законі України «Про забезпечення вимог кре-
диторів та реєстрацію обтяжень» [9] розуміння звернення 
стягнення, тільки вже на предмет обтяження через вжиття 
обтяжувачем передбачених законом заходів щодо предме-
та обтяження для задоволення своїх прав чи вимог, які ви-
пливають зі змісту обтяження. Тим паче, що в цьому нор-
мативно-правовому акті виділяється, поряд зі зверненням 
стягнення на підставі рішення суду, ще позасудове  звер-
нення стягнення, тому має бути проведене чітке розмеж-
ування між цими поняттями. 

Варто  зауважити, що як раз питання в  контексті  того, 
чи може звернення стягнення існувати окремо від виконав-
чого провадження або починатися поза його межами, має 
неабияке значення, а його вирішення є надважливим. На-
приклад, ст. 36 Закону України «Про іпотеку» [10] дозволяє 
сторонам іпотечного договору вирішити питання про звер-
нення стягнення на предмет іпотеки шляхом позасудового 
врегулювання на підставі договору. Проте деякі правники 
негативно ставляться до даної можливості, зазначаючи, що 
такий інструмент, як позасудове стягнення на предмет іпо-
теки, шляхом реєстрації прав власності за іпотекою держа-
телем неприйнятний, оскільки він суттєво порушує права 
боржника. А як аргумент наводять практику  інших країн, 
де  такий  спосіб  звернення  стягнення  на  предмет  іпотеки 
взагалі відсутній, як-от у Литовській Республіці. Там  іпо-
тека  реалізується  виключно на публічних  торгах  судовим 
виконавцем на підставі судового рішення або наказу нота-
ріуса, і, незважаючи на відсутність позасудового врегулю-
вання,  аналогічного  до  вітчизняного,  розмір  відсотків  за 
іпотечними кредитами в цій країні не перевищує 3% річних 
[11]. Отже, перед тим, як встановити критерії і випадки для 
диференціації позасудового і судового звернення стягнення 
на майно, треба визначитись із виправданістю та легітим-
ністю таких варіантів захисту прав. 

Більше  того,  трапляються  ситуації,  коли  виникають 
проблеми зі сприйняттям звернення стягнення на майно і 
за рішеннями суду. Зокрема, не на дивлячись на приписи 
Закону України «Про мораторій на стягнення майна грома-
дян України, наданого як забезпечення кредитів в інозем-
ній валюті» [12], судами розглядаються позови про звер-
нення стягнення на предмет іпотеки. Суди обґрунтовують 
свої рішення тим, що мораторій на примусове відчуження 
житлових приміщень, які є предметом  іпотеки за валют-
ними кредитами, не може бути підставою для відмови в 
позові про звернення стягнення на предмет іпотеки, зали-
шення позовної заяви без розгляду, зупинення чи закриття 
провадження за такою позовною заявою. Даний мораторій 
поширюється лише на виконання рішення про звернення 
стягнення на предмет іпотеки, а саме на його примусову 
реалізацію з прилюдних торгів у ході виконавчого прова-
дження. Оскільки зазначений Закон не зупиняє дії решти 
нормативно-правових  актів, що регулюють  забезпечення 
зобов’язань, то він не може бути мотивом для відмови в 
позові, а є правовою підставою, що не дає змоги органам 

і посадовим особам, які здійснюють примусове виконан-
ня рішень про звернення стягнення на предмет іпотеки та 
провадять конкретні виконавчі дії, вживати заходи, спря-
мовані  на  примусове  виконання  таких  рішень  стосовно 
окремої категорії боржників чи іпотекодавців, які підпада-
ють під дію цього Закону на період його чинності. Судом 
було резюмовано, що установлений цим Законом морато-
рій не передбачає втрату кредитором права на звернення 
стягнення на предмет іпотеки (застави) в разі невиконання 
боржником  зобов’язань  за договором,  а  лише тимчасово 
забороняє примусове стягнення на майно (відчуження без 
згоди власника) [13]. Мало того, що представниками судо-
вої  гілки влади звернення стягнення на майно зводиться 
виключно до примусового відчуження, коли, як ми вже до-
водили вище, це поняття є значно ширшим і включає ряд 
інших обов’язкових процесуальних засобів для досягнен-
ня кінцевої мети – відновлення порушеного права, а реа-
лізація буде лише заключним етапом цієї процедури. Так 
ще й була висловлена позиція стосовно того, що подання 
до суду позову є тільки початком процедури стягнення, і 
після подачі позову боржник та/або іпотекодавець мають 
можливість виконати забезпечені  іпотекою зобов’язання. 
Також, на думку суду, прийняття рішення про звернення 
стягнення на предмет іпотеки в межах позасудового вре-
гулювання  є  завершальним  етапом  звернення  стягнення 
[14]. Як бачимо, від того, який момент буде визначальним 
для ініціювання цього процесу, напряму залежить можли-
вість судового захисту прав осіб у такий спосіб. 

Задля  уникнення  складнощів  у  сприйнятті  подібних 
законодавчих положень пропонуємо розрізняти звернення 
стягнення  на  майно  як  спосіб  захисту  порушених  прав  і 
як процесуальний порядок їх відновлення. З огляду на та-
кий підхід, ухвалення рішення про звернення стягнення на 
майно допустиме навіть за наявності заборони відчуження 
окремих видів майна задля декларування вимоги та визна-
ння її обов’язковою до задоволення за рахунок цього майна 
після скасування обмежень щодо нього. Водночас початок 
примусового виконання за виконавчим документом, вида-
ним за цим рішенням, буде можливим після закінчення дії 
встановленого мораторію. А от для  іпотекодавців такі ви-
ключення дають змогу на період запровадження мораторію 
не втратити нерухоме житлове майно та акумулювати певні 
фінансові  ресурси  для  виконання  зобов’язань  перед  бан-
ками.  Таким  чином,  пред’явлення  позову  являється  лише 
передумовою  звернення  стягнення  на  майно  в  процесу-
альному аспекті,  а буквально можна вважати, що на май-
но  звернуто  стягнення  лише після фактичного  виконання 
ухваленого за результатом судового розгляду рішення.

З  огляду  на  вищенаведене,  вбачається  необхідність 
у  виділенні  звернення  стягнення  на  майно  боржника 
як  окремого  провадження  виконавчого  процесу,  в  роз-
робленні  власного  понятійного  апарату  цього  інституту, 
дослідження  семантичного  значення  кожного  терміну, 
що  становить  окрему  складову  частину  цієї  процедури, 
з  наступним  структуруванням  етапів  (стадій)  звернення 
стягнення  на майно,  визначенням  їх  черговості,  змісту  і 
часових рамок застосування.
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ПРОПОРЦІЙНІСТЬ ЯК ОСНОВНИЙ КРИТЕРІЙ РОЗСУДУ СУДУ 
В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

PROPORTIONALITY AS THE BASIC CRITERION OF DISCRETION 
OF THE COURT IN THE CIVIL COURT OF JUSTICE

Масло Т.М.,
здобувач кафедри цивільного права та процесу 

факультету № 6
Харківського національного університету внутрішніх справ

Стаття присвячена аналізу пропорційності, сутності та змісту критеріїв застосування розсуду суду в цивільному судочинстві. Зробле-
ний висновок, що розсуд суду повинен застосовуватись у межах та з підстав, визначених законом, а умови повинні відображати баланс 
публічних та приватних інтересів, виправданість обмеження прав учасника справи та враховувати обставини справи як спеціальні умови 
дискреції.

Ключові слова: розсуд суду, дискреційні повноваження, межі розсуду суду, пропорційність.

Статья посвящена анализу пропорциональности, сущности и содержания критериев применения усмотрения суда в гражданском 
судопроизводстве. Сделан вывод, что усмотрение суда должно применяться в пределах и на основаниях, определенных законом, а 
условия должны отражать баланс публичных и частных интересов, оправданность ограничения прав участника дела и учитывать обсто-
ятельства дела как специальные условия дискреции.

Ключевые слова: усмотрение суда, дискреционные полномочия, усмотрения суда, пропорциональность.

The article is devoted to the analysis of the proportionality and essence of the criteria of the court's discretion in civil proceedings. It is con-
cluded that the discretion of the court should be applied within the limits adopted by law. Conditions should reflect a balance of public and private 
interests, justify restrictions on the rights of a participant in a case, and take into account the circumstances of the case. 

Key words: court discretion, discretionary powers, court discretion limits, proportionality.

Розсуд  суду  є  елементом  механізму  цивільного  проце-
суально-правового регулювання. Розсуд сприяє здійсненню 
судочинства та є важливим і необхідним елементом судової 
діяльності,  правова  природа  якого  зумовлена  тим,  що  за-
конодавство не може однозначно врегулювати всі можливі 
правовідносини, оскільки їхні особливості залежать від пев-
них індивідуальних обставин суб’єктивного чи об’єктивного 
характеру. У науковій літературі  є  різні погляди щодо сут-
ності та змісту поняття розсуду суду (дискреційних повно-
важень). Правознавці визначають судовий розсуд як поняття, 
що включає вибір із декількох законних альтернатив, свобо-
ду суду, розсуд суду, повноваження, правозастосовну діяль-
ність. У будь-якому випадку розсуд суду – це повноваження  
[1, c. 57], що реалізується у правозастосовній діяльності, має 
свої ознаки, та, зважаючи на сутність права, повинно мати 
свої підстави, умови, порядок реалізації та межі. 

Надання  дискреційних  повноважень  суду  в  спосіб, 
який фактично робив би такі повноваження необмежени-
ми,  суперечить  засадам верховенства права. У  зв’язку  із 
цим  закон повинний чітко  визначати межі  судового  роз-
суду  та  спосіб  їх  здійснення,  беручи до уваги легітимну 

мету  засобу,  який  розглядається,  щоб  гарантувати  особі 
адекватний захист від свавільного втручання [2]. Органи 
державної влади у правовій державі неможливо уявити з 
абсолютними повноваженнями або позбавленими певно-
го розсуду. Найважливішим завданням права дослідники 
визнають визначення чітких та зрозумілих меж реалізації 
дискреційних повноважень [3, с. 53], зокрема й суду. Їхня 
важливість є особливо актуальною в умовах становлення 
в Україні концептуально нового цивільного судочинства, 
до якого пред’являються такі ціннісні характеристики, як 
ефективність, дотримання верховенства права.

Межі та умови розсуду суду були предметом багатьох 
досліджень,  зокрема,  в  наукових  роботах  М.І.  Балюка,  
А.  Барака,  Л.М.  Берга,  О.О.  Березіна,  С.С.  Бичкової,  
Ю.В. Білоусова, М.Б. Гарієвької, К.В. Гусарова, В.В. Ко-
марова,  В.А.  Кройтора,  Д.Д.  Луспеника,  О.О.  Папкової, 
О.І. Угриновської, втім критерії розсуду суду з урахуван-
ням балансу та розмежування приватних та публічних ін-
тересів не мають однозначного визначення.

Метою  статті  є  визначення  критеріїв  застосування 
дискреційних  повноважень  суду  в  порядку  цивільного 
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судочинства з урахуванням пропорційності  інтересів, які 
реалізуються та повинні враховуватися під час здійснення 
правосуддя та визначення порядку вирішення справи.

Критерії допустимості та правомірності розсуду суду 
не мають однозначного вирішення в сучасній процесуаль-
ній науці. Проблема меж судового розсуду дослідниками 
зводиться до встановлення оптимального співвідношення 
між приписами  закону  та  вибором правових  заходів  для 
розв’язання юридичного питання [4, с. 106]; встановлення 
необхідних  обмежень, що  гарантують  його  здійснення  в 
частині  забезпечення правомірності та доцільності ухва-
леного  судом рішення  [5,  с.  8];  правових  рамок,  які  чіт-
ко обмежують обсяг застосування права [4, с. 109]; меж, 
в  яких  компетентний  суб’єкт  за  умови  аналізу  обставин 
справи  уповноважений  ухвалити  оптимальне  рішення  з 
позиції  принципів  законності,  справедливості  та  доціль-
ності  [6,  с.  16]; К.І. Комісаров до меж розсуду  суду від-
ніс обставини певної справи та ідеї законодавця, що міс-
тяться в загальних і відносно визначених приписах закону  
[7,  с.  151]. М.І.  Бойчук  справедливо  відзначає, що межі 
розсуду суду повинні бути об’єктивно визначені системою 
права, а не системою законодавства [8].

Також  дослідники  під  межами  судового  розсуду 
розуміють  систему  різних  факторів  суб’єктивного  та 
об’єктивного  характеру,  які  детермінують  зміст  та  сут-
ність  рішення.  В  основу  системи  відповідних  характе-
ристик покладена суть  та  ідея права,  а  також принципи, 
що слідують із цього. Інші межі, зокрема й законодавчі, є 
похідними та забезпечувальними щодо правових. Слід по-
годитись із позицією, що визнання положень формальних 
джерел права як основних меж розсуду суду є помилковим 
[9, c. 8]. На думку К.П. Єрмакової, розсуд суду має комп-
лекс юридичних та моральних меж. Перші з них пов’язані 
зі змістом принципів, норм права, їх правозастосуванням, 
впливаючи на оптимальність ухваленого рішення [5, с. 8]. 
Сутність  проблеми  О.І.  Рарогом  визначається  через  по-
шук  оптимального  співвідношення  у  процесі  правозас-
тосування жорстких законодавчих меж та свободи оцінки 
під час вибору юридичних заходів [10, с. 36]. О.І. Сеньків 
указує на те, що необхідність як обов’язкова межа засто-
сування  судового  розсуду  повинна  обумовлюватися  ме-
тою (завданнями) судочинства, його загальними засадами  
[11, с. 134, 135].

А. Барак виділив процесуальні (справедливість) та ма-
теріальні (розумність) обмеження, які зменшують свободу 
вибору, з урахуванням способів та факторів такого вибо-
ру. Проте навіть після врахування всіх факторів, на його 
думку, залишатимуться деякі випадки, в яких суддя буде 
вільний вибирати з низки можливостей [1, с. 39].

М.І.  Бойчук  основними  ознаками  меж  дискреції  ви-
знає їхню об’єктивну визначеність: закріплення в системі 
права та відповідність її засадам, меті, духу права, тобто 
визначеність самою системою права, а не системою зако-
нодавства;  поліфункціональність, що,  з  одного  боку,  ви-
ступає гарантіями унеможливлення свавілля, а з іншого –  
гарантує  суб’єкту  правозастосування  наявність  повнова-
жень щодо обрання найбільш оптимального варіанту рі-
шення в кожній конкретній ситуації [8]. У цьому аспекті 
важливе  значення  має  регулятивна  та  охоронна  функція 
права. Вихід за межі судового розсуду є виходом за сфе-
ру юридичного впливу права, що є суддівським свавіллям  
[4, с. 109–111; 12, с. 181–182]. 

Важливими для правомірності дискреції  є й умови  її 
застосування – конкретні обставини справи. Л. М. Ніко-
ленко окремо виділяє межі (законність та справедливість) 
та умови реалізації (обставини справи, незалежність суду, 
предмет процесуального правовідношення, чітка визначе-
ність) дискреції [12, с. 34]. Автор одночасно зазначає, що 
умови дискреції – не фактичні обставини справи, а кри-
терії,  що  допомагають  суду  дотриматися  завдання  судо-
чинства в конкретній справі. О.Г. Крижова визнає межами 

дискреції верховенство права [14, с. 162]. З таким висно-
вком не можна не погодитись, утім принцип верховенства 
права  є  багатоаспектним  явищем, що  вимагає  конкрети-
зації різних показників розсуду суду для належного здій-
снення правозастосовної діяльності.

Також серед інших умов розсуду суду необхідно окре-
мо відзначити оціночні поняття, що ускладнюють процес 
правозастосування. Особливу  складність у  судовій прак-
тиці викликає правильне визначення предмета доказуван-
ня під час вирішення спорів, що виникають  із правовід-
носин,  котрі  врегульовані  нормами матеріального права, 
які мають оціночний характер та здебільшого залежать від 
думки суду, та визначити їхню правову значимість і необ-
хідність включення до предмету доказування. Такі норми 
права отримали в теорії цивільного процесу назву «ситуа-
ційних» норм, оскільки правовідносини ними врегульова-
ні з розрахунком на судовий розсуд [15, c. 49]. 

До важливих характеристик дискреції справедливо від-
носять оптимальність її меж, в яких доцільно застосувати 
правову норму та врахувати якомога більше юридично зна-
чимих факторів, що не повинно створювати надто широких 
можливостей для зловживання повноваженнями щодо ви-
бору одного з можливих варіантів рішення [16, с. 125, 126]. 
М.Б. Гарієвська межами дискреційних повноважень визнає 
право суб’єкта правозастосування ухвалити оптимальне рі-
шення відносно юридичної справи [12, с. 184]. Утім, опти-
мальність є занадто оціночним критерієм. М.Б. Гарієвська у 
спеціальному дослідженні виділяє окремо підстави, умови, 
ознаки  меж  та  безпосередньо  межі  дискреційних  повно-
важень суду, зазначаючи щодо останніх, що в кожному ви-
падку під  час  реалізації  дискреційного повноваження  суд 
повинен  відшукати  баланс  між  умовами  реалізації  таких 
повноважень  та  їхніми  межами.  Надмірне  встановлення 
меж унеможливлює захист порушених прав та врахування 
особливостей кожної справи [12, с. 191]. Умовами реаліза-
ції  дискреційних  повноважень  суду  автор  визнає  вимоги, 
які  повинні  бути  враховані  судом  під  час  реалізації  ним 
своїх дискреційних повноважень [12, с. 106], а межі – рам-
ками, що встановлюють допустиму норму свободи у вибо-
рі варіантів рішень, окреслюють певну сферу, в якій орган 
діє дискреційно [12, с. 185]. Однією з важливих ознак меж 
дискреційних повноважень М.Б. Гарієвька визнає рамковий 
характер, який проявляється у встановленні та закріпленні 
певних правових умов [12, с. 183], тепер визначаючи межі 
через умови. Отже, дослідниця, як й інші науковці, що при-
святили свої дослідження судовій дискреції, не проводить 
чіткого розмежування між підставами, межами й умовами 
[12, с. 187, 190].

О.О. Папкова виокремлює загальні (предмет, процесу-
альні строки, незалежність суддів, завдання судочинства) 
та спеціальні межі розсуду суду  (умови, які  закріплені в 
альтернативних нормах права;  умови,  встановлені  у  від-
носно  визначених  нормах  (як  правило,  оціночні  катего-
рії), сумлінність, справедливість, розумність, доцільність, 
моральність). До субсидіарних спеціальних меж розсуду 
дослідниця відносить обставини справи та норми матері-
ального права [17, с. 75–76, 385–386]. Можна в цілому під-
тримати позицію О.О. Папкової щодо необхідності класи-
фікації критеріїв розсуду, втім важко погодитись зі змістом 
викладених загальних та спеціальних меж. 

Термінологічна  неоднозначність  під  час  визначення 
сутності та критеріїв судового розсуду в умовах його те-
оретичної та правозастосовної важливості ускладнює ви-
конання відповідного завдання, що на нього покладено в 
умовах  глобалізації  законодавства  та  реформування  ци-
вільного судочинства в Україні. У зв’язку з визначенням 
меж розсуду суду не можна оминути основну засаду, яка 
повинна визначати побудову всього судочинства, – верхо-
венство права. Антропологічні цінності, які втілені в по-
няття «верховенство права», були предметом досліджень 
упродовж  багатьох  століть  [18],  починаючи  з  античних 
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часів,  та  є  дискусійними  і  натепер. Британський дослід-
ник А.В. Дайсі вбачав у верховенстві права стримуючий 
фактор (але не остаточний контроль) та противагу теоре-
тично  безмежній  владі  держави  над  особою.  Верховен-
ство права, на думку дослідника,  зумовлює те, що закон 
повинен  забезпечувати визначеність  та передбачуваність 
(правову  визначеність).  Там,  де  має  місце  дискреція,  є 
простір  для  свавілля. Крім  того, жодна  людина не пере-
буває понад законом, та всі суспільні верстви підпорядко-
вані єдиним правовим приписам (рівність перед законом). 
Від середини ХХ ст. було досягнуто баланс між концеп-
цією верховенства права та судовою дискрецією. Утім, є 
обов’язковим  її  обмеження  приписами  та  метою  закону, 
вимогами  верховенства  права,  зокрема, шляхом  забезпе-
чення кожному доступу до справедливих процедур у без-
сторонньому та незалежному суді та шляхом застосування 
закону послідовно та однаково до всіх та у спосіб, позбав-
лений свавілля та не позбавлений розумності [19, с. 170]. 

У  визначенні  критеріїв  застосування  розсуду  суду  є 
важливим  сприйняття  сутності  цього  явища  Європей-
ським  судом  з  прав  людини  (далі  –  ЄСПЛ).  Зокрема,  у 
справі Крюслен проти Франції зазначено, що закон, який 
надає  право  розсуду,  повинен  визначати межі  його  здій-
снення,  а  докладні  правила  та  умови мають міститися  в 
нормах права. Проте надання законом судді нічим не об-
меженого  дискреційного  права  суперечило  б  принципу 
верховенства права. Отже, відносно ролі суду у п. 30 за-
значеного рішення встановлено, що вона не має меж, тому 
закон  повинен  досить  чітко  визначати  межі  будь-яких 
таких  повноважень,  наданих  компетентним  органам,  а 
також спосіб  їх  застосування, щоб забезпечувати належ-
ний захист особистості від свавільного втручання. Відпо-
відний закон, який встановлює певні межі, повинен бути 
оцінений з позиції вимог фундаментальної вимоги верхо-
венства  права. Проте  такий  аналіз  й  оцінка,  як  зазначає 
ЄСПЛ, буде в будь-якому випадку дещо абстрактним [20]. 
Ця позиція ЄСПЛ є виправданою з тієї позиції, що оцін-
ка законодавчо встановлених меж не може бути цілковито 
визначеною  та  конкретною  і,  як  справедливо  відзначав  
А. Барак, завжди залишиться місце невизначеності та аль-
тернативних рішень у певній ситуації.

Т.М.  Фуфалько,  розтлумачуючи  бачення  пропорцій-
ності  ЄСПЛ,  відзначає,  що  заходи,  які  застосовуються 
державою,  повинні  відповідати  істотним  та  легітимним 
цілям. Надмірні та недостатні заходи не призводять до со-
ціально корисного результату. Це вимагає необхідності за-
безпечення розумного балансу між юридичними засобами 
та метою правового регулювання [21, с. 71].

Незважаючи  на  те,  що  законодавством  у  принципі 
неможливо  чітко  визначити  всі  можливі  варіанти  регу-
лювання  правовідносин,  що  й  є  юридичною  природою 
розсуду  суду,  останній  завжди  застосовується  тоді,  коли 
правовідносини  врегулювані  альтернативно  (тобто  суд 
обирає  з-поміж  закріплених  законом  варіантів),  або  вра-
ховуючи  критерії  –  визначає  допустиму  норму  свободи 
в  ухваленні  правозастосовного  рішення.  На  нашу  дум-
ку,  обмеження  розсуду  суду  –  це  підстави  застосування, 
тобто  ті  правовідносини,  в  яких  законом  дозволено  чи 
рекомендовано за певних визначених у  законі умов його 
застосовувати. Межі  здійснення  судового  розсуду  визна-
чають правомірність поведінки та встановлюють загальні 
орієнтири [22, с. 213]. Можна виділити загальні та спеці-
альні,  прямі  та  непрямі  межі  в  залежності  від  їх  спосо-
бу та форми закріплення на нормативно-правовому рівні.  
З урахуванням цих меж установлюються й обмеження роз-
суду суду, що може ускладнювати його здійснення. Тобто 
критерії розсуду суду, які необхідно врахувати для визна-
ння його правомірності, включають визначення загальних 
та  спеціальних меж,  підстав  та  умов,  в  яких  цей  розсуд 
застосовується. Підставою, на наш погляд, необхідно ви-
знати пряму вказівку в законодавстві, відповідно до якої 

процесуальні  рішення  ухвалюються  за  допомогою  дис-
креційних  повноважень,  що  виражається  здебільшого  у 
формулюванні суд «може» чи «вправі» тощо, або вирішен-
ня окремого процесуального питання взагалі поставлено в 
залежність від застосування дискреції. Зокрема, визначен-
ня порядку вирішення справи в порядку загального позо-
вного чи спрощеного провадження здійснюється судом у 
межах цивільних справ спірного характеру (загальні межі) 
та щодо певного кола справ. Обмеженнями є імперативні 
положення, пов’язані з категоріями справ, які не підляга-
ють (ч. 4 ст. 274 ЦПК України) або обов’язково підлягають 
розгляду  в  порядку  спрощеного  позовного  проваджен-
ня  (ч.  1  ст.  274 ЦПК України)  тощо. Обставини,  які  суд 
враховує під час вирішення відповідного питання (ст. 11, 
ч. 3 ст. 274 ЦПК України), є загальними та спеціальними 
умовами розсуду суду. Пропорційність є та повинна бути 
загальною  умовою  для  вирішення  всіх  процесуальних 
питань у межах дискреційних повноважень, повинна  за-
стосовуватись на кожній стадії правозастосування, що на-
самперед передбачає встановлення всіх обставин справи, 
юридична  кваліфікація  яких  повинна  бути  відповідною, 
адже  кваліфікаційні  помилки  породжують  несправедли-
ві  рішення.  Свавільне  застосування  закону  суперечить 
принципу  верховенства  права. Правозастосовне  рішення 
повинно  містити  висновок,  який  дозволяє  найкращим, 
найефективнішим, оптимальним способом досягти мети, 
яку  поставив  законодавець  [21,  с.  70].  Пропорційність 
тлумачення законодавства та загальних правових засад є 
важливим елементом правозастосовної діяльності ЄСПЛ, 
принципом, що визначає процес інтерпретації [23, с. 120]. 
Отже,  пропорційність  є  принципом  інтерпретації  та  за-
стосування Конвенції й одночасно інструментом забезпе-
чення розумного балансу між публічними та приватними 
інтересами, метою та змістом норми права. Цей принцип 
застосовується щодо тлумачення норм з оціночними еле-
ментами [24, с. 1010–1011].

Аналіз сучасних доктринальних положень щодо кри-
теріїв  розсуду  суду  дає  підстави  стверджувати, що наці-
ональна  процесуальна  наука  однозначно  їх  не  визначає. 
Відносно категоріального апарату науковці не мають єд-
ності щодо розуміння сутності та змісту окремих термінів, 
які характеризують розсуд суду, що ускладнює вирішення 
важливих наукових та практичних завдань. У цьому від-
ношенні  чинне  цивільне  процесуальне  законодавство, 
дещо зменшивши гостроту наукової дискусії, раціонально 
визначило  зміст  пропорційності,  закріпило,  які  загальні 
обставини  повинні  бути  враховані  судом  під  час  засто-
сування розсуду суду при визначенні порядку здійснення 
провадження у справі. Відповідно, критерії розсуду суду 
можна  класифікувати на нормативні  (межі,  які,  зокрема, 
включають  й  імперативно  встановлені  підстави  застосу-
вання розсуду) та правозастосовні (обмеження), що визна-
чають  його  правомірність  та  допустимість.  Правозасто-
совними критеріями (умовами) є індивідуальні обставини, 
в межах  яких необхідно  застосувати  розсуд.  Загальними 
умовами  є  виконання  завдань  судочинства,  пропорцій-
ність  приватних  і  публічних  інтересів,  які  повинні  за-
безпечуватись  у  разі  здійснення  будь-яких  дискреційних 
повноважень суду. Спеціальні умови залежать від змісту 
певного цивільного процесуального правовідношення чи 
сутності процесуального питання, яке вирішується судом. 

Незважаючи  на  отримані  висновки,  будь-який  зако-
нодавчий  припис,  який  встановлює  певні  межі  розсуду 
суду,  повинен  бути  оцінений  з  позиції  вимог фундамен-
тальних  вимог  верховенства  права. У  цьому  відношенні 
критерій  дотримання  балансу  приватних  та  публічних 
інтересів  може  бути  підставою  для  оцінки  меж  розсуду 
суду з позиції їх виправданості поставленій меті та необ-
хідності. Відповідно, обмеження прав особи, які можуть 
бути  наслідком  застосування  розсуду  суду,  повинні  бути 
оцінені на предмет співмірності тій меті, з якою законом  
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передбачено  відповідне  обмеження,  або  яке  відбулось 
унаслідок застосування розсуду суду. Ці положення визна-
чають перегляд підстав  застосування розсуду  суду в  тих 

випадках, в яких обмеження права явно не відповідають 
вимогам  верховенства  права,  навіть  якщо  межі  розсуду 
чітко визначені в законі.
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У статті проаналізовано механізм гарантування дотримання принципу заборони насильства в сім’ї та протидії останньому в зако-
нодавстві України й окремих держав Європейського Союзу. установлено співвідношення понять «домашнє насильство», «насильство 
в сім’ї», «насильство щодо жінок» і «ґендерне насильство». Запропоновано пропозиції щодо внесення змін до законодавства України.

Ключові слова: насильство, сім’я, дитина, подружжя, сімейні відносини, закон.

В статье проанализирован механизм обеспечения соблюдения принципа запрета насилия в семье и противодействия последнему 
в законодательстве Украины и отдельных государств Европейского Союза. Установлено соотношение понятий «домашнее насилие», 
«насилие в семье», «насилие относительно женщин» и «гендерное насилие». Предложено внесение изменений в законодательство 
Украины.

Ключевые слова: насилие, семья, ребенок, супруги, семейные отношения, закон.

The article analyzes the mechanism of guaranteeing the principle of prohibition and counteraction of domestic violence in the legislation of 
Ukraine and certain states of the European Union. The relation ship between such terms as “domestic violence”, “violence in family”, “violence 
against women” and “gender-based violence” is established. Proposals for making changes to the legislation of Ukraine are proposed.

Key words: violence, family, child, marriage, family relations, law.

Постановка проблеми. Незважаючи  на  те,  що  до-
машнє  насильство  є  поширеним  явищем  як  в  Україні, 
так  і  в  країнах  Європейського  Союзу  (далі  –  ЄС),  його 
масштабність  важко  визначити,  оскільки  факти  насиль-
ства в сім’ї часто приховуються. Жертви домашнього на-
сильства живуть у постійному страху в очікуванні ново-
го нападу, зазвичай мають глибинні психологічні травми. 
Екс-президент  Парламентської  Асамблеї  Ради  Європи 
Жан-Клод  Міньйон  зауважив,  що  кожна  п’ята  жінка  в 
Європі є жертвою насильства  [1, с. 6]. В Україні поліція 
фіксує  всередньому  348  фактів  домашнього  насильства 
на день, і в 70–80% випадків його жертвами є жінки [2].  
У зв’язку із цим важливим є дослідження такого принципу 
правового  регулювання  сімейних  відносин,  як  заборона 
насильства в сім’ї. 

Стан дослідження теми. В  Україні  досліджували 
поняття  та  загальні  засади  протидії  насильству  в  сім’ї  
(О. Стрельченко, Л. Шевченко) [3], проблеми адміністра-
тивно-правового  механізму  протидії  насильству  в  сім’ї  
(Г.  Горбова,  В.  Галунько)  [4],  кримінальної  відповідаль-
ності  та  кримінологічного  аналізу  законодавства  в  цій 
сфері (А. Андрушко [5], В. Пивоваров [6]) тощо.

Мета статті полягає в дослідженні значення принципу 
заборони насильства в сім’ї та протидії такому насильству 
в регулюванні сімейних відносин.

Виклад основного матеріалу. Визначальною засадою 
регулювання сімейних відносин в Україні, ЄС та більшос-
ті закордонних держав є заборона насильства в сім”ї. 

У законодавстві та літературі вживаються різні терміни, 
зокрема «сімейне насильство», «домашнє насильство». Сі-
мейним насильством досить часто називають різні насиль-
ницькі  дії  однієї  особи  стосовно  іншої,  які  пов’язані між 
собою кровним спорідненням, шлюбом або фактичним спів-
життям. Закон України «Про запобігання та протидію до-
машньому насильству», який набув чинності 7 січня 2018 р.  
та замінив Закон України «Про попередження насильства в 
сім’ї», у ст. 1 визначив домашнє насильство як діяння (дія 
або  бездіяльність)  фізичного,  сексуального,  психологіч-
ного або економічного насильства, що вчиняються в сім’ї 
чи в межах місця проживання або між родичами, або між 
колишнім чи теперішнім подружжям, або між іншими осо-

бами, які спільно проживають (проживали) однією сім’єю, 
але не перебувають (не перебували) у родинних відносинах 
чи у шлюбі між собою, незалежно від  того,  чи проживає 
(проживала)  особа,  яка  вчинила  домашнє  насильство,  у 
тому самому місці, що й постраждала особа,  а  також по-
грози вчинення таких діянь.

О. Стрельченко, Л. Шевченко обґрунтовують тезу, що 
термін  «домашнє  насильство» ширше,  ніж  «поняття  на-
сильство  в  сім’ї»,  оскільки  його  зміст  охоплює  більшу 
кількість суб’єктів та об’єктів насильства. Автори зазнача-
ють, що домашнє насильство може бути скоєне не тільки 
в сім’ї і не лише членом сім’ї, а також іншими родичами 
чи особами, які пов’язані спільним побутом і спільно про-
живають [3, с. 14]. Ми погоджуємося з даною позицією, 
оскільки, згідно зі ст. 2 Сімейного кодексу України, сім’ю 
складають  особи,  які  спільно  проживають,  пов’язані 
спільним побутом, мають взаємні права й обов’язки, тоб-
то  не  обов’язково  родичі,  водночас  колишнє  подружжя, 
яке не проживає спільно, отже, не буде сім’єю, може бути 
кривдником і постраждалою особою від домашнього на-
сильства згідно із цим Законом.

Відповідно до Декларації Організації Об’єднаних На-
цій (далі – ООН) про викорінювання насилля щодо жінок 
від 20 грудня 1993 р., термін «насильство стосовно жінок» 
означає будь-який акт насильства, скоєний на підставі ста-
тевої ознаки, який завдає або може завдати фізичної, ста-
тевої  чи  психологічної шкоди  або  страждання жінкам,  а 
також загрози вчинення таких актів, примус або довільне 
позбавлення волі в суспільному чи особистому житті.

Міжамериканська конвенція про попередження, пока-
рання та ліквідацію насильства щодо жінок у ст. 1 визначає 
насильство над жінками як будь-яку засновану на ґендері 
дію чи поведінку, що призводить до смерті, фізичної, сек-
суальної чи психологічної шкоди чи страждань жінок як у 
публічній, так і в приватній сферах [7]. Протокол до Афри-
канської хартії прав людини і народів про правах жінок в 
Африці, ухвалений у Мапуту (Мозамбік) 11 липня 2003 р.,  
містить  досить  широке  тлумачення  поняття  насильства 
проти жінок, так, ст. 1 встановлює, що «насильство про-
ти жінок» означає всі дії, учинені проти жінок, які спри-
чиняють  або  можуть  спричинити  фізичну,  сексуальну,  
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психологічну  й  економічну  шкоду,  зокрема  загроза  вчи-
нення таких дій; чи самочинне обмеження або позбавлен-
ня фундаментальних свобод в приватному чи суспільному 
житті в мирний час і під час збройних конфліктів або ві-
йни  [8]. Комітет  із прав дитини в Зауваженні  загального 
порядку  №  13  (General  Comment)  2011  р.  зазначив,  що 
під «насильством» у контексті ст. 19 Конвенції ООН про 
права дитини розуміються всі форми «фізичного та психо-
логічного насильства, образи чи зловживань, відсутності 
піклування чи недбалого і брутального поводження та екс-
плуатації, сексуальні зловживання також» [9, с. 24].

Науковцями  обґрунтовано  думку,  що  насильство  в 
сім’ї може мати форму як активних дій (завдання побоїв, 
знищення майна тощо), так  і бездіяльності, тобто пасив-
ної  поведінки особи,  коли  вона не  вчиняє дій,  які могла 
та повинна була вчинити, щоби запобігти настанню шкід-
ливих  наслідків  (наприклад,  ненадання  допомоги  члену 
сім’ї,  який  перебуває  в  небезпечному  для  життя  стані) 
[10, с. 13]. Ми погоджуємося із цією позицією, оскільки в 
контексті Конвенції ООН про права дитини бездіяльність 
батьків у формі відсутності належного піклування за ди-
тиною визнається насильством щодо дитини.

Комітет  із  ліквідації  дискримінації щодо жінок  звер-
нув увагу на зобов’язання держав запровадити законодав-
ство, спрямоване на боротьбу з насильством щодо жінок. 
У  справі  «А. Т.  проти Угорщини» Комітет  визначив, що 
відсутність  спеціального  законодавства щодо боротьби  з 
насильством  і  сексуальними  домаганнями  становить  по-
рушення прав людини й основних свобод, зокрема права 
на особисту безпеку [11].

Після  Декларації  ООН  про  викорінювання  насилля 
щодо  жінок,  1995  р.  ухвалені  Пекінська  декларація  та 
Платформа дій, що визнали подолання насильства стосов-
но жінок стратегічним завданням, серед інших вимог щодо 
ґендерної рівності. 2005 р. у межах Ради Європи ухвалено 
План  дій,  яким  започатковано  загальноєвропейську  кам-
панію із протидії насильству щодо жінок та домашньому 
насильству. Насильство стосовно жінок та дітей в умовах 
збройного конфлікту, зокрема всі форми сексуального на-
сильства, засуджено Резолюцією 1888 (2009), ухваленою 
Радою Безпеки ООН 30 вересня 2009 р. 

У  державах  ЄС  на  виконання  зобов’язань  за  міжна-
родними  угодами  ухвалені  спеціальні  законодавчі  акти, 
спрямовані  на  заборону  сімейного  насильства  та  проти-
дію йому. Так, в Іспанії акти насильства в сім’ї (за умови 
повторюваності) є окремим видом злочину, 1995 р. Верхо-
вний Трибунал  Іспанії  вперше  визнав  злочином  зґвалту-
вання дружини (чоловіка) іншим із подружжя. У Швеції, 
крім зґвалтування, 1998 р. визнали злочином посягання на 
жінок («злочин проти життя та свободи жінки або сексу-
альне зазіхання на жінку, з якою кривдник перебував або 
перебуває  в  інтимних  стосунках»).  В  англійському  пра-
ві  насильство  в  сім’ї  розглядається  як  правопорушення, 
а  зґвалтування  дружини  (чоловіка)  іншим  із  подружжя 
визнано  окремим  видом  злочину  на  початку  1990-х  рр.  
У Португалії ще 1991 р. ухвалено закон про захист жертв 
насильства в сім’ї. Кримінальний кодекс Португалії ква-
ліфікує насильство в сім’ї та насильство проти неповно-
літніх як злочин [12, с. 34–37].

Комітет міністрів Ради Європи в м. Стамбул 11травня 
2011  р.  ухвалив  Конвенцію  про  запобігання  насильству 
стосовно жінок  і домашньому насильству та боротьбу  із 
цими явищами. Стамбульська конвенція є важливим між-
народним  договором, що  забезпечує  комплекс  заходів  із 
запобігання та протидії насильству над жінками та домаш-
ньому насильству. Вона визнає насильство стосовно жінок 
водночас  і порушенням прав людини,  і  видом дискримі-
нації.  Стамбульська  конвенція  має  на  меті  захист  жінок 
від усіх форм насильства та його недопущення, сприяння 
ліквідації всіх форм дискримінації стосовно жінок та за-
охочення справжньої рівності між жінками та чоловіками, 

зокрема шляхом  надання жінкам  самостійності,  а  також 
розроблення  заходів  для  захисту  всіх  жертв  насильства 
стосовно  жінок  і  домашнього  насильства  та  надання  їм 
допомоги.

Сьогодні Конвенцію Ради Європи про запобігання на-
сильству  стосовно  жінок  і  домашньому  насильству  та 
боротьбу із цими явищами ухвалили 45 держав, а ратифі-
кували 33. Україна ухвалила Стамбульську конвенцію ще  
7 листопада 2011 р., проте досі не ратифікувала. Президент 
під час участі в 2-му Українському жіночому конгресі наго-
лосив на тому, що не можна залишати поза увагою болючу 
проблему домашнього насильства, закликав Верховну Раду 
ратифікувати Конвенцію  [13]. На таку позицію негативно 
відреагували релігійні організації, 10 грудня 2018 р. наді-
слали до парламенту звернення про недоцільність і ризики 
ратифікації Стамбульської конвенції  [14]. На нашу думку, 
Конвенцію Ради Європи про  запобігання  насильству  сто-
совно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими 
явищами необхідно якомога швидше ратифікувати.

Для впровадження міжнародних стандартів протидії на-
сильству в сім’ї в Україні, крім ухвалення 7 грудня 2017 р. 
Закону України «Про запобігання та протидію домашньому 
насильству», розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 5 вересня 2018 р. № 634-р затверджено «Національний 
план дій із виконання рекомендацій, викладених у заключ-
них зауваженнях Комітету ООН із ліквідації дискримінації 
щодо жінок до восьмої періодичної доповіді України про 
виконання Конвенції про ліквідацію всіх форм дискриміна-
ції щодо жінок на період до 2021 р.», в якому передбачено 
низку заходів у сфері попередження насильства в сім’ї, зо-
крема сексуального насильства щодо жінок.

Важливим  для  гарантування  дієвості  механізму  про-
тидії насильства в сім’ї стало закріплення в ст. 24 Закону 
України  «Про  запобігання  та  протидію  домашньому  на-
сильству» спеціальних заходів щодо протидії домашньо-
му  насильству,  а  саме:  терміновий  заборонний  припис 
стосовно  кривдника;  обмежувальний  припис  стосовно 
кривдника; взяття на профілактичний облік кривдника та 
проведення  з  ним  профілактичної  роботи;  направлення 
кривдника на проходження програми для кривдників.

Терміновий  заборонний  припис  може  містити  такі 
заходи:  зобов’язання  залишити місце проживання  (пере-
бування) постраждалої  особи;  заборону на  вхід  та пере-
бування в місці проживання (перебування) постраждалої 
особи;  заборону  в  будь-який  спосіб  контактувати  з  по-
страждалою особою. Терміновий заборонний припис ви-
носиться строком до 10 діб.

Обмежувальним приписом визначаються один чи де-
кілька  таких  заходів  тимчасового  обмеження  прав  крив-
дника  або  покладення на  нього  обов’язків:  заборона  пе-
ребувати  в  місці  спільного  проживання  (перебування)  з 
постраждалою особою; усунення перешкод у користуван-
ні  майном, що  є  об’єктом  права  спільної  сумісної  влас-
ності або особистою приватною власністю постраждалої 
особи; обмеження спілкування з постраждалою дитиною; 
заборона  наближатися  на  визначену  відстань  до  місця 
проживання (перебування), навчання, роботи, інших місць 
частого  відвідування  постраждалою  особою;  заборона 
особисто  і  через  третіх  осіб  розшукувати  постраждалу 
особу,  якщо вона  за  власним бажанням перебуває  в міс-
ці, невідомому кривднику, переслідувати її та в будь-який 
спосіб спілкуватися з нею; заборона вести листування, те-
лефонні переговори з постраждалою особою або контак-
тувати  з  нею через  інші  засоби  зв’язку особисто  і  через 
третіх осіб.

На протидію насильству в  сім’ї  спрямовані низка  змін, 
внесених до Кримінального кодексу України, що набувають 
чинності 11 січня 2019 р. [15]. Зокрема, цим законом змінено 
поняття  сексуального  насильства  (у  ст.  153  «насильницьке 
задоволення статевої пристрасті неприродним способом» за-
мінюється «сексуальним насильством»), викладено в новій 
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редакції п. 10 ч. 2 ст. 115, абз. 1 ст. 116, абз. 1 ч. 1 ст. 121, 
абз. 1 ст. 123, ст. ст. 134, 152, 153, абз. 1 ч. 1 ст. 154, допо-
внено перелік обставин,  які  обтяжують покарання,  такими 
обставинами, як «учинення злочину на ґрунті статевої при-
належності», «учинення злочину щодо подружжя чи колиш-
нього подружжя або іншої особи, з якою винний перебуває 
(перебував) у сімейних або близьких відносинах». Крім того, 
Кримінальний кодекс України доповнено ст. 126–1, яка вста-
новлює  кримінальну  відповідальність  за  домашнє  насиль-
ство, ст. 151–2 (примушування до шлюбу) та ст. 390–1 (не-
виконання обмежувальних заходів, обмежувальних приписів 
або непроходження програми для кривдників). 

У  державах  ЄС  також  є  як  адміністративна,  так  і 
кримінальна  відповідальність  за  домашнє  насильство, 
за фізичне,  сексуальне,  психологічне,  емоційне  й  еконо-
мічне  насильство.  У  Швеції  криміналізовані  всі  форми 
домашнього насильства, це перша країна, яка ще 1979 р. 
заборонила  фізичне  покарання  дітей.  Досить  суворі  по-
карання передбачені за насильство в сім’ї і в Норвегії та 
Фінляндії. У Німеччині заборона фізичного покарання ді-
тей запроваджена 2000 р. шляхом відповідних змін у ци-
вільному законодавстві. У Франції 2010 р. внесено зміни в 
законодавство щодо запровадження заходів захисту жертв 
насильства,  а  також  визнано,  що  злочином  може  бути  і 
психологічне насильство.  З  грудня 2016 р.  у Франції  за-
боронено будь-яке насильство щодо дітей [16].

Для забезпечення ефективності заходів із протидії на-
сильству в сім’ї важливим, на наш погляд, є також допо-
внення Загальної частини Крмінального кодексу р. XIII–1, 
що містить ст. 91–1 «Обмежувальні заходи, що застосову-
ються до осіб, які вчинили домашнє насильство». 

Висновки. Отже, принцип заборони насильства в сім’ї 
та протидії цьому явищу є одним із визначальних в сімей-
ному  праві,  для  гарантування  якого  в  Україні  ухвалено 
спеціальний закон та внесено зміни до низки нормативно-
правових актів. З огляду на підходи в літературі, визначен-
ня в міжнародних актах та законодавстві України, можна 
стверджувати, що поняття «домашнє насильство» ширше і 
охоплює поняття «насильство в сім’ї». Водночас «насиль-
ство щодо жінок»  і  «ґендерне  насильство»  –  не  тотожні 
поняття, оскільки останній термін має на увазі насильство 
за статевою ознакою, що може вчинятися і щодо жінок, і 
щодо чоловіків. Крім того, як насильство щодо жінок, так і 
ґендерне насильство може бути, а може і не бути сімейним 
насильством. 

З метою гарантування ефективності механізму проти-
дії насильства в сім’ї максимальний строк дії обмежуваль-
ного припису варто збільшити на строк до дванадцяти мі-
сяців, внісши відповідні зміни до ч. 4 ст. 26 Закону України 
«Про  запобігання  та протидію домашньому насильству» 
та ч. 2 ст. 350–6 Цивільного процесуального кодексу. 

Крім того, перелік обмежувальних заходів, передбаче-
них у ст. 91–1 Кримінального кодексу України, варто до-
повнити  новим  пунктом  «Примусове  виселення  з  місця 
спільного проживання з особою, яка постраждала від до-
машнього насильства». Строк застосування обмежуваль-
них заходів недостатній, більш доречним є виклад ч. 3 ст. 
91–1 Кримінального кодексу України в такій редакції: «За-
ходи, передбачені ч. 1 цієї статті, можуть застосовуватися 
на  строк  від  1  до  12 місяців  і,  за  потреби,  можуть  бути 
продовжені на визначений судом строк, але не більше як 
на 24 місяці».
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ІНТЕРНЕТ-ВІДНОСИН ТА СПЕЦИФІКА ІНТЕРНЕТ-СПОРІВ
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AND SPECIFICITY OF INTERNET-DISPUTES
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Стаття присвячена проблематиці відносин, пов’язаних із використанням мережі Інтернет. Автором обґрунтовується необхідність у 
визначенні ознак та особливостей інтернет-відносин у зв’язку зі специфікою роботи Мережі. Проаналізовано думки провідних науковців 
щодо особливостей, юридичного значення відносин у мережі Інтернет, юрисдикції держави щодо мережі Інтернет, визначення суб’єкта 
правовідносин у мережі Інтернет, на цій основі запропоновано власне розуміння особливостей інтернет-відносин, які не позбавлені раці-
ональності щодо їх застосування під час вивчення питання специфіки інтернет-спору як такого. Автор доходить висновку, що виявленні 
ознаки й особливості інтернет-відносин дозволяють визначити іншу важливу категорію, що використовується в межах даної статті, а саме 
«інтернет-спір», його специфіку, надає авторську характеристику низки ознак інтернет-спору.

Ключові слова: Інтернет, мережа, відносини, суб’єкт, правовідносини в мережі Інтернет, суб’єктивний склад відносин у мережі Інтер-
нет, спеціальні технічні засоби, доменне ім’я, інтернет-спір.

Статья посвящена проблематике отношений, связанных с использованием сети Интернет. Автором обосновывается необходимость 
в определении признаков и особенностей интернет-отношений, связанных со спецификой работы Сети. Автор проанализировал мне-
ния ведущих ученых об особенностях отношений в сети Интернет, о юридическом значении отношений в сети Интернет, юрисдикции 
государства относительно сети Интернет, определении субъекта правоотношений в сети Интернет, на этой основе автором предложено 
собственное понимание особенностей интернет- отношений, которые не лишены рациональности в их применении при изучении и 
исследовании вопросов специфики интернет-спора как такового. Автор приходит к выводу, что выявленные признаки и особенности ин-
тернет-отношений позволяют определить другую важную категорию, которая используется в рамках данной статьи, а именно «интернет-
спор», его специфику, проводит авторскую характеристику ряда признаков интернет-спора.

Ключевые слова: Интернет, сеть, отношения, субъект, правоотношения в сети Интернет, субъективный состав отношений в сети 
Интернет, специальные технические средства, доменное имя, интернет-спор.

The article is devoted to the problems of relations connected with the use of the Internet. The author substantiates the need to identify the 
features and characteristics of the Internet-relationship with the specifics of the network. The author analyzes the opinions of leading scholars on 
the peculiarities of relations in the Internet, the legal significance of relations in the Internet, the jurisdiction of the state with regard to the Internet, 
the definition of the subject of legal relations in the Internet, and on this basis the author proposes a proper understanding of the peculiarities of 
the Internet, which are not deprived of rationality on their application in the study and research of the specifics of the Internet dispute as such. 
The author comes to the conclusion that the discovery of signs and features of the Internet-relations allows us to determine another important 
category used within the scope of this article, namely the “Internet dispute” and its specifics and performs the author’s characterization of a num-
ber of features of the Internet dispute.

Key words: Internet, network, relations, subject, legal relationships in Internet, subjective composition of relations in Internet, special techni-
cal means, domain name, Internet dispute.

Постановка проблеми в загальному вигляді та її 
зв’язок із важливими науковими чи практичними за-
вданнями. Актуальність теми зумовлена тим, що сучасні 
суспільні  відносини  складаються  під  впливом  науково-
технічних досягнень, багато з яких є результатом винахо-
ду  вчених XX  ст. Серед  таких  досягнень  важливе місце 
посідає мережа Інтернет. В Україні кількість користувачів 
мережі  Інтернет збільшується величезними темпами, що 
сприяиняє різні наслідки соціально-економічного та пра-
вового характеру. Концепція правовідносин у ній повинна 
бути сформована як комплексний інститут, з урахуванням 
тих  понять  і  категорій,  які  вже  опрацьовані юридичною 
наукою.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких за-
початковано вирішення даної проблеми, виділення невирі-
шених раніше частин загальної проблеми. Вивченню про-
блеми  інтернет-відносин  присвячено  багато  досліджень, 
однак детально вона висвітлена в роботах А.В. Глушкова, 
Н.А. Дмитрик, С.В. Малахова, Е.В. Михайленко, В.П. Та-
лимончик, О.І. Харитонової й ін. 

Метою статті є  визначення  юридичної  специфіки  й 
особливості інтернет-відносин, що виникають та здійсню-
ються в мережі Інтернет, у зв’язку із чим права й інтереси 
фізичних і юридичних осіб можуть бути порушені, наслід-
ком чого є збільшення інтернет-спорів.

Виклад основного матеріалу. У  доктрині  зазначені 
різні погляди на специфіку інтернет-відносин.

Так, на думку В.М. Чибінева й А.П. Кузьміна, юридич-
на особливість відносин між користувачами Інтернету (як 
і відносин щодо вироблених у Мережі дій) полягає в спе-
цифічному способі реалізації прав і обов’язків осіб-корис-
тувачів Мережі [27].

Така думка правильна, однак вона навряд чи дозволить 
охарактеризувати ті риси, які виділяють інтернет-відноси-
ни в особливу категорію.

 Дещо іншу думку висловив С.В. Малахов, який вва-
жає, що цивільні правовідносини в Мережі мають специ-
фіку, але не в суб’єкті, об’єкті або змісті правовідносини, 
а  в  існуванні  нетрадиційної  (порівняно  із  традиційними 
передумовами  у  вигляді  норми  права,  правоздатності, 
юридичного  факту),  але  обов’язкової  передумови  їх  ви-
никнення  –  учасник  таких  правовідносин  повинен  бути 
користувачем  Мережі  [14].  До  інших  особливостей  цей 
автор відносить також віртуальність, існування в не визна-
ченому фізичними кордонами просторі і відсутність дієво-
го механізму правового регулювання.

На  думку О.І. Харитонової,  не можна  говорити  про 
саме поняття інтернет-відносин, оскільки відносини, що 
складаються в мережі Інтернет, існують паралельно з ре-
альними відносинами, водночас збігаються з останніми 
за змістом. Тому віртуальні відносини можна класифіку-
вати  за предметним критерієм так само,  як  і  відносини 
реальні,  адже  вони  є  «віртуальним»  відображенням  у 
Мережі [26].
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О.І. Харитонова наводить сформульований Н.А. Дми-
триком перелік особливостей відносин у мережі Інтернет, 
що мають юридичне значення, а саме:

1)  невизначеність  місцезнаходження  сторін,  що  зу-
мовлює можливі проблеми із правом, що застосовується, а 
також із реальним виконанням зобов’язань; 

2)  складність  ідентифікації  учасників  відносин  у ме-
режі Інтернет; 

3) залежність відносин між учасниками мережі Інтер-
нет від відносин з інформаційними провайдерами; 

4) електронний характер документообігу в Мережі, що 
зумовлює  необхідність  застосування  спеціального  про-
грамного й апаратного забезпечення [7], є досить некон-
кретним і занадто загальним, оскільки включає різні види 
відносин, що не є рівноцінними, бо особливість відносин 
в Інтернеті насамперед полягає в специфічному середови-
щі, що є віртуальним, не має меж просторових і, фактич-
но, часових, отже, у специфічному способі реалізації прав 
та обов’язків користувачів Мережі.

Позиція О.І. Харитонової близька до позиції автора да-
ної статті, оскільки кожна ознака, якщо буде розглядатись 
окремо, то не дасть можливості розмежувати інтернет-від-
носини з іншими категоріями суспільних відносин.

Як на нашу думку,  то ключовою з перелічених вище 
ознак можна вважати саме особливі стандарти адресації, 
а для цілей нашого дослідження обумовленість багатьох 
інтернет-відносин використанням системи доменних імен 
є  більш  значущою  ознакою,  а  проблема  ідентифікації 
суб’єктів відносин може бути об’єднана із проблемою не-
визначеності місцерозташування сторін.

Так, залежність відносин між учасниками Мережі від 
провайдерів сама дуже схожа на будь-яку систему, доступ 
до якої здійснюється через третю особу, що можна побачи-
ти на прикладі електроенергетичного комплексу, де також 
суб’єктний склад учасників вкрай складний; іншим, мож-
ливо,  більш наочним прикладом  є  структура  відносин  у 
сфері біржової торгівлі.

 Те ж саме стосується і стандартів адресації. Технічна 
специфіка  функціонування Мережі  визначає  можливість 
з’єднання користувачів в єдину систему, однак необхідно 
пам’ятати, що Інтернет є насамперед «Мережа мереж», де 
технічні засоби об’єднання користувачів мають не сутніс-
ний, а радше технологічний характер.

А.С. Кемрадж, а разом із ним і багато інших дослідни-
ків, акцентує увагу на проблемах, пов’язаних із невизна-
ченістю юрисдикції держави щодо мережі Інтернет [11]. 

На думку А.В. Глушкова, інтернет-відносини – части-
на відносин у віртуальному просторі, учасники яких ви-
ступають як носії суб’єктивних прав і обов’язків у мережі 
Інтернет [4]. Ідентично визначаються інтернет-відносини 
в докторській діссертаціі І.М. Рассолова [23].

Специфіка інтернет-відносин, на думку А.В. Глушко-
ва, найбільш яскраво проявляється в таких сферах [4]:

1) в юридичній специфіці Інтернету, що полягає в не-
визначеному юридичному  статусі Мережі  (зокрема,  спір 
про те, чи є Інтернет суб’єктом або об’єктом права);

2) у структурних елементах інтернет-відносин, до яких 
автор відносить: у частині суб’єкта – труднощі визначення 
дієздатності  особи-учасника  правовідносини;  існування 
віртуальних  організацій;  використання  програм-роботів, 
які дозволяють вступати в стосунки автоматично; трудно-
щі у визначенні місцезнаходження особи. Автором також 
виділені деякі особливості змісту правовідносин;

3)  у  доведенні  складу  правопорушення,  вчиненого  в 
Інтернеті;

4) у регулюванні комерційної діяльності.
Однак із наведеним вище важко погодитися, бо вказа-

ні ознаки не відображають сутності таких правовідносин, 
що дозволяють виділити їх з інших відносин.

До того ж, на наш погляд, неточним є і формулювання, 
що зумовлено використанням неправових категорій.

Таке визначення відсилає до поняття «кібер-простір», 
тільки воно дозволить говорити про Інтернет як самостій-
не середовище.

Як слушно зауважує О.В. Мозоліна, у дій, зроблених 
в Інтернеті, є дві істотні відмінності від звичайних опера-
цій, вироблених за допомогою технічних засобів: технічна 
складність  і множинність суб’єктів [18]. Однак в аспекті 
даної теми дослідження тільки цих ознак недостатньо.

С.А. Бабкін вказує на те, що американський законода-
вець під час формулювання визначення Інтернету акцен-
тує увагу на властивостях Мережі. Автор наводить як при-
клад положення § 231 гл. 47 Кодексу Сполучених Штатів 
Америки:

1) Інтернет являє собою сукупність технічних та про-
грамних засобів;

2) Інтернет має транскордонну природу;
3) взаємодія всередині Мережі здійснюється за допо-

могою  спеціальних  протоколів  та  інших  програмних  за-
собів [1].

Дане визначення також правильне до певної межі, про-
те формально під нього можна було б підвести відносини, 
що складаються між суб’єктами під час використання, на-
приклад, телефонного зв’язку.

З урахуванням зазначеного, першим специфічним ас-
пектом,  на  нашу  думку,  є  наявна  проблема  визначення 
суб’єкта правовідносин, що виникають у  зв’язку  з  вико-
ристанням мережі Інтернет.

Так,  цілком  слушно  зазначають  у  своїх  роботах  
О.А. Войніканіс і М.В. Якушева, що «разом із проблемою 
виявлення  належної  сторони  в  зобов’язанні  постає  пи-
тання щодо  ідентифікації контрагента під час укладення 
мережевих  операцій  <…>.  Власник  «початкової  сторін-
ки»,  точніше,  сайту  (site),  на  якому  вона  розміщена,  не 
обов’язково  є  її  адміністратором.  Часом  за  допомогою 
«початкової сторінки» відбувається тільки вихід на зовсім 
інший сервер, де запитана послуга може бути надана.

До того ж найчастіше власники сайтів не є власниками 
або адміністраторами серверів, на яких розміщуються їхні 
сайти, і доменні імена яких є частиною мережевих адрес 
таких  сайтів.  Тому  трапляється,  що  користувач  мережі 
Інтернет,  який  звернувся  за наданням певної послуги на 
певний сервер (сайт), достовірно не інформується про по-
вноваження особи, яка здійснює з ним обмін інформацією 
в режимі реального часу» [2].

На цю ж проблему вказує і Л.В. Горшкова. На її дум-
ку, «складність застосування територіальних критеріїв до 
діяльності в мережі Інтернет полягає в тому, що суб’єкт, 
який здійснює комерційну діяльність в Інтернеті, може не 
мати ні торгового приміщення, ні офісу, ні складу, ні пер-
соналу,  і  єдиною  ідентифікуючою  ознакою  виступатиме 
адреса інтернет-сайту та веб-сервера» [5].

До цього ж можна додати проблему анонімності корис-
тувачів в  Інтернеті,  а  також  їх фальсифікацію. На думку 
деяких дослідників, «основна причини виникнення нега-
тивних явищ в мережі Інтернет – можливість користувачів 
залишатись анонімними» [17].

Так, у наукових дослідженнях висловлювались думки 
щодо можливості встановлення заборони на анонімність 
доступу до мережі Інтернет через те, що можлива фальси-
фікація суб’єкта цивільних правовідносин [14].

Існує також думка, що сама проблема анонімності має 
істотне значення для конструювання механізму правового 
регулювання інтернет-відносин [14].

Така позиція  є  спірною. Як  зазначалося вище,  з ме-
тодологічного  погляду  неправильно,  визначаючи  Інтер-
нет  насамперед  як  комп’ютерну  мережу,  або  «Мережу 
мереж»,  допускати  принципову  можливість  обмеження 
доступу  до Мережі,  оскільки мережа  передбачає  певну 
можливість ідентифікації її користувача, проте технічно 
накласти таку заборону за вказаного підходу було б, ма-
буть, неможливо.
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З  викладеного  вище можна  зробити  такий  висновок. 
Специфіка інтернет-відносин така, що однозначно визна-
чити користувача Мережі не завжди можливо.

До того ж деякі науковці доходять висновку, що будь-
який користувач мережі Інтернет завжди може встановити 
собі «маску» [8], що унеможливлює справжню ідентифі-
кацію контрагента.

Сьогодні  одним  із  поширених  способів  збирання  ін-
формації  називають  так  звані  Cookies,  а  також  чисельні 
форми, які необхідно заповнити для придбання будь-якого 
товару або замовлення послуг [3].

  Іншим  засобом  ідентифікації  можна  назвати  закрі-
плення доменного імені за конкретною особою. Так, згід-
но із Правилами домену .UA [21], реєстратор надає третім 
особам за допомогою сервісу “wois” таку інформацію про 
доменне  ім’я, що міститься  в  реєстраційній  базі  домену 
.UA, а саме відомості про: 

1) реєстраторів доменних імен;
2) реєстраторів;
3) доменні імена, делеговані в публічних доменах до-

мену .UA, їхні категорії та статус;
4) запис про доменне ім’я: доменне ім’я, nic-hdl особи-

реєстратора доменного  імені  в базі,  nic-hdl у базі особи, 
яка технічно супроводжуватиме новостворюваний домен, 
стан доменного  імені,  категорію доменного  імені,  номер 
виданого центральним органом виконавчої влади з питань 
правової охорони інтелектуальної власності свідоцтва на 
знак, термін його дії, іншу інформацію про знак, hostname 
сервера доменних імен, nic-hdl у базі, що вказує реєстра-
тора, який обслуговує доменне ім’я та має право вносити 
зміни до цього  запису,  nic-hdl  у  базі, що  вказує на  іншу 
особу, якій база надсилає повідомлення про зміни, внесе-
ні  до  запису,  nic-hdl  у  базі  особи,  яка останньою вноси-
ла зміни до запису, та дату внесення цих змін у форматі 
YYYYMMDDhhmmss;

5) запис про особу:
– щодо фізичної особи (person): ім’я, поштову адресу, 

контакний  телефон,  номер факсу,  e-mail,  унікальний  код 
особи в базі (nic-hdl), nic-hdl у базі, що вказує реєстратора, 
який обслуговує дану особу та має право вносити зміни до 
запису, nic-hdl у базі, що вказує на іншу особу, якій база 
надсилає повідомлення про зміни, внесені до запису;

– щодо юридичної особи (organіzatіon): повну офіційну 
назву юридичної особи, поштову адресу, контактний теле-
фон, номер факсу, e-mail, унікальний код ЄДРПОУ юри-
дичної особи, унікальний код особи в базі (nic-hdl), nic-hdl 
у базі, що вказує реєстратора, який обслуговує дану юри-
дичну особу та має право вносити зміни до запису, nic-hdl 
у Базі особи, яка останньою вносила зміни до запису, та 
дату внесення цих змін у форматі YYYYMMDDhhmmss;

6) запис про сервер імен (Nserver). 
Проте,  на  думку  деяких  авторів,  усе  це  не  виключає 

можливості реєстрації домену від імені підставної особи 
або організації [22].

За  аналогією,  ідентифікувати  суб’єкта  можна  і  за  за-
кріпленою за ним статичною ІР-адресою. Привласнена по-
стійна (статична) ІР-адреса відповідно до договору з корис-
тувачем та провайдером дозволяє встановити користувача 
саме через організацію, яка надала йому таку послугу. 

Також  через  провайдера  послуг  зв’язку  можна  вста-
новити  і  власника  динамічної  ІР-адреси  в  певний  про-
міжок  часу.  Така  інформація  зберігається  в  лог-файлах 
комп’ютерів  провайдера.  У  них  зазначається  дата 
з’єднання,  час  встановлення  і  припинення  з’єднання,  
ІР-адреса, призначена користувачу [16].

Також необхідно згадати про такий засіб ідентифікації, 
як МАС-адреса.  Вона  являє  собою  унікальний  серійний 
номер виробу в Мережі для ідентифікації його в Мережі, 
виглядає, наприклад, так: 0Х-80-С2 00–00–003 [30]. 

Однак МАС-адресу також можна змінити самостійно, 
що  дозволить  уникнути  ідентифікації  мережевого  при-

строю і, як наслідок, комп’ютера, на якому вона встанов-
лена, у Мережі [29].

Нарешті,  не  можна  також  забувати  про  те,  що  web-
ресурс може бути зареєстрований як засіб масової інфор-
мації, що робить ідентифікацію щонайменше його засно-
вників і редакції цілком доступною.

Як видно, ідентифікувати користувача в Мережі не так 
просто. Із процесуального ж погляду не можна не зазна-
чити, що більшість із способів ідентифікації не завжди до-
зволяють встановити конкретну особу, яка вчинила ту чи 
іншу дію в Інтернеті.

Так, близьке до питання анонімності, точніше, випли-
ває з нього і найважливіше питання принципового визна-
чення місцезнаходження контрагента. Наприклад, дослід-
ники у сфері податкового права вказують, зокрема, на те, 
що товари, роботи і послуги стали «дематеріалізуватися» 
та розчинятися у віртуальному просторі. Яким чином ви-
значити, де відбувається реалізація,  якщо об’єкт переда-
ється  Інтернетом, з урахуванням того, що вкрай складно 
визначити, де ж фізично присутній даний суб’єкт оподат-
кування [13]. 

Отже, проблема визначення суб’єкта правовідносин у 
Мережі  імпліцитно,  постійно  і  нерозривно  містить  про-
блему невизначеності місцезнаходження сторони.

Як  зауважує С.В. Петровський,  однією  із  проблем,  яка 
виникає під час надання інтернет-послуг, є проблема право-
вого регулювання виняткових прав на мережеву адресу (до-
менне ім’я), яке ідентифікує мережевий інформаційний ре-
сурс, і співвідношення цих прав із правами на товарний знак 
і фірмове найменуванняня [19]. Крім того, «специфіка мере-
жі Інтернет проявляється в тому, що кожний інтернет-ресурс 
може бути «прив’язаний» до певної території суто завдяки 
реєстрації доменного імені в якомусь сегменті Мережі» [5].

Отже, ще однією специфікою інтернет-відносин варто 
назвати  використання прямо  або  опосередковано домен-
ного імені під час здійснення угод, доступу до інформації 
тощо. 

Ідеться про те, що використання мережі Інтернет здій-
снюється  зазвичай  через  систему  web-сайтів,  які  розмі-
щені на комп’ютерах під певним доменним ім’ям. Як уже 
зазначалося вище, власника доменного імені завдяки наяв-
ним правилам реєстрації встановити можна. Тому щонай-
менше один з учасників, хоча б непрямих, того чи іншого 
спору може бути встановлений із певною вірогідністю.

Крім того, доменні імена самі є предметом окремої ка-
тегорії спорів – спорів про права на товарний знак і засоби 
індивідуалізації, що додатково зумовлює необхідність ви-
ділення такої специфіки інтернет-відносин.

З названих особливостей випливає третя особливість, 
в якій сам суб’єктивний склад відносин у мережі Інтернет 
частіше за все не відрізняється від складу цих же право-
відносин поза Мережею.

Фактичний  суб’єктний  склад  відносин,  пов’язаних  із 
використанням мережі Інтернет, досить часто є множин-
ним та складним [19]. 

Це зумовлено тим, що користувачі виходять у Мережу 
через діяльність самостійної особи – провайдера.

Доменне ім’я реєструється самостійною третьою осо-
бою – реєстратором.

Також як власник доменного  ім’я,  так  і  власник  сай-
ту є самостійними особами, які здебільшого будуть брати 
участь у спорі між суб’єктами правовідносин.

Отже,  дана  специфіка  спорів  полягає  в  складному 
суб’єктивному  складі.  Відносини  між  двома  суб’єктами 
опосередковуються безліччю третіх осіб.

Нарешті, четверта, досить явна особливість інтернет-
відносин  –  необхідність  використання  спеціальних  тех-
нічних засобів  (комп’ютер, ноутбук тощо) з відповідним 
програмним забезпеченням для доступу до Мережі.

Отже,  зазначені  вище  особливості  інтернет-відносин 
не  позбавлені  раціональності  щодо  їх  застосування  під 
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час  вивчення  та  дослідження  питання  специфіки  інтер-
нет-спору як такого.

Проте, щоби виділити низку ознак такої категорії спо-
рів, необхідно з’ясувати первинну форму спора про право.

У  найбільш  узагальненому  вигляді  будь-який  спір 
являє собою зіткнення, тобто «конфлікт» (від латинсько-
го  conflictus – «зіткнення»),  серйозну розбіжність, прояв 
об’єктивних або суб’єктивних суперечностей, які виража-
ються в протиборстві сторін, тобто це така ситуація, коли 
сторони (суб’єкти) взаємодії мають якісь свої цілі, що су-
перечать або взаємно виключають одна одну [25].

В  українській  мові  спір  означає:  словесне  змагання; 
обговорення  чого-небудь  двома  або  кількома  особами,  в 
якому кожна зі сторін обстоює свою думку, свою правоту; 
взаємні домагання щодо володіння чим-небудь, посідання 
чогось і т. ін., вирішувані судом [24].

Виходячи з наведеної дефініції, у широкому сенсі пра-
вовий спір являє собою незбіг думок сторін із будь-яких 
правових питань. 

Варто  зазаначити, що  останніми  роками  представни-
ки юридичної науки досить часто зверталися до проблем 
правових спорів.

Водночас у дослідженні цього явища є ще досить бага-
то дискусійних моментів, зокрема в питаннях визначення 
спору  про  право,  його  змісту,  вироблення  науково  аргу-
ментованої дефініції, його відмітних ознак.

Проблеми теорії спору про право досліджувалися і за-
раз досліджуються фахівцями різних галузей права. 

Проте  найбільшого  результату  в  цій  області  досягли 
представники науки цивільного процесуального права. 

Так, на думку М.А. Гурвича, необхідно усвідомити не 
стільки  суть  спору,  скільки  значення  поняття  «спір  про 
право цивільне». Він вказував на те, що «спір про право 
цивільне» має на увазі опір здійсненню цивільного права, 
який можна подолати через суд [6].

На нашу думку, цікавою є позиція М.Д. Матиєвского, 
який у  своїх наукових працях приділяв велику увагу ка-
тегорії «спор про право». Названий учений визначав спір 
про  право  в  цивільному  процесі  як  розбіжності  зацікав-
лених  осіб  щодо  своїх  суб’єктивних  прав  і  юридичних 
обов’язків,  що  виникли  за  відсутності  можливостей  їх 
примусової реалізації, окрім рішення компетентного пра-
воохоронного органу, і заявлених зацікавленою особою в 
певному порядку, регламентованому законом [15].

І.Г.  Побирченко,  Д.М.  Чечот  правовим  спором  нази-
вали  розбіжності  між  учасниками  правовідносин.  Ними 
вказувалось на те, що спір про право є суперечністю, роз-
біжностями в думках сторін про їхні суб’єктивні права й 
обов’язки [20]. 

Однак вищезгадана позиція була піддана критиці.
А.Н.  Кожухар  зазначав,  що  юридичне  поняття  «спір 

про право» не варто розглядати у вузькому сенсі. Інакше 
спір про право зводиться до ситуації, за якої сторони пе-
ребувають в усному або письмовому словесному змаган-
ні, обстоюючи водночас правильність своєї позиції щодо 
здійснення  прав  і  виконання  юридичних  обов’язків.  Не 
заперечуючи  вимог  позивача,  відповідач фактично може 
не  виконувати  покладених на  нього  обов’язків  і  тим  са-
мим перешкоджати реалізації прав позивача. У наведених 
ситуаціях у зацікавленої особи виникає необхідність звер-
нення до суду для примусового здійснення своїх прав. 

На думку А.Н. Кожухаря, спірність права полягає в не-
можливості його здійснення уповноваженою особою, а не 
в  тих чи  інших поясненнях  зобов’язаної  особи щодо  за-
явленої вимоги [12].

Н.Б. Зейдер спор про право розумів як наслідок оспо-
рювання  або  порушення  права.  Спір  про  право  виража-
ється,  по-перше,  у  твердженні  «хоча  б  одного  з  учасни-
ків  спору  про  наявність  певного  правовідношення  між 
суб’єктами,  що  сперечаються»;  по-друге,  у  твердженні 
учасника  спору  про  те,  що  іншим  суб’єктом,  що  спе-

речається,  оскаржене  або  порушено  суб’єктивне  право  
заявника [10].

Сутнісні риси «спору про право» виділені І.М. Зайце-
вим. Так, на його думку, спір про право являє собою кон-
флікт у взаєминах різних суб’єктів права. Даний конфлікт 
повинен мати юридичний зміст, тобто певним чином по-
значатися на правах і обов’язках учасників спору. Взаємне 
становище суб’єктів, що сперечаються, має перешкоджати 
будь-якій  стороні  своєю  одноосібною  волею  ліквідувати 
спір. Спір, що виник, можна ліквідувати або їхніми спіль-
ними  зусиллями  (шляхом  врегулювання),  або  юрисдик-
ційним порядком (шляхом дозволу) [9]. 

Водночас  І.М.  Зайцев  вказує  на  неможливість  досяг-
нення однією зі сторін спору бажаного правового резуль-
тату через своє одностороннє волевиявлення. 

Отже,  правовий  спір  можна  узагальнено  визначити 
як  різновид  відносин  суб’єктів  спору,  за  якого  між  да-
ними  сторонами  є  взаємовиключні,  юридично  значущі 
суперечності щодо  об’єкта  спору.  Зазначені  суперечнос-
ті  суб’єктів  спору полягають  у  цілком  або  частково  вза-
ємовиключних один до одного підходах до наявності або 
відсутності юридичних фактів, що ведуть до досягнення 
бажаного для суб’єктів спору правового результату. 

У результаті аналізу зазначеного можна казати про те, 
що  спір  про  право  з’являється  тоді,  коли  суб’єкт,  якому 
стало відомо про порушення його прав чи охоронюваних 
законом  інтересів,  вказав  на  відповідні  суперечності  в 
об’єктивній формі, зовні висловив свою правову позицію. 

У свою чергу, відповідна правова позиція може вира-
жатися в діях суб’єкта або в бездіяльності, із чого можна 
судити про наявність розбіжностей, спору. 

Однак  само  усвідомлення  суб’єктом  перешкод  для 
здійснення своїх прав не є достатньою підставою для по-
яви спору, тому що таке розуміння має суто суб’єктивний 
характер.

Цікавою  є  думка М.І. Штефана,  яка  полягає  в  тому, 
що, незважаючи на тісний зв’язок стану сторін у проце-
сі із правопорушенням, спір може виникнути і без такого, 
через  помилкове  увлення  про  наявність  між  сторонами 
спірних правовідносин. 

Крім того, особа може висувати вимоги до суду щодо 
усунення умов,  які  створюють реальну  загрозу правопо-
рушення [28]. 

Зазначимо, що чинним законодавством України перед-
бачено такий самостійний спосіб захисту права, як визна-
ння права, який по суті не завжди пов’язаний із його по-
рушенням.

Так, власники прав на об’єкти інтелектуальної власнос-
ті можуть вимагати від порушника визнання прав власника 
шляхом звернення з такою вимогою до суду, який має офі-
ційно підтвердити наявність або відсутність цього права.

Як  висновок  зазначеного  вище  зауважимо,  що,  по-
перше, спір може виникнути  і без порушення права. Та-
кож необхідно враховувати, що не кожне правопорушення 
обов’язково  спричиняє  спір  про  право,  тобто  причинно-
наслідковий зв’язок не є обов’язковою умовою правового 
спору, особа може вважати, що право порушено, а фактич-
но воно не порушено. 

По-друге,  інтернет-спір  виникає  тільки  за  будь-якого 
використання мережі Інтернет або за умови, що без її ви-
користання немає відносин, з яких міг бути спір. 

По-третє, на підставі вищезазначеного можна виділи-
ти низку ознак інтернет-спору: 

1) спір виникає із правовідносин між його сторонами і 
по суті являє собою юридичну справу; 

 2) спір пов’язаний із використанням сторонами теле-
комунікаційної мережі Інтернет; 

3)  використання  сторонами  мережі  Інтернет  є  суттє-
вим для розвитку спору: без використання мережі Інтер-
нет такого роду відносини не склалися б  (не складалися 
відповідним чином) або розвивалися б по-іншому.
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Однак вказані ознаки є «робочими»,  тому не можуть 
претендувати на абсолютно однозначне їх визначення для 
такої категорії спорів.

По-четверте,  виходячи  з  викладеного  вище,  вбача-
ється необхідність подальшого наукового  дослідження 

проблеми  ідентифікації  учасників  відносин  у  Мережі 
і  (або) невизначеності  їх місцезнаходження, що є най-
більш очевидною проблемою інтернет-спорів, що часто 
становить головну складність і навіть саму суть інтер-
нет-спору.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
1. Бабкин С.А. Интеллектуальная собственность в глобальной компьютерной сети Интернет: проблемы гражданско-правового регу-

лирования в России и США: сравнительно-правовой анализ : дисс. ... канд. юрид. наук. Москва, 2005. С. 77.
2. Войнинанис Е.А., Янушев М.В. Информация. Собственность. Интернет: традиция и новеллы в современном праве. Москва,  

2004. С. 102.
3. Войниканис Е.А., Якушев М.В. Информация. Собственность. Указ. соч. С. 77.
4. Глушков А.В. Проблемы правового регулирования интернет-отношений : дисс. ... канд. юрид. наук. Санкт-Петербург, 2007.  

С. 19, 42–55.
5. Горшкова Л.В. Проблема идентификации субъекта и объекта в сети Интернет. Законодательство и экономика. 2005. № 5. С. 53.
6. Гурвич М.А. Лекции по советскому гражданскому процессу. Москва, 1960. С. 160.
7. Дмитрик Н.А. Осуществление субъективных гражданских прав с использованием сети Интернет. Москва, 2006. 140 с. 
8. Дмитрик Н.А. Способы осуществления субъективных гражданских прав и исполнения обязанностей с использованием сети  

Интернет : автореф. дисс. … канд. юрид. наук. Москва, 2007. С. 19.
9. Зайцев И.М. Сущность хозяйственных споров. Саратов, 1974. С. 19.
10. Зейдер Н.Б. Судебное решение по гражданскому делу. Москва, 1966. С. 5–6, 10.
11. Кемрадж А.С. К вопросу о юрисдикции государства в отношении отдельных сегментов сети Интернет. Правовые аспекты  

использования интернет- технологий / под ред. А.С. Кемрадж, Д.В. Головерова. Москва, 2002. С. 5, 10.
12. Кожухарь А.Н. Наличие спора о праве гражданском как предпосылка права на предъявление иска. Кишинев, 1970. С. 19–23.
13. Кудряшова Е.В. Юрисдикция (суверенитет) государств и налоговый иммунитет в области косвенного налогообложения. Финан-

совое право. 2005. № 10. С. 39.
14. Малахов С.В. Гражданско-правовое регулирование отношений в глобальной компьютерной сети Интернет : дисс. ... канд. юрид. 

наук. Москва, 2002. С. 9, 90, 106.
15. Матиевский М.Д. Спор о праве гражданском в советском гражданском процессе : автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. Научное 

наследие: сборник научных трудов. Краснодар, 2002. С. 14.
16. Милашева В.А. Неправомерный доступ к компьютерной информации в сетях ЭВМ. Правовые вопросы связи. 2006. № 1.
17. Михайленко Е.В. Проблемы информационно-правового регулирования отношений в глобальной компьютерной сети Интернет : 

автореф. дисс. … канд. юрид. наук. Москва, 2004. С. 9.
18. Мозолина О.В. Публично-правовые аспекты международного регулирования отношений в Интернете : дисс. ... канд. юрид. наук. 

Москва, 2008. С. 52.
19. Петровский С.В. Интернет-услуги в российском праве. URL: http://internet-law.ru/intlaw/books/petrovsky/index.htm.
20. Побирченко И.Г. Хозяйственная юрисдикция. Киев. 1973; 
21. Чечот Д.М. Судебная защита субъективных прав и интересов. Советское государство и право. 1967. № 8. С. 48.
22. Правилам домену UA. URL: http://domenua.com.ua/uapolicy-rus.php#9.
23. Полянова Т.А. Вопросы ответственности за использование информационно-телекоммуникационных систем в террористических 

и экстремистских целях. Российский следователь. 2008. № 1. С. 26.
24. Рассолов И.М. Право и Интернет: теоретические проблемы : автореф. дисс. ... докт. юрид. наук. Москва, 2008. С. 8.
25. Словник української мови: в 11 т. Київ : Наукова думка, 1970–1980.
26. Социальные конфликты: экспертиза, прогнозирование, технология разрешения. Москва, 1991. № 1. С. 27.
27. Харитонова О.I. Вiдносини, що виникають у мережi Iнтернет: специфiка i проблеми визначення правової природи. Вісник 

Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. 2016. № 6. С. 63–68. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/
vprc_2016_6_10.

28. Чибинев В.М., Кузьмин А.П. Перспективы правового регулирования интернет-отношений. Информационное право. 2006.  
№ 3. С. 7.

29. Штефан Н.И. Гражданский процесс : учебник. Москва, 1997. С. 82.
30. Дослідження можливості застосування мережевих протоколів передачі даних для ідентифікації, контролю та аналізу стану те-

лекомунікаційного обладнання в інформаційнотелекомунікаційних системах / Буригін Я. та ін. Правове, нормативне та метрологічне 
забезпечення системи захисту інформації в Україні: науково-технічний збірник. 2013. Вип. 2 (26). С. 40.

31. Standard Group MAC Addresses. URL: http:// http://standards.ieee.org/develop/regauth/tut/macgrp.pdf.



133

Порівняльно-аналітичне право
♦

УДК 347.961

ВСТАНОВЛЕННЯ НОТАРІУСОМ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО В ПРОВАДЖЕННІ 
З ПОСВІДЧЕННЯ ДОГОВОРІВ ВІДЧУЖЕННЯ НЕРУХОМОГО МАЙНА

ESTABLISHMENT BY A NOTARY OF PROPERTY RIGHTS 
TO THE REAL ESTATEWITHIN THE PROCEEDING OF CERTIFICATION 

OF THE AGREEMENTS ON IMMOVABLE PROPERTY ALIENATION

Панченко І.С.,
аспірант кафедри нотаріального 

та виконавчого процесу і адвокатури
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Стаття присвячена аналізу процесуальних аспектів установлення нотаріусом права власності відчужувача на нерухоме майно та 
прав третіх осіб на це ж майно в нотаріальному провадженні з посвідчення договорів відчуження нерухомого майна. За наслідками до-
слідження сформульовано висновки та пропозиції, спрямовані на вдосконалення нотаріального процесуального законодавства.

Ключові слова: право власності, право користування, договір відчуження, нерухоме майно, дитина, нотаріальне провадження.

Статья посвящена анализу процессуальных аспектов установления нотариусом права собственности отчуждателя на недвижимое 
имущество и прав третьих лиц на это же имущество в нотариальном производстве с удостоверение договоров отчуждения недвижимого 
имущества. По результатам исследования сформулированы выводы и предложения, направленные на совершенствование нотариаль-
ного процессуального законодательства.

Ключевые слова: право собственности, право пользования, договор отчуждения, недвижимое имущество, ребенок, нотариальное 
производство.

The article is focused on the analysis of procedural aspects of establishment by a notary of alienator`s ownership right to the real estate as 
well as rights of third parties to the same property within the notary proceeding of certification of the agreements on immovable property alien-
ation. According to the results of the study, conclusions and suggestions aimed at improving of legislation on notary proceeding were made.

Key words: ownership right, possession right, alienation agreement, immovable property, child, notary proceeding.

Постановка проблеми. Обов’язковими  фактами, що 
підлягають встановленню нотаріусом під час посвідчення 
договорів  відчуження  нерухомого  майна,  є  факт  належ-
ності нерухомого майна відчужувачу на праві власності та 
факти наявності/відсутності прав третіх осіб на зазначене 
майно. У встановленні окремих із цих фактів у практиці 
існують істотні проблеми, наявність яких може призводи-
ти до порушення прав та  інтересів фізичних та юридич-
них осіб, сторін договору і третіх осіб. 

Стан опрацювання проблематики. Окремі  осо-
бливості  встановлення  нотаріусом  права  власності  від-
чужувача  на  нерухоме  майно  та  прав  третіх  осіб  на  це 
ж  майно  в  нотаріальному  провадженні  з  посвідчення 
договорів  відчуження  нерухомого  майна  досліджували  
Н.С. Адаховська, ЄІ. Білозерська, Д.М. Ждан, О.І. Коляда, 
О.В. Коротюк, І.А. Кузнецов, Я.П. Панталієнко, С.Я. Фурса,  
К.П. Шкрібляк та інші, праці яких є основою дослідження 
відповідної проблематики. Проте багато проблем залиши-
лися невирішеними, зокрема щодо забезпечення прав ді-
тей на нерухоме майно, яке відчужується. 

Метою статті  є  комплексне  дослідження  проблеми 
встановлення нотаріусом права власності відчужувача на 
нерухоме майно та прав третіх осіб на це ж майно в но-
таріальному провадженні з посвідчення договорів відчу-
ження нерухомого майна та формування пропозицій з удо-
сконалення нотаріального процесуального законодавства.

Виклад основного матеріалу. Загалом,  процесуаль-
них проблем зі встановленням факту наявності у відчужу-
вача права власності на нерухоме майно, яке відчужується, 
у нотаріальній практиці  зазвичай не буває, що зумовлю-
ється правовою природою нотаріату як органу щодо вирі-
шення безспірних справ. Для встановлення факту належ-
ності  нерухомого  майна  відчужувачу  на  праві  власності 
відчужувач  надає  нотаріусу  документи, що  посвідчують 
право  власності  на майно, що відчужується. Такими до-
кументами, згідно із п.п. 1.2 гл. 2 р. ІІ Порядку вчинення 
нотаріальних дій нотаріусами України  [1], можуть  бути: 
нотаріально  посвідчений  договір  купівлі-продажу,  по-
жертви, довічного утримання (догляду), ренти, дарування, 

міни,  спадковий  договір;  свідоцтво  про  придбання  аре-
штованого нерухомого майна з публічних торгів (аукціо-
нів); свідоцтво про придбання заставленого майна на аук-
ціоні  (публічних торгах); свідоцтво про право власності; 
державний  акт  на  право  власності  на  земельну  ділянку; 
свідоцтво  про  право  на  спадщину;  свідоцтво  про  право 
власності на частку в спільному майні подружжя; договір 
про поділ спадкового майна; договір про припинення пра-
ва на утримання за умови набуття права на нерухоме май-
но; договір про припинення права на аліменти для дитини 
у зв’язку з передачею права власності на нерухоме майно; 
договір про виділення частки в натурі (поділ); іпотечний 
договір,  договір  про  задоволення  вимог  іпотекодержате-
ля, якщо умовами такого договору передбачено передачу 
іпотекодержателю  права  власності  на  предмет  іпотеки; 
рішення  суду;  договір  купівлі-продажу,  зареєстрований 
на  біржі,  укладений  відповідно  до  вимог  законодавства 
тощо. Коли  державну  реєстрацію права  власності  на  зе-
мельну ділянку та об’єкт нерухомого майна проведено без 
видачі документа, що посвідчує таке право або у зв’язку 
із  втратою,  пошкодженням  чи  псуванням  відповідного 
державного акта на право власності, свідоцтва про право 
власності на нерухоме майно, нотаріальна дія щодо такого 
майна вчиняється на підставі інформації з Державного ре-
єстру речових прав на нерухоме майно, отриманої шляхом 
безпосереднього доступу до нього (п. 3 гл. 7 р. І Порядку).

Отже, фактично вбачається два процесуальних шляхи 
встановлення нотаріусом права власності відчужувача на 
нерухоме майно, залежно від того, чи було зареєстроване 
це право в Державному реєстрі речових прав на нерухоме 
майно: 

1) якщо право власності відчужувача зареєстроване в 
Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, но-
таріус встановлює зазначений факт на підставі даних цьо-
го реєстру. Крім того, за наявності у відчужувача одного із 
зазначених вище документів, які посвічують право влас-
ності відчужувача, нотаріусу подається і такий документ. 
Встановлення факту належності майна на праві власнос-
ті  за  відчужувачем  у  разі  реєстрації  його  в Державному  
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реєстрі  речових  прав  на  нерухоме  майно  не  потребує 
окремих  зусиль  із  боку  нотаріуса,  оскільки  проведена 
державна реєстрація цього права є безспірним доказом на-
явності у  відчужувача цього права. Усі можливі  сумніви 
щодо наявності права власності відчужувача по суті були 
знівельовані вже в процедурі державної реєстрації права 
власності; 

2) якщо право власності відчужувача не зареєстроване 
в Державному реєстрі  речових прав на нерухоме майно, 
нотаріус  встановлює  це  право  суто  на  підставі  одного  з 
вищезазначених  документів,  які  можуть  підтверджувати 
право власності. Встановлення цього факту в такому разі 
є більш складним процесом для нотаріуса, оскільки воно 
потребує оцінки поданих документів на предмет відповід-
ності їх вимогам закону. Для встановлення права власнос-
ті нотаріус зобов’язаний звернути увагу на те, чи виданий 
цей документ органом, який мав на це право, чи відпові-
дає він формі, установленій для нього нормативним актом, 
чинним на момент його видачі [2, с. 258–260], чи не було 
допущено порушень закону під час видачі документа, чи 
зареєстровано  власником  право  власності  відповідно  до 
чинного на час набуття цього права законодавства тощо. 
Отже, аналітичний процес, що його здійснює нотаріус у 
другому з випадків, є більш складним. 

Під  час  оцінювання  доказів  належності  відчужувачу 
майна  на  праві  власності  особлива  увага  звертається  на 
ідентифікацію майна,  яке  має  бути  предметом  договору, 
його  адресу,  технічні  характеристики  (площа,  поверх, 
кількість  приміщень)  та  відповідність  зазначених  харак-
теристик тим із них, які зазначені в правовстановлюючих 
документах. 

Якщо майно набуте за час шлюбу, обов’язковою є пере-
вірка належності його подружжю на праві спільної суміс-
ної власності. Якщо під час установлення права власності 
на нерухоме майно, яке є предметом договору відчуження, 
нотаріус з’ясує належність його подружжю на праві спіль-
ної сумісної власності, це потребуватиме отримання ним 
згоди  іншого  з  подружжя на  укладення  такого  договору.  
У нотаріальній практиці така згода надається у формі за-
яви, справжність підпису на якій посвідчується нотаріаль-
но, причому така згода може надаватися або ж в окремому 
нотаріальному  провадженні,  або  ж  у  провадженні  з  по-
свідчення договору відчуження нерухомого майна. 

У  науці  нотаріального  процесу  окреслено  декілька 
проблем  щодо  надання  згоди  на  відчуження  спільного 
майна одним із подружжя іншому, причому не всі з них, 
на наш погляд, поставлені обґрунтовано. 

У зв’язку з тим, що за своєю правовою природою така 
згода  на  відчуження  майна,  начебто,  є  одностороннім 
правочином, у науці нотаріального процесу досить трива-
лий  час  зверталася  увага  на  недопустимість  засвідчення 
справжності  підпису  на  такого  роду  заявах,  оскільки  це 
суперечило б ст. 78 Закону «Про нотаріат», яка забороняла 
засвідчувати справжність підпису на документах, які ма-
ють характер угод [3, с. 131–132]. Крім того, вказувалося 
на суттєві відмінності між провадженнями з посвідчення 
правочинів та засвідчення справжності підпису, неможли-
вість останнього  задовольнити вимоги матеріального  за-
кону, які висуваються до нотаріального посвідчення пра-
вочинів [4, с. 80–82].

На  наш  погляд,  з  думкою,  що  згода  на  відчуження 
спільного майна є одностороннім правочином, варто по-
годитися,  незважаючи  на  те,  що  питання  це  й  виглядає 
спірним [5, с. 174]. Така згода є дією однієї особи, спря-
мована на набуття, зміну або припинення цивільних прав 
та обов’язків, а тому відповідає всім ознакам односторон-
нього правочину, визначеним у ст. 202 Цивільного кодексу 
(далі – ЦК). Що стосується проблеми визначення виду но-
таріальної дії, у межах якої вона повинна бути надана, то 
сьогодні редакція ст. 78 Закону «Про нотаріат», яка прямо 
забороняла засвідчувати справжність підпису на правочи-

нах, уже змінена, тому спірність використання цього виду 
нотаріального  провадження  до  засвідчення  справжності 
підпису на заяві про надання згоди на відчуження спіль-
ного майна подружжя по суті знівельовано. 

Ще  однією  із  проблем,  на  існування  якої  вказується 
в науці,  є проблема відсутності нормативно визначеного 
змісту  такої  заяви  та  неможливості  її  відкликання  у  ви-
падку,  якщо  особа  передумала  надавати  таку  згоду.  Так, 
наприклад,  Я.П. Панталієнко  зауважує, що  сьогодні По-
рядок  вчинення  нотаріальних  дій  нотаріусами  України 
містить єдину норму, яка зазначає зміст такої заяви. На її 
думку,  є  необхідність  у  законодавчому  врегулюванні  пе-
реліку питань, які пов’язані зі змістом заяви про згоду на 
відчуження іншим із подружжя майна, яке є об’єктом пра-
ва спільної сумісної власності, наприклад, строк дії такої 
заяви. Крім того, вона вважає, що, виходячи з норм чинно-
го законодавства, один із подружжя, який надав згоду на 
відчуження майна, не може змінити своє рішення на діа-
метрально протилежне, через що доцільно було б передба-
чити можливість відкликання ним своєї заяви до моменту 
укладення відповідного договору [6, с. 191–192]. На наш 
погляд, такі твердження є необґрунтованими. 

Зазначені  роздуми  ґрунтуються,  очевидно,  на помил-
ковій  ідеї про те, що  згода одного  з подружжя на відчу-
ження спільного майна  іншому не  є одностороннім пра-
вочином. Якщо  стати  на  позицію  того, що  вона  є  нічим 
іншим як одностороннім правочином, а заява про надання 
такої згоди – зовнішньою формою вираження цього одно-
стороннього правочину, то жодної з тих проблем, які  за-
значила Я.П. Панталієнко, не виникає. 

Справді,  у Порядку вчинення нотаріальних дій нота-
ріусами України визначено, що коли в заяві про згоду на 
відчуження спільного майна зазначено прізвище, ім’я, по 
батькові фізичної особи, найменування юридичної особи, 
якою дається згода на відчуження, нотаріус за посвідчен-
ня  відповідного  договору  зобов’язаний  перевірити  до-
держання умов,  зазначених у  такій  заяві. Жодних  інших 
положень щодо змісту такої заяви Порядок не містить. Од-
нак, на наш погляд, і такого роду умову можна було б до 
Порядку не включати. Той із подружжя, який надає згоду 
на відчуження спільного майна, може викласти в заяві про 
надану ним згоду будь-яку з умов, яку вважатиме істотною 
щодо майбутнього договору відчуження нерухомого май-
на, причому не лише умову стосовно майбутнього набу-
вача, а й, наприклад, щодо виду договору, ціни відчужен-
ня,  прав  та  обов’язків  сторін  за  договором  тощо. Такою 
ж умовою може бути й строк дії самої згоди, як зазначає  
Я.П. Панталієнко [6, с. 192]. Це пояснюється тим, що фак-
тично того з подружжя, який надає згоду щодо належно-
го йому майна і діє як співвласник, можна розглядати як 
сторону  цього  договору  відчуження,  яка  може  висувати 
умови щодо  будь-яких  його  положень, щодо  яких  пови-
нна бути досягнута згода всіх його сторін. У зв’язку із цим 
надавати  в Порядку  вчинення  нотаріальних  дій  нотаріу-
сами України такого роду перелік умов, які може містити 
заява, недоцільно, оскільки за будь-яких умов цей перелік 
не буде повним. Тому вважаємо  за доцільне  зазначити в 
Порядку загальну норму орієнтовно такого змісту: «У за-
яві про  згоду на відчуження спільного майна подружжя, 
той із подружжя, хто надає цю згоду, має право визначити 
будь-які істотні умови майбутнього договору. Під час по-
свідчення такого договору нотаріус зобов’язаний переві-
рити додержання умов, зазначених у такій заяві». 

Необґрунтованою  виглядає  й  позиція  щодо  того,  що 
законодавство не передбачає можливості відкликання од-
ним із подружжя наданої ним згоди на відчуження спіль-
ного майна. Виходячи з положень цивільного законодав-
ства,  особа,  яка  вчинила  односторонній  правочин,  має 
право  відмовитися  від нього,  якщо  інше не  встановлено 
законом.  Якщо  такою  відмовою  від  правочину  поруше-
но права  іншої  особи,  ці  права підлягають  захисту  (ч.  1  
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ст. 214 ЦК). Як обґрунтовано зазначає В.М. Соловецька, 
чинне  законодавство  не містить  обмежень щодо можли-
вості відкликання заяви про надання згоди [7, с. 52], тому 
особа, яка надала згоду, може відмовитися від неї, жодних 
заперечень щодо цього бути не може.

Більш коректно в цьому разі говорити про відсутність 
у нотаріальному процесуальному законодавстві ефектив-
ного  механізму  скасування  такої  згоди,  доведення  воле-
виявлення щодо скасування згоди одного з подружжя до 
іншого, а також перевірки нотаріусом, який посвідчує на 
підставі цієї згоди договір щодо спільного майна подруж-
жя, факту дійсності такої згоди на момент такого посвід-
чення. І саме в цих аспектах можна вдосконалювати нота-
ріальне процесуальне законодавство. 

Одним  із фактів, що підлягає  встановленню нотаріу-
сом під час посвідчення договорів відчуження нерухомого 
майна, є факт відсутності права власності чи права корис-
тування на нерухоме майно в дітей. Встановлення нотарі-
усом цього факту випливає з положень ч. 4 ст. 12 Закону 
України «Про основи соціального захисту бездомних осіб 
і безпритульних дітей», згідно з якою для вчинення будь-
яких правочинів щодо нерухомого майна, право власності 
на яке або право користування яким мають діти, необхід-
ний попередній дозвіл органів опіки та піклування, що на-
дається відповідно до закону. 

Однак, якщо з установленням нотаріусом права влас-
ності дитини на нерухоме майно жодних фактичних про-
блем не виникає (оскільки це право, як і право повнолітніх 
осіб,  відображається  в правовстановлюючих документах 
та  реєструється  в  Державному  реєстрі  речових  прав  на 
нерухоме майно), то встановлення ним права користуван-
ня  дитини  цим  майном  є  досить  непростим  у  практиці. 
Можливо, саме у зв’язку з цим у своєму роз’ясненні від 
22 серпня 2011 р. Міністерство юстиції України акцентує 
увагу на тому, що дозвіл органів опіки та піклування необ-
хідний і в разі, коли в дитини є лише право користування 
нерухомим майном, зазвичай житлом. Наприклад, дитина 
постійно проживає та/або зареєстрована в житловому при-
міщенні, яке відчужується [8].

Очевидно,  що  право  користування  дитиною  нерухо-
мим майном, на яке вона не має права власності, може ви-
никати з різних правових підстав. Це може бути як право 
на проживання малолітніх та неповнолітніх дітей разом з 
їхніми батьками чи одним із них, відповідно до ст. 29 ЦК, 
так  і  права, що  виникають  із  будь-яких  інших  правових 
підстав, наприклад, договорів. 

Орієнтовну процедуру дій нотаріуса для встановлення 
ним факту відсутності в дитини прав користування неру-
хомим майном визначає Порядок вчинення нотаріальних 
дій нотаріусами України. Згідно з п. 1.8 гл. 2 р. ІІ Поряд-
ку,  під  час  посвідчення  правочину щодо  відчуження  не-
рухомого майна відчужувач цього майна подає заяву про 
наявність/відсутність  прав  малолітніх  та  неповнолітніх 
дітей,  недієздатних  чи  обмежено  дієздатних  осіб  на  ко-
ристування  цим  майном.  З  метою  перевірки  відсутності 
прав малолітніх  та  неповнолітніх  дітей,  недієздатних  чи 
обмежено дієздатних осіб на користування відчужуваним 
нерухомим майном нотаріус має право додатково витре-
бовувати від підприємств, установ і організацій відомості 
та документи, необхідні для вчинення такого правочину.

З  наведеного  положення  Порядку  вбачається,  що  під 
час  встановлення  цього  факту  здебільшого  застосовується 
декларативний підхід, за якого сам відчужувач підтверджує 
(декларує) цей факт у поданій ним заяві, і лише за необхід-
ності нотаріус має право витребовувати додаткові відомості 
та документи, необхідні для його встановлення чи спросту-
вання. Отже, вбачається, що нотаріус у конкретному нота-
ріальному провадженні досить часто може просто брати на 
віру відповідну заяву відчужувача та взагалі її не перевіряти. 

На  наш погляд,  такий  підхід  виглядає  дещо  спроще-
ним. Принагідно зазначити, що, ймовірно, він пов’язаний 

з  останніми  змінами  законодавства  у  сфері  реєстрації 
місця проживання фізичних осіб та не завжди був таким. 
Так, первинна редакція п. 1.9 гл. 2 р. ІІ Порядку вчинення 
нотаріальних дій нотаріусами України, яка діяла до кінця  
2017  р.,  передбачала, що  з  метою  перевірки  відсутності 
прав малолітніх  та  неповнолітніх  дітей,  недієздатних  чи 
обмежено дієздатних осіб на користування відчужувани-
ми житловим будинком, квартирою, кімнатою або їх час-
тиною  нотаріус  вимагає  подачі  йому  довідки  про  склад 
сім’ї  житлово-експлуатаційної  організації,  квартально-
го комітету  або  іншого уповноваженого органу  з питань 
реєстрації місця проживання. Як вбачається зі змісту на-
веденої норми, вона містила зовсім інший підхід до вста-
новлення факту відсутності прав дитини на користування 
майном, що відчужується. 

Очевидно,  відчуваючи  спрощення  процедури  вста-
новлення  нотаріусами  зазначеного  факту,  Нотаріальна 
палата України у своєму  інформаційному листі акцентує 
увагу  нотаріусів  на  доцільності  неухильного  встанов-
лення  фактів  відсутності  прав  користування  нерухомим 
майном у малолітніх/неповнолітніх осіб шляхом витребо-
вування  відповідних  документів.  Зокрема,  вказується  на 
обов’язкове використання відомостей Єдиного державно-
го  демографічного  реєстру,  а  також Державного  реєстру 
актів  цивільного  стану  громадян,  що  функціонують  у 
системі Міністерства юстиції України. Цей факт, на дум-
ку  Палати,  також  може  підтверджуватися  відповідними 
документами у вигляді витягів  із реєстру територіальної 
громади про наявність серед зареєстрованих у відповідно-
му житловому приміщенні малолітніх/неповнолітніх осіб, 
іншими  відомостями,  які  дозволяють  установити  даний 
факт [9].

На наш погляд,  усі  викладені підходи щодо встанов-
лення  нотаріусами факту  відсутності  прав  користування 
нерухомим майном у малолітніх/неповнолітніх осіб є об-
меженими, що не дає змоги обґрунтовано встановити за-
значений  факт.  У  практиці  досить  нерідкими  є  випадки 
спеціальної нереєстрації батьками неповнолітніх дітей за 
місцем  проживання  для  можливості  відчуження  нерухо-
мого майна без отримання згоди органу опіки та піклуван-
ня або ж спеціальне зняття їх із реєстрації перед відчужен-
ням майна з тією ж метою. Такі дії не просто порушують 
інтереси дітей, а й надалі можуть призвести до визнання 
посвідченого договору недійсним. Таке становище може 
виникнути навіть за відсутності злого умислу щодо цього 
у відчужувача. Так, наприклад, п. 5 Правил реєстрації міс-
ця проживання, затверджених постановою Кабінету Міні-
стрів України від 2 березня 2016 р. № 207 [10], передба-
чає, що батьки або інші законні представники зобов’язані 
зареєструвати місце проживання новонародженої дитини 
протягом трьох місяців із дня державної реєстрації її на-
родження.  У  практиці  така  реєстрація  може  відбутися  і 
значно пізніше. 

Якщо нотаріус під час встановлення факту відсутнос-
ті  прав  користування  нерухомим  майном  у  малолітніх/
неповнолітніх осіб обмежиться суто отриманням від від-
чужувача заяви про це, як то передбачає Порядок вчинен-
ня нотаріальних дій нотаріусами України,  або ж різного 
роду довідками чи  інформацією про реєстрацію в жило-
му приміщенні дітей, він не зможе запобігти зазначеним 
порушенням, отже, може посвідчити незаконний договір. 
Крім того, не виглядає правильним і зміст самої заяви, що 
повинен  подати  відчужувач,  –  заяви  про  наявність/від-
сутність прав малолітніх  та неповнолітніх дітей. Досить 
часто не лише на побутовому рівні у фізичних осіб, а й у 
науці [11, с. 74] є розуміння того, що лише «зареєстроване 
проживання» породжує права на жиле приміщення, а те, 
що права на житло можуть мати й мешканці (діти), які не 
зареєстровані в ньому, громадяни можуть і не знати. Отже, 
надаючи  нотаріусу  заяву  про  наявність/відсутність  прав 
малолітніх  та  неповнолітніх  дітей  на жиле  приміщення, 
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яке  відчужується,  відчужувач  може  й  помилятися  щодо 
цього без будь-якого злого умислу.

На наш погляд, під час установлення факту відсутнос-
ті  прав  користування  нерухомим  майном  у  малолітніх/
неповнолітніх осіб нотаріуси поруч із установленням ді-
тей, які проживають у приміщенні, що відчужується, по-
винні вживати заходів щодо встановлення загалом факту 
наявності дітей в осіб, які є або відчужувачем майна, або 
проживають (зареєстровані) у приміщенні, а також уста-
новлення місця проживання цих дітей. Наприклад, якщо у 
відчужувача нерухомого майна, який проживав у квартирі, 
що відчужується, є діти, то в спостережливого нотаріуса 
може з’явитися цілком обґрунтовані запитання щодо того, 
де ці діти проживають, чи не зняті вони з реєстрації саме з 
метою відчуження майна. Цілком правомірним буде, якщо 
нотаріус  витребовуватиме  навіть  документи  щодо  того, 
де вони проживають чи зареєстровані. За такого підходу 
нотаріус  зможе  більш повно  встановити,  чи  не  порушу-
ватиме договір  інтересів  дітей  та  запобігти різного роду 
зловживанням. Такий, можливо,  дещо обтяжливий щодо 
відчужувача підхід,  не  лише  забезпечуватиме  законність 
під час посвідчення договору відчуження нерухомого май-
на,  а й насамперед  гарантуватиме права набувача  такого 
майна, запобігаючи в майбутньому визнанню договору не-
дійсним через порушення прав дитини під час його укла-
дення. 

Отже, застосований у п. 1.8 гл. 2 р. ІІ Порядку вчинення 
нотаріальних дій нотаріусами України підхід щодо витре-
бування  відвідчужувача  нерухомого  майна  заяви  про  на-
явність/відсутність прав малолітніх та неповнолітніх дітей, 
недієздатних чи обмежено дієздатних осіб на користування 
цим майном не позбавлений недоліків. Вважаємо, що п. 1.8 
Порядку можна було б викласти в такій редакції: «1.8. Для 
посвідчення правочину щодо відчуження нерухомого май-
на відчужувач цього майна подає заяву про наявність/від-
сутність у нього малолітніх та неповнолітніх дітей, місце 
їх проживання (за їх наявності), наявність/відсутність прав 
малолітніх  та  неповнолітніх  дітей,  недієздатних  чи  обме-
жено дієздатних осіб на користування майном, що є пред-
метом договору відчуження». Така редакція цього пункту 
більш повно орієнтуватиме нотаріусів на перевірку факту 
відсутності прав дітей на користування нерухомим майном. 

Висновки. Нотаріальне  процесуальне  законодавство, 
яке  врегульовує  процедуру  встановлення  нотаріусом 
права  власності  відчужувача на нерухоме майно  та прав 
третіх осіб на це ж майно в нотаріальному провадженні 
з посвідчення договорів відчуження нерухомого майна, є 
недосконалим. Доцільно внести зміни до Порядку вчинен-
ня нотаріальних дій нотаріусами України, спрямовані на 
поліпшення цієї процедури. Зазначене сприятиме належ-
ному захисту прав та законних інтересів фізичних та юри-
дичних осіб у зазначеному нотаріальному провадженні.
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ОСОБИСТЕ ЖИТТЯ ЯК ОБ’ЄКТ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН

PERSONAL LIFE AS AN OBJECT OF CIVIL LAW
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кандидат юридичних наук, доцент,

доцент кафедри цивільного права та процесу
Львівського державного університету внутрішніх справ

У статті на основі теоретичних положень і законодавства досліджується проблема визначення поняття та змісту особистого життя як 
об’єкта цивільно-правових відносин та особливості права на приватне життя людини. Аналізується поняття «особисте життя» з погляду 
філософії, соціології, етики, юридичних наук. Зроблено спробу порівняти поняття «особисте життя» та «приватне життя». Розглядається 
право на невтручання в особисте життя. На основі проведеного аналізу пропонується авторське визначення поняття «особистого життя» 
і заходи вдосконалення законодавства з даного питання.

Ключові слова: право на особисте життя, приватне життя, права людини, невтручання в особисте життя, захист приватного життя, 
об’єкти особистого життя.

В статье на основе теоретических положений и законодательства исследуется проблема определения понятия и содержания личной 
жизни как объекта гражданско-правовых отношений и особенности права на частную жизнь человека. Анализируется понятие «личная 
жизнь» с точки зрения философии, социологии, этики, юридических наук. Предпринята попытка сравнения понятий «личная жизнь» и 
«частная жизнь». Рассматривается право на невмешательство в личную жизнь. На основе проведенного анализа предлагается автор-
ское определение понятия «личной жизни» и меры совершенствования законодательства по данному вопросу.

Ключевые слова: право на личную жизнь, частная жизнь, права человека, невмешательство в личную жизнь, защита частной 
жизни, объекты личной жизни.

The article examines the problem of definition of the concept and content of personal life as an object of civil-legal relations and the pecu-
liarities of the right to private life of a person on the basis of theoretical provisions and legislation. The concept of “personal life” from the point of 
view of philosophy, sociology, ethics, and jurisprudence is analyzed. An attempt is made to compare the concepts of “personal life” and “private 
life”. The right to non-interference in private life is considered. On the basis of the analysis, we propose the author’s concept of “personal life” and 
measures to improve legislation on this issue.

Key words: right to privacy, private life, human rights, non-interference in private life, protection of private life, objects of personal life.

Постановка проблеми. Право людини на невтручання 
в її особисте життя є одним з основних прав, воно відобра-
жає прагнення кожного мати свій особистий простір, осо-
бисте життя. Тобто ні держава, ні суспільство або ж інші 
чинники не здатні впливати на приватне життя людини чи 
контролювати його.

Адже цілком реалізувати себе можна лише тоді, коли 
ти є особистістю, що означає бути здатним повною мірою 
регулювати свої відносини з іншими індивідами, суспіль-
ством, державою. Тому важко переоцінити значення права 
людини на невтручання в особисте життя, а забезпечення 
державою цього права є одним  із показників  її демокра-
тичного розвитку.

Незважаючи на значну кількість наукових досліджень, 
поняття «особисте життя» не має чіткого формулювання, 
що значно ускладнює процес цивільно-правового захисту 
права на невтручання в особисте життя людини.

Право  на  недоторканність  особистого  життя,  поді-
бно до права власності, є складним правовим інститутом 
і  складається  з  окремих  правомочностей  особи. Перелік 
цих  правомочностей,  закріплений  у  законах  і  міжнарод-
них  нормативно-правових  актах,  не  є  вичерпним,  пере-
дусім  через  постійний  розвиток  суспільних  відносин  і 
численні зміни нормативно-правових документів, що і ви-
значає актуальність даної теми.

Аналіз досліджень і публікацій. Закордонні  і  ві-
тчизняні  вчені  приділяли  особливу  увагу  дослідженню 
права на особисте життя наприкінці XX ст. – на початку  
XXI ст. Зміст поняття «особисте життя людини» та право 
на невтручання так чи інакше досліджували: О.В. Грищук,  
І.М. Жаровська, Ю.А. Замошкін, В.П. Кацалов, В.П. Ка-
шепов,  І.В.  Кольчурін,  В.В.  Копєйчиков,  А.Н.  Красіков, 
М.Н. Маленіна,  І.Л. Петрухін, В.Ф. Погорілко, П.М. Ра-
бінович, Г.Б. Романовский, Ф.М. Рудинський, В.О. Серьо-
гін, Ю.І. Стецовський, М.І. Хавронюк та н.

Метою статті є дослідження поняття «особисте жит-
тя» із цивільно-правового погляду, виявлення і вирішення 

теоретичних проблем цивільно-правової охорони особис-
того життя, виявлення недоліків чинного законодавства в 
зазначеній сфері та вироблення пропозицій, спрямованих 
на їх усунення.

Виклад основного матеріалу. Особисті права нероз-
ривно пов’язані з такими поняттями, як «рівність», «сво-
бода»,  «недоторканість  особи».  І  це  природно,  тому що 
ідеї  рівності,  свободи,  особистої  недоторканності  протя-
гом  всієї  історії  цивілізації  використовувалися  в  бороть-
бі  нового  зі  старим,  прогресивного  з  консервативним.  
У  сучасному  світі  кожна  людина  прагне  розділяти  своє 
приватне  і  публічне життя. Адже приватне життя  є  осо-
бистою справою кожного, форми і зміст його людина ви-
значає самостійно. Поділ життя на приватне і публічне був 
чітко визначений ще за грецької демократії. Публічне жит-
тя включало політичну діяльність, а приватне – особисті, 
майнові, економічні потреби людини.

Захист права на особисте життя і захист особистих не-
майнових прав потрібно розрізняти. Властивостями осо-
бистих  немайнових  прав  є  їхня  невідчужуваність  через 
нерозривний зв’язок з особою носія, нетоварність, відсут-
ність матеріального змісту й абсолютний характер право-
відносин, які складаються щодо таких благ. Особисті не-
майнові відносини, зокрема і стосовно особистого життя, 
у  цивільному  праві  є  об’єктом  правового  регулювання  
(ст. 1 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України)) [1].

Проте варто зазначити, що ні цивільне право, ні  інші 
галузі  права  зазвичай  повною мірою не  регулюють  осо-
бисте життя. Адже ці відносини в основному регулюють-
ся нормами моралі.

У сучасній літературі немає одностайної думки щодо 
розуміння  такого поняття,  як  «особисте життя». Виділя-
ють декілька підходів до тлумачення цього терміна. Одні 
науковці,  зокрема  І.Л.  Петрухін,  визначають  особисте 
життя як майнові, моральні, культурні й інші зв’язки, які 
створюються на  основі  сімейних,  дружніх,  інших відно-
син  між  людьми  в  приватній  сфері,  продовження  роду, 
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влаштування  житла,  ведення  домашнього  господарства, 
хобі, участі в культурному житті, світогляду, думок, пере-
конань [2, с. 10–11]. Інші ж розглядають поняття особис-
того життя через протиставлення «приватне − публічне», 
з  урахуванням  змін  і  трансформацій, що  відбуваються  в 
сучасному суспільстві та вимагають по-новому сприймати 
ці поняття [3, с. 137].

Як вже зазначалося, закон чітко не визначає, що таке 
«особисте життя людини», для розкриття сутності понят-
тя звернемося до різних поглядів, що існують у соціології, 
філософії, етиці, юридичній науці.

Так, філософія й етика вважають особистою таку сфе-
ру життєдіяльності, яка стосується суто якоїсь конкретної 
особи і відбувається за межами виробничої і громадської 
діяльності. До особистого життя людини належать: спіл-
кування  з  іншими  людьми,  зокрема  можливість  вести 
листування чи переговори, недоторканість житла, а також 
можливість усамітнюватись, розмірковуючи про своє жит-
тя.  Світогляд,  спосіб  мислення  і  сприйняття  світу,  захо-
плення та творчість також належать до сфери особистого 
життя. Отже, невтручання в особисте життя можна визна-
чити як стан упевненості, що обставини життя не будуть 
розголошені [4, с. 9].

Соціологія розглядає життя як сукупність різноманіт-
них видів та форм спільної діяльності людей, що спрямо-
вана на забезпечення умов та засобів  існування, реаліза-
цію потреб [5, с. 17].

Вчені-юристи щодо цього також мають своє бачення. 
Так, Г.Б. Романовський визначає життя як нематеріальне 
благо, що належить кожній особі від народження та поля-
гає у сферах її внутрішнього життя і спілкування, які охо-
роняються нею від інших суб’єктів і підлягають захисту в 
демократичній державі у випадках, які прямо передбачені 
законом.  Г.Б.  Романовський  уточнює,  що  особисте  жит-
тя  охоплює  коло  неформального  спілкування,  вимушені 
зв’язки (з адвокатами, лікарями, нотаріусами), внутрішній 
світ особи (особисті переживання, переконання, побут, до-
звілля, хобі, звички, симпатії), родинні зв’язки, переконан-
ня [6, с. 54].

З.В.  Ромовська  розуміє  особисте життя  як  поведінку 
фізичної особи за межами її роботи, громадської діяльнос-
ті, навчання [7, с. 57].

В.І. Галаган вважає, що особисте життя – це функціо-
нування людини в особливій сфері сімейних, побутових, 
інтимних  стосунків,  які  не  піддаються  безпосередньому 
контролю з боку держави, громадських організацій, окре-
мих  осіб;  це  свобода  самотності,  роздумів,  листування, 
ведення щоденників та інших записів, контакту з іншими 
людьми, свобода висловлювань і вчинків за межами служ-
бових відносин; це стан обґрунтованої впевненості в тому, 
що  власні  таємниці  особи  не  будуть  виявлені  і  розголо-
шені [8, с. 168].

Також ми можемо  визначати  особисте життя  як  сфе-
ру,  яка  перебуває  за  межами  суспільного  та  державного 
життя. М.Н. Маленіна зазначає, що «таємниця особистого 
життя становлять відомості про особу, що не пов’язані з її 
професійним чи громадським життям, і такі, що характе-
ризують особу, зокрема її здоров’я, матеріальний і сімей-
ний стан, стиль життя, окремі факти біографії, відносини 
з родичами, друзями, знайомими» [3, с. 81].

Ф.М. Рудинський уточнює, що особисті права грома-
дян  тотожні  поняттям  «недоторканність»  (недотокран-
ність  особистості,  житла)  і  «таємниця»  (таємниця  пере-
писки,  телефонних  переговорів,  лікарська  таємниця).  
В юриспруденції  вживаються  два  терміни:  «недоторкан-
ність»  і  «таємниця».  Недоторканність  особистого  життя 
характеризується як право на особисту і сімейну таємни-
цю, право особи на свободу дій щодо себе. «Недоторкан-
ність» у своєму лексичному сенсі розуміється як невтру-
чання.  Невтручання  є  обов’язком  держави  забезпечити 
позитивне регулювання даного права, а також закріплення 

стану  гарантованої  автономії  людини  від  держави,  сус-
пільства, інших осіб [9, с. 137].

Розглядаючи  особисте  життя,  також  необхідно  звер-
нути увагу на зміст ст. 271 ЦК України. За цією статтею, 
«зміст  особистого  немайнового  права  становить  можли-
вість фізичної особи вільно, на власний розсуд визначати 
свою поведінку у сфері свого приватного життя» [1].

Проведений аналіз дає можливість констатувати неко-
ректність визначення змісту особистих немайнових прав, 
закріпленого  в  ст.  271 ЦК України. Як правильно  зазна-
чає  О.О.  Первомайський,  ст.  271  ЦК  України  фактично 
формулює визначення особистих немайнових прав, однак 
водночас, згідно з назвою цієї статті, вона присвячена роз-
криттю змісту цих прав [10, с. 70].

Р.О. Стефанчук вважає, що зміст особистого немайно-
вого права потрібно розуміти як сукупність правомочнос-
тей особи-носія, які містять як позитивний аспект (мож-
ливість юридично визнаватися володільцем відповідного 
особистого немайнового блага (благообладання) та вико-
ристовувати його (благовикористання) у межах, що перед-
бачені законом, не суперечать призначенню цього блага, а 
також спрямовані на задоволення інтересів особи-носія), 
так і низку негативних правомочностей (вимагати від усіх 
інших учасників правовідносин не порушувати дане пра-
во),  зокрема правомочність  захисту  [11,  с.  143].  З  таким 
висновком варто погодитися.

Проведений  аналіз  понять  «особисте  життя»  і  «при-
ватне життя» у науковій літературі і законодавстві дає під-
стави вважати ці терміни рівноцінними, тобто синоніма-
ми, які позначають те саме поняття.

Держава зобов’язана забезпечити захист від втручання 
в  особисте життя,  зокрема  під  час  оброблення  інформа-
ції про особу (якою є, зокрема, персональні дані фізичної 
особи,  вимоги  щодо  захисту  яких  передбачено  Законом 
України «Про захист персональних даних»). Захист пер-
сональних даних є одним з елементів забезпечення права 
особи на невтручання в її особисте життя.

Європейський суд дотепер не надав чіткого визначення 
терміна «приватне життя». Суд свідомо уникає спроб та-
кого роду і зазвичай зосереджений на конкретному питан-
ні.  Кількість  справ,  пов’язаних  із  правом  на  «приватне» 
(особисте) життя, відносно невелика. Крім того, поняття 
стосується  інших  сфер, що  захищаються  ст.  8 Конвенції 
про захист прав людини і основних свобод, як-от: сімейне 
життям, житло, кореспонденція. У низці справ такий збіг 
відображений у загальному підході, який обраний Судом 
стосовно порушень ст. 8, не конкретизуючи, який саме ас-
пект був порушений [12].

Що стосується об’єктів особистого життя, то ними по-
стають  реальні  явища  та  відносини,  а  також  інформація 
про  особисте  життя.  Отже,  визначають  і  різні  завдання 
цивільно-правової охорони особистого життя, зокрема за-
безпечити свободу власного переконання в індивідуальній 
життєдіяльності  та  не  допустити  поширення  інформації 
про особисте життя через встановлення режиму таємниці 
особистого життя [13, с. 19].

Право на особисте життя гарантується ст. 32 Консти-
туції України. Дане право є відповідним розвитком поло-
жень ст. 12 Загальної декларації прав людини, ст. 8 Кон-
венції про захист прав і основних свобод людини та ст. 17 
Міжнародного пакту про громадянські та політичні права.

Офіційне  тлумачення  положень  ст.  32  Основного  за-
кону  України  надано  в  рішенні  Конституційного  Суду  
№ 2-рп2012 від 20 січня 2012 р. Передусім Конституцій-
ний Суд України встановив, що неможливо визначити аб-
солютно всі види поведінки фізичної особи у сферах осо-
бистого та сімейного життя, оскільки особисті та сімейні 
права є частиною природних прав людини, які є невичерп-
ними  і  реалізуються в різноманітних  та динамічних від-
носинах  майнового  і  немайнового  характеру,  стосунках, 
явищах, подіях. Право на приватне та сімейне життя є за-
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садничою цінністю, необхідною для повного розквіту лю-
дини  в  демократичному  суспільстві,  та  розглядається  як 
право фізичної  особи на  автономне буття незалежно від 
держави,  органів місцевого  самоврядування, юридичних 
і фізичних осіб [14].

Окрім  загальної  норми про  охорону  таємниці  особис-
того життя, існують спеціальні норми, якими здійснюється 
додатковий її захист, наприклад, лікарської таємниці (ст. 40 
Основ законодавства про охорону здоров’я), таємниці уси-
новлення (ст. 226–231 Сімейного кодексу України), таємни-
ці листування, телефонних розмов, телеграфної й іншої ко-
респонденції, безпеки телекомунікацій (ст. 306 ЦК України, 
ст. 9 Закону України «Про телекомунікації»), адвокатської 
таємниці (ст. 22 Закону України «Про адвокатуру та адво-
катську  діяльність»),  таємниці  вчинюваних  нотаріальних 
дій (ст. ст. 5, 6, 8 Закону України «Про нотаріат»).

У ст. 3 ЦК України одним із визначальних принципів 
цивільного  права  визначено  принцип  неприпустимості 
свавільного втручання в особисте життя [1], який логічно 
передбачає створення в цивільному праві інституту охоро-
ни особистого життя.

Суспільство і держава виключають пряме втручання у 
сферу  особистого життя,  крім  випадків,  визначених  зако-
ном, але впливають на особисту сферу людини своїми мо-
ральними цінностями, системою поглядів, ідеалів, пріори-
теті, ставленням інших членів суспільства до тих чи інших 
учинків. Право лише надає можливість мати особі приват-
ну атмосферу, складники якої кожна особа визначає само-
стійно. Проте  людина може на  власний розсуд  визначити 
можливість і межі ознайомлення громадськості із власним 
приватним життям. Це залежить лише від її волі [15, с. 5].

Протиправна  поведінка  особи,  спрямована  на  пору-
шення,  невизнання  чи  оспорювання  права  на  особисте 
життя,  породжує  в  потерпілої  фізичної  особи  право  на 
захист,  що  є  гарантом  здійснення  вказаного  цивільного 
права.  Поняття  «права  на  захист»  є  одним  із  найбільш 
складних в юридичній літературі і розглядається зазвичай 
із двох протилежних позицій. Одні вчені вважають, що це 
право є самостійним правом особи,  інші ж підтримують 
думку, що право на  захист  є прив’язкою до конкретного 
цивільного права.

Право  на  особисте  життя  існує  в  межах  конкретних 
регулятивних  правовідносинах. У  разі  свавільного  втру-
чання у сферу особистого життя виникає  інше правовід-
ношення – охоронне, за допомогою якого  і здійснюється 
захист права. І саме в межах охоронних правовідносин ви-
никає, існує та реалізується право на захист. Отже, право 
на захист виникає в особи, яка має право на особисте жит-
тя, за умови його протиправного порушення.

Право на захист має відмінності від особистого немай-
нового права на  особисте життя. По-перше,  це  відносне 
право,  тобто  правоможності  уповноваженого  суб’єкта 
протиставляються  обов’язку  конкретної  уповноваженої 
особи – правопорушника. По-друге, право на  захист  ви-
никає в разі порушення невизначеного або оспорювально-
го іншого права – права на особисте життя. По-третє, це 
право виникає на основі зазначених правових норм, тобто 
в законі мають бути передбачені як можливості, так і спо-
соби захисту права на особисте життя й інших цивільних 
прав [16, с. 74].

Право на захист є складною юридичною категорією і 
складається  з  декількох  взаємопов’язаних  можливостей. 
Згідно із цивільно-правовим принципом диспозитивності, 
у  здійсненні  особою  своїх  прав  і  обов’язків  дозволяєть-
ся їй самій вирішувати питання про доцільність звернен-

ня по захист чи здійснення самозахисту, тобто особа має 
здійснювати своє право на захист (наприклад, звернутися 
з позовом до суду) або відмовитися від цього на власний 
розсуд. Відмовитися від  здійснення  захисту особа може, 
наприклад, тоді, коли не бажає привертати суспільну ува-
гу до власної персони, уникає подальшого розголошення 
обставин особистого життя, не бажає вступати в конфлікт 
із  державним  органом,  працівник  якого  порушив  свої 
обов’язки  і  розголосив  таємницю  особистого  життя  ін-
шої особи. Ще однією можливістю, яку передбачає право 
на  захист,  є  вимагання  примусового  виконання  рішення 
юрисдикційного  органу  (суду).  Наприклад,  якщо  відпо-
відач відмовляється добровільно сплатити моральну ком-
пенсацію позивачу за свавільне втручання в особисте жит-
тя, то останній має право встановленим законом порядком 
звернутися до підрозділу Державної виконавчої служби з 
вимогою про примусове виконання судового рішення.

Характеристику цивільно-правового захисту права на 
особисте життя необхідно починати лише після з’ясування 
співвідношення  понять  «охорона  цивільних  прав»  і  «за-
хист цивільних прав». У цивілістичній правовій доктрині 
вже  вироблено  поняття  цивільно-правової  охорони  осо-
бистого життя. Цивільно-правовою охороною особистого 
життя  називають  систему  встановлених  державою  ци-
вільно-правових заходів і способів забезпечення свободи 
громадянина визначити свою поведінку в  індивідуальній 
життєдіяльності на власний розсуд, яка виключає втручан-
ня в особисте життя з боку інших осіб, крім випадків, пря-
мо передбачених законом. Так, Л.О. Красавчикова вважає, 
що цивільно-правова охорона особистого життя за своєю 
структурою диференціюється на три ланки: регулятивну, 
забезпечувальну і захисну [13, с. 137].

У  науковій  літературі  висловлюється  й  інша  думка 
стосовно співвідношення охорони цивільного права  і  за-
хисту цивільного права, а також щодо змісту поняття за-
хисту  цивільного  права.  Так,  пропонується  розглядати 
захист права в широкому і вузькому значеннях. У широко-
му розумінні захист права тлумачиться як весь комплекс 
заходів правового впливу, які спрямовані на забезпечення 
законності й охорони суб’єктивних прав. Захист у вузько-
му значенні – це застосування тих засобів, які передбачені  
в ст. 6 ЦК України.

Варто зазначити, що в деяких випадках розголошення 
відомостей  про  особисте  життя  може  спричинити  мате-
ріальні  збитки.  Матеріальні  збитки  спричиняються  осо-
бі не самою дією (розголошенням), а  її наслідком, тобто 
втручання в особисте життя. У цьому полягає специфіка 
завдання  матеріальної  шкоди  посяганням  на  особисте 
життя.

Відповідно до ст. ст. 22, 280, 1166 ЦК України, у разі 
посягання на особисте життя суб’єкт втручання має від-
шкодувати  потерпілому  витрати,  пов’язані  з  відновлен-
ням його права або нормальної життєдіяльності. Збитки, 
завдані  фізичній  особі  втручанням  в  її  особисте  життя, 
мають бути відшкодовані  в повному обсязі  (ст.  1166 ЦК 
України) [1].

Висновки. З  урахуванням  того,  що  цивільне  право 
регулює  деякі  аспекти  захисту  особистого  життя  люди-
ни, потрібно чітко усвідомлювати, як саме варто розуміти 
поняття  «особисте життя». Оскільки  в міжнародному  та 
вітчизняному законодавстві таке поняття відсутнє, то про-
понуємо  таке  визначення:  особисте  життя  є  природним 
правом  кожної  людини,  межі  якого  вона  визначає  само-
стійно, а захист цієї сфери гарантується і забезпечується 
державою.
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ПОНЯТТЯ ТА ПРАВОВА ПРИРОДА БЕЗВІДКЛИЧНОЇ ДОВІРЕНОСТІ 
В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

CONCEPT AND LEGAL NATURE OF AN IRREVOCABLE POWER 
OF ATTORNEY IN CIVIL LAW OF UKRAINE
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У статті проаналізовані актуальні положення законодавства України, які стосуються безвідкличних довіреностей. Також наведені 
основні теоретичні підходи до поняття та правової природи безвідкличної довіреності, з’ясовано місце безвідкличної довіреності у науко-
вій класифікації. Визначені ознаки безвідкличної довіреності як одностороннього правочину й особливості її нотаріального посвідчення.

Ключові слова: безвідклична довіреність, довіреність, доручення, класифікація, нотаріальне посвідчення.

В статье проанализированы актуальные положения законодательства Украины, касающиеся безотзывных доверенностей. Также 
приведены основные теоретические подходы к понятию и правовой природе безотзывной доверенности, выяснено место безотзывной 
доверенности в научной классификации. Определены признаки безотзывной доверенности как односторонней сделки и особенности ее 
нотариального удостоверения.

Ключевые слова: безотзывная доверенность, доверенность, поручение, классификация, нотариальное удостоверение.

The article analyzes the current provisions of the legislation of Ukraine concerning irrevocable powers of attorney. The main theoretical ap-
proaches to the concept and the legal nature of an irrevocable power of attorney are also given, the place of the irrevocable power of attorney 
in the scientific classification has been clarified. The signs of an irrevocable power of attorney as a one-sided transaction and the features of its 
notarization are identified.

Key words: irrevocable power of attorney, power of attorney, order, classification, notarization.

Постановка проблеми. Наукові дослідження інституту 
добровільного  представництва  в  цивільному  праві  протя-
гом тривалого часу не втрачають своєї актуальності, і дові-
реність як дієвий інструмент для реалізації представниць-
ких відносин залишається предметом численних наукових 
праць. Проте з’ясуванню правової природи й особливостей 
безвідкличної довіреності як новели сучасного цивільного 
права приділено недостатньо уваги. За таких обставин ви-
никає неоднакова практика у разі видачі та нотаріального 
посвідчення таких довіреностей, що стає причиною пору-
шення прав суб’єктів цивільних правовідносин.

Стан опрацювання. Питання  особливостей  безвід-
кличних  довіреностей  вже  ставали  предметом  вивчення, 
проте лише дотично, у рамках наукових досліджень інсти-
туту представництва в цивільному праві, зокрема у робо-
тах О.В. Дзери, С.Я. Фурси, Є.І. Фурси, Є.О. Харитонова, 
О.І. Харитонової. На рівні дисертаційних досліджень пра-

вова  природа  безвідкличних  довіреностей  з’ясовувалася 
російським вченим Р.А. Бєсєдіним.

Проте  визначення  особливостей  безвідкличних  дові-
реностей з урахуванням сучасного стану цивільного зако-
нодавства України раніше не здійснювалося.

Цілями та завданнями статті є розкриття поняття без-
відкличної  довіреності,  з’ясування  її  правової  природи, 
особливостей, місця  у  класифікації  довіреностей,  визна-
чення  особливостей  нотаріального  посвідчення  безвід-
кличних довіреностей.

Виклад основного матеріалу. Відповідно до ч. 3 ст. 244 
Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) довіреністю 
є письмовий документ, що видається однією особою іншій 
особі для представництва перед третіми особами [1, с. 68].

У контексті нотаріальної процедури можна говорити про 
дуалістичну природу довіреності. У вузькому розумінні до-
віреність є письмовим документом, що фіксує повноважен-
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ня  представника.  Широке  розуміння  поняття  передбачає 
розуміння довіреності в процедурному контексті, а саме як 
правочину з видачі довіреності. Видачу довіреності можна 
визначити як односторонній правочин, у ході якого довіри-
тель реалізує своє законне право уповноважити іншу особу 
(повіреного) на вчинення юридично значимих дій у своїх ін-
тересах і від свого імені [2, с. 56].

На рівні законодавства визначення поняття «безвідклич-
ної довіреності» відсутнє, лише у ч. 4. ст. 249 ЦК України за-
значається, що законом може бути встановлено право особи 
видавати безвідкличні довіреності на певний час. Врахову-
ючи вищезазначене, безвідкличну довіреність також можна 
розглядати і як письмовий документ, що матиме певні осо-
бливості, і водночас – як односторонній правочин.

Відповідно  до  ст.  214  ЦК  України  особа,  яка  вчинила 
односторонній правочин, має право відмовитися від нього, 
якщо інше не встановлено законом. Ст. 248 ЦК України вста-
новлює підстави припинення представництва  за  довіреніс-
тю, а саме: 1) закінчення строку довіреності; 2) скасування 
довіреності особою, котра її видала; 3) відмову представника 
від вчинення дій, що були визначені довіреністю; 4) припи-
нення юридичної особи,  яка видала довіреність; 5) припи-
нення юридичної особи, котрій видана довіреність; 6) смерть 
особи, яка видала довіреність, оголошення її померлою, ви-
знання її недієздатною або безвісно відсутньою, обмеження 
її цивільної дієздатності; 7) смерть особи, котрій видана до-
віреність, оголошення її померлою, визнання її недієздатною 
або безвісно відсутньою, обмеження її цивільної дієздатності 
[1, с. 69].

На нашу думку, серед зазначених підстав саме скасуван-
ня довіреності особою, яка її видала, у розумінні положень 
ст. 214 ЦК України є відмовою від одностороннього право-
чину. Визначається, що відмова від правочину вчиняється у 
такій самій формі, в якій було вчинено правочин. Отже, ска-
сування довіреності  є  за  своєю суттю особливим односто-
роннім правочином, а враховуючи те, що правочином є дія 
особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивіль-
них прав та обов’язків, скасування довіреності можна визна-
чити як дію або комплекс дій, спрямованих на припинення 
дії довіреності за ініціативою особи, яка її видала.

Поняття відкликання у юридичній літературі має декіль-
ка значень, зокрема його розуміють як: 1) дострокове припи-
нення повноважень і посад; 2) вид фактичного перегляду ра-
ніше прийнятого рішення, його зміну або повне припинення 
(наприклад, відкликання позовної заяви) [3, с. 56].

Хоча у нормативно-правових актах термін «відкликання» 
вживається у різних контекстах (здебільшого під ним розумі-
ють  скасування  особою  свого  попереднього  рішення  або ж 
виданого документа), для цілей глави 17 ЦК України поняття 
«скасування» і «відкликання» можна вважати синонімічними.

Отже, за загальним правилом всі довіреності є «відклич-
ними», тобто такими, що можуть бути скасовані особою, яка 
їх видала. Оскільки ст. 248 ЦК України закінчення строку до-
віреності визначено самостійною підставою для припинен-
ня представництва за довіреністю, можна стверджувати, що 
довіреності можуть зберігати свою «відкличність» лише до 
закінчення строку їх дії.

Безвідклична  довіреність  передбачає  встановлення  на 
певний час зобов’язання утримуватися від реалізації права 
довірителя на скасування довіреності. Наведена довіреність 
обмежує особистий характер права довірителя в будь-який 
час скасовувати довіреність на свій розсуд із метою встанов-
лення більшої стабільності представницьких відносин. По-
вноваження представника, яке ґрунтується на безвідкличній 
довіреності, може бути припинене з будь-яких підстав при-
пинення довіреності як одностороннього правочину, крім її 
скасування довірителем. Особливістю змісту безвідкличної 
довіреності є своєрідне зобов’язання довірителя не припиня-
ти без поважних причин надане представнику повноважен-
ня. У цьому разі довіритель на власний розсуд зобов’язується 
утримуватися від реалізації належного йому права на скасу-

вання довіреності й визнавати правочинним надане повно-
важення незалежно від подальшої волі довірителя на скасу-
вання довіреності [4, с. 166].

Отже, основною ознакою безвідкличної довіреності як 
одностороннього правочину є відсутність у особи, що ви-
дала  таку  довіреність,  можливості  скасувати  її  протягом 
строку дії.

За таких обставин за своєю природою безвідклична дові-
реність може розглядатися як односторонній правочин з осо-
бливою умовою [4, с. 166].

Щодо  наступної  ознаки,  то  у  ч.  4  ст.  249  ЦК  України 
передбачається, що  законом може  бути  встановлено  право 
особи видавати безвідкличні довіреності на певний час. Від-
повідно до ч. 1 ст. 247 строк довіреності встановлюється у 
довіреності. Якщо строк довіреності не встановлений, вона 
зберігає чинність до припинення її дії.

Тобто,  Цивільним  законодавством  визначено,  що  дові-
реність може бути видана без зазначення строку. Така дові-
реність діє до її припинення з  інших підстав, передбачених 
законом. Очевидно, що,  захищаючи права  особи,  котра  ви-
дає  безвідкличну  довіреність,  і  враховуючи  той  факт,  що 
така особа позбавлена можливості  скасувати довіреність  за 
власною ініціативою, законодавець встановлює імперативну 
вимогу зазначення в безвідкличній довіреності строку її дії. 
Отже,  однією  з  основних  ознак  безвідкличної  довіреності 
є  її  обов’язкова  строковість.  Згідно  з  положеннями пп.  3.2.  
п. 3 Глави 4 Розділу 1 «Порядку вчинення нотаріальних дій 
нотаріусами України» (далі – Порядок) строк дії довіреності 
зазначається словами та визначається роками, місяцями, тиж-
нями, днями і не може бути визначений настанням будь-якої 
події [5, с. 54].

Водночас жодних конкретних числових обмежень (у ро-
ках або місяцях) щодо максимального строку дії безвідклич-
ної довіреності немає.

Як вже було зазначено, безвідклична довіреність видаєть-
ся у передбачених законом випадках, наприклад, безвідклич-
на довіреність  із корпоративних прав, яка видається відпо-
відно до ст. 8 Закону України «Про товариства з обмеженої та 
додатковою відповідальністю», та безвідклична довіреність, 
передбачена ст. 10 Закону України «Про фінансово-кредит-
ні механізми і управління майном при будівництві житла та 
операціях з нерухомістю».

Так, ст. 10 Закону України «Про фінансово-кредитні ме-
ханізми і управління майном при будівництві житла та опе-
раціях  з  нерухомістю»  визначено  особливості  забезпечен-
ня  виконання  зобов’язань  забудовника  за  договором перед 
управителем фонду. Зокрема,  за кожним об’єктом будівни-
цтва забудовник та управитель укладають договір доручення 
з відкладальними умовами, за якими управитель у разі по-
рушення забудовником умов договору доручається викону-
вати функції забудовника, у т. ч. шляхом передоручення цих 
функцій іншим особам.

Забудовник на час дії договору має право надавати без-
відкличну довіреність управителю на право делегування тре-
тім особам функцій забудовника у разі порушення останнім 
умов договору з управителем [6, с. 3].

Ст. 8 Закону України «Про товариства з обмеженою та 
додатковою відповідальністю» передбачає, що у разі, якщо 
довіреність видається з метою виконання або забезпечення 
виконання зобов’язань учасників як сторін корпоративного 
договору, предметом яких є права на частку у статутному ка-
піталі або повноваження учасників, довіритель може зазна-
чити у довіреності, що до закінчення її строку вона не може 
бути скасована без згоди представника або лише у випадках, 
передбачених у довіреності (безвідклична довіреність). Така 
безвідклична  довіреність  припиняється  у  разі  припинення 
зобов’язання,  для  виконання  або  забезпечення  виконання 
якого вона видана.

Як  зазначають  фахівці  корпоративного  права,  право-
ва  природа  такої  безвідкличної  довіреності  має  змішаний 
характер.  З  одного боку,  видача довіреності  є фідуціарним  
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правочином  (тобто  таким,  який  базується  на  особливо  до-
вірчих відносинах між суб’єктами, що їх вчинили). З іншо-
го – після видачі довіреності довіритель навіть за наявнос-
ті волі скасувати її дію обмежений у цьому. На відміну від 
«звичайної довіреності», безвідклична насамперед захищає 
інтереси повіреного, а не довірителя. Так, провідною функ-
цією  безвідкличної  довіреності  є  забезпечення  виконання 
зобов’язання. Наприклад, коли сторони корпоративного до-
говору домовилися голосувати на загальних зборах певним 
способом, одна сторона видає другій стороні безвідкличну 
довіреність на голосування від її імені на загальних зборах 
учасників товариства. Якщо сторони домовилися утримати-
ся від відчуження своїх часток у статутному капіталі, вони 
можуть обмінятися безвідкличними довіреностями на здій-
снення дій, пов’язаних із відчуженням таких часток. Безвід-
кличний характер довіреності не означає, що довіритель не 
має права її припинити, якщо представник порушить права й 
інтереси довірителя. Якщо виникла суперечка стосовно при-
пинення безвідкличної довіреності та відмови від неї учас-
ника-довірителя, скасувати таку довіреність може суд [7].

Отже,  видача  безвідкличної  довіреності  є  окремим  ви-
падком  одностороннього  правочину  з  видачі  довіреності  і 
не може бути обрана особою на власний розсуд. Тобто, для 
видачі довіреності, яку не можна скасувати протягом стро-
ку її дії, обов’язковою умовою є наявність у ЦК України або 
інших законах прямого дозволу на видачу такої довіреності.

Довіреність  і  договір  доручення  є  елементами  багато-
рівневої  структури  відносин  представництва,  де  договір  у 
всіх можливих формах його існування є підставою для ви-
никнення відносин представництва і повною мірою реалізує 
внутрішні відносини представництва, тобто відносини між 
самим представником і особою, яку він представляє, тоді як 
довіреність  пов’язує  внутрішні  відносини  представництва 
із зовнішніми – такими, що виникають між представником і 
третіми особами [8, с. 37].

Оскільки  безвідклична  довіреність,  передбачена  ст.  10 
Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управ-
ління  майном  при  будівництві  житла  та  операціях  з  неру-
хомістю»,  видається на підставі  договору доручення  з  від-
кладальними умовами між забудовником та управителем, а 
безвідклична  довіреність  із  корпоративних  прав  видається 
для  забезпечення  виконання  зобов’язань  учасників  як  сто-
рін корпоративного договору, можна зробити висновок, що 
для видачі безвідкличної довіреності необхідною є особлива 
правова підстава.

Згідно з ч. 4 ст. 8 Закону України «Про товариства з обме-
женою та додатковою відповідальністю» безвідклична дові-
реність підлягає нотаріальному посвідченню. Це означає, що 
безпосередньо нотаріус несе відповідальність за дотриман-
ня норм чинного законодавства у разі видачі безвідкличної 
довіреності та самостійно оцінює достатність у довірителя 
підстав для її видачі. Проте Порядком передбачені лише за-
гальні правила посвідчення довіреностей, які не передбача-
ють обов’язку перевірки нотаріусом документа, що підтвер-
джує підставу виникнення між довірителем і представником 
представницьких  правовідносин,  тобто  наявність  договору 
доручення  або  корпоративного  договору  не  перевіряється. 

На  нашу думку,  такий  стан  речей може призвести  до  зло-
вживань  у  разі  посвідчення  безвідкличних  довіреностей,  а 
отже, у Порядку має існувати спеціальна норма, яка б перед-
бачала право й обов’язок перевірити наявність правових під-
став у клієнта для видачі безвідкличної довіреності.  І хоча  
ст. 46 Закону України «Про нотаріат» передбачає, що нотарі-
ус або посадова особа, котра вчиняє нотаріальні дії, має пра-
во витребовувати від фізичних і юридичних осіб відомості 
та документи, необхідні для вчинення нотаріальної дії, така 
позиція не є однозначною, оскільки зазначені вище договори 
можуть містити комерційну таємницю, яку сторони не ма-
ють право розголошувати навіть нотаріусу.

Варто сказати, що певний час у деяких регіонах України 
практика з видачі безвідкличних довіреностей була неодна-
ковою. Опираючись на положення ст. 249, нотаріуси посвід-
чували безвідкличні довіреності не лише у випадках, прямо 
передбачених законом, а й просто на вимогу заявника. Зо-
крема, це могло стосуватися довіреностей на розпорядження 
нерухомим і рухомим майном і містило ознаки приховано-
го  правочину  з  купівлі-продажу  нерухомого  або  рухомого 
майна. Оскільки відповідно до ч. 1. ст. 203 ЦК України зміст 
правочину не може суперечити цьому Кодексу, іншим актам 
цивільного законодавства, а також інтересам держави і сус-
пільства, його моральним засадам, то, враховуючи положен-
ня ст. 215 ЦК України, такі довіреності є нікчемними.

Окремо слід визначити місце безвідкличної довіреності у 
системі класифікації довіреностей. Практика дозволяє умов-
но розмежовувати довіреності за можливостями відкликати 
таку  довіреність  на  відкличні  довіреності  та  безвідкличні. 
Відкличну довіреність особа, котра її видала, має право від-
кликати у будь-який час. Відмова від такого права є нікчем-
ною. Безвідклична довіреність припиняється перебігом уста-
новленого в ній чи в законі строку.

Висновки. Отже,  безвідклична  довіреність  у  вузькому 
розумінні  –  це  довіреність,  яка  може  бути  видана  особою 
лише у передбачених  законом випадках на певний  строк  і 
яка протягом строку своєї дії не може бути відкликана, тобто 
припинена шляхом її скасування. У широкому розумінні без-
відклична довіреність є особливим різновидом односторон-
нього правочину з умовою неможливості його скасування за 
волею особи, що його вчинила, можливість вчинення такого 
правочину має  бути  прямо  передбачена  у  законі. Наведені 
визначення опосередковують такі ознаки безвідкличних до-
віреностей: 1) можуть бути видані лише у випадках, прямо 
передбачених  законом,  і  за  наявності  особливих  правових 
підстав (корпоративного договору, договору доручення з від-
кладальною умовою між установником управління та забу-
довником); 2) строковість, безвідклична довіреність завжди 
видається  на  певний  строк,  пов’язаний  із  зобов’язаннями, 
передбаченими договорами (що є підставами для їх видачі); 
3) така довіреність не може бути скасована, відкликана осо-
бою, котра її видала, протягом строку її дії.

Для захисту прав і законних інтересів осіб пропонуємо 
доповнити  Порядок  спеціальними  правилами  посвідчення 
безвідкличних довіреностей, які включатимуть вимоги щодо 
їх змісту й обов’язок із перевірки наявності правових підстав 
для її видачі.
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ЗАХИСТ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ АКЦІОНЕРІВ В УКРАЇНІ ТА ЄВРОПІ 
ЗА ДОПОМОГОЮ ОРГАНІВ ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА
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AND EUROPE THROUGH THE COMPANY BOARDS OF DIRECTORS
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Стаття присвячена розкриттю проблеми механізму захисту прав та інтересів акціонерів в Україні та Європі за допомогою органів 
правління товариства. Проводиться порівняльно-правовий аналіз дослідження законодавства України з іншими країнами, які входять до 
складу Європейського Союзу. Автор акцентує увагу на правовому захисті акціонера в Україні та більшості країн Європейського Союзу, а 
також механізмі дотримання їх виконання.

Ключові слова: корпоративне право, акціонер, способи та форми захисту, акціонерні товариства.

Статья посвящена раскрытию проблемы механизма защиты прав и интересов акционеров в Украине и Европе с помощью органов 
управления общества. Проводится сравнительно-правовой анализ исследования законодательства Украины с другими странами, кото-
рые входят в состав Европейского Союза. Автор акцентирует внимание на правовой защите акционера в Украине и большинстве стран 
Европейского Союза, а также механизме соблюдения их выполнения.

Ключевые слова: корпоративное право, акционер, способы и формы защиты, акционерные общества.

This article dedicated disclosure of the problem related to the mechanism of protecting rights and interests of shareholders in Ukraine and 
Europe through the company boards of directors. A comparative and legal research of the Ukrainian legislation with the European Union countries 
is conducted. The author focuses on the legal protection of the shareholder as well as on the mechanism of compliance with them in Ukraine and 
most EU countries.

Key words: corporate law, shareholder, methods and forms of protection, joint-stock companies.

Актуальність теми.  Питання  захисту  прав  та  ін-
тересів  акціонерів  за  допомогою  органів  правління  то-
вариства  є  однією  з  найбільш  актуальних  проблем  на 
сучасному етапі. Не звертаючи увагу на те, що Закон Укра-
їни  «Про  акціонерні  товариства»,  який  набув  чинності  
29 квітня 2009 р., покращив систему корпоративного пра-
ва та правовий статус акціонерів, ця проблематика і досі 
залишається  актуальною. Нині  в  економіці  цінні  папери 
та  фондовий  ринок  виступають  складовими  частинами, 
що  повною мірою  гарантують  ефективне функціонуван-
ня всього ринкового механізму, важливе значення відіграє 
покращення і вдосконалення нормативно-правових меха-
нізмів захисту прав та інтересів акціонерів.

Актуальність також проявляється в тому, що відповід-
но до вищевказаного закону українське законодавство сто-
совно акціонерних товариств досягло хорошого рівня роз-
витку і наближення до стандартів практик Європейського 
Союзу (далі – ЄС), але ще є відкритими питання, які тою 
чи іншою мірою потребують додаткових реформ для при-
ведення  їх  у  відповідальність  до  вимог ЄС, щоб  відмін-
ності між правовими режимами не перешкоджали комер-
ційній  спільній  роботі між  компаніями України  та  країн 
ЄС. Саме це і зумовило актуальність теми дослідження.

Аналіз наукових публікацій. Загалом захист прав та 
інтересів акціонерів були предметом досліджень авторів, 
котрі  готують  періодичні  наукові  публікації  (С.  Алексє-
єв, Н.Є. Вітка, О.О. Калюга,  І.В. Краснова, В.В. Ярков). 
Найбільше їй присвячують увагу в навчальному процесі, 
оскільки питання  ринку цінних паперів,  його  учасників, 
правового статусу акціонерів, а також їх захисту входить 
до  програми  вивчення  таких  дисциплін,  як  «Акціонер-
не  право»  «Господарське  право»,  «Конкурентне  право», 
«Господарський  процес»  (Р.П.  Бойчук,  О.М.  Вінник,  
Д.В. Задихайло, В.М. Пашков, В.С. Щербина) та ін. Також 
увагу  захисту  прав  та  інтересів  акціонерів  присвячують 
автори коментованих ЦК України, ГК України та Закону 
України «Про акціонерні товариства». Проте багато вказа-
них наукових або навчальних джерел питання правозахис-
ту інтересів акціонерів не розглядають у порівняльно-пра-
вовому аспекті, що і вплинуло на вибір теми дослідження.

Метою статті є подальше вивчення та характеристика 
цивільно-правового  механізму  захисту  прав  та  інтересів 
акціонерів за допомогою органів правління товариства у 
порівняльно-правовому аспекті не тільки з позиції вітчиз-
няного  законодавства,  але  і  законодавства  країн Європи. 
Основним  завданням,  яке  ставить  перед  собою  автор,  є 
проведення порівняльно-правового дослідження механіз-
му захисту прав та інтересів акціонерів в Україні та краї-
нах ЄС за допомогою органів правління товариства.

Виклад основного матеріалу.  Структура  органів 
управління акціонерних товариств залежить від виду ак-
ціонерного товариства й особливостей національної пра-
вової системи. Розрізняють трирівневу і дворівневу струк-
тури органів управління акціонерного товариства.

Трирівнева структура органів управління акціонерним 
товариством  складається  з:  а)  правління;  б)  наглядової 
ради; в) загальних зборів акціонерів.

Дворівнева структура органів управління акціонерним 
товариством передбачає існування: а) правління (або ради 
директорів); б) загальних зборів акціонерів.

У Німеччині завжди існує трирівнева структура. В Ан-
глії  використовується  дворівнева  система  органів  управ-
ління. В Україні  побудова  структури  органів  управління 
в  акціонерному  товаристві  безпосередньо  залежить  від 
кількості акціонерів у цьому товаристві, як, наприклад, у 
Франції  допускається  створення  дворівневої  або  трирів-
невої  структури управління акціонерними товариствами. 
Відповідно до ст. 51 Закону України «Про акціонерні то-
вариства» у публічних акціонерних товариствах і банках 
створення  наглядової  ради  є  обов’язковим. У приватних 
акціонерних товариствах з кількістю акціонерів 10 і біль-
ше осіб створення наглядової ради є обов’язковим. У разі, 
якщо в приватному акціонерному товаристві кількість ак-
ціонерів становить 10 і більше осіб і всі акціонери є афі-
лійованими один до одного, створення наглядової ради є 
необов’язковим.  У  приватному  акціонерному  товаристві 
за відсутності наглядової ради  її повноваження здійсню-
ються загальними зборами. У такому разі передбачені цим 
Законом  повноваження  наглядової  ради  з  підготовки  та 
проведення  загальних  зборів  здійснюються  виконавчим 
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органом, якщо інше не встановлено статутом акціонерно-
го товариства.

Таким чином, система органів правління акціонерним 
товариством в Україні нагадує французьку та може бути 
дворівневою чи трирівневою залежно від характеру акціо-
нерного товариства та кількості його акціонерів.

Найвищим  органом  акціонерного  товариства  як  в 
Україні,  так  і  в  Європі  виступають  загальні  збори  тако-
го товариства. Відповідно до ст. 34 Закону України «Про 
акціонерні  товариства» у  загальних  зборах  акціонерного 
товариства можуть  брати  участь  особи,  включені  до  пе-
реліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх 
представники. На загальних зборах за запрошенням особи, 
котра скликає загальні збори, також можуть бути присутні 
представник  незалежного  аудитора  (аудиторської  фірми) 
товариства  та  посадові  особи  товариства  незалежно  від 
володіння  ними  акціями  цього  товариства,  представник 
органу,  який  відповідно  до  статуту  представляє  права  й 
інтереси  трудового  колективу.  Перелік  акціонерів,  котрі 
мають  право  на  участь  у  загальних  зборах,  складається 
станом на 24  годину  за  три робочі дні до дня проведен-
ня таких зборів у порядку, встановленому законодавством 
про  депозитарну  систему  України.  На  вимогу  акціоне-
ра  товариство  або  особа,  яка  веде  облік  права  власності 
на  акції  товариства,  зобов’язані  надати  інформацію  про 
включення його до переліку акціонерів, які мають право 
на участь у загальних зборах.

Особливість  захисту  прав  та  інтересів  акціонера  у 
межах діяльності  загальних  зборів  акціонерного  товари-
ства  зумовлюється  можливістю  впливати  на  вирішення 
шляхом голосування тих питань, що належать до компе-
тенції загальних зборів. Саме тому в країнах ЄС дуже при-
скіпливо ставляться до права участі акціонера в засіданні 
загальних зборів. Так, законодавство ЄС встановлює кіль-
ка особливостей здійснення права на своєчасне та повне 
повідомлення про скликання загальних зборів акціонерів: 
1)  скорочені  строки  повідомлення  (21,  14  або  10  днів);  
2) деталізований зміст повідомлення (наприклад, перелік 
вимог, яким має відповідати акціонер для того, щоб взяти 
участь у засіданні загальних зборів); 3) заборона на стяг-
нення з акціонерів будь-яких витрат, пов’язаних із повідо-
мленням про загальні збори.

У законодавстві ЄС встановлено дві особливості квору-
му для прийняття рішень загальними зборами акціонерів:

– за загальним правилом наявність кворуму не вима-
гається;

– у тих випадках, коли він встановлений, достатньо ак-
ціонерів, які володіють акціями, що разом становлять не 
менше половини розміру статутного капіталу товариства.

На  відміну  від  законодавства України,  законодавство 
ЄС передбачає можливість здійснення права на особисту 
участь у роботі загальних зборів акціонерів із використан-
ням електронних засобів: трансляції засідання або двосто-
роннього зв’язку у режимі реального часу.

Порівняно  із  законодавством  України  Директива  ЄС 
встановлює дві самостійні правові можливості акціонера у 
разі здійснення права на обговорення питань порядку ден-
ного,  а  саме: право ставити  запитання та право отримати 
відповіді на них. На  відміну  від  українського  закону, Ди-
ректива  ЄС  передбачає  можливість  спрощеного  порядку 
встановлення результатів голосування на загальних зборах 
акціонерного товариства, зокрема без складання відповід-
них протоколів, а також обов’язок їхнього оприлюднення в 
мережі Інтернет на сайті товариства [12, с. 337].

Можливість відстоювати свої інтереси у межах загаль-
них зборів акціонерного товариства зумовлюється в Укра-
їні правом вносити свої пропозиції щодо порядку денного 
загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати прове-
дення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо 
кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж 
за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропо-

зиції щодо включення нових питань до проекту порядку 
денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих 
питань. Пропозиції щодо  кандидатів  у  члени  наглядової 
ради акціонерного товариства мають містити інформацію 
про те, чи є запропонований кандидат представником акці-
онера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується 
на посаду члена наглядової ради – незалежного директора 
(ч. 2 ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства»). 
Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власни-
ками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають 
обов’язковому  включенню  до  проекту  порядку  денного 
загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради 
про  включення  питання  до  проекту  порядку  денного  не 
вимагається.

Згідно із ч. 1 ст. 6 Директиви 2007/36/ЄС акціонерам, що 
діють індивідуально або колективно, гарантується: а) пра-
во на внесення пропозицій до порядку денного загальних 
зборів за умови, якщо кожна така пропозиція буде супро-
воджуватися  обґрунтуванням  або  проектом  рішення,  яке 
передбачається прийняти на загальних зборах; б) право на 
внесення на розгляд проекту рішення з питань, що внесені 
або будуть внесені в порядок денний загальних зборів. Ці 
права можуть бути здійснені у письмовому виді  (поштою 
або шляхом електронних засобів) (абз. 3 ч. 1 ст. 6 Дирек-
тиви 2007/36/ЄС).  Згідно  із  ч.  2  ст.  6 Директиви 2007/36/
ЄС у тих випадках, коли зазначені два права можуть бути 
здійснені за умови наявності в акціонера (акціонерів) міні-
мальної кількості акцій, ця мінімальна кількість не повинна 
перевищувати 5% від статутного капіталу [7, с. 341].

Ще  одним  важливим  органом  правління  акціонерно-
го товариства, що може захищати права й  інтереси акці-
онерів, є наглядова рада товариства. Процес розширення 
повноважень наглядової ради, який розпочався з 2008 р., 
зумовив її залучення до всіх ключових процесів життєді-
яльності акціонерного товариства: скликання й організації 
загальних зборів, прийняття рішень щодо стратегії діяль-
ності,  контролю  за  фінансовими  результатами,  організа-
ції проведення аудиту, виплати дивідендів, оцінки акцій, 
кадрової політики виконавчого органу, випуску емісійних 
цінних паперів, вчинення значних правочинів і багато ін-
шого. Акцент прийняття стратегічних рішень почав своє 
зміщення з рівня правління (виконавчого органу) до нагля-
дових рад. Виник управлінський конфлікт між правлінням 
і наглядовою радою. Часто директори  (члени правління) 
сприймали  наглядову  раду  як  управлінську  надбудову, 
що  сповільнює  швидкість  прийняття  бізнес-рішень,  як, 
ймовірно,  представницький,  а  не  дійсний  орган  управ-
ління. Шляхом  цих  новацій  роль  наглядових  рад  транс-
формувалася  до  функціонально  змішаної  моделі  органу 
управління, а саме ролі контрольно-стратегічного органу 
управління.  Такий  висновок  ґрунтується  на  компетенції 
наглядових рад, до якої ввійшли як питання затвердження 
стратегій  і  бюджетів,  пріоритетних  напрямів  діяльності, 
так і обрання та припинення повноважень членів виконав-
чого органу, контроль за їхньою діяльністю [6].

У країнах Європи діють наглядові ради, і цей орган ви-
конує функцію спостереження  за дотриманням  інтересів 
не лише акціонерів, а й інших стейкхолдерів (вкладників 
банків, клієнтів, контрагентів,  співробітників). В Україні 
сьогодні  на  законодавчому  рівні  захист  інтересів  стейк-
холдерів  не  закладено  до  функціоналу  наглядових  рад. 
Наприклад,  у  Німеччині  в  корпораціях  не  менше  однієї 
третини  складу  наглядової  ради  повинні  складати  пред-
ставники найманих робітників. В Україні має місце тіль-
ки можливість участі в роботі (а не входження до складу) 
наглядової ради з правом дорадчого голосу представників 
профспілки або іншого органу, що представляє права тру-
дового колективу. Додаткову плутанину в розуміння ролі 
наглядової ради вносять два спеціальні акти: спеціальний 
законодавчий акт (Закон України «Про банки і банківську 
діяльність»)  та  акт рекомендаційного характеру, прийня-
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тий НКЦПФР, принципи корпоративного управління. Ак-
ціонерні товариства зобов’язані створити орган (наглядо-
ву раду), що здійснює контроль за діяльністю виконавчого 
органу, захист прав вкладників та інших кредиторів і учас-
ників (акціонерів) банку. Зберігається підхід до розуміння 
ролі наглядової ради як ролі контрольно-стратегічного ор-
гану управління, однак, на відміну від інших акціонерних 
товариств, у частині контролю, на рівень наглядової ради 
переходить  контроль  за  системою  внутрішнього  аудиту 
та контроль системи управління ризиками. Відповідно до 
принципів корпоративного управління наглядова рада за-
безпечує стратегічне управління діяльністю акціонерного 
товариства, контроль за діяльністю виконавчого органу та 
захист прав усіх акціонерів. Роль наглядової ради має бути 
розширено: так, крім функцій стратегічного управління та 
контролю діяльності виконавчих органів, наглядова рада 
має визначати основні принципи й підходи до організації 
в товаристві системи управління ризиками та внутрішньо-
го  контролю,  захищати  права  як  акціонерів  товариства, 
так  і  всіх  груп  стейкхолдерів.  На  наш  погляд,  доцільно 
надати можливість для учасників корпоративних відносин 
самостійно визначати, яку модель наглядової ради обрати 
для функціонування  товариства  [6]. Отже, на  законодав-
чому  рівні  варто  уніфікувати  та  включити  в  роль  нагля-
дової ради як елемента корпоративного управління щодо 
захисту прав не лише акціонерів і стейкхолдерів у межах 
агентського конфлікту, а й захисту інтересів власне самого 
акціонерного товариства від зловживань як акціонерів, так 
і менеджменту, що завдають шкоди його діяльності.

Ще одним важливим інститутом, що належить до орга-
нів правління акціонерних товариств, який покликаний за-
хищати права й інтереси акціонерів, є інститут незалежних 
директорів. Так, 01 травня 2016 р. набрав чинності Закон 
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо захисту прав інвесторів» від 07 квітня 2015 р. 
№ 289-VІІІ, яким, зокрема, внесено зміни до Закону Укра-
їни «Про акціонерні то-вариства», а саме запроваджено за-
лежно від законодавчих приписів обов’язок або право акці-
онерів товариства обирати до складу наглядової ради т. зв. 
незалежних директорів  [5, с. 133]. Відповідно до Підходу 
міжнародної мережі з корпоративного управління до прин-
ципів ОЕСР у спостережних радах повинна бути достатня 
кількість незалежних невиконавчих членів із відповідними 
знаннями й досвідом. Їхні обов’язки мають включати конт-
роль і здійснення ефективного внеску в стратегію й роботу 
правління, формування основних комітетів ради та вплив 
на діяльність ради загалом [4, с. 43, 44].

Відповідно до ст. 53¹ Закону України «Про акціонерні 
товариства» незалежним директором є особа, яка:

1)  не  входила  протягом  попередніх  п’яти  років  до 
складу органів управління цього товариства та / або афілі-
йованих із ним юридичних осіб;

2)  не одержує  та  /  або одержувала протягом попере-
дніх трьох років від цього товариства та / або афілійова-
них  із ним юридичних осіб додаткову винагороду в роз-
мірі,  що  перевищує  5%  сукупного  річного  доходу  такої 
особи за кожний з таких років;

3)  не володіє  (прямо або опосередковано) 5  і більше 
відсотками статутного капіталу юридичної особи чи є по-
садовою  особою  або  особою,  яка  здійснює  управлінські 
функції в такій юридичній особі, а також є фізичною осо-
бою-підприємцем,  яка  протягом  минулого  року  мала  іс-
тотні ділові відносини з товариством та / або афілійовани-
ми з ним юридичними особами;

4)  не є та / або була протягом попередніх трьох років 
незалежним аудитором цього товариства та / або афілійо-
ваних із ним юридичних осіб;

5)  не є та / або була протягом попередніх трьох років 
працівником аудиторської фірми, що протягом попередніх 
трьох років надавала аудиторські послуги цьому товари-
ству та / або афілійованим із ним юридичним особам;

6)  не є та / або була протягом попередніх трьох років 
працівником цього товариства та / або афілійованих із ним 
юридичних осіб;

7)  не  є  акціонером  –  власником  контрольного  паке-
та  акцій  та  /  або  є  представником  акціонера  –  власника 
контрольного пакета  акцій цього  товариства  в будь-яких 
цивільних відносинах;

8)  не була сукупно більш як 12 років членом наглядо-
вої ради цього товариства;

9)  не є близькою особою осіб, зазначених вище;
10)  відповідає  додатковим  критеріям,  встановленим 

статутом  або  іншими  внутрішніми  документами  товари-
ства.

Закон України «Про акціонерні товариства» не містить 
обов’язкової вказівки на те, що незалежні директори по-
винні становити більшість у наглядовій раді акціонерного 
товариства. Однак  згідно  з Підходом міжнародної  мере-
жі  з корпоративного управління до принципів ОЕСР не-
залежних невиконавчих членів має бути не менше трьох, 
вони мають (залежно від кількісного складу ради) стано-
вити  більшість  [4,  с.  44].  Основні  засади  корпоративно-
го  управління  Німеччини  рекомендують  дотримуватися 
основних  принципів  СаlРЕRS  (каліфорнійська  відкрита 
пенсійна структура), яка підтримує вибори насправді не-
залежних осіб до спостережних рад так, щоб вони могли 
виконувати свою роль  і  здійснювати об’єктивний нагляд 
за управлінням компанії. Акціонери –  власники великих 
пакетів акцій можуть бути представлені в раді. СаlРЕRS 
вважає, що під час розробки політики рада повинна брати 
до уваги  інтереси всіх акціонерів. На нашу думку, цього 
можна досягти  лише  тоді,  якщо до  складу  ради  входить 
значна  кількість  незалежних  директорів,  мета  яких  –  не 
підтримувати  ділові  відносини,  а  здійснювати  нагляд  за 
діяльністю керівництва [4, с. 98, 99].

Рекомендації Європейської комісії «Про роль невико-
навчих директорів або наглядових директорів лістингових 
компаній і про комітети (наглядової) ради» від 15 лютого 
2005  р. №  2005/162/ЄС  підтримують  позицію, що  неза-
лежний директор повинен бути обраний на максимально 
довгий  термін  із  можливістю  повторного  обрання,  щоб 
зробити можливим поглиблення досвіду останнього, а та-
кож для укріплення позицій у товаристві [1].

Таким  чином,  тривала  історія  проакціонерної  моделі 
управління  акціонерним  товариством  була  закладена ще 
на  початку  1990-х  рр. Незважаючи на  прийняття  Закону 
України «Про акціонерні товариства» й існування певних 
зрушень у  бік перерозподілу  компетенції  на  користь на-
глядової  ради, наглядова рада,  як  і  раніше, формувалася 
акціонерами.  Тому  модель  управління  акціонерними  то-
вариствами  залишилася  проакціонерною. Проте  система 
правового  регулювання  відносин  в  акціонерних  товари-
ствах має будуватися так, щоб інтереси акціонерного то-
вариства не страждали через індивідуальні інтереси влас-
ників  контрольних  пакетів  акцій.  Це  поставлене  перед 
Україною  завдання перекликається  з  іншим  завданням –  
забезпечення  прозорості  компаній  (структури  власності, 
інформації  про  реальних  власників  контрольних  пакетів 
акцій  –  кінцевих  вигодоодержувачів  юридичних  осіб), 
чого  вимагають  у  ЄС.  Вирішено  воно  було  за  рахунок 
створення інституту незалежних директорів.

Висновки. Проаналізувавши  вищевказане,  можна 
зробити  висновок,  що  органами  акціонерного  товари-
ства,  покликаними  захищати  права  й  інтереси  акціоне-
рів, є такі органи, як загальні збори акціонерного товари-
ства,  його  наглядова  рада. Проте механізми  управління 
справами акціонерного товариства, де рішення прийма-
ються по принципу «одна акція – один голос», внаслідок 
чого  формування  наглядової  ради  залежить  від  мажо-
ритарних акціонерів, оскільки відповідні органи контр-
олюватимуться ними, залишають міноритарним акціоне-
рам  незначні шанси  для  успіху  в  захисті  своїх  прав  та 
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інтересів всередині товариства. Так, у 2015 р. були вне-
сені  зміни  до  законодавства,  якими  було  запроваджено 
інститут  «незалежних  директорів»,  що  представлятиме 
інтереси акціонерів, але такий інститут діятиме тільки в 

публічних  акціонерних  товариствах. Отже,  захист  прав 
акціонерів покликаний відповідати не лише загальному 
для всіх акціонерів інтересу, а також інтересам дрібних і 
великих учасників товариства.
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ПРАВОВІДНОСИНИ КОНТРОЛЮ У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ: 
ПОНЯТІЙНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

RELATIONSHIP CONTROL IN THE SPHERE OF ECONOMIC ACTIVITY: 
A CONCEPTUAL AND LEGAL ASPECT
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доцент кафедри господарського права і процесу
Національного університету «Одеська юридична академія»

У статті досліджуються поняття, ознаки та сутність контролю як комплексної категорії економіко-правового характеру й відповідних 
правовідносин. Практичним проявом контролю є проведення контролюючої діяльності, якій притаманні самостійні чинники, у тому числі 
й суб’єктно-об’єктний склад, з урахуванням новітніх змін чинного законодавства та міжнародних стандартів. Змістом зазначених право-
відносин є здійснення контролю відповідними уповноваженими суб’єктами з метою перевірки законності й легітимності діяльності будь-
якого суб’єкта господарювання, незалежно від його організаційно-правової форми та форми власності.

Ключові слова: контроль, правовідносини контролю, контролююча діяльність, оновлене чинне законодавство, економіко-правова 
характеристика.

В статье исследуются понятие, признаки и суть контроля как комплексной категории экономико-правового характера и соответству-
ющих правоотношений. Практическим проявлением контроля является проведение контролирующей деятельности, которой присущие 
самостоятельные факторы, в том числе и субъектно-объектный состав, с учетом новейших изменений действующего законодательства 
и международных стандартов. Содержанием отмеченных правоотношений является осуществление контроля соответствующими упол-
номоченными субъектами с целью проверки законности и легитимности деятельности любого субъекта ведения хозяйства, независимо 
от его организационно-правовой формы и формы собственности. 

Ключевые слова: контроль, правоотношения контроля, контролирующая деятельность, обновленное действующее законодатель-
ство, экономико-правовая характеристика.

The concept, features and essence of control as a complex category of economic and legal nature and relevant legal relations are analyzed. 
The practical manifestation of control is the carrying out of control activity which is inherent in independent factors, including the subject-object 
structure taking into with the latest changes in the current legislation and international standards. The content of these legal relationships is the 
control of the relevant authorized entities in order to verify the legality and legitimacy of any economic entity regardless of its organizational and 
legal form and ownership.

Key words: control, legal relations of control, control activity, updated current legislation, economic and legal characteristics.

Контроль з погляду юриспруденції є важливою право-
вою категорією комплексного характеру,  яка  є  вкрай до-
цільною  для  економіки  загалом  й  її  складника  –  сфери 
господарювання.  Мета  контролю  –  це  запобігання  здій-
сненню господарської діяльності незаконним шляхом (ді-
ями, бездіяльністю) та своєчасне виявлення (реагування) 
можливих господарських правопорушень. 

Численні  акти  різної  юридичної  сили  містять  відпо-
відні положення щодо контролю, а його практичним вира-
женням (реалізацією) є певні самостійні правовідносини. 
Зазначені правовідносини є динамічною категорією, якої 
притаманні  зміни й доповнення  з урахуванням сучасних 
потреб  і  проблемних  аспектів  правозастосування.  Чис-
ленні  публікації фахівців-правознавців,  таких  як О.П. Ві-
хров,  Г.Л.  Знаменський, В.К. Мамутов, Н.В. Никитченко,  
О.П. Подцерковний, В.П. Попелюк, В.С. Щербина й інші, 
свідчать про наявність проблемних питань щодо контролю 
у сфері господарювання. Отже, тема статті є актуальною.

Метою статті є визначення поняття, ознак і сутності 
правовідносин контролю як економіко-правової категорії 
з урахуванням норм чинного оновленого законодавства.

Правовідносини  контролю  у  сфері  господарювання 
пов’язані  та  опосередковують  господарські,  які  є  норма-
тивно визначеними в головному кодифікованому акті щодо 
регулювання  господарської  діяльності.  У  статті  3  Госпо-
дарський  кодекс  України  (далі  –  ГК  України)  виокрем-
лює  три  різновиди  господарських  правовідносин,  а  саме: 
господарсько-виробничі,  організаційно-господарські  та 
внутрішньогосподарські  [1].  Зазначені  господарські  пра-

вовідносини  опосередковують  господарську  діяльність  і 
стосуються  контролю.  Також  з  урахуванням  зазначених 
правовідносин можна виокремити тотожні правовідносини 
контролю (контролюючого характеру) у сфері господарю-
вання. У літературі деякі фахівці визначають сам контроль 
у сфері господарювання як певний вид правовідносин. Так, 
Н.В. Никитченко зазначає, що державний контроль у сфе-
рі господарювання визначається з урахуванням того, що це 
організаційно-господарські правовідносини щодо створен-
ня умов ефективного господарювання відповідно до вимог 
суспільного  господарського порядку,  які  складаються між 
суб’єктами  господарювання  й  державними  органами,  що 
здійснюють контроль господарської діяльності в межах по-
вноважень, передбачених законом, а також організаційно-
господарських договорів із суб’єктами господарювання або 
створеними  ними  громадськими  організаціями  в  процесі 
управління  господарською  діяльністю,  яке  здійснюється 
суб’єктами  господарювання  за  участі  органів  державного 
контролю на  основі  концепції  публічних  послуг  [2,  с.  5]. 
Державний контроль, на нашу думку, є провідною універ-
сальною формою державно-контролюючих правовідносин, 
об’єктом якого є діяльність будь-якого суб’єкта господарю-
вання та відповідні повноваження на здійснення якого ма-
ють уповноважені державні органи й органи місцевого са-
моврядування. Важливим аспектом зазначеного контролю 
мають бути чіткі уніфіковані нормативні підстави, умови, 
порядок і мета проведення. 

Змістовим  об’єктом  правовідносин  контролю  у  сфе-
рі  господарювання  є  поняття  «контроль»,  яке  визначено 
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нормативно  та  є  важливою правовою категорією.  Згідно 
зі ст. 19 ГК України та інших актів законодавства, держа-
ва здійснює контроль і нагляд за господарською діяльніс-
тю  суб’єктів  господарювання.  Стаття  1  Закону  України 
«Про  основні  засади  державного  нагляду  (контролю)  у 
сфері  господарської  діяльності»  від  5  квітня  2007  р.  ви-
значає державний нагляд (контроль) як діяльність уповно-
важених  законом центральних органів виконавчої влади, 
їх  територіальних органів,  органів місцевого  самовряду-
вання в межах повноважень, передбачених законом, щодо 
виявлення порушень і запобігання порушенням вимог за-
конодавства суб’єктами господарювання та забезпечення 
інтересів суспільства, зокрема належної якості продукції, 
робіт  і  послуг,  прийнятного  рівня  небезпеки  для  насе-
лення,  навколишнього  природного  середовища  [3]. Нор-
мативне  визначення  контролю  надається  з  погляду  його 
спеціального суб’єктного чинника та  з метою виявлення 
господарських правопорушень і запобігання їм.

Правовідносини контролю у  сфері  господарювання  є 
предметом наукових дискусій фахівців різноманітних га-
лузей права. Так, В.П. Попелюк визначає правовідносини 
контролю  у  сфері  господарювання  як  різновид  органі-
заційно-господарських  правовідносин,  що  складаються 
між  суб’єктом,  наділеним  господарською  компетенцією, 
і  суб’єктом господарювання під час установлення відпо-
відності напрямів і результатів діяльності суб’єкта госпо-
дарювання та його структурних підрозділів установленим 
правилам, нормам і нормативам у сфері господарювання, 
а  також  законним  указівкам  уповноважених  осіб,  наді-
лених  організаційно-господарськими  повноваженнями  
[4, с. 12]. На нашу думку, такий підхід є вузьким і не вра-
ховує  інші  сторони  (аспекти)  правовідносин  контролю 
щодо, наприклад, власника підприємства чи акціонерного 
товариства стосовно реалізації ним поточних повноважень 
контролюючого  характеру,  які  є  вельми  важливими  для 
нього  задля  ефективної  та  прибуткової  його  діяльності. 
О.П.  Віхров  виокремлює  контрольно-наглядові  відноси-
ни, що складаються у сфері управління господарською ді-
яльністю, її організації та регулювання [5, с. 78]. Зазначе-
ний підхід є доречним, адже виокремлює важливі змістові 
характеристики контролю, такі як управління, організація 
й  регулювання,  що  можуть  також  здійснюватися  на  по-
стійній основі, учений не виокремлює суб’єктний склад-
ник контролюючих правовідносин у сфері господарюван-
ня. Управління, організація та регулювання є можливими 
характерними змістовими ознаками контролю у сфері гос-
подарювання, які мають владно-адміністративний харак-
тер, що дає змогу говорити про комплексність зазначеного 
контролю та його постійно динамічний чинник.

Також можна  говорити про  корпоративний  контроль, 
який  за  своїм  вираженням  є  внутрішнім  і  притаманний 
певним суб’єктам господарювання, наприклад, акціонер-
ним товариствам. Саме корпоративний контроль є різно-
видом правовідносин контролю у сфері господарювання, 
який  можна  виокремити  як  внутрішньогосподарський  з 
елементами організаційно-господарського. Акціонерному 
товариству притаманний корпоративний характер управ-
ління, тому воно є підприємством із найбільш складною 
управлінською структурою, ланками якої є вищий орган – 
загальні збори акціонерів, виконавчий орган – правління, 
контрольні органи – спостережна рада (контроль за діяль-
ністю  правління  й  захист  інтересів  акціонерів  у  перерві 
між  загальними  зборами  акціонерів)  і  ревізійна  комісія 
(контроль  за  фінансово-господарською  діяльністю  прав-
ління). В.С. Щербина виділяє вищий і постійний поточний 
контроль акціонерів (як засновників і співвласників това-
риства) за управлінською та фінансово-господарською ді-
яльністю правління. В організаційній структурі зазначені 
підконтрольні  сфери  традиційно  розділені,  при  цьому 
акціонерне  товариство,  за  загальним  правилом,  має  два 
контрольні  органи  –  вищий  контрольний  і  контрольний. 

Вищий контроль управлінської діяльності правління това-
риства здійснює спостережна рада  (рада) товариства. Це 
незалежна від правління контрольна влада, яка є однією з 
форм реалізації економічної влади колективної власності 
акціонерів. Контроль фінансово-господарської діяльності 
правління здійснює ревізійна комісія товариства [6, с. 88]. 
Із цією думкою можна погодитися, якщо мова йде про ак-
ціонерні товариства з державною формою власності щодо 
статутного  капіталу. Так, Положення Кабінету Міністрів 
України  визначає, що  спостережна  рада  є  органом  акці-
онерного  товариства,  створеного шляхом  корпоратизації 
державних підприємств, закритих акціонерних товариств, 
більш як 75 відсотків статутного капіталу яких перебуває 
в державній власності, а також виробничих і науково-до-
слідних  об’єднань,  правовий  статус  яких  раніше  не  був 
приведений у відповідність до чинного законодавства [7].

Крім  організаційно-господарських  правовідносин,  конт-
роль пов’язаний  з  іншими видами господарських правовід-
носин.  Контроль  притаманний  господарським-виробничим 
правовідносинам. Наприклад,  тут  можна  виокремити  конт-
роль за виконанням договорів, які, як правило, є формою – зо-
внішнім вираженням зазначених правовідносин. У літературі 
контроль за виконанням господарських договорів пов’язують 
із правовою роботою й уважають її окремим напрямом. Так, 
К.В.  Романчук  наголошує,  що  для  забезпечення  створення 
системи  внутрішньогосподарського  контролю  договірно-
го процесу найбільш доцільним для великих підприємств є 
створення окремого структурного підрозділу або ведення до 
штату окремого працівника,  за яким у посадовій  інструкції 
необхідно  закріпити  відповідні  функціональні  обов’язки  з 
контролю за реалізацією договірного процесу. На середніх і 
малих  підприємствах  здійснення  контрольних  функцій  до-
цільно передбачати в посадових  інструкціях за працівника-
ми, функції яких пов’язані з участю в договірному процесі. 
На  невеликих  підприємствах  керівництво  потребує  менш 
складного внутрішньогосподарського контролю, так як без-
посередньо залучене до поточної діяльності [8, с. 199]. Також 
зазначений контроль пов’язують  із якістю продукції. Так, у 
літературі слушною є думка, що з метою обліку та контро-
лю виконання договорів необхідно організувати приймання 
продукції й товарів за кількістю та якістю. Для цього на під-
приємстві потрібно розробити конкретні правила приймання 
продукції та посадові інструкції осіб, які приймають вантажі 
або відправляють виготовлену продукцію. При цьому необ-
хідно визначити місце й порядок прийняття продукції залеж-
но від виду вантажу, засобу його доставки, місце зберігання 
вантажу, кількість посадових осіб, які відповідають за органі-
зацію прийняття, осіб, які беруть участь у прийманні продук-
ції, осіб, які відповідають за аналіз продукції, терміни оформ-
лення документів і передавання матеріалів юридичній службі 
для пред’явлення претензій до постачальника [9, с. 170].

Внутрішньогосподарський  контроль  як  окремий  вид 
контролю визначається в літературі з різних позицій і підхо-
дів. Так, Я.П. Мельничук визнає внутрішньогосподарський 
контроль як внутрішній і зазначає, що «у широкому розу-
мінні внутрішній контроль, включаючи внутрішньогоспо-
дарський, виконує функцію управління щодо забезпечення 
відповідності  фактичних  даних  установленим  вимогам.  
У  свою  чергу,  внутрішньогосподарський  контроль  слугує 
для забезпечення вищих ланок управління інформацією для 
прийняття  управлінських  рішень  щодо  усунення  виявле-
них відхилень у ході внутрішньогосподарських перевірок»  
[10, с. 137]. Як зауважує Л.В. Дікань, внутрішньогосподар-
ський контроль – це процес, який забезпечує якісне розро-
блення й ефективне досягнення цілей, накреслених органі-
зацією, шляхом реалізації прийнятих управлінських рішень 
[11, c. 7]. О.А. Галич ототожнює внутрішньогосподарський 
контроль із системою безупинного спостереження за ефек-
тивністю  використання  фінансових  і  майнових  ресурсів, 
інвестованих  у  діяльність  господарюючого  суб’єкта,  за-
конністю й доцільністю господарських операцій і процесів, 
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збереженням  коштів  і матеріальних цінностей  [12,  с.  28]. 
Видається, що в зазначених тезах немає суб’єктного скла-
ду внутрішньогосподарського контролю, тобто визначення 
тих осіб, які здійснюють контроль, і тих, на кого він спря-
мований (реалізується). 

Також  контроль  стосовно  внутрішньогосподарських 
відносин  притаманний  нормативно  деяким  суб’єктам 
господарювання.  Наприклад,  внутрішньогосподарські 
правовідносини характерні  для  холдингових  компаній,  у 
яких центром управління та контролю є головна холдин-
гова  компанія,  що  контролює  процес  досягнення  цілей  
[13, с. 199]. Можна також виокремити зазначений контроль 
як право вирішального впливу, яке нормативно виокрем-
лює Закон України «Про холдингові компанії в Україні». 
Так,  за  ст.  1  зазначеного  законодавчого  акта,  «холдинго-
вий корпоративний пакет акцій (часток, паїв) – пакет акцій 
(часток, паїв) корпоративного підприємства, холдингової 
компанії, який перевищує 50 відсотків чи становить вели-
чину,  яка  забезпечує право вирішального впливу на  гос-
подарську  діяльність  корпоративного  підприємства,  хол-
дингової компанії» [14]. Тобто мова йде саме про контроль 
внутрішньогосподарських  холдингових  правовідносин  у 
вигляді вирішального впливу, якому притаманний певний 
нормативно-кількісний показник. 

Отже,  правовідносини  контролю  у  сфері  господарю-
вання  є  комплексними  динамічними  нормативно-розпо-
рядчими  різновидами  відносин,  урегульованих  нормами 
різних  галузей  права,  які  застосовуються  до  будь-якого 
суб’єкта господарювання.

Правовідносини  контролю  у  сфері  господарювання 
тісно пов’язані з нормативно визначеними господарськи-
ми відносинами, що становлять предметний складник гос-
подарського права. Можна виокремити різновиди право-
відносин контролю у  сфері  господарювання, що можуть 
бути  господарсько-виробничими,  організаційно-госпо-
дарськими  та  внутрішньогосподарськими.  Правовідно-
синам  контролю  у  сфері  господарювання  притаманний 
суб’єктно-об’єктний зміст, при цьому суб’єктами є орга-
ни  державної  влади,  органи  місцевого  самоврядування, 
будь-який суб’єкт господарювання, у тому числі фізична 
особа-підприємець. Об’єктом правовідносин контролю у 
сфері господарювання є поточна діяльність суб’єкта гос-
подарювання.

Правовідносини контролю у сфері господарювання яв-
ляють собою владно-розпорядчі відносини, які виникають 
між легітимно уповноваженою особою, в тому числі влас-
ником  і  підлеглою  особою,  і  змістом  яких  є  здійснення 
повноважень у порядку та в спосіб, передбачені нормами 
чинного законодавства.

Змістовим чинником правовідносин контролю у сфері 
господарювання є контроль як важлива юридично-управ-
лінська  категорія,  яка  передбачає  здійснення  певних  дій 
владно-розпорядчого характеру з метою запобігання гос-
подарським  правопорушенням  і  виявлення  їх  у  порядку 
та в спосіб, передбачені нормами чинного законодавства. 
Важливим  аспектом  контролю  у  сфері  господарювання 
мають бути чіткі уніфіковані нормативні підстави, умови, 
порядок і мета його проведення.
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Наукова стаття присвячена дослідженню правил касаційного перегляду судових актів у господарському процесі у світлі останніх 
змін до господарського процесуального законодавства. На підставі аналізу норм чинного господарського процесуального законодавства 
України, теорії господарського процесуального та цивільного процесуального права сформульовано висновки щодо змісту інституту 
касаційного перегляду, правил допуску справи до касаційного перегляду й окреслено проблемні питання застосування норм господар-
ського процесуального законодавства в частині касаційного перегляду. Запропоновано шляхи вирішення проблемних питань касаційного 
перегляду в господарському процесі.

Ключові слова: касація, господарське процесуальне законодавство, господарське судочинство, касаційне провадження. 

Научная статья посвящена исследованию правил кассационного пересмотра судебных актов в хозяйственном процессе в свете 
последних изменений в хозяйственном процессуальном законодательстве. На основании анализа норм действующего хозяйственного 
процессуального законодательства Украины, теории хозяйственного процессуального и гражданского процессуального права сформу-
лированы выводы относительно содержания института кассационного пересмотра, правил допуска дела к кассационному просмотру и 
намечены проблемные вопросы применения норм хозяйственного процессуального законодательства в части кассационного пересмо-
тра. Предложены пути разрешения проблемных вопросов кассационного производства в хозяйственном процессе.

Ключевые слова: кассация, хозяйственное процессуальное законодательство, хозяйственное судопроизводство, кассационное 
производство.

The scientific article deals with the study of the rules of cassation review of judicial acts in the commercial law process in the light of recent 
changes to the commercial procedural legislation. Based on the analysis of the norms of the current commercial procedural legislation of Ukraine, 
the theory of economic procedural and civil procedural law, conclusions are made regarding the content of the cassation review institution, the rules 
of admission of the case to the cassation review, and outlined the problematic issues of application of the norms of commercial procedural legislation 
in the part of cassation review. The ways of solving problematic issues of cassation proceedings in the commercial law process are offered.

Key words: cassation, commercial procedural law, commercial legal proceedings, cassation proceedings.

Інститут  касаційного  провадження  є  інститутом  госпо-
дарського  процесуального  права  й  водночас  інструментом, 
що  гарантує  учасникам  судового  процесу  ухвалення  судом 
законного та обґрунтованого судового рішення. Останні роки 
правової  дійсності  України  відзначаються  випробуванням 
різних  моделей  касаційного  провадження  й  делегуванням 
функцій  касаційного  перегляду  до  вищих  спеціалізованих 
судів і Верховного Суду України. Чергові зміни до господар-
ського процесуального законодавства запровадили нові пра-
вила в реалізації права касаційного оскарження, процедури 
перегляду, що, на нашу думку, потребує детального вивчення. 
Інститут касаційного оскарження, як власне й інститут апеля-
ційного оскарження, є свідченням прогресу та розвитку пра-
вової й судової систем країни. Стаття 7 Декларації прав лю-
дини ООН визначає, що всі люди рівні перед законом і мають 
право без будь-якої різниці на рівний їх захист законом. Усі 
люди мають право на рівний захист від будь-якої дискриміна-
ції, що порушує цю Декларацію, і від будь-якого підбурюван-
ня до такої дискримінації. Стаття 8 Декларації встановлює, 
що кожна людина має право на ефективне поновлення у пра-
вах компетентними національними судами в разі порушення 
її основних прав, наданих їй конституцією або законом [1]. 

Декларація прав людини є одним із фундаментальних 
документів, що закріплює правові цінності людства, є од-
ним із визначальних документів для Європейського спів-
товариства.  Дотримання  норм  Декларації  є  свідченням 
«зрілості» держави й для України своєрідним показником 
готовності до вступу в Європейське суспільство. 

Стаття  4  Господарського  процесуального  кодексу  
(далі – ГПК) України встановлює, право на звернення до 
господарського  суду  в  установленому цим Кодексом по-
рядку гарантується. Ніхто не може бути позбавлений пра-
ва на розгляд його справи в господарському суді, до юрис-
дикції якого вона зарахована законом. 

Юридичні особи та фізичні особи-підприємці, фізич-
ні особи, які не є підприємцями, державні органи, органи 
місцевого  самоврядування мають право на  звернення до 
господарського суду за захистом своїх порушених, неви-
знаних або оспорюваних прав і законних інтересів у спра-
вах,  зарахованих  законом  до  юрисдикції  господарського 
суду,  а  також  для  вжиття  передбачених  законом  заходів, 
спрямованих  на  запобігання  правопорушенням.  До  гос-
подарського суду у справах, зарахованих законом до його 
юрисдикції, мають право звертатися також особи, яким за-
коном надано право звертатися до суду в інтересах інших 
осіб.  Відмова  від  права  на  звернення  до  господарського 
суду є недійсною [2]. 

Водночас нові правила здійснення господарського су-
дочинства,  зокрема  в  частині  касаційного  перегляду,  ви-
кликають чимало питань і занепокоєння у зв’язку з фор-
мальною обмеженістю доступу до касаційного перегляду 
по малозначних справах, відданням на розсуд суду вирі-
шення  питань  про  допуск  справи  до  касаційного  прова-
дження без чітких законодавчих рамок тощо.

Метою статті є розгляд інституту касаційного перегляду 
судових рішень у господарському процесі, реалізації права 
на касаційне оскарження та виявлення проблемних аспек-
тів у доступі суб’єктів господарських процесуальних відно-
син до правосуддя в частині касаційного перегляду у світлі 
змін до господарського процесуального законодавства. 

Питання  сутності,  принципів,  процедури  касаційно-
го  перегляду  були  предметом  уваги  відомих  правників- 
учених майже в усіх галузях права, зокрема О. Беляневич,  
Ю.  Білоусова,  О.  Вінник,  С.  Короєда,  О.  Подцерковного, 
Д. Притики, В. Щербини та ін. На рівні дисертаційних до-
сліджень касаційне провадження в господарському процесі 
досліджено К. Бідою, а також А. Осетинським  із погляду 
організаційних засад функціонування касаційної інстанції.
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Касаційне провадження в господарському процесі має 
не меті усунення помилок, що, можливо, допущені судами 
нижчих інстанцій під час вирішення конкретної господар-
ської справи. 

У системі стадій господарського процесу касаційне й 
апеляційне провадження забезпечують усунення судових 
помилок, які допускають місцеві господарські суди та апе-
ляційні господарські суди. При цьому, на відміну від апе-
ляційного провадження, в якому справа переглядається в 
повному обсязі, касаційне провадження в господарському 
процесі обмежується перевіркою дотримання норм мате-
ріального й процесуального права судами нижчого рівня 
[3, с. 314]. 

Касацію  тлумачать  як  перегляд  справи  судом  вищої 
інстанції без самостійного дослідження доказів, лише на 
основі матеріалу судової справи й лише з метою визначи-
ти, чи дотримані вимоги закону під час розгляду справи 
судами нижчих інстанцій. Термін «касація» розуміють та-
кож як перевірку законності та обґрунтованості винесено-
го рішення. Інституту касації властиві дві риси: 1) цей ін-
ститут притаманний інстанційній системі судочинства, за 
якої процедуру касації здійснює спеціальний судовий ор-
ган, який виконує виключно функцію перегляду, є вищою 
й кінцевою інстанцією, судові акти якої є остаточними та 
оскарженню не підлягають; 2) суд касаційної інстанції ви-
ключно перевіряє відповідність судового рішення право-
вим нормам, не досліджуючи судових доказів, які встанов-
лені нижчими судовими інстанціями [4, с. 299].

Під  стадією  судового  перегляду  судових  рішень  та 
ухвал, що набрали законної сили, в касаційному порядку 
варто розуміти сукупність процесуальних дій касаційного 
суду, сторін, осіб, які беруть участь у справі, а також інших 
учасників  процесу,  спрямовану  на  перевірку  законності 
й  обґрунтованості  судових  рішень  та  ухвал,  що  набра-
ли  законної  сили,  після  їх  перегляду  апеляційним  судом  
[1, с. 220].

З приводу сутності касаційного провадження в цивіль-
ному процесі можна знайти таку точку зору. У цивільному 
судочинстві  України,  як  і  в  судочинстві  багатьох  інших 
держав,  касаційний  перегляд  судових  рішень  є  остаточ-
ною їх перевіркою з метою забезпечення правильного за-
стосування судами норм матеріального  і процесуального 
права. Правова регламентація касаційного провадження в 
цивільному судочинстві сьогодні базується на тому посту-
латі, що  перегляд  судових  актів, що  вступили  в  законну 
силу в касаційному порядку,  є додатковою гарантією за-
конності судового рішення. Зміна чи скасування акта су-
дової влади можливе лише за наявності певних умов, але 
в принципі кожне судове рішення може бути переглянуте 
в касаційному порядку і стати об’єктом своєрідної ревізії 
судового акта. Зазначений вид судового провадження в ци-
вільному процесі є особливим, так як переглянуті судові 
рішення в касаційному порядку, на відміну від апеляцій-
ного провадження, можуть бути тільки в разі неправиль-
ного застосування норм матеріального права й порушення 
норм процесуального права [6, с. 595]. 

Як правильно зазначає М. Штефан, не виключено, що 
апеляційний суд може не виправити помилку в неправиль-
ному застосуванні норм матеріального або процесуально-
го права судом першої інстанції, а ускладнити її, внаслідок 
чого можуть набрати законної сили несправедливі рішен-
ня. Трапляється, що помилкові рішення не оскаржуються 
й набирають законної сили, а дія принципу законності зу-
мовлює необхідність скасування таких рішень. Зазначені 
обставини потребують створення додаткових гарантій за-
безпечення законності судових рішень. Такою цивільною 
процесуальною  гарантією  є  інститут  касаційного  оскар-
ження й перевірки судових рішень та ухвал – касаційного 
провадження [7, с. 500].

Стаття  129  Конституції  України  встановлює,  що  од-
нією з основних засад судочинства є забезпечення права 

на апеляційний перегляд справи й у визначених законом 
випадках на касаційне оскарження судового рішення [8]. 
З прийняттям змін до ГПК України у 2017 році обмежен-
ня на касаційне оскарження, відповідно до закону, набуло 
нового значення. Згідно зі статтею 2 ГПК України, однією 
із засад господарського судочинства є забезпечення права 
на касаційне оскарження судового рішення у визначених 
законом випадках.

Право  на  касаційне  оскарження  судового  рішення 
можна  визначити  як  гарантовану  державою  можливість 
сторонам  та  іншим особам,  які  брали  участь  у  справі,  а 
також особам, які не брали участі у справі, якщо суд ви-
рішив питання про їхні права, свободи чи обов’язки, звер-
нутися до суду касаційної інстанції з метою перевірки за-
конності рішень суду першої інстанції після їх перегляду в 
апеляційному порядку, рішень та ухвал апеляційного суду, 
ухвалених за результатами апеляційного розгляду, що на-
брали законної сили, ухвал суду першої інстанції після їх 
перегляду в апеляційному порядку й ухвал апеляційного 
суду, якщо вони перешкоджають подальшому проваджен-
ню у справі [6, с. 597].

Відповідно до статті 288 ГПК України, учасники спра-
ви, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд 
вирішив питання про їхні права й (або) обов’язки, мають 
право  подати  касаційну  скаргу  на:  1)  рішення  суду  пер-
шої інстанції після апеляційного перегляду справи та по-
станову суду апеляційної інстанції, крім судових рішень, 
визначених у частині 3 цієї статті; 2) ухвали суду першої 
інстанції,  зазначені  в  пунктах  3,  6,  7,  13,  14,  21,  25,  26, 
28,  30 частини 1  статті  256 ГПК України, після  їх пере-
гляду в апеляційному порядку; 3) ухвали суду апеляційної 
інстанції про відмову у відкритті або закриття апеляцій-
ного  провадження,  про  повернення  апеляційної  скарги, 
про  зупинення  провадження, щодо  забезпечення  позову, 
заміни заходу забезпечення позову, щодо зустрічного за-
безпечення, про відмову ухвалити додаткове рішення, про 
роз’яснення  рішення  чи  відмову  в  роз’ясненні  рішення, 
про внесення або відмову в унесенні виправлень у рішен-
ня, про повернення заяви про перегляд судового рішення 
за  нововиявленими  або  виключними  обставинами,  про 
відмову у відкритті провадження за нововиявленими або 
виключними  обставинами,  про  заміну  сторони  у  справі, 
про  накладення штрафу  в  порядку  процесуального  при-
мусу, окремі ухвали; 4) ухвали й постанови суду першої 
інстанції після їх перегляду в апеляційному порядку та по-
станови суду апеляційної інстанції у справах про банкрут-
ство  (неплатоспроможність)  у  випадках,  передбачених 
Законом  України  «Про  відновлення  платоспроможності 
боржника або визнання його банкрутом».

Сучасне  господарське  процесуальне  законодавство 
залишається  незмінним  у  частині  підстав  касаційного 
оскарження,  якими  є  неправильне  застосування  судом 
норм  матеріального  права  чи  порушення  норм  процесу-
ального права.

Водночас  чимало  питань  викликають  норми,  які  об-
межують право на касаційне оскарження, що визначені в 
частині 3 статті 288 ГПК України. Так, не підлягають ка-
саційному оскарженню:

1) рішення, ухвали суду першої інстанції та постано-
ви, ухвали суду апеляційної інстанції у справах, рішення 
у яких підлягають перегляду в апеляційному порядку Вер-
ховним Судом; 

2) судові рішення в малозначних справах, крім випад-
ків, якщо: а) касаційна скарга стосується питання права, 
яке має фундаментальне значення для формування єдиної 
правозастосовної  практики;  б)  особа,  яка  подає  касацій-
ну  скаргу,  відповідно  до ГПК України,  позбавлена мож-
ливості спростувати обставини, встановлені оскарженим 
судовим рішенням, під час розгляду іншої справи; в) спра-
ва становить  значний суспільний  інтерес або має винят-
кове значення для учасника справи, який подає касаційну  
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скаргу; г) суд першої інстанції зарахував справу до катего-
рії малозначних помилково. Якщо з пункту 1 відповідної 
статті цілком усе зрозуміло, то пункт 2 містить цілу низку 
оціночних  понять,  що  покликані  визначити  правила  до-
пуску особи до касаційного провадження.

Варто зазначити, що самі судді нового Верховного Суду 
сьогодні не висловилися однозначно щодо правил касаційно-
го оскарження і статті 288 ГПК України зокрема. Так, зокре-
ма В. Уркевич зазначає, що включені до нового процесуаль-
ного законодавства категорії «виключна правова проблема», 
«забезпечення розвитку права» та «формування єдиної пра-
возастосовної практики» не мають нормативного визначен-
ня, фактично є оціночними поняттями, а отже, потребують 
відповідного тлумачення. Останнє може бути здійснено як на 
науковому рівні, так і через деякий час з урахуванням прак-
тики розгляду справ, що містять виключну правову пробле-
му, Великою Палатою. Підкреслимо, що наявність виключ-
ної  правової  проблеми  надає  касаційному  суду  право  (та, 
відповідно, не покладає на нього обов’язку) передати справу 
на розгляд Великої Палати Верховного Суду [9]. 

На думку Б. Гулько, проблемою касаційного перегляду, 
а власне надзвичайної перенавантаженості раніше Верхо-
вного  Суду  України,  а  потім  і  судів  касаційної  інстанції, 
була так звана всеосяжність касаційного оскарження, а не 
в межах виваженої необхідності для здійснення судом каса-
ційної  інстанції  завдання щодо забезпечення правильного 
й  однакового  застосування  судами норм матеріального  та 
процесуального  права,  відсутність  будь-яких  фільтрів  ка-
саційного  перегляду. При цьому наявний  раніше порядок 
(процедура)  касаційного  провадження  не  відповідав  при-
значенню вищого судового органу держави як органу, який 
мав забезпечити правильне й однакове застосування судами 
норм матеріального та процесуального права, оскільки фак-
тично він був зрівняний у своїх повноваженнях із місцевим 
та  апеляційним  судами,  адже  касація  практично  вимуше-
на  була  вирішувати не  лише будь-яку  справу по  суті,  а  й 
ті процесуальні питання, в яких спір по суті не вирішував-
ся. Наведене й вимагало оптимізації процедур касаційного 
оскарження судових рішень, що набрали законної сили, за 
рахунок уведення системи «фільтрів» і процедури допуску 
касаційної скарги до розгляду судом касаційної інстанції, а 
також удосконалення повноважень суду касаційної інстан-
ції. Ураховуючи позицію Європейського суду з прав люди-
ни,  що  обмеження  касаційного  перегляду  можливі  тому, 
що це право  за  своєю природою об’єктивно потребує ре-
гулювання держави, що володіє в цьому стосунку певною 
мірою  розсуду,  можна  стверджувати, що  введення  «філь-
трів» і процедури допуску до суду касаційної інстанції ні-
яким чином не буде порушувати право на доступ до суду, 
оскільки  останнє  вже  буде  реалізовано під  час  звернення 
до суду першої та апеляційної інстанцій. Крім того, вжиття 
вказаних заходів забезпечуватиме справедливий баланс між 
приватними й публічними інтересами, гарантуватиме своє-
часність усунення судових помилок.

Надалі Б. Гулько зазначає, що при цьому використання 
оціночних  чинників,  зокрема  таких  понять,  як  «суспіль-
ний інтерес», «малозначні справи» тощо, не має виклика-
ти думку про наявність певних ризиків, адже, виходячи з 
високого статусу Верховного Суду, у деяких випадках ви-
рішення питання про можливість касаційного оскарження 
має належати до його дискреційних повноважень, урахо-
вуючи значущість справи для забезпечення єдності судової 
практики через призму судової процедури. Використання 
наведених  оціночних  характеристик  у  частині  підстави 
для  допуску  до  касаційного  оскарження  зумовлене  тим, 
що розмаїтість обставин, які підтверджують наявність від-
повідної підстави для перегляду судових рішень, робить 
неможливим  установлення  їх  чітко  виписаного  переліку 
в  законі й  саме по  собі не може розцінюватися  як недо-
пустиме.  Надання  найвищому  суду  в  державній  системі 
судоустрою певної свободи розсуду під час вирішення пи-

тання про наявність чи відсутність підстав для скасування 
чи зміни судових рішень у касаційному порядку за умови 
однакового тлумачення цього поняття в процесі правозас-
тосування не суперечить засадам доступності правосуддя 
й відповідає ролі, місцю та повноваженням суду як неза-
лежного органу правосуддя [10]. 

В адвокатській спільності зміни до касаційного поряд-
ку розгляду справи знайшли підтримку. Зокрема, В. Чабан 
і Є. Свідло позитивно оцінюють нововведення, оскільки, 
з  одного  боку,  суд  касаційної  інстанції  не  повинен  бути 
перенавантажений  справами,  а  має  виконувати  функцію 
забезпечення однакового застосування норм права судами 
першої  та апеляційної  інстанцій. З  іншого боку, фактич-
но будь-який скаржник, належним чином обґрунтувавши 
свою  касаційну  скаргу,  наприклад,  у  контексті  винятко-
вості значення справи для нього, врешті-решт, не позбав-
ляється права на касаційне оскарження. У частині запере-
чень на відкриття касаційного провадження та реалізації 
низки інших процесуальних можливостей автори ставлять 
під сумнів їх доцільність [11].

Професор  А.  Монаєнко,  аналізуючи  процесуальні 
фільтри, які встановлені новим процесуальним законодав-
ством,  щоправда  в  адміністративному  процесі,  зазначає 
про невизначеність  категорій «питання права, що мають 
фундаментальне значення для формування єдиної право-
застосовної  практики»,  «виняткове  значення  справи  для 
учасника», «суспільний інтерес» тощо [12]. Розглядаючи 
інший бік  питання  «процесуальних фільтрів»,  він  зазна-
чає, що нечітке визначення в законі підстав для перегляду 
Верховним Судом судових рішень і їх переліку може при-
звести до ситуації, коли надання Верховному Судові права 
на дискрецію під час вирішення питання допуску справи 
не  завжди  підсилюватиме  засади  доступності  правосуд-
дя, оскільки кожна справа може оцінюватися суб’єктивно 
крізь призму  її  обставин  і можливих правових наслідків 
для особи,  суспільства й держави. Не можна допустити, 
щоб використання дискерційних повноважень під час за-
стосування цих норм призводило до порушення прав і за-
конних інтересів осіб, які звернулися до суду [12]. 

Отже, процесуальні фільтри, що запроваджені новим 
господарським  процесуальним  законодавством,  не  зна-
йшли свого однозначного схвалення в юридичному серед-
овищі. Окремі правники пропонують випробувати часом 
новели касаційного оскарження та дати можливість Вер-
ховному Суду виробити чіткі критерії для допуску справи 
до касаційного провадження. Видається, що запроваджен-
ня  фільтрів,  що  встановлені  статтею  288  ГПК  України, 
потребують не стільки  їх осмислення Верховним Судом, 
скільки взагалі критичного ставлення до них і вирішення 
питання про  їх доцільність у сучасній правовій дійснос-
ті України. У питанні визначення формальної процедури 
касаційного оскарження не можна користуватися форму-
люваннями європейських інституцій без урахування спро-
можності  судової  системи  виконати  відповідні  приписи. 
Надання дискреційних повноважень суду вимагає високо-
го рівня відповідальності й чіткості суддівського розсуду. 

Видається,  що  сьогодні  законодавчі  формулювання, 
які слугують «фільтрами» для допуску справи до касацій-
ного перегляду, або повинні бути чітко визначені в самому 
тексті статті 288 ГПК України, або взагалі прибрані з Ко-
дексу. Намагання обмежити зловживання правом на каса-
ційне оскарження може призвести до зловживання правом 
на допуск до справедливих судових процедур.  І питання 
правової культури (яке включає й незловживання процесу-
альними правами), важливе для адвокатів, юристів та осіб, 
які звертаються до суду, не менш актуальне й для самих 
суддів, оскільки породжене самим суспільством. 

Інші проблеми реалізації права на касаційне оскаржен-
ня, визначення змісту понять, що використовуються в про-
цесуальному  законодавстві,  становлять  окремі  напрями 
подальших наукових розвідок.
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ 
«ЧАСТКА У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ» ТА «КОРПОРАТИВНІ ПРАВА»

THEORETICAL BASES OF RELATIONS OF THE CONCEPT ARE 
“PART IN CHARTER CAPITAL” AND “CORPORATE RIGHTS”

Колосов Р.В.,
доцент кафедри права та публічного адміністрування

Маріупольського державного університету

Статтю присвячено дослідженню понять «частка у статутному капіталі» та «корпоративні права». Автор на підставі порівняльно-пра-
вового аналізу здійснив комплексне дослідження, надав юридичну характеристику, виявив спільні риси та відмінності. У кінці наводиться 
низка висновків і пропозицій, спрямованих на вдосконалення законодавства, які можуть бути підґрунтям для подальших наукових до-
сліджень.

Ключові слова: статутний капітал, частка у статутному капіталі, корпоративні права, корпоративне підприємство, статутний фонд.

Статья посвящена исследованию понятий «доля в уставном капитале» и «корпоративные права». Автор на основании сравнитель-
но-правового анализа совершил их комплексное исследование, дал юридическую характеристику, выявил общие черты и различия.  
В конце приводится ряд выводов и предложений, направленных на совершенствование законодательства, которые могут быть основой 
для дальнейших научных исследований.

Ключевые слова: уставный капитал, доля в уставном капитале, корпоративные права, корпоративное предприятие, уставный 
фонд.

The article is devoted to the study of the concepts of “part in statutory capital” and “corporate rights”. The author, on the basis of comparative 
law analysis, made their complex research, gave their legal characteristics, revealed common features and differences. At the end of the article, 
there are a number of conclusions and proposals aimed at improving legislation, which can be the basis for further scientific research.

Key words: statutory capital, part in statutory capital, corporate rights, corporate enterprise, charter capital.

Постановка проблеми. Із розвитком економічних від-
носин усе більшого поширення набувають такі поняття, як 
«корпоративні права» та «частка у статутному капіталі». 
Тому виникла нагальна необхідність у дослідженні та ви-
діленні спільних рис та відмінностей. Очевидно, що «кор-
поративні права» та «частка у статутному капіталі» мають 
однакову  сутність  і  відображають  правовий  зв’язок  осо-
би з корпоративним підприємством. Тому недопустимим 
є визначення правової природи по-різному. Але водночас 
слід усвідомлювати, що це різні поняття, кожне з яких має 
свої відмінності та особливості. Проведення роботи у та-
кому напрямі сприятиме уточненню цих двох юридичних 
термінів та більш чіткому розумінню. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед су-
часних правознавців домінують такі підходи до визначен-
ня частки: одні вчені розуміють її як сукупність корпора-
тивних прав  (Н. Бутрин, С. Кравченко, С. Рабовська) чи 
«узагальнене» право, яке складається із сукупності корпо-
ративних (В. Васильєва, Р. Фатхуддинов), інші розуміють 

частку як майнове право,  яке не  зводиться до  сукупнос-
ті  корпоративних  прав,  є  відмінним  від  них  (С.  Бобков,  
В.  Кравчук),  треті  –  як  складний  комплекс  прав  та 
обов’язків учасника (Д. Ломакін, С. Могілевський, Л. Но-
воселова, В. Розенберг, С. Шевченко) [1, с. 89].

Метою статті є  встановлення  меж  співвідношення 
поняття «частка у статутному капіталі» та «корпоративні 
права»,  виявлення  доцільності  відображення  одного  по-
няття через інше.

Виклад основного матеріалу.  Із методологічної точ-
ки зору, найбільш доцільно почати з дослідження поняття 
«корпоративні права» та «частка у статутному капіталі». 
Так,  у  ст.  2  Закону  України  «Про  режим  іноземного  ін-
вестування»  вказано, що  корпоративні  права  –  це  право 
власності на частку (пай) в статутному капіталі юридичної 
особи, створеної відповідно до законодавства України або 
законодавства інших країн [2]. Аналогічне розуміння кор-
поративних прав знаходимо і в низці підзаконних норма-
тивних актах, зокрема в Інструкції про порядок видачі ін-
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дивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон, 
затвердженої  Постановою Національного  банку  України 
від 16.03.1999 р., № 1226[3]. Так, п.1.4. вказаної Інструкції 
передбачає, що об’єкт інвестиції може бути будь-яке май-
но, зокрема основні фонди, нематеріальні активи, корпо-
ративні права, цінні папери та похідні. А під корпоратив-
ними правами розуміється право власності на частку (пай) 
в статутному фонді  (капіталі) юридичної особи, включа-
ючи  права  на  управління,  отримання  відповідної  частки 
прибутку такої юридичної особи, а також частки активів 
у  разі  її  ліквідації  відповідно  до  чинного  законодавства. 
(п.1.3 Інструкції).

Отже,  можна  стверджувати, що  законодавець  змішує 
поняття «корпоративні права» та «частка у статутному ка-
піталі». Варто зазначити, що вказані нормативні акти роз-
глядають корпоративні права як право власності на частку 
в статутному фонді, тоді як Господарський кодекс розгля-
дає їх як сукупність певних прав. Так, згідно з ч. 1 ст. 167 
Господарського кодексу України, корпоративні права – це 
права особи, частка якої визначається у статутному фонді 
(майні) господарської організації, що вміщують правомоч-
ності на участь цієї особи в управлінні господарською ор-
ганізацією,  отримання  певної  частки  прибутку  (дивіден-
дів) цієї організації та активів у разі ліквідації останньої 
відповідно до закону, а також інші правомочності, перед-
бачені законом та статутними документами. Така неодно-
рідність у визначенні одного й того ж терміна викликала 
чималі дискусії у науковому середовищі. 

Цікаво, що поняття «частка у статутному капіталі», чи 
«частка  у  статутному  фонді»  (зустрічаються  різні  назви 
цього терміна), також дуже часто виражаються через кор-
поративні права. Водночас слід погодитися з І. Спасибо-
Фатєєвою, Т. Дуденко, які зазначають, що частка в статут-
ному капіталі хоч і входить до іншого об’єкта (статутного 
капіталу), але настільки відокремилася від нього в цивіль-
ному обороті, що набула риси оборотоздатності, якої по-
збавлений статутний капітал [4, с. 28]. Корпоративні права 
можуть існувати у різних формах: як частка у статутному 
капіталі корпоративного підприємства, як акція чи як пай 
у кооперативі. 

Найбільш поширеною серед українських учених є точ-
ка зору на частку як сукупність корпоративних прав. Такі 
дослідники розуміють частку як певне «узагальнювальне» 
право, що складається із сукупності корпоративних прав, 
яка розглядається як неподільне явище. Один із наведених 
вище авторів (Н. Бутрин) зауважує, що корпоративні пра-
ва, на її думку, виникають у засновника (учасника) щодо 
будь-яких юридичних осіб незалежно від того, чи форму-
ється статутний капітал [5, с. 64]. Автор не є прихильни-
ком цієї теорії, зокрема через те, що внесення частки надає 
такій особі не тільки права, а й наділяє певними корпора-
тивними обов’язками, які є невіддільними один від одного 
і, як правило, носять кореспондувальний характер. Справ-
ді, внесення частки до статутного капіталу підприємства 
дає особі низку майнових та немайнових прав. До перших 
належить: 1) право власності на частку (пай) у статутному 
фонді  (капіталі) юридичної  особи;  2)  право на отриман-
ня  відповідної  частки  прибутку  такої  юридичної  особи;  
3)  право  на  отримання  активів  у  разі  її  ліквідації  відпо-
відно  до  чинного  законодавства.  До  немайнових  повно-
важень  належать  права,  пов’язані  з  виконанням  дій  з 
управління юридичною особою. Але кожне з цих прав має 
відповідний обов’язок, тому навряд чи є доцільним визна-
чати частку через категорію корпоративних прав, забува-
ючи про корпоративні обов’язки.

С.  Рабовська  повністю  усунула  категорію  «частка»  з 
ужитку і зазначає, що об’єктом права власності учасника є 
не частка, а самі корпоративні права [6, с. 4]. В. Васильєва 
також відмовилася  від  вживання  терміна  «частка»  і  роз-
глядає  «корпоративне  право»  як  єдиний  оборотоздатний 
об’єкт, складний сукупний об’єкт цивільних прав (зокре-

ма права власності), що складається з низки самостійних 
суб’єктивних прав [7, с. 110].

Інша група вчених розглядає вказані терміни як тотож-
ні.  Так,  Н.  Бутрин  використовує  терміни  «корпоративні 
права» і «частка у статутному капіталі» як взаємозамінні 
[8, c. 38], пояснюючи, що розглядає сукупність корпора-
тивних прав як єдиний оборотоздатний об’єкт [8, c. 37] і 
зазначає, що у договорах, якими опосередковується пере-
хід корпоративних прав, предметом є  саме корпоративні 
права, а не частка [8, c. 39].

Прихильником  такого  тлумачення  є  С.  Кравченко, 
який  уважає, що  частка  учасника  в  статутному  (складе-
ному)  капіталі  господарського  товариства  є  виразником 
його корпоративних прав, тому об’єктами права власності 
учасників господарських товариств є корпоративні права 
[9, с. 81], так само дійсним об’єктом, із яким учиняються 
правочини, мають бути корпоративні права, а не частка в 
статутному капіталі [9, с. 5].

На думку В. Кравчука, ними є однопорядкові  явища. 
Одне не є можливим без  іншого. Підставою виникнення 
корпоративних прав визнається набуття частки у статут-
ному капіталі. Тобто частка в капіталі і корпоративні пра-
ва  співвідносяться  як  причина  і  наслідок.  Первинною  є 
частка у статутному капіталі юридичної особи.  Її розмір 
визначає обсяг належних особі корпоративних прав. Від-
чуження частки у статутному капіталі однозначно призво-
дить до відчуження корпоративних прав, оскільки вони є 
невіддільними [10, с. 9].

Слід  також  указати  на  групу  вчених,  які  розуміють 
частку  як майнове право, що не  зводиться  до  сукупнос-
ті корпоративних прав і є відмінним від них. Як слушно 
вказує  Д.  Степанов,  частка  у  статутному  капіталі  «не  є 
ані грошовою сумою, ані окремим правом чи сукупністю 
прав, ані цінним папером чи сурогатом цінного паперу ... 
є особливим юридичним інструментом, сутність і призна-
чення якого розкривається у тій ролі, яку він відіграє про-
тягом усього періоду існування ТОВ» [11, с. 62].

На  думку  С.  Кравченко,  частку  можна  вважати  май-
новим правом учасника, що входить до складу більш ши-
рокого  поняття  корпоративного  права.  При  цьому  автор 
зазначає, що право на частку визнається річчю, яка підда-
ється одночасно регулюванню як речове право [12, с, 29]. 
С. Бобков визначає частку в статутному капіталі як майно-
ве право, яке має кількісний вираз у вигляді номінальної 
вартості,  а  також  часткового  співвідношення  (у  вигляді 
проценту чи дробі) щодо розміру статутного капіталу, во-
лодіння нею наділяє суб’єкта статусом учасника товари-
ства, а також, як наслідок, комплексом прав (як майнового 
так і немайнового характеру) і обов’язків щодо товариства 
та інших учасників [13, с. 66]. На думку А. Смітюха, част-
ка є об’єктом прав (зокрема об’єктом права власності), є 
формою фіксації  інших прав  (корпоративних)  і  сама  ви-
знається  майновим  правом  [1,  c.  91].  Наприклад,  право 
власності  акціонера  посвідчується щодо  бездокументар-
них  –  відповідним  цифровим  записом  в  електронному 
реєстрі; щодо документарних – акцією як окремим папе-
ровим  документом  або  сертифікатом  на  певну  кількість 
акцій. Схожим чином В. Кравчук уважає частку майновим 
правом, формою фіксації майнової участі в господарсько-
му товаристві, яка засвідчує майнову участь у товаристві, 
є об’єктом цивільних правовідносин, за допомогою якого 
забезпечується  оборотоздатність  майнових  корпоратив-
них прав [15, с. 7; 10–11].

Не  менш  дискусійним  є  питання,  що  відбувається  з 
часткою  у  статутному  капіталі  після  її  внесення  до  ста-
тутного  фонду  корпоративного  підприємства.  Так,  зали-
шається не до кінця зрозумілим те, чи вона розчиняється 
у  майні  корпоративного  підприємства,  чи  залишається 
власністю  учасника  корпоративного  підприємства.  Ще 
П. Цитович  розглядав  членство  чи  участь  у  складеному 
капіталі  як майбутню участь  у  розподілі майна  компанії 
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за її ліквідації, а також як участь у прибутках [16, с. 83]. 
П. Писемський зазначав, що у договорі товариства ніхто 
не  позбавляється  свого майна,  акціонери  –  це  товариші, 
господарі  підприємства,  в  природному  розумінні  вони 
є  справжніми  власниками майна  компанії  [17,  с.  59]. На 
його думку, право власності компанії – це фікція, прийня-
та  для юридичних цілей,  вона може до певного  ступеня 
усунути,  але не може повністю  знищити дійсність. Пра-
ва акціонерів із переходом майна у власність компанії не 
припиняються, а переходять у стан спокою, а стан спокою, 
як відомо, має відрізнятися від повного припинення прав. 
Після припинення юридичного відношення, що зумовило 
цей  стан, право не  виникає  знову,  але пробуджується до 
існування [17, с. 59–60].

Чинне  законодавство  стоїть  на  інших  позиціях.  Так, 
відповідно до ст. 115 ЦКУ, ст. 85 Господарського кодексу 
України,  ст.  12 ЗУ «Про  господарські  товариства»,  това-
риства  є  власником майна, переданого йому учасниками 
у власність як уклад до статутного (складеного) капіталу. 
Вкладом  до  статутного  (складеного)  капіталу  господар-
ського товариства можуть бути гроші, цінні папери, інші 
речі або майнові чи інші відчужувані права, що мають гро-
шову оцінку. Як указує С. Батрин, після того, як особа зро-
била  вклад  до  статутного фонду  господарського  товари-
ства, вона перестає бути власником такого вкладу, в чому 
б він не знаходив відображення (майно, майнові права та 
ін.) [18, с. 17].

Отже,  майно,  яке  особа  передає  до  статутного  капі-
талу  корпоративного  підприємства,  перестає  бути  його 
власністю.  Проте  учасник  юридичної  особи,  втративши 
право  власності  на  чітко  визначене майно,  набуває май-
нових прав на частину статутного капіталу. При цьому за 
своєю сутністю майно, яке передавалося особою до ста-
тутного фонду та частка учасника у статутному фонді, не 

є тотожними. Майно, яке передається визначається таки-
ми ознаками, як найменування, кількість, якість, а частка 
лише розміром та співвідношенням з усім статутним фон-
дом[19]. Учасник, який уносить вклад до статутного фон-
ду корпоративного підприємства, втрачає право власності 
на нього, яке переходить до корпоративного підприємства, 
але також він набуває деяких прав, що в юридичній літера-
турі отримали назву корпоративних.

Проведене  дослідження  дозволило  зробити  такі  
висновки:

1)  частку  в  статутному  капіталі  слід  розглядати  як 
первісну  та  єдину  підставу  виникнення  корпоративних 
прав та обов’язків, її не можна розглядати як окреме май-
нове право чи сукупність прав;

2)  розрізняють  економічні  та  юридичні  підходи  до 
розуміння  частки  у  статутному  фонді.  Як  правило,  еко-
номічні  не  повністю  розкривають  сутність  цього  явища, 
є  вужчими  за  змістом  і  представляють  собою  спрощене 
уявлення (наближене до права власності чи іншого речо-
вого права). Юристи звертають увагу на те, що внесення 
особою частки у статутний капітал несе  за собою низку 
юридичних наслідків;

3)  особа, що  внесла  частку  в  статутний  капітал  кор-
поративного підприємства набуває статусу його учасника, 
одночасно  наділяючись  комплексом  корпоративних  прав 
та  обов’язків.  Із  втратою  частки  у  статутному  капіталі 
втрачається статус учасника та припиняються корпоратив-
ні відносини з корпоративним підприємством;

4)  після внесення частки в уставний фонд корпоратив-
ного підприємства власник втрачає право власності на неї, 
яке переходить до створеного підприємства, але правовий 
зв’язок  із  часткою  зберігається  до  моменту  припинення 
корпоративних відносин (наприклад, у разі виходу з кор-
поративного підприємства).
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ЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ЧАСОВІ КАТЕГОРІЇ» У ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ

MEANING OF THE CONCEPT OF “TIME CATEGORIES” IN THE ECONOMIC PROCESS

Никифорчук М.І.,
аспірант кафедри господарського права і процесу

Національного університету «Одеська юридична академія»

Досліджено теоретичні питання визначення і формування значення поняття, видів і змісту часових категорій у господарському судо-
чинстві. Висвітлено значення часових категорій у господарському судочинстві крізь призму строковості, його принципів та загальної мети. 
Поняття часових категорій є багатофункціональним та сприяє оперативності розгляду справ у господарському судочинстві, що свідчить 
про його значення як певної господарсько-процесуальної категорії.

Ключові слова: часові категорії, господарський процес, процесуальні строки, процесуальні принципи, норми чинного законодавства.

Исследованы теоретические вопросы определения и формирования значения понятия, видов и содержания часовых категорий в 
хозяйственном судопроизводстве. Отражено значение часовых категорий в хозяйственном судопроизводстве через призму срочности, 
его принципов и общей цели. Понятие часовых категорий является многофункциональным и способствует оперативности рассмотре-
ния дел в хозяйственном судопроизводстве, которое свидетельствует о его значении как определенной хозяйственно-процессуальной 
категории. 

Ключевые слова: часовые категории, хозяйственный процесс, процессуальные сроки, процессуальные принципы, нормы действу-
ющего законодательства.

The theoretical questions of determination and formation of the meaning of the concept, types and content of time categories in economic 
legal proceeding are researched. The significance of time categories in economic legal proceeding is highlighted through the prism of timeliness, 
its principles and general purpose. The concept of time categories is multifunctional and promotes quick review of cases in economic legal pro-
ceeding which indicates its importance as a certain economic-procedural category.

Key words: time categories, economic process, procedural periods, procedural principles, norms of current legislation.

Постановка проблеми. Визначення,  класифікація  і 
застосування часових категорій у господарському процесі 
мають суттєве значення для реалізації судового господар-
ського судочинства, а також для виконання його цілей і за-
вдань. Тобто саме часові категорії сприяють оперативнос-
ті та нормативної строковості розгляду будь-якої справи в 
господарському суді, що є вкрай важливим для виконання 
завдань та цілей існування самостійності господарського 
судочинства.

Факт  значення  часових  категорій  у  господарському 
процесі  досліджувався  багатьма  вченими-процесуаліста-
ми різних  галузей права,  зокрема й  господарсько-проце-
суального.  Так,  дисертаційні  дослідження Ю. Шекери  й  
О. Борщевської містять положення щодо значення проце-
суальних строків у  господарському судочинстві  з надан-
ням  самостійних  висновків  і  пропозицій.  Також  наукові 
праці інших вчених присвячені зазначеній науковій тема-
тиці, а саме: А. Андрійчука, О. Беляневич, О. Захарової,  
Л. Ніколенко, О. Олійник, Г. Юркової й інших.

Однак  більшість  наукових  праць  пов’язують  значен-
ня часових дефініцій господарського судочинства суто із 
процесуальними строками, але можна виокремити й інші 
процесуальні  положення,  які  реалізуються  та  пов’язані 
із  часовими  категоріями  господарського  процесу,  напри-
клад, процесуальними принципами.

Метою статті  є  дослідження  порядку  визначення, 
ознак  і  значення  поняття  часових  категорій  у  господар-
ському  процесі  через  відповідні  загально-процесуальні 
положення часового характеру.

Виклад основного матеріалу.  Часові  категорії  при-
таманні будь-якому судочинству, зокрема господарському. 
Їхнім виразом є не тільки відповідні процесуальні строки, 
а й процесуальні принципи та функції. У літературі слуш-
ною є думка про те, що «велике значення під час здійснен-
ня будь-якої процесуальної діяльності відіграють її часо-
ві межі. Вказані межі  визначають  (обмежують) певними 
часовими  рамками  дану  діяльність,  відводячи  їй  певний 
часовий  простір  (площину),  а  також  обмежують  у  часі 
окремі дії сторін у процесі здійснення цієї діяльності. Таке 
обмеження може мати  різне  (об’єктивне  та  суб’єктивне) 

значення  та  виконувати  різні  функції,  що  залежить  від 
мети встановлення часових меж, відповідності строку по-
требам  суспільства,  правового  регулювання  відповідних 
суспільних  відносин  тощо.  Безпосередньо  це  стосується 
і часових меж у господарському процесі» [1, с. 72]. Також 
О. Борщевська зазначає, що «саме існування суб’єктивних 
прав учасників правовідносин досягається за допомогою 
строків існування та захисту цих прав. Суб’єкти, реалізу-
ючи свої права, зацікавлені в тому, щоб права й обов’язки 
здійснювалися не лише належним чином, а й своєчасно. 
Тому строки,  зокрема,  у правовідно-синах мають велике 
значення,  оскільки  вони  упорядковують  господарський 
обіг,  стабілізують  відносини,  сприяють  своєчасному  за-
хисту прав та законних інтересів суб’єктів господарюван-
ня» [2, с. 96]. Тобто строки сприяють своєчасності й опе-
ративності процесуальної діяльності та правовідносин як 
матеріального, так і процесуального характеру. 

Отже,  значення  часових  категорій  у  господарському 
процесі  полягає  насамперед  у  визначенні  і  встановленні 
процесуально-регулятивного впливу у вигляді строковос-
ті,  тобто  реалізації  регулятивної  функції  господарського 
процесу,  адже  зазвичай  він  є  імперативно  визначеним. 
Заслуговує на увагу думка А. Андрійчука, який зазначає, 
що «часові параметри, виконуючи регулятивну роль, ви-
ступають  інструментом,  засобом  у  досягненні  завдань 
судочинства,  а  в  поєднанні  з  іншими юридичними  засо-
бами часові характеристики судочинства виступають ак-
тивно-дієвими елементами процесуального регулювання»  
[3,  с.  100].  Також  «при  імперативності  норми  господар-
ського процесуального права забезпечують головуюче по-
ложення господарського суду» [4, с. 228], адже саме він є 
головним учасником господарського процесу.

Імперативність господарського судочинства пов’язана 
із  загальним  важливим  його  принципом  –  законністю. 
Саме через імперативність забезпечується законність гос-
подарського процесу на всіх його стадіях і провадженнях, 
а  також  стосовно  процедур  примирення  і  третейського 
судочинства.  Законність  є  основоположним  принципом 
господарського судочинства, який у нормах чинного Гос-
подарського процесуального кодексу України (далі – ГПК 
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України)  визначений через принцип  верховенства права. 
Так, у ст. 11 ГПК України зазначається, що «суд при роз-
гляді  справи  керується  принципом  верховенства  права. 
Суд  розглядає  справи  відповідно  до  Конституції  Укра-
їни,  законів  України,  міжнародних  договорів,  згода  на 
обов’язковість  яких  надана  Верховною  Радою  України. 
Суд  застосовує  інші  правові  акти,  прийняті  відповідним 
органом на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що 
встановлені  Конституцією  та  законами  України.  Суд  за-
стосовує  при  розгляді  справ Конвенцію про  захист  прав 
людини і основоположних свобод 1950 р. і протоколи до 
неї,  згоду  на  обов’язковість  яких  надано Верховною Ра-
дою України, та практику Європейського суду з прав лю-
дини  як  джерело  права. Суд  застосовує  норми  права  ін-
ших держав у разі, коли це передбачено законом України 
чи міжнародним договором, згода на обов’язковість яко-
го  надана  Верховною  Радою України»  [5].  У  зазначеній 
нормі  закріплено  положення щодо  практичної  реалізації 
принципу законності, за яким господарський процес здій-
снюється на підставі чинних нормативно-правових актів, 
яким притаманні певна ієрархічність, головуюча роль від-
водиться  Конституції  України  та  ратифікованим  міжна-
родним нормативним актам, які в сукупності становлять 
джерела (систему) господарського процесуального права. 
Зазначений принцип є конституційним, має загальногалу-
зевий  та  загальностадійний  характер,  саме  йому  прита-
манні особливості реалізації в окремих видах та на стадіях 
судочинства. 

Законність  у  діяльності  господарських  судів  означає 
цілковиту відповідність усіх судових рішень і процесуаль-
них дій суддів і учасників процесу, які здійснюються під 
час урегулювання спорів, нормам матеріального і проце-
суального права. Цей принцип «включає  вимогу до  суд-
дів правильно застосовувати норми матеріального права і 
здійснювати процесуальні дії, керуючись законодавством 
України про судочинство у господарських судах. Не мож-
на вважати принцип законності достатньою мірою реалі-
зованим, якщо у конкретній справі господарський суд по-
вно й об’єктивно не встановить дійсні обставини справи, 
права й обов’язки сторін» [6, с. 177]. Зазначене свідчить 
про уніфікацію процесуального законодавства, яка триває 
й по сьогоднішній день у рамках судової реформи. Як за-
значає О. Беляневич, «наслідком уніфікації процесуально-
го  законодавства  може  бути  визначено  надання  однома-
нітності правового регулювання процесуальних відносин 
(відносин  між  судом  та  іншими  учасниками  процесу  у 
зв’язку з вирішення спору про право або іншого правового 
питання), які складаються у зв’язку з іншими – матеріаль-
ними правовідносинами, що можуть істотно розрізнятися 
за принципами, методами правового регулювання, харак-
тером правового зв’язку між їх учасниками» [7, с. 98]. Та-
кож законність пов’язана з фактами господарського спору, 
які повинен дослідити й оцінити суд з високим ступенем 
імовірності,  застосувати  відповідні  положення  норм  ма-
теріального  та  процесуального  права.  Зазначені  факти  з 
нормативним опосередкуванням визначаються в мотиву-
вальній  частині  судового  рішення,  яку  формулює  суддя 
як результат вирішення господарського спору на підставі 
ст. 238 ГПК України, а також відповідно до новели ГПК 
України  щодо  постанови  апеляційної  інстанції  згідно  зі 
ст. 282 та постанови касаційної інстанції відповідно до ст. 
315 ГПК України, за якими чітко визначені частини зазна-
чених судових актів за аналогією із судовим рішенням.

Отже, принцип законності застосовується до мети, кін-
цевого результату господарського судочинства – рішення 
господарського суду, зміст якого містить положення щодо 
вирішення господарського спору по суті. Так, судова прак-
тика  доводить, що  «рішення  з  господарського  спору по-
винно прийматись у цілковитій відповідності  з нормами 
матеріального і процесуального права та фактичними об-
ставинами справи, з достовірністю встановленими госпо-

дарським судом, тобто з’ясованими шляхом дослідження 
та оцінки судом належних і допустимих доказів у конкрет-
ній справі» [8]. Також слушною є думка про те, що «здій-
снення  правосуддя  господарськими  судами  є  важливим 
інституційним  засобом реалізації  державної  економічної 
політики, оскільки, приймаючи рішення у господарських 
справах,  суди  одночасно  здійснюють  оцінку  законності 
конкретних дій суб’єктів господарювання та в подальшо-
му спрямовують їх у правове поле, що, у кінцевому під-
сумку,  сприяє  економічному  зростанню  нашої  держави» 
[9, с. 100].

Зазвичай «значення часових категорій у господарсько-
му процесі пов’язують зі значенням процесуальних стро-
ків,  адже  їхнє  загальне  значення  полягає  в  забезпеченні 
стабільності  і  визначеності  процесуальних  відносин  та 
загалом провадження в справі. Процесуальні строки вста-
новлюють певний часовий режим для вчинення процесу-
альних дій та, як наслідок, вони сприяють оптимальному 
здійсненню  правосуддя,  перешкоджаючи,  з  одного  боку, 
невиправданому затягуванню процесу, а з іншого – нада-
ють достатньо часу на реалізацію процесуальних прав та 
виконання  процесуальних  обов’язків.  Часові  параметри 
забезпечують  суб’єктам  процесуальних  правовідносин 
можливість належної підготовки  та належного  вчинення 
різноманітних  процесуальних  дій.  Ці  параметри  є  про-
цесуальними засобами впливу на поведінку несумлінних 
учасників  процесу,  на  виконання  ними  процесуальних 
обов’язків,  одночасно  дисциплінуючи  суд,  осіб,  які  бе-
руть участь у справі, інших учасників процесу» [10, с. 73]. 
Вважаємо, що саме встановлення процесуальних строків 
визначає  строковість  господарського  судочинства,  його 
оперативність, ефективність та дисциплінованість проце-
суальної поведінки його учасників. Слушною є думка О. 
Захарової щодо визначення процесуальних строків через 
загальні засади і завдання судочинства, тобто, на її думку, 
«значення процесуальних строків буде сприяти єдності су-
дової практики на виконання завдань цивільного судочин-
ства  щодо  забезпечення  справедливого,  неупередженого 
та  своєчасного  розгляду  і  вирішення  цивільних  справ» 
[11, с. 144].

Значення  процесуальних  строків  у  господарському 
процесі полягає в тому, що «саме вони:

–  забезпечують  стабільність  і  визначеність  господар-
ських  процесуальних  правовідносин,  господарського  су-
дочинства;

–  забезпечують  суб’єктам  правовідносин  можливість 
належно підготуватися і виконати певні процесуальні дії;

– є процесуальними засобами впливу на поведінку не-
сумлінних учасників процесу, на виконання ними проце-
суальних обов’язків;

– є засобами реалізації принципу раціональної проце-
суальної форми;

–  забезпечують  своєчасність  розгляду  і  вирішення 
справ у господарських судах;

–  створюють  оптимальний  режим  здійснення  право-
суддя;

–  надають  учасникам  господарського  судочинства 
можливість  скористатися  своїми  процесуальними  права-
ми і виконати покладені на них процесуальні обов’язки» 
[12, с. 98].

  З  вищезазначеного  можна  зробити  висновок  про  за-
гальне значення часових категорій у господарському про-
цесі, яке пов’язане  із судовим захистом та є його гаранті-
єю. Що стосується судового захисту, то слушною є думка  
Ю. Притики, який визначає «імперативність судового про-
цесу з публічними засадами» і зазначає, що «правосуддя в 
цивільних справах, перш за все, являє собою владну діяль-
ність юрисдикційних органів, спрямовану на застосування 
загальних нормативних приписів до конкретних приватно-
правових відносин через ухвалення правозастосовного акта 
індивідуального характеру. При цьому головний обов’язок 
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суду як суб’єкта процесуальних правовідносин – забезпе-
чити право  особи на  справедливий  та публічний  судовий 
розгляд справи в розумний строк. Публічні засади цивіль-
ного процесу України відтворюють міжнародний процесу-
альний  публічний  порядок,  який  створюють  міжнародні 
стандарти, принципи, норми, що гарантують справедливий 
судовий розгляд. Таким чином, змістом публічно-правових 
елементів в цивільному процесі є: 

а)  забезпечення розгляду юридичної  справи судом та 
врегулювання спірних матеріально-правових правовідно-
син шляхом ухвалення правозастосовного акта  індивіду-
ального характеру; 

б)  гарантування  дотримання  та  забезпечення  обов’я- 
зкових стандартів справедливого судового розгляду, зокре-
ма, права на доступ до суду, верховенства права, принципів 
правової визначеності та пропорційності» [13, с. 112]. 

Крім загальних положень щодо значення часових ка-
тегорій, можна  говорити про  спеціальне  значення,  через 
визначення і значення процесуальних строків у господар-
ському судочинстві. Так, С. Сереброва,  даючи визначен-
ня  процесуальних  строків,  зазначає, що  «це  встановлені 
кримінально-процесуальним законом проміжки часу, при-
значені  для  здійснення  (чи  нездійснення)  певних  проце-
суальних  дій,  які  являють  собою процесуальні  гарантії» 
[14, с. 169].  У такому ж плані, але трохи докладніше, ви-
словлюється Т. Морщакова, яка  вважає, що «встановлені  
в    кримінально-процесуальному    законодавстві    строки  
є  складовою  частиною  в  системі  діючих  процесуальних 
гарантій  і  служать  разом  з  іншими  процесуальними  за-
собами  досягненню  завдань  кримінального  судочинства 
в  кожній  справі»  [15,  с.  121].  У  свою  чергу,  Г. Юркова 
підкреслює, що «чітка  законодавча регламентація кримі-
нально-процесуальних строків – це важлива гарантія прав 
і законних інтересів учасників процесу, що полягає в об-
меженні часу для виконання тих чи інших процесуальних 
дій» [16, с. 36–37].

Будь-який строк, незалежно від способу його встанов-
лення,  призначення  та  тривалості,  має  велике  значення. 
Насамперед строки є найважливішим засобом, що «слугує 
для  стійкості  права  взагалі  і  впорядкуванню  суспільних 
відносин, без якого практично неможливо уявити жодного 
нормативного акта, якою б юридичною силою він не був 
наділений.  Встановлення  в  законі  порядку  обчислення, 
продовження  і  поновлення  строків  обумовлюється необ-
хідністю досягнення завдань кримінального судочинства 
та забезпечення законних інтересів і прав суб’єктів кримі-
нально-процесуальної діяльності» [17, с. 166]. Як слушно 
зазначав  О.  Ларін,  «строками  досудового  розслідування 
і  судового  розгляду  визначається  продуктивність  праці 
слідчих та суддів, а отже, і витрати матеріальних засобів 
на здійснення судочинства» [18, с. 26]. 

Встановлення в  законі процесуальних  строків полягає 
в тому, щоб швидкість судочинства не була надмірною і не 
перетворювалась  би  на  невиправдану  поспішність,  щоби 
часові  межі  кримінально-процесуальної  діяльності  до-
зволяли б усім  її учасникам реалізувати свої повноважен-
ня, а органам, які безпосередньо провадять кримінальний 
процес,  вирішити  покладені  на  них  завдання.  Видатний 
австрійський  письменник Франц Кафка  у  своєму  відомо-
му романі-притчі «Процес» писав: «З одного боку, швидке 
закінчення процесу відповідає загальним інтересам, але, з 
другого боку, розслідування має бути докладним у щонай-
менших подробицях, проте не забирати надто багато часу з 
огляду на пов’язані з ним величезні зусилля» [19, с. 30–31].

Значення  процесуальних  строків  також  пов’язане  з 
оперативністю  і строковістю. Так, слушною є думка про 
те,  що  «процесуальні  строки  є  необхідним  організацій-
ним  заходом,  що  забезпечує  оперативність  та  ефектив-
ність розслідування  злочинів,  а  також судового розгляду 
кримінальних справ. Організуюче значення встановлених 
законом строків визначається тим, що вони забезпечують 

достатній час та обумовлюють необхідні темпи вирішення 
завдань, які стоять перед органами та посадовими особа-
ми,  що  безпосередньо  провадять  кримінальне  судочин-
ство.  Без  наявності  встановлених  кримінально-процесу-
альним законом строків, без їх належного дотримання під 
час здійснення кримінального судочинства виникатимуть 
безліч    порушень  прав  та  законних  інтересів  особи,  які 
усунути і поновити дуже складно, а іноді неможливо. Дис-
кусійною є теза про те, що правильно пов’язувати юридич-
не значення цивільного процесуального строку з його за-
кінченням, а також те, що сплив строку не можна віднести 
ні до абсолютних, ні до відносних подій, а необхідно цей 
юридичний факт називати «умовною подією» [20, с. 11].  
Також можна говорити про значення оперативності і стро-
ковості через визначення їх як відповідних процесуальних 
принципів. У загальному вигляді їхнє значення полягає в 
тому, що вони є відправними пунктами під час тлумачення 
процесуальних норм із недостатньо визначеним змістом, 
під час виправлення недоліків у праві, дозволяють знайти 
правильне вирішення того чи іншого процесуального пи-
тання, якщо в чинному законодавстві відсутня відповідна 
норма. Принципи також є орієнтиром у нормотворчій ді-
яльності: вони визначають основні напрями, перспективи 
розвитку господарського судочинства, служать критерієм 
оцінки  обґрунтованості  пропозицій  щодо  змін  та  допо-
внень  до  чинного  законодавства.  Деякі  автори  наводять 
значення  окремих  господарсько-процесуальних  принци-
пів. Так, С. Смола зазначає, що «значення принципу про-
цесуальної економії полягає в тому, щоб під час вирішення 
справи в господарському суді найбільш повно, доцільно та 
своєчасно використовувати всі встановлені законом засо-
би для правильного й швидкого вирішення спору та усу-
нення недоліків у  господарській діяльності,  які виявлені 
при розгляді справи» [21, с. 42].

 Ю. Шекера узагальнює значення процесуальних стро-
ків в усіх процесах і виокремлює їхні чинники, а саме за-
значає, що «процесуальні строки:

–  виступають  засобом  забезпечення  своєчасності  ре-
алізації  (господарського,  цивільного,  адміністративного 
чи  кримінального)  судочинства,  що  визначає  тривалість 
їх форм, стадій, та вчинення окремих процесуальних дій 
і прийняття процесуальних рішень;

– є необхідним організаційним елементом, який забезпе-
чує оперативність та ефективність судового розгляду справ;

– спрямовані на забезпечення охорони прав і законних 
інтересів учасників процесу;

– є темпоральною формою визначення процесуальних 
відносин  та  окремих  процесуальних  дій  у  встановлених 
часових межах; забезпечують стабільність процесуальних 
відносин та провадження у справі, встановлюючи певний 
часовий режим їх реалізації;

– сприяють оптимальному здійсненню правосуддя;
– забезпечують суб’єктам процесуальних правовідно-

син можливість належної підготовки та реалізації певних 
процесуальних дій;

– є процесуальними умовами організаційного впливу 
на поведінку несумлінних учасників процесу;

– є засобами реалізації загальноправових та міжгалу-
зевих принципів процесуальних галузей права» [22, с. 72].

Висновки. Значення  часових  категорій  у  господар-
ському  процесі  насамперед  полягає  у  визначенні  про-
цесуально-регулятивного  впливу  у  вигляді  строковості, 
тобто  встановленні  конкретних  процесуальних  строків  і 
термінів  законом  або  судом.  Значення  часових  категорій 
визначається через їх взаємодію та вираз як господарсько-
процесуальних  принципів,  кількісних  показників  проце-
суального характеру (конкретні строки і терміни), проце-
суальних фактів (моменти (дії)) тощо. 

 Значення господарсько-процесуальних строків сприяє 
вирішенню  завдань  господарського  судочинства,  імпера-
тивно-формальній формі його виразу і здійснення.
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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

Стаття присвячена розкриттю змісту такої категорії, як «порядок розгляду спорів», визначенню її співвідношення з порядком за-
хисту суб’єктивного права, висвітленню особливостей визначення підсудності розгляду спорів, що виникають із зовнішньоекономічних 
договорів. За результатами аналізу законодавства України та підходів правової доктрини пропонується під порядком розгляду спору між 
сторонами розуміти комплекс внутрішньо узгоджених заходів захисту прав і законних інтересів контрагентів договору, передбачених як 
матеріальними нормами права, так і процесуальними, у т. ч. і міжнародними, про визначеність підсудності у вирішенні спорів із іноземним 
елементом.

Ключові слова: порядок розгляду спорів, юрисдикційна форма захисту, суб’єктивні права, норми процесуального права, норми 
матеріального права.

Статья посвящена раскрытию содержания такой категории, как «порядок рассмотрения споров», определению ее соотношения с 
порядком защиты субъективного права, освещению особенностей определения подсудности рассмотрения споров, возникающих из 
внешнеэкономических договоров. В результате проведенного анализа законодательства Украины и существующих подходов правовой 
доктрины предлагается под порядком рассмотрения спора между сторонами понимать комплекс внутренне согласованных мер защи-
ты прав и законных интересов контрагентов договора, предусмотренных как материальными нормами права, так и процессуальными,  
в т. ч. и международными, об определении подсудности в решении споров с иностранным элементом.

Ключевые слова: порядок рассмотрения споров, юрисдикционная форма защиты, субъективные права, нормы процессуального 
права, нормы материального права.
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The article is devoted to the disclosure of the content of such a category as “the procedure for reviewing disputes”, determining its relation-
ship with the procedure for protecting subjective law, clarifying the peculiarities of determining the jurisdiction of disputes arising out of foreign 
economic agreements. According to the results of the analysis of the legislation of Ukraine and the existing approaches of the legal doctrine, it 
is proposed, under the procedure of consideration of a dispute between the parties, to understand the complex of internally agreed measures to 
protect the rights and legitimate interests of counteragents of the agreement provided for both substantive law and procedural, including interna-
tional, on the determination of jurisdiction in the solution. disputes with a foreign element.

Key words: procedure for reviewing disputes, jurisdictional form of protection, subjective rights, norms of procedural law, norms of substantive 
law.

Розвиток  зовнішньоекономічних  відносин  України 
з  іншими  країнами  відкриває  нові  можливості  реаліза-
ції економічного потенціалу нашої держави та стимулює 
внутрішнє  виробництво.  Інтеграційні  процеси  у  міжна-
родній торгівлі, вибір країнами стратегічних партнерів та 
укладення з ними регіональних торговельних угод стають 
визначальними  у  забезпеченні  економічного  зростання 
економік і підвищенні добробуту суспільств. Зазначене та-
кож впливає і на вибір країни контрагентів національних 
суб’єктів господарювання.

Різні  аспекти  зовнішньоекономічної  діяльності 
суб’єктів  господарювання  були  предметом  розгляду  та-
ких  економістів  і  правників,  як  Ю.  Білик,  В.  Губенко,  
А. Ключевська, І. Крупка, М. Нелеп, В. Мовчан, Д. Покришка,  
С. Радзієвська, О. Шкурпій, О. Шнипко, М. Шульський та ін.

За  останні  роки  посилилися  торгівельні  зовнішньо-
економічні  відносини  між  Україною  та  Грузією.  Так,  за 
даними Державної служби статистики України, протягом 
9 місяців 2018 р. обсяги торгівлі товарами та послугами 
між Україною та Грузією збільшилися на 20,8% та склали 
478,8 млн дол. США. Обсяги експорту українських това-
рів і послуг збільшилися порівняно з відповідним минуло-
річним показником на 14,6% і становили 370,8 млн дол., а 
обсяги імпорту збільшилися на 48,4% і склали 108,0 млн 
дол. США [6].

Водночас  зовнішньоекономічна  діяльність  суб’єктів 
господарювання має  певні  ризики,  серед  яких  –  невико-
нання  або  неналежне  виконання  умов  договору.  Спори, 
що  виникають  із  договірних  відносин,  ускладнених  іно-
земним  елементом,  є  достатньо  специфічними  та  стосу-
ються не лише реалізації умов договору та застосування у 
зв’язку з цим норм матеріального та процесуального пра-
ва, а й у деяких випадках потребують з’ясування сутності 
категорій  правової  доктрини  та  тлумачення  стандартних 
положень договору.

Зокрема,  потребує  свого  обґрунтування  стандартна 
форма  визначення  сторонами  у  договорі  законодавства 
країни, яке має застосовуватися у разі виникнення спорів. 
Як свідчить судова практика, суди під час розгляду таких 
спорів цю частину договору тлумачать обмежено. Так, на-
приклад, Північний апеляційний господарський суд, роз-
глядаючи  господарську  справу  за  апеляційною  скаргою, 
обтяжену іноземним елементом, у своїй ухвалі вказав, що 
«узгоджена  сторонами  <…>  умова  в  договорі  визначає 
лише  матеріально-правову  норму  законодавства  країни, 
яка підлягає застосуванню у вирішенні спору, що виникає 
із правочину. Підсудність не визначається» [7]. Такий ви-
сновок  суд  зробив  щодо  пункту  зовнішньоекономічного 
договору,  в  якому  зазначалося, що  у  «разі  недосягнення 
сторонами згоди спори підлягають розгляду в порядку, ви-
значеному чинним законодавством Грузії».

Для  оцінки  правильності  й  універсальності  правової 
позиції суду, яка могла б у майбутньому стати прецеден-
том, слід з’ясувати, чи охоплює категорія «порядок розгля-
ду справи» лише матеріально-правову або лише процесу-
ально-правову норму, чи вона ґрунтується на застосуванні 
і матеріально-правової, і процесуально-правової норм.

Аналіз як матеріального, так і процесуального законо-
давства України дозволяє стверджувати, що воно не міс-
тить нормативного визначення терміна «порядок розгляду 
спорів».

У довідково-енциклопедичній літературі слово «поря-
док» має декілька значень: 1) певна послідовність, черго-

вість чого-небудь; 2) спосіб виконання, метод здійснення 
чого-небудь; 3) спосіб розміщення, розташування чогось; 
4) здійснюючи що-небудь, у процесі здійснення чогось [5].

На  відміну  від  законодавства,  правова  доктрина  ви-
робила теоретичні підходи, які можна покласти в основу 
тлумачення вказаного терміна.

Найбільш загальним є визначення порядку вирішення 
спорів  як  комплексу  внутрішньо  узгоджених,  передба-
чених законом заходів  із захисту суб’єктивних прав  і за-
конних  інтересів. У  наведеному  визначенні  зміст  слово-
сполучення  «порядок  вирішення  спорів»  безпосередньо 
пов’язується із захистом порушених прав суб’єкта права, 
які йому належать.

У свою чергу, захист суб’єктивних прав та охоронюва-
них законом  інтересів  здійснюється у передбаченому за-
коном порядку, тобто шляхом застосування належної фор-
ми, засобів  і способів захисту. Відповідно зміст порядку 
захисту прав розкривається через такі категорії, як форма, 
засіб і спосіб.

Під формою  захисту прав  розуміється  комплекс  вну-
трішньо узгоджених організаційних дій, спрямованих на 
захист суб’єктивних прав та охоронюваних законом інтер-
есів.  Існує  дві  основні форми  захисту  – юрисдикційна  і 
неюрисдикційна.

Юрисдикційна  форма  захисту  прав  –  це  діяльність 
уповноважених державних органів із захисту порушених, 
оспорюваних або невизнаних суб’єктивних прав. Зміст її 
полягає у тому, що особа (у нашому випадку – суб’єкт гос-
подарювання), права і законні інтереси якої порушені не-
законними діями іншої особи, може звернутися по захист 
до  державного  компетентного  органу,  зокрема  до  суду, 
уповноваженого  вчинити  відповідні  дії  для  поновлення 
порушеного права і припинення порушення.

У межах юрисдикційної форми захисту прав у право-
вій доктрині виокремлюють загальний  і спеціальний по-
рядки захисту. Відповідно до загальної форми захист прав 
та охоронюваних законом інтересів здійснюється у судо-
вому порядку. Спеціальною формою захисту є адміністра-
тивний  порядок  захисту  цих  прав,  який  застосовується 
лише у  випадках,  визначених  законодавством. Спеціаль-
ний порядок захисту прав здійснюється органами держав-
ного  управління,  або  органами Антимонопольного  комі-
тету України, або органами державної фіскальної служби 
України, третейськими судами, до компетенції яких нале-
жить вирішення спорів між суб’єктами господарювання.

Неюрисдикційна  форма  захисту  прав  та  охоронюва-
них законом інтересів суб’єктів господарювання передба-
чає захист їх прав, що здійснюється ними самостійно, без 
звернення  по  допомогу  до  державних  або  інших  компе-
тентних органів.

Переважною формою неюрисдикційного захисту є са-
мозахист, який проявляється в активних чи пасивних діях 
особи,  спрямованих  на  запобігання  чи  припинення  по-
рушення її суб’єктивного права. Відповідно до ст. 19 ЦК 
України самозахистом є застосування особою заходів про-
тидії, що не  заборонені  законом  і не суперечать мораль-
ним засадам суспільства.

Засобом захисту прав  і охоронюваних законом  інтер-
есів є позов – звернена до суду вимога про здійснення су-
дочинства, з одного боку, і звернена до відповідача мате-
ріально-правова вимога про виконання ним обов’язків або 
про визнання наявності чи відсутності правовідносин – з 
іншого.
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Засобом захисту прав і законних інтересів у спеціаль-
ному порядку є заява або скарга заінтересованої особи.

Під способами захисту суб’єктивних прав  і  законних 
інтересів  розуміються  закріплені  законом  матеріально-
правові заходи примусового порядку, завдяки яким відбу-
вається  поновлення,  визнання  порушених,  оспорюваних 
прав і здійснюється вплив на їх порушника.

Загальний перелік способів захисту суб’єктів господа-
рювання міститься у ст. 20 ГК України. Водночас відпо-
відно до ст. 5 ГПК України: «1. Здійснюючи правосуддя, 
господарський суд захищає права та  інтереси фізичних  і 
юридичних осіб, державні та суспільні інтереси у спосіб, 
визначений законом або договором.

2. У  випадку,  якщо  закон  або  договір  не  визначають 
ефективного способу захисту порушеного права чи інтер-
есу особи, котра звернулася до суду, суд відповідно до ви-
кладеної  в  позові  вимоги  такої  особи може  визначити  у 
своєму  рішенні  такий  спосіб  захисту, що  не  суперечить 
закону».

Хоча  в  законодавстві  України  відсутня  дефінітивна 
норма,  в  якій  містилося  б  визначення  словосполучення 
«порядок  захисту»  або  «порядок  розгляду»,  аналіз  його 
положень  дає  підстави  з’ясувати,  які  види  норм  права  є 
правовою основою здійснення такого порядку.

Натомість звернення до положень ГК України, зокре-
ма до ч. 3 ст. 20, дає підстави для висновку, що порядок 
захисту прав суб’єктів господарювання визначається цим 
Кодексом.

За  ст.  1  ГК  України  предметом  його  регулювання  є 
визначення основних засад господарювання в Україні та 
регулювання  господарських  відносин,  що  виникають  у 
процесі  організації  та  здійснення  господарської  діяль-
ності між суб’єктами господарювання, а також між цими 
суб’єктами та  іншими учасниками відносин у сфері гос-
подарювання.

Таким чином, порядок захисту прав суб’єктів господа-
рювання здійснюється матеріальними нормами господар-
ського права. Відповідно до них суб’єкт господарювання, 
права й охоронювані інтереси якого порушені, в межах дії 
норм матеріального права може обрати форму захисту та 
спосіб захисту. І форма, і спосіб захисту порушених прав 
та охоронюваних законом інтересів є складовими частина-
ми порядку захисту порушених прав.

Порядок  захисту  порушених  прав  включає  не  лише 
матеріальну,  а  й  процесуальну  складові  частини.  Такий 
висновок підтверджується положеннями ст. 1 ГПК Украї-
ни «Призначення Господарського процесуального кодексу 
України», а саме: «ГПК України визначає юрисдикцію та 
повноваження  господарських  судів,  встановлює  порядок 
здійснення судочинства у господарських судах».

Згідно з ч. 1 ст. 2 ГПК України «Завдання та основні 
засади  господарського  судочинства»:  «Завданням  госпо-
дарського  судочинства  є  справедливе,  неупереджене  та 
своєчасне  вирішення  судом  спорів,  пов’язаних  зі  здій-
сненням господарської діяльності, та розгляд інших справ, 
віднесених  до юрисдикції  господарського  суду,  з  метою 
ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорю-
ваних прав  і  законних  інтересів фізичних  та юридичних 
осіб, держави».

Викладене дає підставу для висновку, що захист прав і 
законних інтересів суб’єктів господарювання реалізується 
як у господарських, так і у господарських процесуальних 
правовідносинах.  Право  на  захист  суб’єктів  господарю-
вання  у  розумінні  матеріального  права  обмежується  ви-
бором способу та форми захисту, включаючи самозахист.  
У розумінні господарського процесуального права в межах 
юрисдикційної форми захисту – засобами процесуального 
захисту (позов, заперечення проти позову, забезпечуваль-
ними процесуальним заходами (заяви, клопотання) тощо).

Захист  прав  і  законних  інтересів  суб’єктів  господа-
рювання з позицій господарського процесуального права 

включає  сукупність  дозволених  законом  дій,  прийомів, 
способів,  які  визначаються  особливістю  диспозитивно-
імперативного  методу  господарського  процесуального 
права, що  використовує  суб’єкт  господарських  процесу-
альних відносин, права та законні інтереси якого порушу-
ються, оспорюються або не визнаються, з метою віднов-
лення порушеного права, припинення правопорушення чи 
запобігання  вчиненню  правопорушення  та  застосування 
господарських санкцій або заходів господарського проце-
суального примусу до правопорушника (ст. 131–135 ГПК 
України).

Закономірно виникає питання, як співвідносяться «по-
рядок захисту» та «порядок розгляду» за своїм змістом і 
чи можна обмежити «порядок розгляду спору» виключно 
процесуальною складовою частиною.

Для відповіді на це питання необхідно з’ясувати:
– що слід розуміти під категорією «спір»;
– як співвідносяться норми матеріального та процесу-

ального права.
Згідно з доктриною процесуального права спір – це фор-

мально визнані неврегульовані розбіжності між суб’єктами 
права  з  питань  застосування  нормативно-правових  актів, 
виконання  договорів  щодо  здійснення  прав  та  обов’язків 
сторін, дій і рішень органів влади і посадових осіб.

У теорії права загальновизнаним є положення, за яким 
процесуальне і матеріальне право співвідносяться як фор-
ма і зміст. Процесуальні правові норми виступають фор-
мою реалізації норм матеріального права. Норми процесу-
ального права виконують службову  (обслуговуючу) роль 
і  є  похідними  від  норм матеріального права. Предметом 
правового  регулювання  процесуальних  норм  є  суспільні 
відносини, що виникають у процесі реалізації норм мате-
ріального права.

Норми  матеріального  та  процесуального  права  слід 
розглядати як юридичні категорії, які виражають єдність 
двох сторін правового регулювання: безпосередньої юри-
дичної  регламентації  суспільних  відносин  і  процесуаль-
них форм судового захисту цих відносин.

Виходячи  з  викладеного,  можемо  зробити  висновок, 
що порядок розгляду  справ має  свою форму вираження, 
яка визначається нормами процесуального права, але сво-
їм  змістом форма  наповнюється  завдяки  нормам матері-
ального права, у разі порушення яких відбувається їх за-
хист у межах процесуальної форми.

Таким чином,  зміст  категорії  «порядок розгляду  спо-
ру» визначається сукупністю матеріальних і процесуаль-
них норм права. Отже, категорія «порядок розгляду спо-
ру» – комплекс внутрішньо узгоджених, передбачених як 
матеріальним,  так  і  процесуальним  законом  (нормами) 
заходів із захисту суб’єктивних прав і законних інтересів 
суб’єктів господарювання.

Для  встановлення  юридичного  змісту  поняття  «по-
рядок»,  за  яким  розглядається  чи  вирішується  спір  між 
суб’єктами господарських відносин, створеними за зако-
нами різних держав, доцільно звернутися до міжнародних 
нормативних актів.

Особливе значення для надання відповіді на поставле-
не запитання має правильна оцінка статусу і регулюючого 
впливу  процесуальних  норм  щодо  підсудності  справ  за 
участю  іноземних  осіб,  а  також  можливості  зміни  між-
народної підсудності спору угодою сторін і наслідків, що 
настають у разі застосування такої угоди, оскільки підсуд-
ність справ входить як одна зі складових частин порядку 
розгляду спорів.

Зазвичай остаточний розгляд будь-якого спору, за його 
наявності, передається контрагентами до судового органу.

Ст.  366  ГПК  України  від  06  листопада  1991  р.  
№ 1798-XII [1] встановлює, що підсудність справ за учас-
тю  іноземних  осіб  визначається  цим  Кодексом,  законом 
або міжнародним договором, згода на обов’язковість яко-
го надана Верховною Радою України.
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Відповідно  до  ст.  38  Закону  України  «Про  зовнішньо- 
економічну  діяльність»  від  16  квітня  1991  р.  №  959-XII  
1991 р. [3] спори, що виникають між суб’єктами зовнішньое-
кономічної діяльності, іноземними суб’єктами господарської 
діяльності, у процесі такої діяльності можуть розглядатися 
судами України, а також за згодою сторін спору – Міжнарод-
ним комерційним арбітражним судом і Морською арбітраж-
ною  комісією  при  Торгово-промисловій  палаті  України  та 
іншими органами вирішення спору, якщо це не суперечить 
чинним законам України або передбачено міжнародними до-
говорами України.

Ч.  1  ст.  76  Закону України  «Про  міжнародне  приватне 
право» від 23 червня 2005 р. № 2709-IV [4] визначено, що 
суди можуть приймати до  свого провадження  і  розглядати 
будь-які  справи  з  іноземним  елементом,  якщо  сторони пе-
редбачили  своєю  угодою  підсудність  справи  з  іноземним 
елементом  судам  України,  крім  випадків,  передбачених  
ст. 77 цього Закону.

Відповідно  до  ст.  23  ГПК  України  від  06  листопада  
1991 р. № 1798-XII у випадках, встановлених законом або 
міжнародним договором, згода на обов’язковість якого нада-
на Верховною Радою України, спір, який належить до юрис-
дикції господарського суду, може бути переданий за угодою 
сторін на вирішення суду іншої держави.

Розмежування компетенції  судів  здійснюється держава-
ми за допомогою норм підсудності спорів з «іноземним еле-
ментом» у міжнародних договорах,  зокрема договорах про 
надання правової допомоги.

Одним  із  таких  договорів  про  визначення  компетенції 
судів є Договір між Україною та Республікою Грузія про пра-
вову допомогу та правові відносини у цивільних і криміналь-
них справах, ратифікований Законом України № 451/95-ВР 
від 22 листопада 1995 р. [2].

Ч. 2 ст. 21 вказаного міжнародного акта не визначає ви-
ключну договірну компетенцію для розгляду справи в суді. 
Суди Договірних Сторін можуть розглядати справи і в інших 
випадках, якщо про це є письмова угода сторін. За наявнос-
ті такої угоди суд припиняє провадження у справі за заявою 
відповідача, якщо така заява зроблена до наведення запере-
чень по суті позову.

Вказана  норма  містить  застереження  щодо  недопусти-
мості угод, які змінюють правила виключної підсудності, пе-
редбачені процесуальним законодавством держав-учасниць 
договору, відсилаючи їх до внутрішнього процесуального за-
конодавства щодо виключної підсудності держав-учасників.

Кожна держава – учасник договору має право визначати 
сферу своєї виключної компетенції та зобов’язана поважати 
виключну компетенцію іншої держави.

Договір між Україною та Республікою Грузія про право-
ву допомогу та правові відносини у цивільних і криміналь-
них справах надає юридичним особам право на укладання 
угоди  про  договірну  підсудність,  однак  не  визначає  та  не 
встановлює ознаки й умови укладання  такої  угоди. Аналіз 
змісту зовнішньоекономічних договорів свідчить, що сторо-
ни, зазвичай, вирішують питання договірної підсудності не 
в окремій угоді, а обмежуються спеціальним положенням у 
зовнішньоекономічному  договорі,  в  якому  посилаються  на 
законодавство країни, за яким має розглядатися спір, як це 
мало місце у справі, що розглядалася Північним апеляцій-
ним господарським судом.

Таким чином, сторони договору визначають не компетен-
цію конкретного суду, а юрисдикцію судової установи, відпо-
відно до норм процесуального законодавства Грузії залежно 
від предмету спору на момент подання позову, з урахуван-
ням  наявності  виключної  підсудності.  Це  може  призвести 
до набуття повноважень на здійснення правосуддя як судів 
держави Грузія,  так  і направлення спору для вирішення за 
виключною підсудністю до судів держави Україна. Обрання 
такого способу визначення суду в угоді про підсудність має 
універсальний характер і не суперечить міжнародному пра-
ву. Вибір конкретного суду за такої форми угоди здійснюєть-

ся з урахуванням правил виключної підсудності, встановле-
них національним законодавством.

У разі застосування законодавства Республіки Грузія суд 
України, встановлюючи свою компетенцію у справі за дого-
вірною підсудністю, разом із використанням норм міжнарод-
ного  процесуального  законодавства  вимушений  буде  при-
йняти також положення процесуального закону Республіки 
Грузія  щодо  підсудності  справ,  незважаючи  на  неписаний 
принцип колізійного права незастосування іноземного про-
цесуального права.

Міжнародна підсудність є сукупністю правових норм, що 
мають процесуальний характер, які утворюють один із пра-
вових інститутів господарського процесуального права, що 
визначає компетенцію національних судів,  які розглядають 
спори за участю іноземних осіб. Регулювання цього  інсти-
туту відбувається як нормами міжнародних договорів, так і 
нормами національного права.

Вирішення питання про те, норми якого – матеріально-
го чи процесуального – права застосовуються до угоди про 
договірну юрисдикцію, вирішуються за допомогою встанов-
лення правової природи договору.

Угода  про  підсудність  є  процесуальним  договором, 
оскільки  її  безпосередня  дія  стосується  процесуальної  га-
лузі – вона обґрунтовує компетенцію суду, який у зв’язку з 
національними правовими нормами такою компетенцією не 
володіє.  Процесуальне  право  визначає  допустимість  і  дію 
цієї угоди. Водночас процесуальний закон не регулює умови 
і порядок укладення договору, за винятком встановлення ви-
мог, що стосуються його форми.

Наслідки угоди про підсудність пов’язані із галуззю про-
цесуального права і тому називаються процесуальними до-
говорами. Водночас підстава для укладення процесуальних 
договорів виходить з автономності сторін. Отже, не можна 
виключати вплив матеріального права. Угода про підсудність 
підпорядковується  подвійному  правовому  режиму:  укла-
дення угоди регулюється нормами матеріального права (що 
може бути застосоване до всього господарського договору та 
не стосується правових норм зі змісту угоди), а його порядок, 
зокрема умови допустимості дії (а також чинності), визнача-
ється згідно з процесуальними нормами.

Можливі колізії між матеріальним і процесуальним пра-
вом, а також колізія між процесуальними нормами, що по-
роджуються  правовими  вимогами,  у  яких  угода  про  зміну 
внутрішньої підсудності й угода про міжнародну підсудність 
підпорядковані різним процесуальним правилам, а саме на-
ціональному і міжнародному процесуальному праву.

У зв’язку з цим договірна міжнародна підсудність є важ-
ливою гарантією правильного і найбільш економічного вирі-
шення спору, своєрідним процесуальним забезпеченням ко-
лізійного регулювання, в т. ч. свободи сторін у виборі права, 
що застосовується до їх відносин.

Таким чином, спори, які підлягають розгляду в порядку, 
передбаченому  чинним  законодавством  Грузії,  підпадають 
під дію міжнародних процесуальних норм, що визначають 
міжнародну підсудність спорів сторін за договором.

За загальним правилом до обрання процесуальних норм 
застосовується принцип lex fori, процесуальне право (право, 
яке регулює застосування матеріального права, у цьому разі 
–  процесуальне  право,  регулює  порядок  вирішення  спору: 
порядок  подання  позову,  вирішення  спору  тощо)  не  може 
бути обрано сторонами, і застосовується процесуальне право 
країни вирішення спору.

Підсумовуючи викладене, можна зробити висновок, що 
під порядком розгляду спору між сторонами слід розуміти 
комплекс внутрішньо узгоджених заходів захисту прав і за-
конних  інтересів  контрагентів  договору,  передбачених  як 
матеріальними нормами права, так і процесуальними, у т. ч. 
і  міжнародними  про  визначеність  підсудності  у  вирішенні 
спорів з іноземним елементом. З огляду на викладене зведен-
ня  порядку  розгляду  спорів  лише  до матеріально-правової 
складової частини є невиправданим.
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Євроінтеграційні процеси в Україні зумовлюють перманентну актуальність дослідження питань, пов’язаних із запозиченням зако-
нодавчого досвіду європейських держав, що передбачає виділення конкретних напрямів, за якими запозичення є доцільним, а також 
формулювання пропозицій щодо удосконалення національного законодавства України. Вдалим прикладом для України в таких питаннях 
є Польща як держава-сусід нашої країни, в якої наявне соціалістичне минуле, а також вдалий досвід побудови успішної європейської 
держави. У Польщі протягом останніх двох десятків років здійснено чимало реформ, у тому числі й в соціальній сфері, і, як наслідок, 
дана держава є прекрасним прикладом для використання її позитивного досвіду. Досвід законотворення Польщі часто досліджується у 
працях вітчизняних науковців, а втім, праці, присвячені аналізу соціального законодавства, на сьогодні фактично відсутні, що свідчить 
про доцільність звернення до аналізу даного питання.

Ключові слова: соціальне законодавство, acquis communautaire, законодавство Польщі, соціальне законодавство Польщі, позитив-
ний досвід, використання позитивного досвіду, удосконалення соціального законодавства України.

Евроинтеграционные процессы в Украине обусловливают перманентную актуальность исследования вопросов, связанных с за-
имствованием законодательного опыта европейских государств, предусматривают выделение конкретных направлений, по которым 
заимствования целесообразны, а также формулирование предложений по совершенствованию национального законодательства Укра-
ины. Удачным примером для Украины в таких вопросах является Польша как государство-сосед нашей страны, у которой имеется 
социалистическое прошлое, а также удачный опыт построения успешного европейского государства. В Польше в течение последних 
двух десятков лет осуществлено немало реформ, в том числе и в социальной сфере, и, как следствие, данное государство является 
прекрасным примером для использования ее положительного опыта. Опыт законотворчества Польше часто исследуется в трудах отече-
ственных ученых, впрочем, труды, посвященные анализу социального законодательства, на сегодняшний день фактически отсутствуют, 
что свидетельствует о целесообразности обращения к анализу данного вопроса.

Ключевые слова: социальное законодательство, acquis communautaire, законодательство Польши, социальное законодательство 
Польши, положительный опыт, использование положительного опыта, совершенствование социального законодательства Украины.

European integration processes in Ukraine determine the permanent relevance of the study of issues related to the borrowing of legislative 
experience of European states, which provides for the identification of specific areas for which borrowing is appropriate, as well as the formulation 
of proposals for improving the national legislation of Ukraine. Poland, as a neighboring state of our country, which has a socialist past, as well 
as a successful experience in building a successful European state, is a good example for Ukraine. In Poland, during the last two decades, a lot 
of reforms have been made, including in the social sphere, and as a result, this state is a perfect example for using its positive experience. The 
experience of Polish lawmaking is often investigated in the works of domestic scholars, but the works devoted to the analysis of social legislation 
are virtually absent from today, which suggests the expediency of applying for an analysis of this issue.

Key words: social legislation, acquis communautaire, Polish legislation, social legislation of Poland, positive experience, use of positive 
experience, improvement of social legislation of Ukraine.

Україна у 2014 році задекларувала початок повномасш-
табних реформ у всіх сферах суспільного життя, переду-
сім щодо адаптації національного законодавства до acquis 
communautaire з метою майбутнього входження до складу 
Європейського Союзу. Зрозуміло, що на  тлі  євроінтегра-
ційних процесів намагання наблизитися до європейських 
стандартів і докладання зусиль для того, щоб відповідати 
їм, змушують науковців приділяти велику увагу питанням 
удосконалення  законодавства  загалом  та  окремим  його 
складникам, у тому числі й соціального. Світова спільнота 
активно сприяє процесу реформ, надаючи Україні значні 
ресурси для їх впровадження.

Аналіз  думок,  поглядів  учених-правників  дає  підстави 
зробити висновок, що в Україні поступово здійснюється роз-
виток та гармонізація законодавства з європейськими соці-
альними стандартами та з національними соціальними зако-
нодавствами інших кран. Не викликає сумнів, що при цьому 
слід враховувати досвід провідних європейських країн реалі-
зації соціального законодавства, зокрема Польщі. 

Акцентуємо увагу, що Польща є одним зі стратегічних 
партнерів України, який надає регулярну підтримку Укра-

їні в усіх сферах. На користь такої співпраці вплинули ста-
більні політичні, соціальні та господарські зв’язки, спіль-
ність кордону, а також політика сприяння, яку демонструє 
Польща щодо євроінтеграційної мети нашої держави. При 
цьому на науковому рівні часто відзначається, що з-поміж 
усіх стратегічних партерів України відносини із Польщею 
є найближчими та найважливішими.

Польща  є  державою,  національне  законодавство 
якої,  у  тому  числі  й  соціальне,  адаптоване  до  acquis 
communautaire.  Тому  натепер  соціальні  стандарти  в  да-
ній державі є значно вищими, ніж в Україні. Раніше нами 
було досліджено шляхи імплементації в соціальне законо-
давство України європейських соціальних стандартів [1], 
а  також  специфіку  адаптації  соціального  законодавства 
України до  законодавства ЄС  [2]. Тобто нами було  здій-
снено  аналіз  концептуальних  основ  соціального  законо-
давства в країнах ЄС загалом. Актуальність дослідження 
саме питання напрямів запозичення в Україну специфіки 
соціального  законодавства  в Польщі  полягає  в  тому, що 
дана  держава  по  суті  реалізувала  всі  ті  завдання,  які  на 
сьогодні ставить перед собою Україна, в тому числі і й в 
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соціальній  сфері.  Для  європейської  спільноти  одними  з 
фундаментальних  принципів  є  забезпечення  прав  люди-
ни  та  їхній  захист,  цінність  людського  життя  і  здоров’я 
та задоволення соціально-економічних потреб населення. 
Україна,  згідно  з  положеннями  Конституції  України  [3], 
є соціальною та правовою державою. Втім, ця «соціаль-
ність»  є  в  більшій мірі  задекларованою,  аніж  реальною, 
адже протягом періоду незалежності вітчизняний законо-
давець так і не зміг побудувати в Україні соціальну держа-
ву європейського  зразка. Враховуючи, що однією з умов 
євроінтеграції є адаптація національного законодавства до 
законодавства  Європейського  Союзу,  а  в  контексті  соці-
альної політики – належне забезпечення прав людини, по-
ваги до цінності її життя і здоров’я, а також соціально-еко-
номічне  забезпечення  на  рівні  європейських  стандартів, 
звернення  до  аналізу  соціального  законодавства  Польщі 
є  одним  із найперспективніших напрямів удосконалення 
національного соціального законодавства.

Питання,  пов’язані  з  дослідженням  законодавства 
Польщі  в  різноманітних  сферах,  регулярно  висвітлю-
ються  у  працях  вітчизняних  науковців.  Наприклад,  
В.В. Липчук та Н.В. Липчук здійснили дослідження соці-
альної кооперації в Польщі [4]; Н. Чорна дослідила укра-
їнсько-польське  економічне  співробітництво  [5];  Р.  Дем-
чишак розглянув особливості євроінтеграційного процесу 
в Польщі  [6]. Також різноманітні  аспекти  запозичення  в 
Україну  законотворчого  досвіду  Польщі  досліджували 
такі науковці, як: В.А. Андрушко, М.Б. Басараб, І.П. Бегей,  
О.В. Бородій, С.В. Бочаров, Х.М. Дейнега, О.М. Звягіна,  
Ю.В. Ковбасюк, Д.О. Красівський, Л.С. Мосора, І.В. По-
ліщук, А.І. Рибак, С.М. Синчук, А.О. Чаркіна та багато ін-
ших. Разом із тим більшість із зазначених праць присвяче-
ні загальним положенням польського законодавства або ж 
конкретним сферам, відмінним від соціальної сфери. Тож, 
фактично специфіка соціального законодавства Польщі у 
вітчизняній науковій літературі не розглянута, а відповід-
ні напрями запозичення в Україну не сформульовано.

Мета  дослідження  –  аналіз  соціального  законодав-
ства  Польщі,  визначення  його  позитивних  і  негативних 
аспектів;  співвідношення  із  соціальним  законодавством 
України; виділення напрямів запозичення в Україну; фор-
мулювання пропозицій щодо удосконалення  соціального 
законодавства України.

18.05.2012 року між Україною та Республікою Польща 
була укладена Угода про соціальне забезпечення [7], якою 
були врегульовані взаємні стосунки між обома державами 
у сфері соціального забезпечення. У статті 6 Угоди зазна-
чено, що без урахування винятків, за загальним правилом 
на  особу,  яка  підпадає  під  дію  цієї Угоди,  поширюється 
законодавство  тієї Договірної Сторони, на  території  якої 
вона  здійснює  трудову  діяльність.  Угодою  закріплено 
правове регулювання  таких питань,  як допомога по без-
робіттю, хвороба та материнство, пенсії, нещасні випадки 
на виробництві та професійні захворювання, допомога на 
поховання. Однакове застосування аналогічних положень 
до  громадян обох держав потребує наближення  соціаль-
ного законодавства України та Польщі. Тим більше, така 
мета посилюється тим, що соціальне законодавство Поль-
щі адаптоване до положень acquis communautaire, а перед 
Україною поставлена така ж задача.

Соціальним  законодавством  є  сукупність  правових 
норм,  що  регулюють  правовідносини  найманої  праці,  а 
також заходи надання допомоги особам, що не мають ко-
штів для існування. У контексті законодавства України це 
передусім Конституція України [3], Закони України «Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 
09.07.2003  р.  №  1058-IV  [8],  «Про  недержавне  пенсій-
не  забезпечення»  від  09.07.2003  р. №  1057-IV  [9],  «Про 
державну  допомогу  сім’ям  з  дітьми»  від  21.11.1992  р.  
№ 2811-XII [10], «Про державну соціальну допомогу осо-
бам  з  інвалідністю  з  дитинства  та  дітям  з  інвалідністю» 

від 16.11.2000 р. № 2109-III [11], «Про державну соціаль-
ну допомогу малозабезпеченим сім’ям» від 01.06.2000 р.  
№ 1768-III [12], «Про державну соціальну допомогу осо-
бам,  які не мають права на пенсію,  та  особам  з  інвалід-
ністю» від 18.05.2004 р. № 1727-IV [13], «Про основи со-
ціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21.03.1991 р. 
№ 875-XII [14], «Про основні засади соціального захисту 
ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Укра-
їні» від 16.12.1993 р. № 3721-XII [15], «Про пенсійне за-
безпечення» від 05.11.1991 р. № 1788-XII [16], «Про ста-
тус ветеранів війни,  гарантії  їх  соціального  захисту» від 
22.10.1993 р. № 3551-XII [17] тощо. Тобто, досліджуючи 
специфіку  соціального  законодавства  Польщі,  а  також 
встановлюючи напрями запозичення в Україну, варто пе-
редусім  звертати  увагу  на  нормативно-правові  акти,  які 
відповідають за змістом і сутністю вищенаведеним.

Обов’язок страхування на випадок певних соціальних 
ризиків, а також гарантії виплат у разі виникнення дано-
го ризику визначені цілою низкою правових актів, почи-
наючи з основного закону, тобто Конституції Республіки 
Польща (Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej) [18]. Окре-
мі галузі соціального забезпечення детально регулюються 
спеціальними законами, найважливішими з яких є Закони 
від 13 жовтня 1998 року «Про систему соціального стра-
хування» («o systemie ubezpieczeń społecznych»)  [19]; від  
17 грудня 1998 року «Про пенсії з Фонду соціального стра-
хування» («o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych») [20]; від 21 листопада 2008 року «Про на-
копичувальні пенсії» («o emeryturach kapitałowych») [21]; 
від 28 серпня 1997 року «Про організацію та функціону-
вання пенсійних фондів» («o organizacji  i funkcjonowaniu 
funduszy  emerytalnych»)  [22];  від  19  грудня  2008  року 
«Про  проміжні  пенсії  по  старості»  («o  emeryturach 
pomostowych») [23]; від 25 червня 1999 року «Щодо гро-
шових виплат за рахунок коштів соціального страхування 
в  разі  хвороби,  вагітності  та  пологів»  («o  świadczeniach 
pieniężnych  z  ubezpieczenia  społecznego w  razie  choroby  i 
macierzyństwa»)  [24];  від  30 жовтня  2002  року  «Про  со-
ціальне  страхування  від  нещасних  випадків  на  вироб-
ництві  та  професійних  захворювань»  («o  ubezpieczeniu 
społecznym  z  tytułu  wypadków  przy  pracy  i  chorób 
zawodowych»)  [25];  від  27  червня  2003  року  «Про  соці-
альні пенсії» («o rencie socjalnej») [26]; від 30 квітня 2004 
року «Про попередні пенсійні виплати» («o świadczeniach 
przedemerytalnych») [27]; від 23 січня 2008 року «Про пе-
ренесення пенсійних прав службовців Європейських спів-
товариств» («o przenoszeniu praw emerytalnych urzędników 
Wspólnot Europejskich») [28]. Також до соціального забез-
печення можна віднести надання медичних послуг, які на-
даються на підставі Закону від 27 серпня 2004 року «Про 
послуги  охорони  здоров’я,  що  фінансуються  за  рахунок 
публічних  коштів»  («o  świadczeniach  opieki  zdrowotnej 
finansowanych  ze  środków  publicznych»)  [29].  Допомо-
га по безробіттю надається у відповідності до положень 
Закону від 20 квітня 2004 року «Про сприяння працевла-
штуванню та про організацію ринку праці»  («o promocji 
zatrudnienia  i  instytucjach  rynku  pracy»)  [30].  Виплати  за 
рахунок  коштів  соціального  страхування фермерів  нада-
ються в силу Закону від 20 грудня 1990 року «Про соціаль-
не  страхування  фермерів»  («o  ubezpieczeniu  społecznym 
rolników») [31]. Виплати за рахунок коштів соціальної до-
помоги надаються на підставі Закону від 12 березня 2004 
року «Про соціальну допомогу»  («o pomocy społecznej») 
[32]. Допомога багатодітним сім’ям у Польщі надається на 
підставі Закону від 28 листопада 2003 року «Про сімейні 
виплати» («świadczeniach rodzinnych») [33]. Допомога опі-
кунам сплачується згідно із Законом від 4 квітня 2014 року  
«Про призначення  і виплату допомоги для опікунів»  («o 
ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów») [34]. Випла-
ти  за  рахунок  коштів  аліментного  фонду  надаються  на 
підставі Закону від 7 вересня 2007 року «Про допомогу, 
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що надається  особам,  які мають право на  аліменти»  («o 
pomocy  osobom  uprawnionym  do  alimentów»)  [35].  Про-
фесійна,  соціальна  реабілітація  та  працевлаштування 
осіб  з  інвалідністю  проводиться  на  підставі  Закону  від  
27 серпня 1997 року «Про професійну і соціальну реабі-
літацію та про працевлаштування осіб з інвалідністю» («o 
rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  oraz  zatrudnianiu  osób 
niepełnosprawnych»)  [36].  Окрім  перерахованих  норма-
тивно-правових  актів,  соціальне  забезпечення населення 
в Польщі здійснюється також за допомогою норм міжна-
родного  законодавства,  в  тому  числі  нормативно-право-
вих  актів Європейського Союзу. Але  разом  із  тим  варто 
враховувати,  що  польське  соціальне  законодавство  про-
йшло процес адаптації до положень acquis communautaire.  
А отже,  містить  усі  принципи  та  стандарти,  обов’язкові 
для соціального законодавства європейських держав.

Аналіз  змісту  польського  соціального  законодавства 
засвідчив  близькість  соціально-забезпечувальних  інсти-
тутів України та Польщі. Так, як ми пересвідчились, со-
ціальне законодавство Польщі складається з нормативно-
правових  актів,  які  врегульовують  систему  соціального 
страхування  в  Польщі,  соціальне  забезпечення,  систему 
медичного страхування, виплату допомоги по безробіттю 
та допомоги сім’ям  [37,  с.  11]. Порівнюючи Конституції 
обох держав, варто відзначити, що і Польща,  і Україна є 
соціальними державами. Так, у статті 1 Основного Закону 
України встановлено, що Україна є суверенна і незалежна, 
демократична,  соціальна, правова держава  [3]. Водночас 
у статті 2 польської Конституції визначено, що Польська 
Республіка є державою, яка «реалізує принципи соціаль-
ної  справедливості»  [18].  Фактично  статус  «соціальної 
держави»  та  «реалізація  принципів  соціальної  справед-
ливості»  є  близькими  за  значенням поняттями,  адже  со-
ціальною державою є така, в якій реалізовується принцип 
соціальної справедливості. Аналіз Конституції Польської 
республіки дозволяє виділити такі статті, присвячені соці-
альному захисту населення: соціальний захист ветеранів 
війн  за незалежність та особливо  інвалідів війни  (стаття 
19); право на соціальне забезпечення у випадку непрацез-
датності внаслідок хвороби або  інвалідності й у разі до-
сягнення пенсійного віку, а також соціальне забезпечення 
громадян, які залишились без роботи з незалежних від них 
обставин  і  без  інших  засобів  існування  (стаття 67);  пра-
во на доступ до медичної допомоги, що фінансується за 
рахунок публічних коштів, піклування про здоров’я дітей, 
вагітних  жінок,  осіб  з  фізичними  і  розумовими  вадами 
та осіб похилого віку (стаття 68); допомога у забезпечен-
ні  існування, адаптації до трудової діяльності, а також у 
соціальній комунікації особам з фізичними і розумовими 
вадами (стаття 69); безоплатне навчання в публічних шко-
лах  (стаття 70); право на особливу допомогу сім’ям, ма-
теріальний  і соціальний стан яких є скрутним, особливо 
багатодітним і неповним (стаття 71); задоволення житло-
вих потреб громадян, протидія бездомності, підтримання 
розвитку  соціального  будівництва,  заохочення  громадян 
на придбання власного житла (стаття 75) тощо. Порівню-
ючи дані положення з нормами Конституції України  [3], 
варто  відзначити,  що  вітчизняний  Основний  Закон  міс-
тить аналогічні положення. Так, у  статті 46 встановлено 
право громадян на соціальний захист, що включає право 
на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової 
втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з 
незалежних від них обставин, а також у старості та в ін-
ших випадках, передбачених  законом. В статті 47 регла-
ментовано право на житло, а також створення державою 
умов,  за яких кожний громадянин матиме  змогу побуду-
вати житло, придбати його у власність або взяти в оренду. 
Стаття 48 визначає право кожного на достатній життєвий 
рівень для себе і своєї сім’ї, що включає достатнє харчу-
вання, одяг, житло. Звернемо увагу на те, що аналогічне 
положення  в  Конституції  Польщі  відсутнє.  Польський 

законодавець підійшов до  врегулювання  даного питання 
дещо інакше – визначив сприяння сім’ям зі скрутним рів-
нем матеріального та соціального стану, втім, про забезпе-
чення життєвого рівня усіх громадян не йдеться. Стаття 49 
Конституції України встановлює право кожного на охоро-
ну здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування. 
Загалом, аналогічні положення містяться і в нормах Кон-
ституції  Польської  Республіки,  на  що  нами  вказувалось 
вище. Також на  рівні Конституції України  [3]  визначено 
права  на  безоплатність  дошкільної,  повної  загальної  се-
редньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних 
і комунальних навчальних закладах, а також на безоплат-
ність вищої освіти в державних і комунальних навчальних 
закладах на конкурсній основі. В даному контексті відзна-
чимо, що у Польщі безоплатною є освіта лише в публіч-
них школах,  тобто в даному контексті  відзначимо більш 
«соціальний»  характер  вітчизняних  норм,  пов’язаних  з 
освітою.  Також  Конституція  України  [3]  містить  деякі 
інші права, не передбачені Основним Законом Польської 
Республіки. Наприклад, статтею 59 передбачено право на 
безоплатну правничу допомогу у випадках, передбачених 
законом. 

Тож,  звернемо  увагу  на  те,  що  Конституція  Украї-
ни  [3]  та  Конституція  Республіки  Польща  (Konstytucja 
Rzeczypospolitej  Polskiej)  [18]  є  загалом  близькими  за 
змістом. Це можна пояснити тим, що вітчизняний Осно-
вний Закон розроблявся з урахуванням європейських кон-
ституцій, і тому він є нормативно-правовим актом, який із 
«соціального»  аспекту  відповідає  кращим  європейським 
зразкам. Разом із тим відзначимо, що в окремих моментах 
Україна є більш соціальною державою, аніж Польща:

1) у питаннях забезпечення достатнього життєвого рівня 
громадян, що включає достатнє харчування, одяг, житло –  
Польська Республіка на себе не бере таких зобов’язань;

2)  у  питаннях  освіти  –  в Польській  Республіці  безо-
платною є освіта виключно в публічних школах, а Україна 
надає можливість безоплатної освіти на більшій кількості 
освітніх рівнів та в більшій кількості навчальних закладів.

Не можна  зробити  однозначний  висновок  із  приводу 
того, яка з конституцій у соціальному аспекті є більш до-
сконалою. У даному контексті дійдемо висновку, що для 
громадян держави більш важливим є реальне виконання 
положень Конституції в повсякденному житті. Як демон-
струє  досвід  України,  положення  Основного  Закону  не 
завжди виконуються на практиці, зокрема щодо безоплат-
ності освіти та медицини. 

Аналіз соціального законодавства України та Польщі, 
а саме законів, які були наведені нами в даній статті, до-
зволяє зробити висновок про схожість змісту соціального 
законодавства  обох  держав,  адже  загалом  вищенаведені 
нормативно-правові  акти  в  Україні  врегульовують  ана-
логічні  сфери.  Підтвердженням  схожості  української  та 
польської соціальних систем є перелік суб’єктів, які здій-
снюють соціальне забезпечення в Польщі: 1) Управління 
соціального  страхування  (УСС)  –  грошова  і  негрошова 
(натуральна)  допомога,  що  надається  в  межах  поперед-
ження виплат по інвалідності з коштів соціального стра-
хування (аналог українського Фонду соціального страху-
вання України); 2) Каса соціального страхування фермерів 
(КССФ) – грошові виплати і негрошові послуги в межах 
попередження  непрацездатності  за  рахунок  коштів  соці-
ального страхування фермерів (подібний суб’єкт в Укра-
їні  відсутній,  а його функції  здійснює Фонд соціального 
страхування України); 3) Міністерство праці та соціальної 
політики (МПтСП) – допомога по безробіттю, сімейні та 
соціальні допомоги за рахунок коштів соціальної допомо-
ги  (в Україні  аналогічний  орган має  назву Міністерство 
соціальної політики України); 4) Національний фонд охо-
рони здоров’я (НФОЗ) – негрошова допомога за рахунок 
коштів соціального страхування (його функції також здій-
снює Фонд соціального страхування України); 5) відкриті 
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пенсійні фонди (ВПФ) – накопичують і інвестують кошти, 
призначені для фінансування частини нової пенсії в межах 
обов’язкового другого рівня пенсійної системи (аналог на-
копичувальної системи пенсійного забезпечення в Україні 
й, відповідно, накопичувальних пенсійних фондів); 6) кор-
поративні пенсійні програми (КПП) – вони накопичують 
та інвестують кошти, призначені для фінансування додат-
кової (добровільної) частини нової пенсії в межах третьо-
го рівня пенсійної системи (корпоративні пенсійні фонди 
також діють і в Україні на рівні недержавного пенсійного 
забезпечення [37, с. 11]. Тобто, як можемо переконатись, 
системи соціального забезпечення України та Польщі дій-
сно мають  спільні  риси,  які  передусім  полягають  у  схо-
жій структурі соціального забезпечення, а також подібних 
суб’єктах, які й здійснюють соціальне забезпечення насе-
лення. Аналіз перерахованих вище нормативно-правових 
актів свідчить про те, що їхній зміст є близьким до вітчиз-
няних  аналогів.  Загалом,  проблематично  сформулювати 
конкретні напрями запозичення польського досвіду, адже 
порівняння законодавства обох держав свідчить про схо-
жість обох систем Польщі та України, а також про близь-
кість норм національних законодавств.

Під час аналізу соціального законодавства України та 
Польщі варто зробити висновок про те, що окремим «со-
ціальним»  законам  України  в  польському  законодавстві 
відповідають аналогічні нормативно-правові акти. Напри-
клад,  Закону України  «Про  загальнообов’язкове  держав-
не пенсійне страхування» від 09.07.2003 р. № 1058-IV [8] 
відповідають Закони Польської Республіки від 13 жовтня 
1998  року  «Про  систему  соціального  страхування»  («o 
systemie  ubezpieczeń  społecznych»)  [19],  від  30  жовтня 
2002 року «Про соціальне страхування від нещасних ви-
падків  на  виробництві  та  професійних  захворювань»  
(«o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy 
i chorób zawodowych») [25]. Закону України «Про пенсійне 
забезпечення» від 05.11.1991 р. № 1788-XII [16] відповіда-
ють польські закони від 17 грудня 1998 року «Про пенсії з 
Фонду соціального страхування» («o emeryturach i rentach 
z  Funduszu Ubezpieczeń  Społecznych»)  [20],  від  28  серп-
ня  1997  року  «Про  організацію  та  функціонування  пен-
сійних фондів»  («o  organizacji  i  funkcjonowaniu  funduszy 
emerytalnych») [22] та інші нормативно-правові акти. При-
чому якщо в Україні цілеспрямовано здійснюється політи-
ка щодо зменшення кількості нормативно-правових актів 
шляхом консолідації, то в Польській Республіці кількість 
нормативно-правових  актів  соціального  законодавства  є 
значно  більшою. При  цьому  зміст  нормативно-правових 
актів соціального законодавства України та Польщі є дуже 
близьким, що ускладнює подальше вдосконалення законо-
давства України на основі польського досвіду. 

Втім,  окремі  шляхи  удосконалення  законодавства 
України  все ж можна  виділити.  Так,  у  Законі  «Про  сис-
тему  соціального  страхування»  («o  systemie  ubezpieczeń 
społecznych»)  від  13  жовтня  1998  року  [19]  визначено 
джерела доходів Фонду соціального страхування Польщі, 
серед  яких  більшість  напрямів,  які  відповідають  джере-
лам  формування  коштів  Фонду  соціального  страхуван-
ня України, визначених у статті 11 Закону України «Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 
09.07.2003  р. №  1058-IV  [8].  Але  звернемо  на  увагу  на 
один напрям, про доцільність впровадження якого в Укра-
їні час від часу ведуть наукові дискусії. Так, доходи Фонду 
соціального страхування Польщі включають, зокрема, від-
сотки, нараховані на кошти, розміщені на банківському ра-
хунку Фонду соціального страхування.  Іншими словами, 
Фонд  соціального  страхування  Польщі  регулярно  попо-
внюється коштами за рахунок відсотків, отриманих за роз-
міщення коштів Фонду на банківських рахунках. Подібна 
норма встановлена і у вітчизняному законодавстві. Зокре-
ма, згідно з пунктом 4 частини 1 статті 11 Закону України 
«Про  загальнообов’язкове державне пенсійне страхуван-

ня» від 09.07.2003 р. № 1058-IV [8] одним із джерел фор-
мування коштів Фонду соціального страхування України є 
доходи від розміщення тимчасово вільних коштів, у тому 
числі резерву коштів Фонду. Згідно зі статтею 4 цього ж 
нормативно-правового акту, до коштів Фонду соціального 
страхування України  застосовується  казначейська форма 
обслуговування. Це означає, що кошти даного органу роз-
міщують на рахунках Державного казначейства України, 
але  в  разі  наявності  у Фонду  тимчасово  вільних  коштів 
вони  можуть  розміщуватись  на  депозитних  рахунках  у 
банках,  із  метою  подальшого  отримання  відсотків.  На 
нашу думку, польська модель є більш вдалою з огляду на 
те, що в цій державі відсутні обмеження щодо розміщен-
ня коштів Фонду соціального страхування на банківських 
рахунках. Як наслідок, дане джерело формування коштів 
Фонду соціального страхування  є  значно ефективнішим, 
ніж в Україні.

Тож,  виділяємо  перспективний  напрям  запозичення 
позитивного досвіду правового регулювання соціального 
забезпечення Польщі в українську правову систему: варто 
зняти обмеження щодо розміщення виключно тимчасово 
вільних  коштів  Фонду  соціального  страхування  Украї-
ни на банківських рахунках. Пропонуємо змінити форму 
обслуговування  коштів  Фонду  соціального  страхуван-
ня України  з  казначейської  на  банківську, що  дозволить 
більш ефективно використовувати кошти фонду.

Для реалізації даного напряму варто:
1) внести такі зміни до частини 4 статті 4 Закону Укра-

їни «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страху-
вання» від 09.07.2003 р. № 1058-IV [8]: «…4. До коштів 
Фонду  застосовується  банківська  форма  обслуговуван-
ня в порядку, передбаченому для обслуговування коштів  
соціального страхування України»;

2) внести зміни до пункту 4 частини 1 статті 11 Зако-
ну України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне 
страхування» від 09.07.2003 р. № 1058-IV [8] та сформу-
лювати його таким чином: «4) відсотки, нараховані на ко-
шти, розміщені на банківському рахунку Фонду соціаль-
ного страхування України»;

3)  скасування  Постанови  Кабінету  Міністрів  Укра-
їни  від  22.01.2003  р.  №  111  «Про  затвердження  По-
рядку  розміщення  тимчасово  вільних  коштів  фондів 
загальнообов’язкового  державного  соціального  страху-
вання, у тому числі резерву коштів цих фондів, на вклад-
них (депозитних) рахунках» [38] та прийняття Постанови 
«Про  затвердження  Порядку  розміщення  коштів  фондів 
загальнообов’язкового державного соціального страхуван-
ня, у тому числі резерву коштів цих фондів, на вкладних 
(депозитних) рахунках», в якій, зокрема, варто закріпити 
такі положення: «1. Кошти фондів загальнообов’язкового 
державного  соціального  страхування  перераховуються 
на  вкладні  (депозитні)  рахунки,  відкриті фондами у  від-
повідних  установах  комерційних  банків  України,  якщо 
інше  не  передбачено  законодавством;  2.  Рішення  про 
встановлення  лімітів  для  розміщення  коштів  на  вклад-
них (депозитних) рахунках приймають правління фондів 
за поданням виконавчих дирекцій цих фондів; 3. З метою 
уникнення ризику втрати кошти розміщуються відповід-
но  до  законодавства  на  вкладних  (депозитних)  рахунках 
в установах різних комерційних банків, які провадять ді-
яльність на банківському ринку України не менше п’яти 
років і дотримуються нормативів Національного банку не 
менше трьох років; 4. Банківські установи для розміщен-
ня коштів визначаються на конкурсній основі правління-
ми  фондів;  5.  Порядок  проведення  конкурсного  відбору 
банків для розміщення коштів затверджується правління-
ми фондів; 6. Для проведення конкурсного відбору банків 
правління фондів утворюють конкурсні комісії, до складу 
яких входять представники наглядових рад, правлінь і ви-
конавчих дирекцій фондів, а також Національного банку 
(за згодою); 7. У рішенні конкурсних комісій зазначається 
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не менше трьох банків, які пропонуються для розміщен-
ня коштів на вкладних (депозитних) рахунках, пропозиції 
яких відповідають конкурсним умовам; 8. Кошти  (відсо-
тки), одержані від розміщення коштів на вкладних (депо-
зитних) рахунках, зараховуються до складу коштів фондів 
і  використовуються  ними  відповідно  до  законодавства  з 
окремих  видів  загальнообов’язкового  державного  соці-
ального  страхування;  9.  Виконавчі  дирекції  фондів  що-
кварталу інформують правління фондів про кошти (відсо-
тки),  одержані  фондами  від  розміщення  їхніх  коштів  на 
вкладних (депозитних) рахунках».

Таким чином, наше дослідження засвідчило, що в обох 
державах (Україні та Польській Республіці) соціальне за-
конодавство  становить  схожий  перелік  нормативно-пра-
вових  актів.  Зміст  актів  соціального  законодавства  обох 
держав  є  дуже  близьким,  що  ускладнює  розроблення 
конкретних пропозицій  до  удосконалення національного 
законодавства  на  основі  польського  досвіду  в  контексті 
врахування вимог актів ЄС. Також для забезпечення соці-
ального захисту населення і в Польщі, і в Україні створено 
схожі інституції.

Із  нашого  дослідження можемо  відзначити  наявність 
певних переваг соціального  законодавства України в по-
рівнянні із соціальним законодавством Польщі:

1) передбачення більшої кількості гарантій соціально-
го забезпечення населення в нормах Конституції України і 
порівнянні з Конституцією Польської Республіки;

2) в Україні поступово зменшується кількість норма-
тивно-правових  актів  соціального  законодавства,  в  тому 
числі й шляхом консолідації, тоді як у Польщі соціальне 
законодавство становить занадто масштабну систему нор-
мативно-правових актів.

Щодо  переваг  польського  соціального  законодавства 
перед українським, то, на нашу думку, вони є такими:

1) встановлені в Конституції соціальні гарантії більш 
ймовірні до реального виконання, тоді як не всі соціальні 
гарантії Конституції України реалізовуються на практиці;

2) польське законодавство характеризується більш до-
сконалою системою використання коштів Фонду соціаль-
ного страхування Польщі.

Таким  чином,  зробимо  висновок  про  те, що  в  цілому 
соціальне  законодавство України та Польщі на сьогодні  є 
співставними.  В  обох  державах  функціонують  ідентичні 
соціально-забезпечувальні  інститути,  прийнято  законо-
давчі акти, близькі  за  змістом. Це свідчить про те, що ві-
тчизняний  законодавець  під  час  розроблення  соціального 
законодавства України міг звертати увагу на законодавство 
Польщі,  а  також  положення  acquis  communautaire.  Тож, 
зробимо висновок про те, що Польща є вдалим прикладом 
для  України  в  контексті  законотворення,  а  також  євроін-
теграції, втім у сфері соціального законодавства відповід-
ні норми обох держав уже на сьогодні є дуже близькими.  
А  отже,  суттєве  вдосконалення  вітчизняного  соціального 
законодавства на основі досвіду Польщі є проблематичним. 
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РОЗІРВАННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ З ІНІЦІАТИВИ ПРАЦІВНИКА 
ЗА ПРОЕКТОМ НОВОГО ТРУДОВОГО КОДЕКСУ

TERMINATION OF THE LABOR CONTRACT ON THE INITIATIVE 
OF THE EMPLOYEE UNDER THE PROJECT OF THE NEW LABOR CODE

Менів Л.Д., 
кандидат юридичних наук, доцент, 

доцент кафедри цивільного права та процесу 
Університету державної фіскальної служби України

Стаття присвячена висвітленню окремих питань реалізації прав працівників у разі розірвання ними трудового договору за власним 
бажанням. Автор акцентує увагу на новаціях реалізації прав працівників у разі розірвання трудового договору за власним бажанням, які 
передбачені в проеті Трудового кодексу України. Зазначається, що захист трудових прав працівників, які розривають договір за власним 
бажанням, потребує вдосконалення з урахуванням закордонного досвіду.

Ключові слова: працівник, трудовий договір, розірвання трудового договору за власним бажанням, попередження про звільнення, 
звільнення працівника, проект Трудового кодексу.

Статья посвящена освещению отдельных вопросов реализации прав работников при расторжении ими трудового договора по соб-
ственному желанию. Автор акцентирует внимание на новациях реализации прав работников при расторжении трудового договора по 
собственному желанию, предусмотренных проектом Трудового кодекса Украины. Отмечается, что защита трудовых прав работников, 
которые расторгают договор по собственному желанию, нуждается в совершенствовании с учетом зарубежного опыта.

Ключевые слова: работник, трудовой договор, расторжение трудового договора по собственному желанию, предупреждения об 
увольнении, увольнение работника, проект Трудового кодекса.

The article is devoted to the clarification of certain issues of the rights of employees when they terminate their employment contract on their 
own. The author focuses on problematic issues and innovations in the implementation of workers’ rights when termination of an employment con-
tract of their own accord. It is noted that the protection of labor rights of employees who break the contract on their own will require improvement 
and improvement taking into account foreign experience.

Key words: employee, labor contract, termination of employment contract of their own accord, notice of dismissal, dismissal of employee.

Постановка проблеми. У  контексті  роботи  Вер-
ховної  Ради  України  над  проектом  Трудового  кодексу 
(далі – ТК) питання правового регулювання розірвання 
трудового  договору,  зокрема  з  ініціативи  працівника, 
є  надзвичайно  актуальними.  Питанням  правового  ре-
гулювання  розірвання  трудового  договору  також  при-
ділена  увага  в  Меморандумі  технічних  зауважень  до 
проекту  Трудового  кодексу  України  Міжнародної  ор-
ганізації  праці.  Зазначено  недоліки  відповідних  розді-
лів  проекту ТК України, що  потребують  узгодження  з 

нормами  міжнародного  права  та  європейської  практи-
ки. Застарілі норми чинного Кодексу законів про працю 
(далі – КЗпП) України, прогалини в правовому регулю-
ванні не сприяють правильному застосуванню правових 
норм  про  розірвання  трудового  договору  з  ініціативи 
працівника та єдності судової практики. Це все потре-
бує переосмислення норм, що регламентують  інститут 
припинення трудових правовідносин, а також норм, що 
містять  конкретні  підстави  для  розірвання  трудового 
договору з ініціативи працівника
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Стан дослідження.  Питання  правового  регулювання 
припинення  трудового  договору  як  одного  з  основних  і 
важливих  інститутів  трудового  права  завжди  пербува-
ли  в  центрі  уваги  провідних  учених  у  галузі  трудового 
права.  Зокрема,  питання  розірвання  трудового  догово-
ру  з  ініціатив  працівника  досліджували:  Н.Б.  Болотіна,  
B.C.  Венедіктов,  П.І.  Жигалкін,  В.В.  Жернаков,  
Д.М. Кравцов, А.Р. Мацюк, П.Д. Пилипенко,  С.М. При-
липко, О.І. Процевський, О.В. Стасів, С.В. Стичинський, 
Н.М. Хуторян, А.Р. Чанишева, О.М. Ярошенко й ін.

Незважаючи на  велику  зацікавленість науковців  і  ак-
туальність теми дослідження, зазначене питання сьогодні 
ще не опрацьоване належним чином, правовий механізм 
регулювання звільнення з ініціативи працівника є застарі-
лим та потребує системного нового підходу, який би від-
повідав умовам сьогодення.

Мета статті –  дослідити  проект  Трудового  кодексу 
України в частині розірвання трудового договору з  ініці-
ативи  працівника  і  запропонувати  нові  підходи  до  регу-
лювання трудових відносин у зазнченій сфері, які повною 
мірою відповідали би потребам сучасної ринкової еконо-
міки.

Виклад основного матеріалу. Багато  років  у  нашій 
державі  говорять про необхідність  ухвалення нового  су-
часного трудового законодавства, яке би відповідало умо-
вам  ринкових  відносин.  Робота  над  проектом Трудового 
Кодексу України була на порядку денному неодноразово, 
але жодного разу це питання не вирішено.

Сьогодні  головна  мета  ухвалення  нового  Трудового 
кодексу  України  –  забезпечити  баланс  між  інтересами 
держави,  профспілок,  які  представляють  працівників,  та 
роботодавців. Одними з найактуальніших питань Кодексу 
є питання припинення трудового договору, серед яких на 
окрему увагу заслуговують питання розірвання трудового 
договору з ініціативи працівника.

Будь-який працівник має право за власним бажанням 
розірвати з роботодавцем трудовий договір, попередивши 
його про це в письмовій формі не пізніше ніж за два тижні. 
А звільнення за власною ініціативою – це добровільне во-
левиявлення працівника, а не примус із боку роботодавця 
чи третіх осіб [1, с. 148]. 

В.І.  Прокопенко  висловлює  думку  про  наявність  за-
лежності порядку розірвання трудового договору з  ініці-
ативи працівника від виду трудового договору (строковий 
або укладений на невизначений строк), підкреслюючи, що 
для  розірвання  трудового  договору,  укладеного  на  неви-
значений строк, працівник повинен звернутися до власни-
ка або уповноваженого ним органу з письмовою заявою, 
якою попереджує роботодавця за два тижні про бажання 
припинити трудові відносини [2, с. 154].

Г.І.  Чанишева  та  Н.Б.  Болотіна  зазначають,  що  для 
такого звільнення не вимагається жодних поважних при-
чин,  головним  є  бажання  працівника,  і  відокремлюють 
зобов’язання власника щодо звільнення працівника: при-
йняти заяву про звільнення, організувати прийом матері-
альних цінностей, якщо такі перебували у віданні праців-
ника [3, с. 117].

Із першого погляду на § 3 «Припинення трудових від-
носин у зв’язку з розірванням трудового договору за іні-
ціативою  працівника»  гл.  5  проекту  Трудового  кодексу 
України [4, с. 117] можна зробити висновок, що правове 
регулювання розірвання  трудового договору  з  ініціативи 
працівника  порівняно  із  чинним  КЗпП  України  зазнало 
істотних змін. Хоча за обсягом, за кількістю норм майже 
нічого не змінилося, їх наповнення набуло іншого змісту. 
Зупинимося на новелах проекту Трудового кодексу Украї-
ни, які, на нашу думку, можуть істотно вплинути на обсяг 
прав та обов’язків учасників трудових правовідносин.

У проекті Трудового кодексу – три статті (84, 85, 86), 
які передбачають порядок розірвання трудового договору 
з ініціативи працівника. 

Так,  відповідно  до  ст.  84  проекту Трудового  кодексу, 
працівник має право в будь-який час за власною ініціати-
вою розірвати трудовий договір, попередивши про це ро-
ботодавця за два тижні шляхом подання письмової заяви, 
що  підлягає  обов’язковій  реєстрації.  Законодавець  про-
понує  зберегти  двотиженивий  термін  попередження  про 
звільнення,  але  новелою  цієї  статті  є  те, що,  на  відміну 
від  чинного  КЗпП України,  заява  про  розірвання  трудо-
вого договору підлягає  обов’язковій реєстрації.  Безпере-
чно, зазначена новела є позитивним кроком щодо захисту 
прав працівників, які мають подати заяву про звільнення 
за власним бажанням, і вони зможуть, за необхідності, до-
вести факт подання заяви. 

Також новелою цієї статті є те, що працівник має пра-
во до закінчення строку випробування розірвати трудовий 
договір за власною ініціативою шляхом подання письмо-
вої заяви про це за три дні до визначеного ним дня звіль-
нення. У жодній статті чинного КЗпП України така умова 
не  зазначалася  взагалі,  отже,  працівник,  подавши  заяву 
про звільнення за власним бажанням, повинен відпрацю-
вати два  тижні,  крім випадків, передбачених чинним  за-
конодавством.

Новим положенням цієї статті є умова про те, що за-
бороняється відмовляти в прийнятті заяви про розірвання 
трудового договору через відсутність погодження її з будь-
якими  посадовими  особами.  Сьогодні  на  практиці  таке 
погодження  дуже  часто  має  місце.  І  працівник  повинен 
витратити певний час та інші ресурси, щоб отримати по-
годження на звільнення. Однак, на нашу думку, доцільно 
було б у проекті передбачити заборону взагалі на будь-яке 
погодження заяви про звільнення працівника за власним 
бажанням  і визначити, що тільки роботодавець підписує 
заяву про звільнення.

Позитивним у проеті є те, що, на відміну від чинного 
КЗпП України, чітко передбачена процедура відкликання 
заяви  про  розірвання  трудового  договору  працівником. 
Так, працівник незалежно від згоди роботодавця може від-
кликати раніше подану роботодавцеві заяву про розірван-
ня трудового договору шляхом подання відповідної заяви 
протягом строку попередження про звільнення. Роботода-
вець має право відмовити в задоволенні такої заяви, якщо 
на місце працівника  запрошено  іншу особу, якій немож-
ливо відмовити в укладенні трудового договору відповід-
но до вимог законодавства. У чинній сьогодні ст. 38 КЗпП 
України зазначається, що коли працівник після закінчення 
строку попередження про звільнення не залишив роботи 
і не вимагає розірвання трудового договору, власник або 
уповноважений ним орган не має права звільнити його за 
поданою раніше заявою, крім випадків, коли на його місце 
запрошено іншого працівника, якому, відповідно до зако-
нодавства, не може бути відмовлено в укладенні трудового 
договору. Зі смісту цієї статті випливає, що працівник не 
зобов’язаний якось повідомляти роботодавця про відкли-
кання заяви про розірвання трудового договору, достатньо 
тільки щоби він продовжував працювати після звільнення.

Фактично проектом Трудового кодексу України визна-
чено алгоритм порядку реалізації права працівника на від-
кликання  заяви про  звільнення,  а  також  зміст  таких дій, 
виконання яких спрямоване на досягнення мети найбільш 
повного  й  точного  здійснення  права  на  звільнення.  Од-
нак, на нашу думку, варто саме в проекті визначити, якою 
вважається інша особа, якій неможливо відмовити в укла-
денні трудового договору, та зазначити вичерпний перелік 
таких осіб.

Також новелою ст. 84 проекту Трудового кодексу Укра-
їни  є  організація  прийняття  матеріальних  цінностей  від 
працівника,  який  подав  заяву  про  розірвання  трудового 
договору.  Так,  роботодавець  зобов’язаний  організувати 
приймання матеріальних цінностей від працівника,  який 
подав  заяву  про  розірвання  трудового  договору,  з  таким 
розрахунком, щоб воно було закінчено до встановленого 
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строку припинення трудових відносин. Однак у цій статті 
не  передбачено  відповідальності  для  роботодавця,  який 
не виконує зазначені обов’язки, не визначено законних дій 
працівника, наприклад, чи може він залишити роботу піс-
ля закінчення терміну попередження про звільнення?

Якщо  в  строк,  встановлений  для  приймання  матері-
альних  цінностей,  воно  не  було  закінчено,  за  письмо-
вою  згодою  працівника  дата  його  звільнення може  бути 
перенесена  на  час,  необхідний  для  закінчення  передачі 
матеріальних  цінностей.  За  відсутності  такої  згоди  дата 
звільнення  не  може  бути  змінена,  матеріальні  цінності, 
які не були передані працівником до моменту звільнення, 
приймаються комісією в складі не менше трьох осіб, які 
призначаються  роботодавцем.  Стягнення  вартості  незда-
них  матеріальних  цінностей  здійснюється  передбаченим 
цивільним законодавством порядком.

У  зв’язку  з  тим, що дане питання  сьогодні не  врегу-
льоване чинним законодавство, на практиці є проблеми зі 
звільненням  працівників  через  неможливість  належним 
чином передати матеріальні цінності.

За проектом Трудового кодексу, працівники мають пра-
во на визначення дня звільнення з роботи в разі розірвання 
трудового договору за власною ініціативою. Так, відповід-
но до  ст.  85 проекту,  за наявності поважних причин для 
розірвання  трудового  договору  працівник  має  право  на 
власний розсуд  визначити день  звільнення  з  роботи. Та-
ким днем може бути будь-який робочий день, починаючи з 
наступного дня після подання працівником заяви про розі-
рвання трудового договору, до закінчення строку поперед-
ження, визначеного ч. 1 ст. 84 цього Кодексу.

Поважними причинами, що дають працівникові право 
на визначення дня звільнення з роботи в разі розірвання 
трудового  договору  за  власною  ініціативою,  визнають-
ся такі: 1) неможливість продовжувати роботу за станом 
здоров’я або неможливість проживання в даній місцевос-
ті  за  станом  здоров’я;  2)  вагітність,  необхідність  догля-
ду за дитиною,  іншим хворим членом сім’ї чи  інвалідом  
I групи; 3) обрання на посаду в результаті виборів у випад-
ках, передбачених законом; 4) оголошення переможцем у 
конкурсі на заміщення посади; 5) призначення на посаду;  
6)  порушення  роботодавцем  трудового  законодавства, 
угод,  колективного  або  трудового  договору;  7)  переве-
дення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість;  
8)  вступ до навчального  закладу;  9)  отримання права на 
пенсію; 10) інші поважні причини.

Якщо  проаналізувати  ч.  1  ст.  38  КЗпП  України,  то 
можна зробити висновок, що перелік таких працівників у 
проекті  є  ідентичним до чинного законодавства  і  теж не 
є вичерпним, що, з одного боку, є позитивним, а з  іншо-
го – поважність причини буде визначатися не законом, а 
роботодавцем.

Однак зі змісту цієї статті незрозуміло, чи стосуються 
її положення строкових трудових договорів. Очевидно, ні, 
бо в цій статті йдеться лише про право на визначення дня 
звільнення з роботи в разі розірвання трудового договору 
за власною ініціативою працівника. Тому хочемо звернути 
увагу на те, що в проекті Трудового кодексу не передбаче-
но порядок припинення трудових договорів, які укладені 
на визначений термін. 

Новелою  проекту  Трудового  кодексу  є  неприпусти-
мість дій, спрямованих на припинення трудових відносин 
за власною ініціативою працівника проти його волі. Так, 
відповідно до ст. 86 проекту, забороняється шляхом засто-
сування насильства, погроз, введення в оману або в інший 
спосіб примушувати працівника до припинення трудових 
відносин за власною ініціативою проти його волі. Вважа-
ємо, що така заборона є сьогодні на часі, адже на практиці 
мають місце  різні  прояви примушування працівників  до 
розірвання  трудового  договору.  Наприклад,  працівника 
під час укладання трудового договору зобов’язують напи-
сати заяву про звільнення за власним бажанням, яка збері-

гається в роботодавця, і роботодавець може її реалізувати 
в будь-який час.

Безумовно, оцінювати більшість зазначених вище но-
вел потрібно позитивно, але не варто забувати про те, що 
останніми десятиріччями  інститут припинення  трудових 
відносин з ініціативи працівника на практиці, а не в чин-
ному  законодавстві,  зазнав  істотних  змін. Варто мати на 
увазі, що не лише роботодавці відмовляють працівникам 
у реалізаціїї  їхніх прав на звільнення, а й самі працівни-
ки подекуди самі погоджуюються на інші, аніж ті, які пе-
редбачені чинним законодавством, правила звільнення за 
власним бажанням.

Аналіз новел проекту Трудового кодексу України щодо 
розірвання трудового договору з ініціативи працівника по-
требує також дослідження закордонного досвіду із цього 
питання,  який,  можливо,  був  би  корисним  для  України. 
Розглянемо, яким є правове регулювання трудових відно-
син у країнах близького зарубіжжя.

Так,  досить  специфічним  є  правове  регулювання  ро-
зірвання  трудового  договору  з  ініціативи  працівника  в 
Литовській Республіці. Так, відповідно до ст. 100 Закону 
«Про працю» [5], на відміну від ст. 38 КЗпП [6] України, 
працівник має право розірвати трудовий договір, попере-
дивши про це в письмовій формі за один місяць, якщо в 
трудовому колективному договорі або в трудовому дого-
ворі не встановлений більш короткий термін розірвання. 

Після  вимоги  працівника  про  розірвання  договору  в 
цей термін не включають період тимчасової непрацездат-
ності. Працівник, який працевлаштований на тимчасовій 
оплачуваній громадській роботі, має право розірвати до-
говір, попередивши про це за один день. Право працівника 
відкликати заяву про розірвання договору визначає робо-
тодавець, якщо таке право не встановлено в трудовому ко-
лективному  договорі  або  трудовому  договорі.  За  згодою 
працівника і роботодавця трудовий договір може бути ро-
зірваний до закінчення терміну розірвання. Працівник має 
право в письмовій формі заявити про розірвання трудово-
го договору, не дотримуючись встановленого в даній стат-
ті  терміну  оголошення,  якщо  він  має  важливу  причину. 
Важливою причиною визнають будь-яку з обставин, яка з 
міркувань моральності і здорового глузду не дозволяє про-
довжувати трудові правові відносини.

Ст. 85 Трудового кодексу Республіки Молдови [7] пе-
редбачає таке поняття, як «відставка», тобто припинення 
трудових відносин з ініціативи працівника. Працівник має 
право  на  відставку  –  розірвання  за  власною  ініціативою 
індивідуального  трудового  договору,  за  винятком  поло-
ження  ч.  (41),  сповістивши  про  це  роботодавця  письмо-
вою заявою за 14 календарних днів. Початок зазначеного 
строку починається наступного дня після дати реєстрації 
даної заяви. У разі відставки працівника у зв’язку з вихо-
дом на пенсію, встановленням ступеня обмеження можли-
востей, відпусткою для догляду за дитиною, зарахуванням 
до  навчального  закладу,  переїздом  на  місце  проживання 
в  іншу місцевість, доглядом за дитиною віком до 14 ро-
ків або дитиною з обмеженими можливостями, обранням 
на виборну посаду, прийомом на роботу за конкурсом на 
інше підприємство, порушенням роботодавцем  індивіду-
ального і / або колективного трудових договорів, чинного 
трудового законодавства роботодавець зобов’язаний при-
йняти відставку в скорочений термін, зазначений у пода-
ній  і  зареєстрованій заяві, до якої додається відповідний 
документ, що підтверджує таке право. Керівник підприєм-
ства (філії або представництва), його заступники та голо-
вний бухгалтер має право подати у відставку, сповістивши 
про це роботодавця письмовою заявою за один місяць.

Відповідно  до  ст.  40  Трудового  кодексу  Республіки 
Білорусь [8], працівник має право розірвати трудовий до-
говір,  укладений  на  невизначений  строк,  попередивши 
про це наймача письмово за один місяць. За згодою сто-
рін і у випадках, передбачених у колективному договорі,  
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трудовий  договір  може  бути  розірваний  до  закінчення 
строку попередження. Працівник має право до закінчен-
ня строку попередження письмово відкликати свою заяву, 
якщо на його місце не запрошено іншого працівника, яко-
му, відповідно до законодавства, не може бути відмовлено 
в укладенні трудового договору.

За  наявності  обставин,  що  виключають  або  значно 
ускладнюють продовження роботи (стан здоров’я, пенсійний 
вік,  радіоактивне  забруднення території й  інші випадки),  а 
також у разі порушення наймачем законодавства про працю, 
колективного  договору,  угоди,  трудового  договору  наймач 
зобов’язаний розірвати трудовий договір у строк, зазначений 
у  заяві працівника. Після  закінчення строку попередження 
працівник має право припинити роботу. В останній день ро-
боти роботодавець зобов’язаний видати працівникові трудо-
ву книжку і провести з ним остаточний розрахунок.

Відповідно до ст. 41 Трудового кодексу Республіки Бі-
лорусь, строковий трудовий договір підлягає розірванню 
достроково на вимогу працівника в разі його хвороби або 
інвалідності, інших поважних причин, які перешкоджають 
виконанню роботи за трудовим договором, а також у разі 
порушення наймачем законодавства про працю, колектив-
ного  договору,  трудового  договору. Факт  порушення  на-
ймачем законодавства про працю, колективного договору, 
трудового  договору  встановлюється  уповноваженим  ор-
ганом нагляду за дотриманням законодавства про працю, 
профспілками і (або) судом.

Відповідно  до  ст.  56  Трудового  кодексу  Республіки 
Казахстан [9], працівник має право за своєю ініціативою 
розірвати трудовий договір, повідомивши про це робото-
давця письмово не менше ніж за один місяць, за винятком 
випадків, передбачених законодавством. У трудовому до-
говорі допускається встановлення більш тривалого термі-
ну повідомлення працівником роботодавця про розірвання 
трудового договору.

Працівник має право письмово повідомити роботодав-
ця  про  невиконання  роботодавцем  умов  трудового  дого-
вору. Якщо після закінчення семиденного терміну  із дня 

письмового  повідомлення  невиконання  умов  трудового 
договору  роботодавцем  триває,  працівник має  право  ро-
зірвати трудовий договір, письмово повідомивши робото-
давця не пізніше ніж за три робочих дні.

Відповідно до § 49 Трудового кодексу Чеської Респу-
бліки [10], якщо роботодавець і працівник погоджуються 
припинити трудові відносини, трудові відносини закінчу-
ються узгодженим день. Угода про припинення трудової 
діяльності укладається між роботодавцем та працівником 
у письмовій формі, інакше вона недійсна. Один примірник 
договору  про  припинення  трудових  відносин  видається 
роботодавцем працівникам. Відповідно до § 50 Трудово-
го кодексу Чеської Республіки, роботодавець та працівник 
можуть  скасувати  звільнення.  Денонсація  повинна  бути 
подана в письмовій формі і доставлена іншому учаснику, 
інакше вона недійсна.

У  результаті  аналізу  закордонного  законодавства  ми 
бачимо, що в чинному КЗпП України і в проекті Трудового 
кодексу передбачені більш лояльні умови працівникам, які 
вирішили розірвати трудовий договір  за власним бажан-
ням.  Проте  з  метою  захисту  інтересів  держави,  бороть-
би  із плинністю кадрів та для  забезпечення стабільності 
трудових відносин вважаємо, що іноземний досвід щодо 
звільнення працівників  за  власним бажанням може бути 
корисним для України.

Висновки.  Узагальнюючи  вищезазначене,  доходимо 
висновку, що проект Трудового кодексу України в частині, 
що регламентує питання розірвання трудового договору з 
ініціативи працівника, містить  суттєві  зміни  та  нововве-
дення. На нашу думку, не всі з них можна назвати пози-
тивними.  Загалом  відчувається  прагнення  нормотворця 
відійти від положень, що втратили своє регулятивне зна-
чення у зв’язку зі зміною суспільних відносин. Більшість 
новел покращують становище працівника. Тому вважаємо 
за необхідне продовжити роботу над текстом законопроек-
ту до другого читання з метою посилення гарантій трудо-
вих прав працівників, які мають намір припинити трудові 
відносини за власним бажанням.
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У статті на основі аналізу норм чинного законодавства України та наукових поглядів вчених розглянуто, як співвідносяться централі-
зовані та локальні норми у правовому регулюванні трудових відносин в Україні. Наголошено, що для ефективного і якісного управління 
трудовими відносинами важливим є поєднання централізованого та локального їх правового регулювання. Ключовим моментом залиша-
ється правильне співвідношення централізованого та локального правового регулювання трудових відносин.
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В статье на основе анализа норм действующего законодательства Украины и научных взглядов ученых рассмотрено, как соотносят-
ся централизованные и локальные нормы в правовом регулировании трудовых отношений в Украине. Отмечено, что для эффективного 
и качественного управления трудовыми отношениями важно сочетание централизованного и локального правового регулирования. Клю-
чевым моментом остается правильное соотношение централизованного и локального правового регулирования трудовых отношений.
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In the article, based on the analysis of the norms of the current legislation of Ukraine and the scientific views of scientists, the centralized 
and local norms in the legal regulation of labor relations in Ukraine are considered. It is stressed that for effective and qualitative management of 
labor relations the combination of centralized and local legal regulation is important. It is noted that the key aspect remains the correct balance of 
centralized and local legal regulation of labor relations.
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Постановка проблеми. Стрімкий розвиток  трудових 
правовідносин  зумовлює  необхідність  їх  належного  й 
ефективного  правового  регулювання.  Однак  доводиться 
констатувати, що законодавство не  завжди може швидко 
реагувати на ті зміни, які відбуваються у трудових право-
відносинах.  Виконання  функції  «швидкого  реагування» 
на  зміни  у  трудових  відносинах  покладене  на  локальне 
правове регулювання, роль і значення якого з часом лише 
збільшується. Адже сутність локального правового регу-
лювання  полягає  в  тому, що:  по-перше,  воно  покликане 
не лише доповнювати централізовані норми та заповнити 
прогалини у чинному  законодавстві,  а й підвищити тру-
дові  гарантії  працівників  і  роботодавців;  по-друге,  його 
використання  зумовлюється  суспільною  необхідністю, 
а  також  неможливістю  централізованого  законодавства 
охопити всі аспекти регулювання трудових відносин; по-
третє; незважаючи на те, що рамки локального правового 
регулювання  встановлюються  централізованими  норма-
ми, воно має самостійне значення і займає рівноцінне міс-
це поряд із централізованим.

Стан дослідження. Окремі  питання  співвідношен-
ня  централізованих  і  локальних  норм  у  правовому  ре-
гулюванні  трудових  відносин  в  Україні  розглядали:  
М.Л. Пятов, Н.В. Козачок, Ж.В. Завальна, О.М. Момоток,  
О.В.  Зайчук,  Н.М.  Оніщенко,  М.Й.  Бару,  Б.К.  Бегіче-
ва,  М.А.  Веремчук,  В.М.  Догадова,  П.Д.  Камінська,  
Ф.М. Левіант, В.М. Толкунова, А.І. Шебанова, В.Я. Бурак, 
М.І.  Іншин,  Т.А.  Коляда,  Л.В.  Могілевський,  Є.Ю.  По-
дорожній  та  ін.  Однак  вченими  недостатньо  уваги  було 
приділено  питанню  співвідношення  централізованих  і 
локальних  норм  у  правовому  регулюванні  трудових  від-
носин в Україні

Саме  тому мета статті  –  розглянути  співвідношення 
централізованих  і  локальних  норм  у  правовому  регулю-
ванні трудових відносин в Україні.

Виклад основного матеріалу. Розглядати представле-
не у науковому дослідженні питання ми будемо крізь при-
зму  основних  норм  локального  правового  регулювання 
трудових відносин, якими, на нашу думку, є трудовий до-

говір і колективний договір. Стосовно трудового договору 
Р.З. Лівшиць зазначає, що «це найважливіший централь-
ний  інститут  трудового  законодавства.  Роль  і  місце  до-
говору в регулюванні трудових відносин зумовлені віль-
ним характером праці. Свобода праці полягає насамперед 
у  тому,  що  кожен  громадянин  вибирає  собі  роботу,  яка 
відповідає  його  можливостям,  інтересам  і  прагненням»  
[1,  с.  25].  В.В.  Лазор  доводить,  що  трудовий  договір, 
окрім встановлення трудових і пов’язаних із ними прав та 
обов’язків  його  сторін,  повинен  стати  і  певною  гаранті-
єю, особливо для працівника, що більше відповідає демо-
кратичному,  соціальному  та  правовому  характеру  нашої 
держави. Він відзначає, що диспозитивний метод право-
вого  регулювання  дуже  ефективний  в  умовах  ринкових 
відносин. Це приведе до збільшення обсягу індивідуаль-
но-договірного регулювання його умов, але не варто від-
мовлятися  і  від  можливості  встановлення  за  допомогою 
централізованого регулювання відповідного рівня  гаран-
тій  дотримання  трудових  прав, що  виникають  на  основі 
трудового договору [2, с. 7–8].

У контексті нашого дослідження погоджуємося із дум-
кою С.С. Лукаша,  який  зазначає, що  трудовий договір  як 
локальний нормативний акт, по-перше, є засобом реалізації 
права особи на працю, гарантованого їй Конституцією Укра-
їни; по-друге, значення цього інституту в межах трудового 
права зумовлює необхідність його врегулювання централі-
зованим методом на законодавчому рівні, що пов’язується 
зі  встановленням певних  гарантій для особи,  яка  укладає 
відповідну угоду про працю. Тому, продовжує автор, є певні 
підстави говорити про те, що будь-які питання, які стосу-
ються  укладення  та  розірвання  трудового  договору,  впо-
рядковуються одночасно за допомогою як локального, так і 
централізованого методів правового регулювання трудових 
і споріднених із ними відносин [3, с. 337; 4].

Централізоване правове регулювання щодо визначення 
більшості аспектів трудового договору здійснюється за до-
помогою Кодексу законів про працю України. Зазначений 
нормативно-правовий акт визначає, що саме договір є осно-
вною  формою  найму  робочої  сили.  Крім  того,  у  Кодексі  
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визначено: основні правила укладення трудового договору; 
права й  обов’язки працівника  і  роботодавця,  умови щодо 
оплати праці, порядок та умови розірвання договору і т. д. 
[5]. Суть локального регулювання зводиться до забезпечен-
ня самоорганізації сторін трудових правовідносин. Розро-
бляючи і приймаючи локальні норми права, роботодавець 
і працівники реалізують принцип «самодопомоги» у формі 
локальних стандартів праці [6, с.98].

У  контексті  нашого  дослідження  необхідно  відзна-
чити  думку  С.О.  Феленко,  відповідно  до  якої  найбільш 
ефективним  для  регулювання  трудових  правовідносин  в 
Україні, в т. ч. щодо порядку укладання, визначення умов 
і  розірвання  трудового  договору,  є  ефективне поєднання 
централізованого  і локального регулювання. Саме за до-
помогою держави в умовах кризи і загострення відносин 
«працівник – роботодавець» через значну кількість пору-
шень законодавства про працю встановлюються мінімаль-
ні стандарти  і гарантії у сфері праці, визначаються межі 
договірного регулювання, що сприяє налагодженню соці-
альної рівноваги [7, с. 35–36]. У своїй науковій праці автор 
дійшов висновку, що правове регулювання укладання тру-
дового договору повинне відбуватися без істотної перева-
ги централізованого правого регулювання над локальним 
чи  локального  над  централізованим.  Зазначене,  продо-
вжує вчений, надасть можливість не тільки вдосконалити 
та впорядкувати порядок укладення трудового договору, а 
й забезпечить охорону та дотримання трудових прав пра-
цівників у разі укладення трудового договору [7, с. 36].

С.С. Лукаш, досліджуючи співвідношення централізо-
ваного та локального регулювання укладання та розірвання 
трудового  договору,  зробив  такі  висновки:  загальний  по-
рядок  виникнення  або  припинення  трудових  відносин  на 
підставі  трудового  договору,  враховуючи його  значення  у 
трудовому праві, регламентується саме за допомогою цен-
тралізованого  регулювання;  централізоване  регулювання 
у  цьому  разі  встановлює  межі  локальної  нормотворчос-
ті у  визначенні умов укладення або розірвання трудового 
договору;  локальне правове  регулювання  виникнення  або 
припинення трудових відносин пов’язується із договірним 
характером встановлення змісту прав та обов’язків сторін 
трудового договору; локальне регулювання змісту трудово-
го договору дозволяє найбільш повно врахувати ті чи інші 
особливості конкретного підприємства, установи, організа-
ції;  таке  співвідношення цих методів  регулювання  трудо-
вого договору, встановлення умов і підстав його укладення 
та розірвання більше відповідає тим ринковим умовам, що 
склалися в Україні у сфері трудових відносин [3, с. 341]

Таким чином,  порядок  укладання,  визначення  умов  і 
розірвання  трудового договору потребує належного цен-
тралізованого  правового  регулювання.  Централізоване 
регулювання  встановлює  певні  межі  локальної  нормот-
ворчості,  пов’язані  з  трудовим  договором.  Локальне  ре-
гулювання трудового договору дозволяє найбільш повно 
врахувати  ті  чи  інші  особливості  конкретного  підпри-
ємства,  установи,  організації.  Обов’язковим,  на  нашу 
думку, є саме гармонічне поєднання централізованого та 
локального  регулювання,  адже  надмірна  централізація 
може зашкодити роботодавцю правильно й ефективно ор-
ганізувати трудові відносини між ним  і його найманими 
працівниками. Однак, якщо надати роботодавцю занадто 
багато  повноважень щодо  здійснення  локальної  нормот-
ворчості, пов’язаної з трудовим договором, це може при-
звести до надмірної «влади» роботодавця над робітником 
і можливого порушення законних прав та інтересів остан-
нього, що є неприпустимим у правовій державі.

Наступним  важливим  правовим  актом,  у  контексті 
якого  ми  розглянемо  співвідношення  централізованих  і 
локальних норм правового регулювання  трудових відно-
син,  –  колективний договір. Так, Н.Б. Болотіна  зазначає, 
що колективний договір – це локальний нормативно-пра-
вовий  акт,  який  регулює  трудові,  соціально-економічні 

відносини  між  власником  і  працівниками  підприємства. 
Колективний  договір  укладається  на  підприємствах,  в 
установах,  організаціях  незалежно  від форм  власності  й 
господарювання, які використовують найману працю і во-
лодіють правами юридичної особи [8, с. 403]. В.В. Жер-
наков  пише:  «Колективний  договір  –  це  угода,  укладена 
для узгодження інтересів на підприємствах, в установах, 
організаціях, заснованих на будь-яких формах власності, 
які  є  юридичними  особами  та  використовують  найману 
працю, між власником,  з  одного боку,  і  трудовим колек-
тивом в особі профспілкового або іншого органу, уповно-
важеного  на  представництво,  з  іншого  боку,  яка містить 
зобов’язання сторін щодо врегулювання трудових, вироб-
ничих та інших соціально-економічних інтересів і норма-
тивні положення, що встановлюють умови праці, оплати 
праці, режим робочого часу і часу відпочинку тощо, а та-
кож додаткові, порівняно з чинним законодавством, пільги 
та переваги для працівників» [9, с. 23; 10].

Централізованою  нормою  правового  регулювання 
колективного  трудового  договорів  є,  насамперед, Кодекс 
законів про працю України. Правовим засадам укладання 
колективного договору присвячена друга глава зазначено-
го нормативно-правового акта, яка визначає, що «договір 
укладається на основі чинного законодавства, прийнятих 
сторонами  зобов’язань  з  метою  регулювання  виробни-
чих,  трудових  і  соціально-економічних  відносин  і  узго-
дження інтересів трудящих, власників та уповноважених 
ними органів» [5, ст. 10]. Ще один нормативно-правовий 
акт  –  Закон України  «Про  колективні  договори  і  угоди» 
[11] – визначає правові засади розробки, укладення та ви-
конання колективних договорів  і  угод  з метою сприяння 
регулюванню трудових відносин і соціально-економічних 
інтересів працівників і роботодавців. Крім того, у Законі 
визначено,  що  колективний  договір  укладається  на  під-
приємствах, в установах, організаціях незалежно від форм 
власності і господарювання, які використовують найману 
працю  і мають право юридичної особи. Він  також може 
укладатися  у  структурних  підрозділах  підприємства  в 
межах компетенції цих підрозділів [11, ст. 2].

У колективному договорі, відповідно до чинного зако-
нодавства України,  встановлюються  взаємні  зобов’язання 
сторін щодо регулювання виробничих,  трудових, соціаль-
но-економічних відносин, зокрема: зміни в організації ви-
робництва  і праці;  забезпечення продуктивної  зайнятості; 
нормування й оплати праці, установлення форм, системи, 
розмірів заробітної плати та інших видів трудових виплат 
(доплат,  надбавок,  премій  та  ін.);  установлення  гарантій, 
компенсацій,  пільг;  участі  трудового  колективу  у  форму-
ванні,  розподілі  і  використанні  прибутку  підприємства, 
установи, організації (якщо це передбачено статутом); ре-
жиму роботи, тривалості робочого часу і відпочинку; умов і 
охорони праці; забезпечення житлово-побутового, культур-
ного, медичного обслуговування, організації оздоровлення 
і відпочинку працівників; гарантій діяльності профспілко-
вої чи інших представницьких організацій трудящих; умов 
регулювання фондів оплати праці та встановлення міжква-
ліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці; 
забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків 
[5]. На локальному рівні в колективному договорі можуть 
бути передбачені додаткові порівняно з чинним законодав-
ством і угодами гарантії, а також соціально-побутові пільги.

Аналіз чинного законодавства України, що регулює ко-
лективні трудові договори, дає змогу дійти висновку, що 
на правовому рівні обов’язковість укладання такого дого-
вору не закріплена, крім того, у жодному нормативно-пра-
вовому акті не визначено відповідальність за відсутність 
колективного договору. Однак, зауважимо, що у разі, якщо 
такий договір чи угоду було все ж таки укладено, а його 
умови відповідають чинному законодавству України, ви-
конання його положень є обов’язковими для підприємств, 
на які вони поширюються, та сторін, які їх уклали.
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Підсумовуючи зазначене вище, може констатувати, що 
в укладенні колективного договору зацікавлене саме під-
приємство, зокрема на випадок, якщо необхідно буде до-
вести правомірність включення у валові витрати сум мате-
ріальної допомоги, оформити відпустку робітника за свій 
рахунок, надати додаткову відпустку за ненормований ро-
бочий день тощо. Колективний договір як акт локального 
регулювання виконує цілий ряд виробничих і соціальних 
завдань [12, с. 100–101]:

– деталізацію і конкретизацію чинного законодавства 
про  працю  з  максимальним  урегулюванням  специфіки 
підприємства;

–  вирішення нових питань, поставлених практикою  і 
не врегульованих чинним законодавством;

–  стимулювання  працівників  шляхом  встановлення 
пільгових умов праці; забезпечення виконання договірних 
зобов’язань сторін;

– встановлення конкретної відповідальності господар-
ських і профспілкових органів за поліпшення умов праці й 
побуту працівників підприємства;

– залучення працівників до управління виробництвом, 
поширення правових знань;

– врегулювання суперечностей між власником і трудо-
вим колективом найманих працівників з метою досягнен-
ня соціальної злагоди [12, с. 100–101].

Таким  чином,  колективний  договір  як  централізована 
норма правового регулювання покликана забезпечувати мі-
німальний рівень гарантій трудових прав найманих праців-
ників, які визначаються на рівні такого договору. Колектив-

ний  договір  як  норма  локального  правового  регулювання 
покликана не лише уточнювати централізовані норми, а й 
розширити їх. Він регулює майже всі відносини, що вини-
кають у межах підприємств, як із приводу його виробничої 
діяльності, так і похідні від них відносини. Відповідно до 
ст. 5 Закону України «Про колективні договори і угоди» за-
бороняється включати до трудових договорів умови, що по-
гіршують становище працівників порівняно з чинним зако-
нодавством, колективними договорами й угодами [11, ст. 5].

Висновок.  Отже,  підсумовуючи  все  зазначене  у  на-
шому  науковому  дослідженні,  зауважимо,  що  для  ефек-
тивного  та  якісного  управління  трудовими  відносинами 
важливим є поєднання централізованого та локального їх 
правового регулювання. Ключовим моментом залишаєть-
ся правильне співвідношення централізованого та локаль-
ного  правового  регулювання  трудових  відносин.  Адже 
надмірна централізація не дає змогу адаптувати ці правові 
відносини до тих чи інших умов (наприклад, у якій галузі 
здійснює свою діяльність підприємство і т. д.). Також не 
можна перебільшувати з використанням локального пра-
вового регулювання трудових відносин, адже домінуючим 
суб’єктом локальної нормотворчості є роботодавець, який 
може  і  має  право  приймати  локальні  нормативні  акти  в 
межах  своєї  компетенції.  Якщо  надати  роботодавцю  за-
надто  багато  прав  у  сфері  створення  правових  актів,  це 
може  призвести  до  того,  що  нормотворчість  стане  тим 
інструментом  в  руках  роботодавця,  який  він може  вико-
ристати з корисливою метою заради свого блага у збиток 
законних прав та інтересів найманих працівників.
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У статті висвітлено проблеми деградації ґрунтів в Україні. Проаналізовано зарубіжне законодавство з питань правової охорони ґрун-
тів. Визначено основні заходи, що застосовуються зарубіжними країнами з метою запобігання погіршенню якості ґрунту й підвищення 
його родючості. Акцентовано увагу на питанні економічного стимулювання охорони земель і прогалинах національного законодавства. 
Запропоновано можливі шляхи вирішення проблеми деградації ґрунтів. 

Ключові слова: охорона ґрунтів, охорона земель, деградація ґрунту, європейське право навколишнього середовища, економічний 
механізм, зарубіжний досвід, екологічна проблема. 

В статье освещены проблемы деградации почв в Украине. Проанализировано зарубежное законодательство по вопросам правовой 
охраны почв. Определены основные меры, применяемые зарубежными странами с целью предотвращения ухудшения качества почвы 
и повышения ее плодородия. Акцентировано внимание на вопросе экономического стимулирования охраны земель и пробелах нацио-
нального законодательства. Предложены возможные пути решения проблемы деградации почв.

Ключевые слова: охрана почв, охрана земель, деградация почвы, европейское право окружающей среды, экономический меха-
низм, зарубежный опыт, экологическая проблема. 

The article highlights the problems of soil degradation in Ukraine. Foreign law on issues of legal soil protection was analyzed. The main 
measures that applied by foreign countries to prevent deterioration of soil quality and increase its fertility are defined. Possible ways of solving 
the problems of soil degradation are given. Attention is focused on the issue of economic incentives for land protection and gaps in national 
legislation. 

Key words: soil protection, land protection, soil degradation, European environmental law, economic mechanism, foreign experience, 
environmental concern.

В  умовах  ринкових  відносин,  гіпертрофованого  роз-
витку  господарської  діяльності,  результати  якої  інтен-
сифікуються  внаслідок  відповідного  антропогенного 
впливу,  зокрема,  на  навколишнє  природне  середовище, 
актуалізується  питання  щодо  дослідження  правової  охо-
рони  ґрунтів,  адже  останні  використовуються  як  джерело 
мінеральної  сировини,  як  місце  нагромадження  відходів 
виробництва,  що,  як  наслідок,  зумовлює  їх  індикацію  че-
рез деградацію у вигляді ерозійних процесів і забруднення.  
У зв’язку з цим задля мінімізації негативного впливу на стан 
ґрунтів  в Україні  та  запобігання йому необхідним є  аналіз 
чинного  законодавства щодо  їх  правової  охорони  й  дослі-
дження зарубіжного досвіду регламентації цього питання. 

Дослідженням окремих аспектів, пов’язаних із питан-
ням  правової  охорони  ґрунтів  в  Україні,  займалися  такі 
науковці,  як  У.В.  Антонюк,  М.В.  Краснова,  О.О.  Родік, 
Б.Г.  Розовський,  І.Ю.  Фекета, Ю.С. Шемшученко  та  ін. 
Разом із тим вивчення зарубіжного законодавства у сфері 
охорони ґрунтів і його аналіз на рівні наукових розробок 
залишається фрагментарним, що, у свою чергу, вказує на 
конструктивну необхідність дослідження цього питання. 

Мета статті – аналіз зарубіжного законодавства у сфе-
рі  правової  охорони  ґрунтів  і  визначення  доцільних  для 
впровадження  в  національну  правову  систему  заходів  у 
цій галузі. 

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про охорону зе-
мель»  (далі  –  Закон)  [1],  категорія  «ґрунт»  являє  собою 
природно-історичне  органо-мінеральне  тіло,  що  утво-
рилося  на  поверхні  земної  кори  і  є  осередком  найбіль-
шої  концентрації  поживних  речовин,  основою  життя  й 
розвитку  людства  завдяки  найціннішій  своїй  властивос-
ті  –  родючості. Натомість  поняття  «земля»  визначається 
законодавцем  як  «поверхня  суші  з  ґрунтами,  корисними 

копалинами  та  іншими природними  елементами, що ор-
ганічно поєднані та функціонують разом з нею» (ст. 1 За-
кону). Виходячи з окреслених дефінітивних норм, можна, 
безперечно, стверджувати, що ґрунт є складником землі, 
яка є детермінуючим фактором функціонування основно-
го  виробництва.  Водночас,  незважаючи  на функціональ-
не призначення останнього, яким, по суті,  зумовлюється 
необхідність здійснення перманентного контролю за ста-
ном цього природного ресурсу та здійснення конкретних 
заходів щодо правової  охорони  ґрунтів,  сьогодні  спосте-
рігаються  тенденції  до  деструктивних  змін  окресленого 
природного об’єкта. Так, унаслідок ерозійних процесів з 
усієї площі сільськогосподарських угідь у середньому за 
рік змивається близько 500 млн. т родючого шару ґрунту, в 
якому міститься близько 24 млн. т гумусу, 0,96 млн. т азо-
ту, 0,68 млн. т фосфору та 9,4 млн. т калію, що еквівалент-
но  320–333  млн.  т  органічних  добрив,  а  еколого-еконо-
мічні збитки в результаті ерозії перевищують 9 млрд. грн. 
[2, с. 63]. Така індиферентна практика стану зазначеного 
природного ресурсу в Україні не корелює з діяльністю Єв-
ропейського Союзу, яка спрямована на максимізацію ре-
зультатів  від  здійснення  комплексу  інноваційних  заходів 
охорони ґрунтів, що в контексті сучасних євроінтеграцій-
них процесів є неприпустимим. 

Так, відповідно до Рішення 2010/335/ЄС, прийнятого 
на основі Директиви 2009/28/ЄС від 23 квітня 2009 року 
щодо  стимулювання  використання  енергії  з  відновлюва-
них  джерел  [3],  регламентовано  процедуру  розрахунку 
рівня органічного вуглецю в ґрунтах, яка диференціюєть-
ся залежно від країни-члена Європейського Союзу, кліма-
ту, типу ґрунту  і стану оброблення останнього [4, с. 22]. 
У практичному аспекті використання такої деталізованої 
процедури  зумовлює  здійснення  належного моніторингу 
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ґрунтів  загалом  і  концентрації поживних речовин  зокре-
ма, адже збільшення вмісту гумусу і збереження родючос-
ті  ґрунтів безпосередньо пов’язані  зі  збільшення  запасів 
вуглецю в резервуарах мінеральних ґрунтів [5, с. 81]. 

Окрім цього,  до  заходів  охорони  ґрунтів,  упровадже-
них  на  основі  політики  Європейського  Союзу,  а  саме 
Загальної  сільськогосподарської  політики  2014/2020  
[6,  с.  24],  належить  економічне  стимулювання  охорони 
ґрунтів у вигляді так званого «зеленого платежу». Так, у 
разі  підвищення  стійкості  ґрунту  й  екосистеми  передба-
чається надання землекористувачам, крім основних плате-
жів, додаткових, що виділяються з національного бюдже-
ту країни-члена Європейського Союзу.

Разом  із  тим  необхідно  зауважити,  що  чинне  націо-
нальне законодавство також визначає зміст економічного 
стимулювання раціонального використання й охорони зе-
мель, до якого, відповідно до п. а ч. 1 ст. 205 Земельного 
кодексу України [7], а також ст. 27 Закону, належить, зо-
крема, надання податкових і кредитних пільг громадянам 
і юридичним особам, які здійснюють за власні кошти за-
ходи, передбачені загальнодержавними та регіональними 
програмами використання й охорони земель. При цьому, 
порівнюючи зарубіжний досвід регламентації економіко-
правового механізму в галузі охорони ґрунтів і національ-
ний,  можна  дійти  таких  висновків.  Так,  у  Податковому 
кодексі України [8] відсутні правові норми, якими визна-
чається процедура надання таких податкових пільг, що, по 
суті, виключає можливість реалізації цього положення зе-
мельного законодавства. Окрім цього, питання щодо здій-
снення пільгового кредитування в галузі охорони ґрунтів 
також  залишається  невирішеним,  що,  у  свою  чергу,  зу-
мовлює  кваліфікацію  вищенаведених  норм  земельного 
законодавства  як декларативних,  а  також відсутність на-
лежного стимулювання з боку держави в проведенні від-
повідних заходів з охорони ґрунтів. 

Водночас,  беручи до уваги  зарубіжний досвід  еконо-
міко-правового  забезпечення  діяльності  у  сфері  охорони 
ґрунтів, можна стверджувати про акумуляцію коштів на-
ціонального бюджету та їх використання на провадження 
діяльності передусім щодо запобігання деградації такого 
природного  ресурсу. Наприклад,  у Великій  Британії Мі-
ністерство  охорони  навколишнього  середовища,  продо-
вольства  та  сільського  господарства  (DEFRA) провадить 
політику охорони ґрунтів у двох напрямах: по-перше, суб-
сидування громадян у разі  здійснення ними діяльності  з 
відновлення забруднених ґрунтів, виділяючи при цьому з 
державного бюджету 17,5 млн. фунтів стерлінгів на рік, а 
також надаючи 5 млн. фунтів стерлінгів на рік на дослі-
дження якісних показників ґрунту [9, с. 28]. 

Варто  зауважити, що  в  аспекті  дослідження  зарубіж-
ного  досвіду  в  галузі  охорони  ґрунтів  детермінуючого 
значення  також  набуває  належна  організація  державно-
го обліку останніх,  адже неодноразове використання під 
час провадження певної господарської діяльності ґрунту, 
склад  якого  зазнав  суттєвих  деструктивних  змін,  потен-
ційно може призвести до незворотних деградаційних про-
цесів  такого природного ресурсу, одним  із проявів якого 
є опустелювання, тобто деградація земель у посушливих, 
напівпосушливих  і  субгумідних  районах  у  результаті  дії 
різних  факторів,  включаючи  зміну  клімату  й  діяльність 
людини (п. а ч. 1 ст. 1 Конвенції Організації Об’єднаних 
Націй про боротьбу з опустелюванням у тих країнах, що 
потерпають  від  серйозної  посухи  та/або  опустелювання, 
особливо  в Африці)  [10].  У  зв’язку  з  цим,  наприклад,  у 
Франції з метою здійснення постійного контролю за якіс-
ними характеристиками ґрунту, відповідно до ст. 173 За-
кону Французької  Республіки щодо  доступу  до  житла  й 
оновленого урбанізму від 24 березня 2014 року  [11], пе-
редбачено створення інформаційних секторів (SIS)  і гео-
графічних карт потенційно  забруднених  ґрунтів  (Casias). 
Така система інформаційної політики держави забезпечує 

здійснення раціонального використання ґрунту, як наслі-
док, дає змогу знизити  інтенсивність обробітку окресле-
ного природного ресурсу. 

Крім  того,  вагомого  значення  під  час  установлення 
найбільш доцільних для впровадження в національне за-
конодавство  заходів,  спрямованих  на  превенцію  погір-
шення  родючості  ґрунту,  з  одного  боку,  та  покращення 
його  функціональних  властивостей  –  з  іншого,  набуває 
комплексний підхід, що  виявляється  в необхідності  вдо-
сконалення  низки  нормативно-правових  актів,  призначе-
них для регулювання суспільних відносин у різних сфе-
рах,  оскільки  якісна  характеристика  такого  природного 
ресурсу  прямо  або  опосередковано  залежить  від  низки 
чинників, у тому числі від вибору конкретної моделі пово-
дження з відходами як одного з основних факторів впли-
ву  на  навколишнє  природне  середовище.  Так,  у Швеції 
широко  застосовується  компостування,  тобто природний 
аеробний  процес  розкладання  органічних  відходів  в  ае-
робних (з доступом кисню) умовах і за участю ґрунтових 
бактерій [12], що з урахуванням власної специфіки вико-
нує подвійну функцію, а саме здійснення утилізації відхо-
дів споживання та використання останніх як органічного 
добрива для ґрунту. 

Натомість,  відповідно  до  офіційних  даних,  наданих 
Державною  службою  статистики  України,  станом  на  
2017  рік  загальна  кількість  органічних  відходів,  утилізо-
ваних шляхом компостування, становила 755,2 тис. т, тоді 
як видалення останніх унаслідок поховання на полігонах –  
145182,5 тис. т [13], що свідчить як про нераціональне вико-
ристання земельного фонду, так і про відсутність практики 
застосування оновлених методів поводження з відходами, 
необхідних у тому числі для підвищення родючості ґрунту 
як найціннішої, на думку законодавця, його властивості. 

Отже,  з  урахуванням  вищезазначеного  можна  дійти 
відповідних  висновків.  По-перше,  удосконалення  націо-
нального  законодавства шляхом  урахування  зарубіжного 
досвіду  у  сфері  охорони  ґрунтів повинно мати  комплек-
сний  характер.  Так,  необхідним  є  запровадження  інфор-
маційної системи на прикладі досвіду Франції, функціо-
нальним призначенням якої було б збирання й оброблення 
даних про якість ґрунтів на рівні кожної адміністративно-
територіальної одиниці; така поінформованість громадян 
дала б змогу раціоналізувати використання природно-ре-
сурсного потенціалу досліджуваного об’єкта. 

Окрім  цього,  наявна  об’єктивна  необхідність  у  кон-
структивному  оновленні  методів  управління  відходами 
шляхом поступового  переходу  від  найменш  сприятливо-
го для навколишнього природного  середовища  загалом  і 
ґрунту зокрема, утім наразі превалюючого в Україні – сор-
тування відходів на звалищах і полігонах до компостуван-
ня як потенційної можливості покращення властивостей 
ґрунту  –  методу  продукування  високоефективних  орга-
нічних добрив і засобу оптимізації використання земель, 
адже залучені для захоронення території земельних діля-
нок виключаються із землекористування, стаючи водночас 
об’єктами екологічної небезпеки. 

По-друге, важливим є вдосконалення чинного законо-
давства у сфері охорони ґрунтів шляхом усунення відпо-
відних прогалин. Так, нині доводиться констатувати від-
сутність  дієвих  механізмів  економічного  стимулювання 
фізичних  і  юридичних  осіб  для  здійснення  діяльності, 
безпосередньо пов’язаної з мінімізацією деградації ґрунту 
та запобіганням їй, за наявності матеріальних передумов 
для надання таких пільг  і переваг (положення Земельно-
го  кодексу України  та  Закону).  Разом  із  тим,  відповідно 
до Проекту Постанови Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження  Порядку  економічного  стимулювання  ви-
користання  та  охорони  земель  і  підвищення  родючості 
ґрунтів» [14], передбачено підстави й порядок здійснення 
економічного стимулювання  землекористувачів,  зокрема, 
у сфері охорони ґрунтів. При цьому, незважаючи на те що 



178

№ 6 2018
♦

відповідні положення є розробленими, питання щодо за-
безпечення реалізації норм земельного законодавства сто-
совно надання податкових  і  кредитних пільг особам,  які 
провадять відповідну діяльність, залишається відкритим, 
таким, що зумовлює необхідність активізації нормотвор-
чого процесу вищих органів влади. 

Отже, підсумовуючи вищевикладене,  варто дійти  ви-
сновку, що ефективна модель правової охорони ґрунтів в 
Україні являє собою сукупність інноваційних, економічно 
обґрунтованих  заходів,  спрямованих  на  раціональне  ви-
користання  корисних  властивостей  ґрунту й  запобігання 
його деградації.
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У статті наведено огляд та аналіз норм законодавства України у сфері забезпечення безпечності та якості сільськогосподарської 
продукції. Виявлено окремі недоліки в законодавстві України, що регулює відповідну сферу та окреслено шляхи їх вирішення з урахуван-
ням здобутків країн Європейського Союзу. Визначено основні переваги впровадження системи управління безпекою харчових продуктів 
(НАССР) в Україні. 
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В статье приведен обзор и анализ норм законодательства Украины в сфере обеспечения безопасности и качества сельскохозяй-
ственной продукции. Выявлены отдельные недостатки в законодательстве Украины, регулирующем соответственную сферу, и намечены 
пути их решения с учетом достижений стран Европейского Союза. Определены основные преимущества внедрения системы управле-
ния безопасностью пищевых продуктов (НАССР) в Украине.

Ключевые слова: сельскохозяйственная продукция, безопасность сельскохозяйственной продукции, качество сельскохозяйствен-
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The article provides a review and analysis of Ukrainian legislation in the field of ensuring security and quality of agricultural products. Certain 
disadvantages in Ukrainian legislation with regard to the relevant field have been highlighted and ways to rectify them, with due consideration of the 
achievements of the EU countries, have been pointed out. Major advantages of HACCP system implementation in Ukraine have been detected.

Key words: agricultural products, security of agricultural products, quality of agricultural products, rules, HACCP system.

У  сучасних  умовах  питання  правового  забезпечення 
безпечності та якості сільськогосподарської продукції на-
буває все більшої важливості, оскільки від урегульованос-
ті  даної  сфери  залежить,  яку  продукцію  споживатимуть 
громадяни України. Відповідно, йдеться про дотримання 

державою  конституційних  гарантій,  зокрема  таких,  як 
визнання життя  та  здоров’я  людини  найвищою  соціаль-
ною цінністю та охорону навколишнього природного се-
редовища.  Більш  того,  дана  сфера  становить  інтерес  не 
лише з точки зору аналізу внутрішнього законодавства, а 
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й з точки зору приведення у відповідність законодавства 
міжнародним  стандартам,  зокрема  стандартам  країн Єв-
ропейського  Союзу  (ЄС).  Основною  причиною  цього  є 
економічна зацікавленість України: відповідні міжнародні 
норми і стандарти повинні бути дотримані для того, щоб 
продукція могла вільно експортуватись в інші країни. Піс-
ля вступу України до Світової Організації Торгівлі (СОТ) 
питання  адаптації  стандартів,  установлених щодо  якості 
та безпечності сільськогосподарської продукції до вимог, 
що встановлюються для країн-учасниць ЄС, набуло осо-
бливої  актуальності.  Але,  не  зважаючи  на  те, що  наразі 
адаптовано близько 90% законодавства у даній сфері, за-
лишаються деякі прогалини і недоліки в правовому регу-
люванні, а питання імплементації норм законодавства ЄС 
щодо якості та безпечності сільськогосподарської продук-
ції в українське законодавство досі залишається остаточно 
не вирішеним. 

Основні  аспекти  правового  регулювання  безпечності 
та якості сільськогосподарської продукції розкриваються 
в роботах таких вітчизняних та зарубіжних правознавців, 
як С.І. Бугера, А.П. Гетьман, В.М. Єрмоленко, Т.Г. Коваль-
чук, К. Кондратьєва, О.М. Пащенко, В.З. Янчук та інших.

Мета  статті  полягає  в  дослідженні  положень  чинного 
законодавства  України  щодо  регулювання  безпечності  та 
якості  сільськогосподарської  продукції,  зокрема  на  рівні 
понятійно-категоріального  апарату,  а  також  пошуку  мож-
ливих шляхів  удосконалення  законодавства  у  відповідній 
сфері з урахуванням практики країн Європейського Союзу.

Поняття  сільськогосподарської  продукції  включає  в 
себе багато аспектів, що у свою чергу зумовлює специфіку 
її правового режиму. Існує ціла низка нормативно-правових 
актів,  які  містять  визначення  даного  терміна.  Відповідно 
до  Закону  України  «Про  державну  підтримку  сільського 
господарства України» поняття «сільськогосподарська про-
дукція»  визначається  як  товари,  зазначені  у  групах  1-24 
УКТ ЗЕД,  якщо при цьому такі  товари  (продукція)  виро-
щуються, відгодовуються, виловлюються, збираються, ви-
готовляються, виробляються, переробляються безпосеред-
ньо виробником цих товарів (продукції), а також продукти 
обробки та переробки цих товарів (продукції), якщо вони 
були придбані або вироблені на власних або орендованих 
потужностях  (площах)  [1].  Аналогічне  визначення  сіль-
ськогосподарської  продукції  закріплене  в  ст.  14  Податко-
вого Кодексу України. Таку ж прив’язку до посилання на 
Українську класифікацію товарів зовнішньоекономічної ді-
яльності містить і Закон України «Про основні принципи та 
вимоги до органічного  виробництва,  обігу  та маркування 
органічної продукції» від 10.07.2018 р. № 2496-VIII, який 
буде введений в дію 2 серпня 2019 року [2].

Варто звернути увагу, що в наведених законодавчих ак-
тах визначення поняття «сільськогосподарська продукція» 
пов’язане  з  відповідністю  вимогам  Української  класифі-
кації  товарів  зовнішньоекономічної  діяльності.  Погоджу-
ючись  із  думкою С.  Бугери,  дане  посилання  не  враховує 
того факту, що  серед  груп 1-24 УКТ ЗЕД присутні  групи 
продукції, яка по своїй суті не є сільськогосподарською (до 
групи 05 УКТЗЕД належить така продукція, як людське во-
лосся,  відходи волосся)  або  є продукцією харчової  та пе-
реробної промисловості. Вчений також зазначає, що УКТ 
ЗЕД не містить усього списку продукції, що виробляється 
сільськогосподарськими  товаровиробниками  (наприклад, 
продукцію в галузі бджільництва) [3, с. 100].

Надзвичайно важливими критеріями для сільськогос-
подарської продукції є безпечність та якість. Розглядаючи 
питання  нормативно-правового  регулювання  цих  катего-
рій, слід зауважити, що відсутня чітка нормативна закрі-
пленість цих двох понять. 

Основним нормативно-правовим  актом  з  питань  без-
печності та якості сільськогосподарської продукції є Закон 
України «Про основні принципи та вимоги до безпечності 
та якості харчових продуктів». Згаданий закон дає визна-

чення харчового продукту як речовини або продукту  (не 
переробленого, частково переробленого або перероблено-
го), призначеного для споживання людиною. Даний закон 
також  визначає  поняття  безпечного  харчового  продукту 
як такого, що не справляє шкідливого впливу на здоров’я 
людини та є придатним для споживання [4]. Разом із тим 
у законі міститься пряма вказівка на те, що до харчових 
продуктів  не  належать  у  тому  числі  корми,  тварини,  які 
не призначені для споживання людиною живими, рослини 
(до збору врожаю), залишки та забруднюючі речовини.

Це видається цілком логічним, адже сільськогосподар-
ська продукція включає в себе не лише продукти, призна-
чені для споживання людиною, але й воски тваринного чи 
рослинного походження, корми для тварин і сировину для 
подальшої  переробки  та  інші  незіставні  категорії.  Тобто 
поняття  сільськогосподарської  продукції  є  значно  шир-
шим, ніж продукти харчування, у зв’язку з чим потребує 
додаткового нормативного уточнення.

Якість  сільськогосподарської  продукції  в  правовому 
аспекті повинна розглядатися насамперед у контексті від-
повідності  продукції  вимогам,  встановленим  до  неї  за-
конодавством, у тому числі  і спеціальними стандартами. 
Якщо продукція не відповідає всім вимогам, які встанов-
лені щодо неї нормативно-правовими актами, що регулю-
ють  реалізацію  та  виробництво  даного  виду  продукції, 
можна  говорити  про  те, що  в  правовому  розумінні  така 
продукція є неякісною. У такому розумінні якість розгля-
дається в Законі України «Про захист прав споживачів», 
згідно з яким належна якість товару, роботи або послуги – 
це властивість продукції, яка відповідає вимогам, встанов-
леним для цієї категорії продукції у нормативно-правових 
актах  і  нормативних  документах,  та  умовам  договору  із 
споживачем [5].

Разом  із  тим  важливі  положення  в  контексті  регулю-
вання  безпечності  та  якості  сільськогосподарської  про-
дукції  містять  нормативно-правові  акти,  спрямовані  на 
охорону навколишнього  природного  середовища,  зокрема 
Закон  України  «Про  охорону  навколишнього  природного 
середовища», «Про об’єкти підвищеної небезпеки», Закон 
України «Про зону надзвичайної екологічної ситуації», За-
кон України  «Про  правовий  режим  території, що  зазнала 
радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської ка-
тастрофи», Постанова Кабінету Міністрів України «Про гі-
гієнічну регламентацію, державну реєстрацію небезпечних 
факторів», Постанова Кабінету Міністрів України «Про за-
твердження загальних вимог до здійснення переробки, ути-
лізації, знищення або подальшого використання вилученої 
з обігу неякісної та небезпечної продукції» тощо.

У  свою  чергу  Закон  України  «Про  охорону  навко-
лишнього  природного  середовища»  встановлює  вимогу 
обов’язкового дотримання екологічних вимог, раціональ-
ного й економного використання громадянами, підприєм-
ствами, організаціями та установами природних ресурсів, 
здійснення  заходів  щодо  запобігання  забрудненню,  псу-
ванню,  виснаженню  природних  ресурсів,  негативному 
впливу  на  стан  навколишнього  природного  середовища, 
здійснення господарської та іншої діяльності без порушен-
ня  екологічних  прав  інших  осіб.  Виконання  суб’єктами 
даного припису безпосередньо впливає на якість і безпеч-
ність сільськогосподарської продукції [6].

Варто звернути увагу на те, що проблемним є питання 
розмежування понять «безпека» та «безпечність» сільсько-
господарської продукції. Окремі вчені не розмежовують ці 
поняття, використовуючи то одне, то інше в єдиному кон-
тексті. Більш того, серед науковців поширеним є погляд на 
співвідношення даних понять у контексті того, що екологіч-
на безпека сільськогосподарської продукції виступає одним 
із видів екологічної безпеки та включає такі показники, як 
безпечність, екологічна чистота і якість продукції. У свою 
чергу безпечність продукції виступає одним із показників 
якості сільськогосподарської продукції. 
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Дану думку підтримують А.П. Гетьман та В.З. Янчук, 
які  розглядають  застосування  терміна  «екологічна  без-
пека  сільськогосподарської  продукції»  в  розумінні  від-
повідності  такої  продукції  та  сировини  ветеринарним  і 
санітарним нормам та відсутність загрози її шкідливого 
впливу на людський організм при характеристиці право-
вого  регулювання  забезпечення  якості  та  безпеки  сіль-
ськогосподарської  продукції  [7,  с.  217].  У  цей  час  Т.Г. 
Ковальчук визначає безпеку продуктів харчування як та-
кий стан розвитку суспільних відносин, за якого сукуп-
ність  державно-правових,  організаційних,  наукових  та 
інших заходів спрямована на забезпечення охорони жит-
тя і здоров’я людини шляхом дотримання фізичними та 
юридичними особами нормативів гранично допустимого 
вмісту шкідливих речовин у цих продуктах на різних ста-
діях їх обігу [8, с. 255].

Погоджуючись із думками даних вчених, можна вва-
жати, що у випадках, коли йдеться про стан захищеності 
сільськогосподарської  продукції  від  усіх  наявних  еко-
логічних ризиків та про відповідність критеріям якості, 
безпечності  та  екологічної  чистоти,  слід  застосовувати 
термін  «екологічна  безпека  сільськогосподарської  про-
дукції».

У міжнародному праві одним з основних джерел, що 
регулюють питання  безпечності  та  якості  харчових про-
дуктів, є Кодекс Аліментаріус (Codex Alimentarius), який 
є збірником схвалених на міжнародному рівні й поданих в 
однаковому вигляді стандартів на харчові продукти, розро-
блених під керівництвом Всесвітньої Організації Охорони 
здоров’я (WHO) та Продовольчої і Сільськогосподарської 
Організації ООН (FAO), спрямованих на захист здоров’я 
споживачів і гарантування чесної практики в торгівлі.

Основною  системою  в  харчовій  промисловості  для 
контролю  безпечності  харчових  продуктів  та  виявлення 
потенційної  небезпеки  є  система  управління  безпекою 
харчових продуктів НАССР  (Hazard Analysis  and Critical 
Control  Points)  або  АРККТ  (аналіз  ризиків  і  критичних 
точок).  HACCP  передбачає  проведення  досліджень  кри-
тичних точок під час планування виробництва, визначен-
ня потенційних  користувачів  та  споживачів  для  кожного 
продукту, дозволяє врахувати конкретні вимоги для різних 
груп споживачів, визначити допустимі норми вмісту пес-
тицидів та важких металів [9].

План  НАССР  стосується  всього  персоналу  підпри-
ємства  та  передбачає  здійснення  різних  видів  контро-
лю  за  зберіганням  і  доставкою  продукції  та  санітарни-
ми умовами, до яких належить, для прикладу, контроль 
підтримки  температури  і  вологості,  гігієни,  контроль 
дотримання термінів  зберігання продукції  тощо. Відпо-
відно до даної системи оператори ринку на всіх етапах 
технологічного процесу повинні здійснювати аналіз усіх 
ділянок, що можуть становити небезпеку, тобто виявлен-
ня тих точок, в яких існує ризик значного перевищення 
небезпечних  факторів  допустимого  рівня.  Разом  із  тим 
оператори ринку встановлюють періодичність здійснен-
ня  лабораторних  випробувань  за  показниками  безпеч-
ності харчових продуктів. У випадку виявлення ризиків 
та  небезпечних  факторів  на  підприємстві  повинні  бути 
вжиті відповідні  заходи щодо управління  і коригування 
даних ризиків та факторів.

Безумовно,  впровадження  НАССР  в  Україні  має  ряд 
переваг, таких як комплексність та системність для забез-
печення безпечності харчових продуктів протягом всього 
виробничого  ланцюжка  –  з  моменту  надходження  сиро-
вини  до  використання  продукту  кінцевими  споживача-
ми; точне виявлення критичних процесів та концентрація 
основних зусиль та ресурсів підприємства на цих ділян-
ках;  документальне  оформлення  безпеки  харчових  про-
дуктів. Водночас впровадження НАССР в Україні вимагає 
від підприємств сучасної технологічної бази, модернізації 
обладнання, обізнаності та мотивації керівництва та інже-

нерно-технічного персоналу з питань забезпечення якості 
продукції.

Впровадження  системи  НАССР  в  Україні  є  досить 
тривалим  процесом  та  регулюється  на  законодавчому 
рівні. Так, Законом України «Про основні принципи та 
вимоги  до  безпечності  харчових  продуктів»  встанов-
лено  вимоги  до  операторів  ринку щодо  обов’язкового 
впровадження систем управління безпечністю харчової 
продукції  за  принципами  системи  НАССР.  Оператори 
ринку зобов’язані здійснити такий перехід у три етапи, 
залежно  від  розміру  та  характеру  діяльності  підпри-
ємства.  Перші  два  етапи  передбачають  впровадження 
НАССР  на  великих  виробництвах.  Підприємства,  що 
займаються  переробкою  та  виробництвом  м’яса,  бійні 
підприємства,  молокозаводи  повинні  були  впровадити 
систему до 20 вересня 2017 року, а підприємства-вироб-
ники продукції, що не містить у складниках тваринного 
походження, – до 20 вересня 2018 року. Найдовший тер-
мін для впровадження НАССР відведено для малих та 
середніх підприємств – до 20 вересня 2019 року.

Україна  в процесі  євроінтеграції  вже  зробила  ваго-
мі кроки на шляху адаптації законодавства до вимог та 
стандартів,  що  встановлюються  на  рівні  ЄС  –  31  січ-
ня 2006 року за Указом Президента України № 81/2006 
Україна приєдналась до міжнародної Конвенції про за-
хист рослин. Активно впроваджуються критерії контро-
лю, передбачені системою НАССР.

Разом із тим залишаються деякі проблемні моменти 
у  сфері  правового  регулювання  безпечності  та  якості 
сільськогосподарської  продукції.  Так,  основною  роз-
біжністю у вітчизняному і європейському законодавстві 
є ставлення до таких категорій, як якість  і безпечність 
продукту. У країнах ЄС якість харчових продуктів – це 
категорія суто комерційна, котра не підлягає контролю 
з  боку  держави.  В  Україні  якість  і  безпечність  харчо-
вих продуктів  –  єдине ціле,  і  тільки  в  такому випадку 
продукція відповідає вітчизняним стандартам. Правове 
регулювання якості і безпечності сільськогосподарської 
продукції  в  Україні  також  характеризується  певною 
фрагментарністю. Як приклад, можна навести той факт, 
що Закон «Про основні принципи та вимоги до безпеч-
ності  та  якості  харчових  продуктів»  переважно  спря-
мований на  регулювання  питань  безпечності  та  якості 
продуктів харчування в традиційному розумінні (тобто 
тих,  які  виробляються  підприємствами  харчової  про-
мисловості  на  основі  сільськогосподарської  сировини 
з додаванням інших інгредієнтів у результаті складних 
технологічних процесів). 

Висновки. Попри загалом високий рівень адаптації 
українського законодавства до вимог законодавства ЄС, 
все ще залишаються деякі проблемні моменти в право-
вому регулюванні. Серед них можна відзначити:

‒  недостатню чіткість вживаних у законах понять, 
що  створює  певні  складнощі  в  разі  їх  розмежування 
(йдеться насамперед про поняття якості, безпечності та 
безпеки сільськогосподарської продукції);

‒  здійснення правового регулювання з використан-
ням застарілого підходу до розуміння категорій безпеч-
ності та якості сільськогосподарської продукції;

‒  тривалий  та  досить  складний  процес  впрова-
дження НАССР в Україні, що вимагає від підприємств 
відповідної підготовки виробничої бази та персоналу.

Вирішення окреслених проблем має бути здійснено 
комплексно,  з урахуванням позитивного міжнародного 
досвіду, але водночас упровадження нових і оновлення 
старих норм не повинно виглядати чужорідним для на-
ціонального  законодавства України.  Доцільно  створю-
вати  окремі  комісії  за  участю вчених  для  розроблення 
й оновлення нормативно-правової бази, проводити кон-
сультації з міжнародними органами з метою виявлення 
оптимальних шляхів адаптації законодавства.
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНСТИТУТУ «ЗБРОЯ» ЯК ФОРМИ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ 
ТА БЕЗПЕКИ В СУЧАСНИХ РЕАЛІЯХ АГРАРНО-ЕКОЛОГІЧНОЇ СФЕРИ

LEGAL REGULATION OF THE “ARMS” INSTITUTE AS FORMS OF LEGAL PROTECTION 
AND SAFETY IN THE CURRENT REALITIES OF AGRARIAN-ENVIRONMENTAL SPHERE

Піддубна Д.С.,
кандидат юридичних наук, 

завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін факультету № 3 
Донецького юридичного інституту 

Міністерства внутрішніх справ України

У статті розкриваються правові питання щодо інституту «зброя» у розрізі правового захисту та безпеки за сучасними реаліями аграр-
но-екологічної сфери. Питання аграрного рейдерства, які нині мають досить поширений характер, характеризуються як своєю відкритіс-
тю, так і латентними ознаками. Здебільшого це питання притаманне органічному напряму господарської діяльності, оскільки прибуток, 
який можна отримати, значно різниться порівняно із традиційними видами продукції.

Ключові слова: інститут «зброя», правове регулювання, правовий захист, правова безпека, аграрно-екологічна сфера.

В статье раскрываются правовые вопросы института «оружие» в разрезе правовой защиты и безопасности в современных реалиях 
аграрно-экологической сферы. Вопросы аграрного рейдерства, которые на данный момент имеют достаточно распространенный харак-
тер, характеризуются как своей открытостью, так и латентными признаками. В большей степени это вопрос, присущий органическому 
направлению хозяйственной деятельности, поскольку прибыль, получаемая от органического хозяйствования, значительно выше, чем 
в результате традиционного хозяйствования.

Ключевые слова: институт «оружие», правовое регулирование, правовая защита, правовая безопасность, аграрно-экологическая 
сфера.

The article reveals the legal issues of the “weapons” institute in the context of legal protection and security in the modern realities of the agrar-
ian and environmental sphere. Questions of agrarian raiding, which are currently quite common, are characterized both by their openness and 
by latent signs. To a greater degree, this is a question inherent in the organic direction of economic activity, since the profit obtained from organic 
economic activity is a significant number of times higher than as a result of traditional management.

Key words: institute “weapon”, legal regulation, legal protection, legal security, agrarian and ecological sphere.

Постановка проблеми. ХХІ ст. визначає потенційним 
розвитком для України аграрний напрям у загальному ви-
гляді та деталізований сегмент, а саме органічне господа-
рювання. 

Акцентування уваги на визначеному аспекті зумовлено 
низкою фактів-причин. Насамперед це показники навко-
лишнього природного середовища загалом та його склад-
ників  зокрема,  а  значить,  формування  стану  екологічної 
безпеки. По-друге, показники захворюваності, статистич-
ні дані щодо тривалості життя людини, тобто показники 
життя  та  здоров’я  людини.  По-третє,  аграрний  напрям, 
забезпечення  продуктами  споживання  населення  країни, 
отже,  гарантування  продовольчої  безпеки.  По-четверте, 
наявність адміністративно-територіальної одиниці – села, 
селища  –  передбачається  як  оборонний  ресурс,  а  отже, 
стосується національної безпеки. По-п’яте, у межах дослі-
дження стає визначальним забезпечення захисту суб’єктів 

аграрної сфери. Саме останнє питання сьогодні є актуаль-
ним та таким, що потребує нагального вирішення.

Отже, що ж пов’язано  з  такою позицією, що безпо-
середньо її породжує. Для чіткого розуміння й усвідом-
лення потрібно використати  історичний метод пізнання 
та звернутися до подій становлення приватної власності 
в Україні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Варто  за-
значити, що визначена проблематика стосується не  тіль-
ки фахівців-правників напряму екологічного, земельного, 
аграрного, природоресурсного права, а й фахівців у сфері 
поводження зі зброєю. Серед них можна назвати таких, як: 
В. Дяченко, С. Кочкін, М. Ляпа, В. Петренко, О. Судніков, 
Є. Легеза, Д. Чуріков, М. Алексійчук, А. Головін, О. Гор-
бунов, С. Єсімов, І. Личенко, А. Перепелюк та ін., а також 
Г. Балюк, А. Гетьман, В. Єрмоленко, Т. Коваленко, І. Кара-
каш, А. Статівка, В. Уркевич, М. Шульга й ін.
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Метою статті є  дослідження  інституту  «зброя»  як 
елемента забезпечення захисту та безпеки суб’єктів діяль-
ності з позиції їхнього розгляду як інструменту реалізації 
аграрно-екологічної політики країни хагалом та здійснен-
ня аграрного, органічного також, господарювання.

Виклад основного матеріалу. 90-ті рр. – час станов-
лення  незалежної  України,  зміни  державної  власності 
на  приватну, формування  нових  суб’єктів  суспільно-гос-
подарських  відносин,  їх  розвитку. Механізмом  до  таких 
змін  і  підтримки  слугувала  можливість  отримання  кре-
диту для розвитку, пільгового періоду зі сплати податко-
вих  зобов’язань  тощо.  Упущенням  із  зазначеного  стала 
відсутність  можливості  створення  економічно  обґрунто-
ваного  стимулу  до  розвитку,  поширення  таких  суб’єктів 
господарювання. Однак окремі суб’єкти, яким за законо-
давством надавалося право на отримання земельної ділян-
ки,  реалізували  його,  скористалися  наданою можливість 
самостійного господарювання для забезпечення країни та 
населення якісною продукцією харчування  і  сировиною, 
збереження та покращення довкілля для свого проживан-
ня,  для  майбутніх  поколінь,  а  також  безпосередньо  для  
довкілля.

Реалізація  на  практиці  визначеного  напряму  стика-
ється  з  низкою  перешкод.  Серед  них  такі:  1)  правові, 
оскільки  безпосередньо  нормативно-правовий  акт,  який 
надав право громадянам на отримання земельних ділянок, 
ухвалено,  він набув чинності,  а  отже, надав безпосеред-
нє  право  на  реалізацію,  проте  механізм  реалізації  цього 
права з’являється лише з ухваленням відповідного закону 
через 8 років; 2) бюрократизація процесу проведення при-
ватизації; 3) через незнання, не бажання, через відсутність 
інформації деякі суб’єкти не змогли здійснити реалізацію 
свого права або не змогли його захистити, чи відстояти та 
зберегти власність земельного наділу. 

Зазначені факти вже безпосередньо відображають еле-
менти правового, соціального, а в чомусь і психологічного 
напряму. Проте для більшого розуміння необхідно надалі 
розкрити  суть  обраної  тематики  дослідження,  зазначити 
потребу  дослідження  для  теоретичного  та  практичного 
життя  країни,  а  також  визначити  подальші  аспекти  ви-
вчення крізь призму психологічної науки. Адже в аспекті 
права психологію можна без перебільшень назвати руші-
єм формування будь-яких підходів, рекомендацій, надання 
бачень тощо.

Насамперед потрібно чітко визначити позиції щодо за-
хисту  та  безпеки  в  загальному підході  та  безпосередньо 
в аграрній сфері. З огляду на вищезазначене, безпосеред-
ньо звернувшись до тлумачення поняття «захист», визна-
чається наявність різних варіантів  залежно від предмета 
спрямованості,  але  в межах  досліджуваної  тематики  ви-
правданим  є  вживання  «захист  права»,  тобто  «викорис-
тання передбачених законом можливостей (інструментів) 
для поновлення свого порушеного, визнання невизнаного 
чи присудження оспорюваного права» [1]. Зазначене є ви-
правданим  з  урахуванням  нормативно-правового  закрі-
плення в Конституції України  [2]  та Цивільному кодексі 
України [3] як базового й основного нормативно-правових 
актів щодо регулювання прав та свобод громадян. 

У преамбулі Конституції України зазначено, що Верхо-
вна  Рада України  від  імені  українського  народу,  дбаючи 
про забезпечення прав і свобод людини та гідних умов її 
життя, піклуючись про  зміцнення  громадянської  злагоди 
на  землі  України,  прагнучи  розвивати  і  зміцнювати  де-
мократичну,  соціальну,  правову  державу,  усвідомлюючи 
відповідальність  перед Богом,  власною  совістю,  попере-
дніми, нинішніми та прийдешніми поколіннями, ухвалює 
цю Конституцію – Основний закон України [2]. За текстом 
нормативно-правового  акта  вбачається,  що  «людина,  її 
життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпе-
ка визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. 
Права  і  свободи  людини  та  їх  гарантії  визначають  зміст 

і  спрямованість  діяльності  держави. Держава  відповідає 
перед  людиною  за  свою  діяльність.  Утвердження  і  за-
безпечення прав і свобод людини є головним обов’язком 
держави. Власність зобов’язує. Власність не повинна ви-
користовуватися  на  шкоду  людині  і  суспільству.  Держа-
ва  забезпечує  захист прав усіх суб’єктів права власності 
і  господарювання,  соціальну  спрямованість  економіки. 
Усі  суб’єкти права  власності  рівні  перед  законом.  Земля 
є  основним  національним  багатством, що  перебуває  під 
особливою  охороною  держави.  Право  власності  на  зем-
лю гарантується. Усі  люди  є  вільними  і  рівними у  своїй 
гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужу-
ваними  та  непорушними. Кожна  людина має  невід’ємне 
право на життя. Ніхто не може бути свавільно позбавле-
ний життя. Обов’язок держави – захищати життя людини. 
Кожен має право захищати своє життя і здоров’я, життя і 
здоров’я  інших  людей  від  протиправних  посягань. Кож-
ному гарантується недоторканність житла. Не допускаєть-
ся проникнення до житла чи до іншого володіння особи, 
проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмоти-
вованим рішенням суду. Ніхто не може бути протиправно 
позбавлений  права  власності.  Право  приватної  власнос-
ті  є непорушним. Кожен має право звертатися по захист 
своїх прав до Уповноваженого Верховної Ради України з 
прав  людини.  Кожен має  право  після  використання  всіх 
національних  засобів юридичного  захисту  звертатися по 
захист  своїх  прав  і  свобод  до  відповідних  міжнародних 
судових установ чи до відповідних органів міжнародних 
організацій, членом або учасником яких є Україна. Кожен 
має право будь-якими не забороненими законом засобами 
захищати свої права і свободи від порушень і протиправ-
них посягань. Кожен зобов’язаний неухильно додержува-
тися Конституції України та законів України, не посягати 
на права і свободи, честь і гідність інших людей. Кабінет 
Міністрів  України:  забезпечує  державний  суверенітет  і 
економічну  самостійність  України  <…>;  вживає  заходів 
щодо забезпечення прав  і свобод людини і громадянина; 
забезпечує  рівні  умови  розвитку  всіх  форм  власності. 
Місцеві  державні  адміністрації  на  відповідній  території 
забезпечують: виконання Конституції та законів України, 
актів Президента України, Кабінету Міністрів України, ін-
ших органів виконавчої влади; додержання прав і свобод 
громадян»  [2].  Отже,  «безпека»  передбачається  на  рівні 
основних норм країни, визначена як обов’язок держави. У 
своїй сукупності все зазначене спрямовано на захист прав 
громадян. З огляду на норми Конституції України, можна 
стверджувати, що «захист» поглинає «безпеку».

Безпосередня  реалізація  прав  та  свобод  громадян 
здійснюється на підставі Цивільного кодексу України [3]. 
Адже  саме  зазначений  нормативно-правовий  акт  спря-
мований на  регулювання особистих немайнових  та май-
нових відносин  (цивільних),  які  засновані на юридичній 
рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійнос-
ті їх учасників. Зазначені аспекти і поглинаються під час 
розгляду питання  інституту «зброя» як форми правового 
захисту та безпеки в сучасних умовах ведення аграрної ді-
яльності.

Чітке розуміння віднесення Цивільного кодексу Украї-
ни до тематики дослідження неможливе без конкретизації 
щодо  учасників  відносин  та  загальних  засад  цивільного 
законодавства.  Зокрема,  «учасниками є фізичні особи та 
юридичні  особи,  держава,  територіальні  громади,  іно-
земні  держави  та  інші  суб’єкти  публічного  права»  [3]. 
Безпосередньо  засадами  визначено:  «неприпустимість 
свавільного  втручання  у  сферу  особистого  життя  люди-
ни, неприпустимість позбавлення права власності, свобо-
да договору,  свобода підприємницької діяльності,  яка не 
заборонена  законом,  справедливість,  добросовісність  та 
розумність»[3].  Підставами,  які  визначають  виникнення 
суспільних  відносин  поміж  визначеного  законодавством 
переліку є договори й інші правочини, завдання майнової 
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(матеріальної) та моральної шкоди іншій особі, інші юри-
дичні факти. У ст. 12 Цивільного кодексу України перед-
бачено позиції щодо  здійснення цивільних прав,  а  саме: 
«особа  здійснює  свої  цивільні  права  вільно,  на  власний 
розсуд. Відмова від права власності на транспортні засо-
би,  тварин,  нерухомі  речі  здійснюється  у  порядку,  вста-
новленому актами цивільного законодавства. Особа може 
за відплатним або безвідплатним договором передати своє 
майно іншій особі» [3]. Під час здійснення цивільних прав 
особа має додержуватися моральних засад суспільства та 
не допускати дії, які можуть завдати шкоди іншій особі, а 
також не зловживати правом в інших формах. За зазначе-
ними законодавчими позиціями передбачається низка еле-
ментів, як-от справедливість, добросовісність, розумність, 
відповідність моральним засадам, що у своїй сукупності 
відображає  потребу  до  комплексного  підходу  на  шляху 
до такої реалізації. І безпосередньо в такій комплексності 
доцільно вирізняти й елементи психології. Адже устале-
не визначення терміна «психологія» – «наука, що вивчає 
психічні  явища  (мислення,  почуття,  волю)  та  поведінку 
людини,  пояснення  яких  знаходимо  в  цих  явищах»  [4], 
– визначає та характеризує критерії впливу на поведінку 
людини, що створює обґрунтування доцільності звернен-
ня до психології і в питанні правового регулювання інсти-
туту «зброя».

Варто  зазначити  закріплення  в  гл.  3  Цивільного  ко-
дексу  України  [3]  положення  щодо  захисту  цивільних 
прав та інтересів: «кожна особа має право на захист свого 
цивільного права у разі його порушення, невизнання або 
оспорювання; кожна особа має право на захист свого ін-
тересу, який не суперечить загальним засадам цивільного 
законодавства; кожна особа має право звернутися до суду 
за захистом свого особистого немайнового або майнового 
права  та  інтересу»  [3].  Законодавець  передбачив  і  поло-
ження щодо того, які саме способи захисту можуть бути 
застосовані, а саме: «визнання права; визнання правочину 
недійсним; припинення дії, яка порушує право; відновлен-
ня становища, яке існувало до порушення; примусове ви-
конання обов’язку в натурі; зміна правовідношення; при-
пинення правовідношення; відшкодування збитків та інші 
способи  відшкодування  майнової  шкоди;  відшкодуван-
ня  моральної  (немайнової)  шкоди»  [3].  Увагу  привертає  
і ч. 3 ст. 16 Цивільного кодексу України [3], яка передба-
чає, що «суд може відмовити в захисті цивільного права 
та інтересу особи в разі порушення нею положень ч. 2–5  
ст.  13,  тобто межі  здійснення цивільних прав – цивільні 
права особа здійснює в межах, наданих їй договором або 
актами  цивільного  законодавства;  при  здійсненні  своїх 
прав  особа  зобов’язана  утримуватися  від  дій,  які  могли 
б порушити права  інших осіб <…>; не допускаються дії 
особи,  що  вчиняються  з  наміром  завдати  шкоди  іншій 
особі, а також зловживання правом в інших формах; при 
здійсненні цивільних прав особа повинна додержуватися 
моральних засад суспільства» [3]. Упускаючи передбачені 
положення щодо захисту зі сторони Президента України, 
органів державної влади, органів місцевого самоврядуван-
ня та питання захисту нотаріусом, доцільніше визначити 
самозахист цивільних прав. Зокрема, «особа має право на 
самозахист свого цивільного права та права  іншої особи 
від  порушень  і  протиправних  посягань.  Самозахистом  є 
застосування особою  засобів протидії,  які не  заборонені 
законом та не суперечать моральним засадам суспільства. 
Способи самозахисту мають відповідати змісту права, що 
порушене, характеру дій, якими воно порушене, а також 
наслідкам,  що  спричинені  цим  порушенням.  Способи 
самозахисту  можуть  обиратися  самою  особою  чи  вста-
новлюватися  договором  або  актами  цивільного  законо-
давства» [3]. У питанні здійснення права на захист визна-
чається його реалізація на розсуд особи. 

Унаслідок  виникнення питання щодо  захисту,  вважає-
мо, що його можна розподілити на дві групи, а саме актив-

ний і пасивний захист. Пасивним захистом можна вважати 
безпосередні права, активним – механізм реалізації захисту 
прав. У разі активного захисту особа, чиї права його потре-
бують, буде стикатися з питанням з’ясування розміру збит-
ків, які будуть складатися з фактично завданих – реальних 
збитків, упущеної вигоди та моральної шкоди. Зрозуміти, 
у чому це проявляється, можна  за допомогою аналізу си-
туації щодо земельних ділянок, врожаю врожаю та питань, 
пов’язаних із реалізацією сільськогосподарської продукції.

За  результатами  висвітлення матеріалів  засобами ма-
сової інформації можемо констатувати таке: 

– заяви міністра юстиції про початок роботи над нова-
ціями до українського  законодавства щодо  захисту влас-
ників  земельних  паїв,  продовження  дії  антирейдерських 
штабів,  які  створювались  із  метою  захисту  вирощеного 
врожаю [5];

– збір врожаю зернових – почастішали випадки, коли 
стигле зерно приїздили збирати інші особи, а не орендарі, 
які взяли земельні наділи в оренду, з початку 2017 р. за-
фіксовано 700 випадків незаконного захвату як земельних 
ділянок, так і інших майнових прав [6];

– поміж визначених видів рейдерських захватів визна-
чаються такі: незаконне оформлення договорів оренди на 
земельні ділянки, які вже перебувають в оренді; збір ви-
рощеного врожаю рейдерами; незаконне переоформлення 
корпоративних прав на підприємство рейдерами; інше [7];

– результати опитування, проведеного Всеукраїнською 
аграрною  радою, щодо  винуватців  у  збільшенні  рейдер-
ських  захоплень  такі:  43%  –  нормативно-правова  база, 
28% – діяльність правоохоронної та судової системи; 4% –  
неуважність безпосередньо аграрних компаній; 2% – орга-
ни місцевого самоврядування; 23% – інші [7];

– на Кіровоградщині  «група осіб прибула до  терито-
рії  сільгосппідприємства  у  Кіровоградському  районі  на 
мікроавтобусах,  змусила  вийти  з  офісного  приміщення 
охоронців, однак захопити будівлю остаточно їм так і не 
вдалося через супротив місцевих жителів, як повідомили 
в  ГУ  НП  Кіровоградської  області  <…>.  Інформацію  за 
цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових роз-
слідувань за ч. 3 ст. 206–2 Кримінального кодексу України 
«Протиправне заволодіння майном підприємства, устано-
ви, організації». У порядку ст. 208 Кримінального проце-
суального кодексу України затримано 31 особу» [8];

–  Україна  є  годівницею  сільськогосподарською  про-
дукцією  для  170  країн  світу.  За  2015  р.  зафіксовано  
3 000 рейдерських дій, 2 700 з яких були вдалими для рей-
дерів. У січні 2016 р. на Кіровоградщині рейдери завдали 
сільськогосподарським  підприємствам  збитків  на  суму  
40 млн грн. Вересень 2016 р. Донецька область, рейдер-
ський  напад  на  елеватор,  наслідок  –  викрадення  зерна 
на 5 млн грн. Агрохолдинги – вересень 2016 р. трансна-
ціональна  компанія BUNGE  інформує про повернення  2 
елеваторів, які належали суб’єкту господарювання та були 
захоплені через рейдерські атаки [9];

–  квітень  2017  р.  –  Генеральна Прокуратура України 
повідомляє  про  здійснення  розслідування  щодо  рейдер-
ського захоплення чотирьох аграрних підприємств у Дні-
пропетровській  області,  унаслідок  чого  захоплено  кор-
поративні  права  підприємств,  техніка  та  врожай;  збитки 
становлять 250 млн грн [9];

– травень 2017 р. – рейдерський напад на чотири аграр-
ні  підприємства  в  Одеській  області  (наприклад,  лише  
1 підприємству завдано збитків на 28 млн грн), одночасно 
сталося рейдерське захоплення і на Кіровоградщині [9];

– в Україні за останні 3 місяці 2017 р. відкрито 17 кри-
мінальних справ за фактом скоєння аграрного рейдерства; 
на  гарячу  лінію оперативних  рейдерських штабів  надій-
шло 615 дзвінків; найбільше – із Сумської, Івано-Франків-
ської та Київської областей [10];

–  на  Херсонщині  відбуваються  рейдерські  захоплен-
ня, з використанням гранати, що спричинило руйнування 
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будинку  та  загрожувало  життю  його  власників.  Якоюсь 
мірою  підготовчими  діями  стали  заходи  із  застосування 
оброблення гербіцидами більше 300 гектарів озимої пше-
ниці;  перекультивування  35  гектарів  посівів  ячменю  та 
ріпаку [11];

– весна 2017 р. – у Дніпропетровській області стало-
ся  нічне  захоплення  будівлі  житлового  фонду  приватної 
власності особи, яка вдень  здала на державний елеватор 
значну кількість зернових та отримала розрахунок у гро-
шовій  сумі,  унаслідок  таких  дій  обстріляний  будинок, 
знищені відеокамери на будинку, вбиті собаки та вкрадені 
гроші;

– осінь 2017 р.  – Дніпропетровська область,  власник 
здає  до  олійниці  значну  кількість  насіння,  отримуються 
кошти, на особу під час повернення додому скоєно напад 
шляхом використання транспортного засобу для зупинен-
ня авто власника. Нападники, які зупинили автомобіль, за-
стосували  зброю,  а  саме  автомати  (муляж  чи  реальна,  у 
такому стані ніхто не розрізнить), відібрали кошти; інший 
випадок  –  це  таж  сама  реалізація  сільськогосподарської 
сировини,  приїзд  додому,  відкриття  воріт  і  заїзд  на  авто 
групи  осіб  у  масках  зі  зброєю,  також  відбувається  «від-
жим» коштів, отриманих від реалізації сировини.

Висновки. Наведені приклади доводять потребу тако-
го  дослідження  і  втілення  в  життя  нормативно-правової 
основи  –  інституту  «зброя»,  адже  зазначені  ситуації  на-
дають можливість визначити об’єкти, які підпадають під 
вплив, які підлягають захисту, які передбачені до захисту 
чинною нормативно-правовою базою та у своїй сукупнос-
ті є предметом суспільних відносин. Залежно від суб’єктів 
господарської  діяльності  можна  констатувати:  якщо  ді-
яльність здійснює власник земельної ділянки чи орендар 
(так звані «одноосібники»), визначаємо такі напрями по-
сягання: життя та здоров’я власника (захоплення приват-
ного  будинку  як  помешкання,  захоплення  допоміжних 
господарських  будівель,  зупинення  на  дорозі  транспорт-
них засобів, під час безпосередньої здачі збіжжя, косіння 
врожаю на полях); життя та здоров’я сім’ї власників – за 
тих же умов; повноцінність реалізації та здійснення пра-
ва приватної власності, починаючи від земельної ділянки, 
врожаю на полі, сільськогосподарського врожаю (сирови-
ни та продукції), – під час її реалізації; транспортного за-

собу; житлового будинку та господарських забудов. У разі 
здійснення  такої  діяльності юридичними  особами  також 
можливе  застосування  інституту «зброя», оскільки може 
статися силовий захват як керівного офісу, так і безпосе-
редньо місця виробництва, також під час транспортування 
можливі напади, напади під час збору врожаю, закупівлі 
технічних матеріалів для підприємства тощо. Отже, і для 
фізичних, і для юридичних осіб правове регулювання ін-
ституту «зброя» має велике практичне значення, у зв’язку 
із чим доцільним є внесення до дозвільних нормативно-
правових актів, у частині суб’єктів, які мають право при-
дбавати  зброю,  такої  категорії,  як  власники  земельних 
ділянок,  зокрема  власники  земельних  ділянок  (паїв),  які 
здійснюють  самостійно  господарську  діяльність  на  ній. 
Таке введення буде гарантією захисту та безпеки як самих 
суб’єктів відносин, так і об’єктивної частини суспільних 
відносин.

На  рівні  органів  центральної  виконавчої  влади  за-
кріпились  позиції  пріоритетних  напрямів  та  програм  за 
аграрним  спрямуванням,  відповідно  до  яких  першочер-
говим постав напрям здійснення виробництва органічної 
продукції, а отже,  і безпосереднього циклу-забезпечення 
її виробництва – органічного господарювання. 

У  частині  захисту  саме  фізичних  осіб-власників  зе-
мельних  ділянок,  які  самостійно  господарюють  на  сво-
їй  земельній  ділянці,  доцільно  ввести  статтю  до  Закону 
України  «Про  особисте  селянське  господарство»  за  на-
прямом державного захисту власника земельної ділянки, 
а зміст статті передбачити такий: реалізація права захисту 
приватної власності щодо земельної ділянки здійснюєть-
ся за допомогою держави, зокрема і шляхом закріплення 
права  на  отримання  в  установленому  законом  порядку 
права  на  придбання,  зберігання,  облік,  перевезення  та 
використання  вогнепальної,  пневматичної,  холодної  й 
охолощеної  зброї,  пристроїв  вітчизняного  виробництва 
для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи анало-
гічними за своїми властивостями метальними снарядами 
несмертельної  дії,  патронів  до них,  а  також боєприпасів 
до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів 
із метою особистого захисту власника, членів його сім’ї, 
майна, зокрема доходу, шляхом закріплення права на но-
сіння вогнепальної зброї та її застосування.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
1. Захист. Вікіпедія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Захист.
2. Конституція України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР. Дата оновлення: 30 вересня 2016 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/

show/254к/96-вр.
3. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. № 435–IV. Дата оновлення: 4 лютого 2019 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/

show/435-15.
4. Психологія. Вікіпедія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Психологія.
5. Мінюст розробляє зміни до законодавства про захист власників земельних паїв. URL: http://ukrainepravo.com/news/ukraine/min-

yust-rozroblya-zmini-do-zakonodavstva-pro-zakhist-vlasnikiv-zemelnikh-paiv-/.
6. Аграрное рейдерство: все дело в подписи. URL: http://sud.ua/ru/news/publication/109868-agrarnoe-reyderstvo-vse-delo-v-podpisi.
7. Полный отжим. В Украине участились случаи аграрного рейдерства при поддержке силовиков и Минюста. URL:  

http://protokol.com.ua/ru/polniy_otgim_v_ukraine_uchastilis_sluchai_agrarnogo_reyderstva_pri_poddergke_silovikov/.
8. На Кіровоградщині при спробі рейдерського захоплення затримали 31 особу. URL: https://kurkul.com/news/8489-na-kirovogradschini-

pri-sprobi-reyderiv-zahopiti-s-g-pidpriyemstvo-zatrimali-31-osobu.
9. Рейдерство в агросфере: как уберечься и что делать, если нападение состоялось? URL: http://agroportal.ua/views/blogs/reiderstvo-

v-agrosfere-kak-uberechsya-i-chto-delat-esli-napadenie-sostoyalos/.
10. В Украине за осень открыты 17 уголовных дел по аграрному рейдерству. URL: http://agroportal.ua/news/ukraina/v-ukraine-za-osen-

otkryty-17-ugolovnykh-del-po-agrarnomu-reiderstvu/.
11. У будинок фермера кинули гранату. URL: https://gazeta.ua/articles/np/_u-budinok-fermera-kinuli-granatu/769862.



185

Порівняльно-аналітичне право
♦

УДК 349.41

ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ

PROBLEMS OF LEGAL REGULATION 
OF THE USE OF BUILDING TERRITORIES

Платонова Є.О.,
кандидат юридичних наук,

доцент кафедри аграрного, земельного та екологічного права
Національного університету «Одеська юридична академія»

Стаття присвячена дослідженню проблем правового регулювання використання прибудинкових територій багатоквартирних будин-
ків. Проаналізовано сучасний стан правового забезпечення суспільних відносин у сфері використання прибудинкових територій, призна-
чених для обслуговування багатоквартирних будинків. Сформульовано шляхи вдосконалення законодавчого забезпечення та реалізації 
земельних прав співвласників багатоквартирних будинків.

Ключові слова: землі житлової та громадської забудови, прибудинкова територія, земельні ділянки багатоквартирних будинків, 
співвласники багатоквартирного будинку, спільне майно багатоквартирного будинку.

Статья посвящена исследованию проблем правового регулирования использования придомовых территорий многоквартирных до-
мов. Проанализировано современное состояние правового обеспечения общественных отношения в сфере использования придомовых 
территорий, предназначенных для обслуживания многоквартирных домов. Сформулированы пути совершенствования законодательно-
го обеспечения и реализации земельных прав совладельцев многоквартирных домов.

Ключевые слова: земли жилой и общественной застройки, придомовая территория, земельные участки многоквартирных домов, 
совладельцы многоквартирного дома, общее имущество многоквартирного дома.

The article is devoted to the study of problems of legal regulation of the use of adjoining territories of multi-apartment buildings. The present 
state of legal provision of public relations in the area of the use of adjoining territories intended for the maintenance of multi-apartment buildings is 
analyzed. The ways of improvement of legislative support and realization of land rights of co-owners of multi-apartment buildings are formulated.

Key words: land residential and public buildings, adjoining territory, land plots of multi-apartment houses, co-owners of multi-apartment 
buildings, common property of apartment building.

Постановка проблеми. Самостійне  місце  серед  зе-
мель  житлової  та  громадської  забудови  мають  земельні 
ділянки  багатоквартирних  будинків.  На  цих  земельних 
ділянках  розташовуються  не  тільки  зазначені  будинки  і 
належні до них будівлі  та споруди,  а й прибудинкові  те-
риторії. Сучасний  стрімкий розвиток містобудівної й  ін-
вестиційної  діяльності  в  населених  пунктах,  масштабні 
процеси  реформування  в  житловій  сфері,  приватизація 
державного  та  комунального житлового фонду,  створен-
ня  об’єднань  співвласників  багатоквартирних  будинків 
зумовлює  необхідність  дослідження  сучасних  проблем 
правового регулювання використання прибудинкових те-
риторій. 

Аналіз  наявних  у  системі  національного  законодав-
ства  нормативно-правових  актів,  які  визначають  право-
вий режим використання прибудинкових територій, при-
значених для обслуговування багатоквартирних будинків, 
свідчить про те, що вони не створюють необхідної законо-
давчої  бази  для  реалізації  земельних  прав  співвласників 
багатоквартирних  будинків,  не  дозволяють  вирішувати 
процедурні проблеми передачі земельних ділянок, на яких 
розташовані багатоквартирні будинки, а також належні до 
них будівлі, споруди та прибудинкові території співвлас-
никам багатоквартирних будинків. 

Стан дослідження. Окремі  теоретичні  та  практичні 
правові аспекти використання земельних ділянок держав-
ного  та  комунального  житлового  фонду,  зокрема,  вико-
ристання  прибудинкових  територій,  призначених  для  об-
слуговування  багатоквартирних  будинків,  досліджувалися 
в  працях  таких  учених:  В.І.  Андрейцева,  І.І.  Каракаша,  
А.М. Мірошниченка,  В.В.  Носіка,  А.І.  Ріпенка,  В.І.  Сем-
чика, М.В. Шульги,  В.В. Янчука  й  інших. Водночас  спе-
ціальних  досліджень  проблем  та  особливостей  правового 
регулювання використання прибудинкових територій бага-
токвартирних будинків нині в юридичній літературі бракує. 

Метою статті є встановлення проблем правового ре-
гулювання  використання  прибудинкових  територій  бага-

токвартирних будинків з урахуванням сучасних наукових 
підходів та тенденцій правового забезпечення використан-
ня  земельних  ділянок,  на  яких  розташовані  багатоквар-
тирні будинки, а також належні до них будівлі, споруди та 
прибудинкові території.

Виклад основного матеріалу. У  сучасних  умовах, 
коли  більшість  населення  країни  зосереджено  в  містах, 
компактна  й  комплексна  забудова  їхніх  земельних  площ 
зі створенням єдиної та цілісної  інфраструктури є вкрай 
актуальною.  Землі  житлової  та  громадської  забудови  в 
містах та інших густонаселених поселеннях в основному 
зайняті багатоквартирними і багатоповерховими будинка-
ми, з великою кількістю різноманітних будівель та споруд, 
призначених для їх обслуговування. 

Розташування  на  земельних  площах  багатоквартир-
них будинків є несадибним, але  з виділенням прибудин-
кових  територій  для  їх  обслуговування.  Та  сама  ділянка 
використовується численними суб’єктами права в різних 
цілях,  підпорядкованих  досягненню  єдиної мети  –  ство-
ренню сприятливих умов для проживання в цих будинках. 
Наприклад,  одні підприємства  використовують  земельну 
ділянку для будівництва, ремонту й експлуатації розташо-
ваних на ній споруд, другі – для благоустрою й озеленен-
ня,  треті  –  для  дорожнього  будівництва  та  прокладення 
комунікацій тощо. 

Порядок та умови надання земельних ділянок під забу-
дову  багатоквартирними  будинками  передбачені  земель-
ним законодавством. Сама ж забудова, тобто розміщення 
житлових та громадських будівель, ведення будівництва і 
благоустрою, регулюється містобудівним законодавством. 
Розміри таких ділянок визначаються затвердженою місто-
будівною та землевпорядною документацією.

Чималий  інтерес  становить  правовий  режим  вико-
ристання  прибудинкової  території,  призначеної  для  об-
слуговування  багатоквартирного  будинку.  Відповідно  до  
ст. 1 Закону «Про особливості здійснення права власності 
у багатоквартирному будинку» від 14 травня 2005 р.  [1], 
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прибудинкова територія визначається як територія навко-
ло багатоквартирного будинку, визначена на підставі від-
повідної  містобудівної  та  землевпорядної  документації, 
у  межах  земельної  ділянки,  на  якій  розташовані  багато-
квартирний будинок і належні до нього будівлі та спору-
ди, що необхідна для обслуговування багатоквартирного 
будинку та задоволення житлових, соціальних і побутових 
потреб власників (співвласників) та наймачів (орендарів) 
квартир, а також нежитлових приміщень, розташованих у 
багатоквартирному будинку. Вона встановлюється для бу-
динку (будинків) і не може виділятися для частини будин-
ку (блока, поверху, секцій квартир тощо). 

Отже, на думку законодавця, прибудинковою терито-
рію  вважається  не  лише  місце,  на  якому  розташований 
будинок і належні до нього будівлі та споруди, а й земель-
на ділянка, потрібна для відповідного обслуговування та 
забезпечення  житлових,  соціальних  і  побутових  потреб 
власників квартир та нежитлових приміщень, розташова-
них у багатоквартирному будинку.

Аналогічне  визначення міститься  на  даний  час  в  пп. 
14.1.205  Податкового  кодексу  України  та  в Методичних 
рекомендаціях щодо визначення прибудинкових територій 
багатоквартирних будинків, затверджених наказом Мініс-
терства регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України від 29 грудня 2011 р. 
[2]. На жаль, відповідні зміни не були внесені до чинних 
нині Правил утримання жилих будинків та прибудинкових 
територій,  затверджених  наказом  Державного  комітету 
України з питань житлово-комунального господарства від 
17 травня 2005 р. № 76, згідно з якими прибудинкова те-
риторія надалі визначається як територія навколо багато-
квартирного будинку, визначена актом на право власності 
чи користування земельною ділянкою і призначена для об-
слуговування багатоквартирного будинку. 

До складу прибудинкової території багатоквартирного 
житлового  будинку  можуть  входити  (за  наявності):  ви-
мощення  навколо  житлового  будинку;  смуга  озеленення 
вздовж стін житлового будинку, місцевий проїзд, тротуар 
та смуга вздовж фасаду без входів, яка забезпечує проїзд 
пожежних  машин;  майданчики,  які  призначені  для  об-
слуговування  мешканців  тільки  цього  будинку,  для  від-
починку біля  входів  у житловий будинок,  для  ігор  дітей 
дошкільного і молодшого шкільного віку, відпочинку на-
селення,  занять фізкультурою, а також території  зелених 
насаджень,  пішохідні  доріжки,  що  сполучують  вказані 
майданчики між собою; майданчики для сміттєзбірників; 
майданчики  для  господарських  будівель  і  споруд;  спеці-
ально обладнані майданчики для паркування автомобілів, 
що належать мешканцям будинку; в’їзди та виїзди підзем-
них гаражів і автостоянок [3].

У межах кожної прибудинкової території не обов’язково 
можуть бути розміщені всі зазначені її нормативні елемен-
ти, але мінімально допустима величина прибудинкової те-
риторії не може бути меншою за територію технічного об-
слуговування  відповідного багатоквартирного житлового 
будинку, якщо зазначене можливе в існуючій забудові.

Згідно зі ст. 42 Земельного кодексу України, земельні 
ділянки, на яких розташовані багатоквартирні будинки, а 
також належні до них будівлі, споруди та прибудинкові те-
риторії державної  або комунальної  власності, надаються 
в постійне користування підприємствам, установам  і ор-
ганізаціям,  які  здійснюють  управління  цими  будинками. 
Підприємства, установи і організації як юридичні особи, 
здійснюючи  управління  цими  будинками,  одночасно  є  і 
постійними користувачами земельних ділянок, зайнятими 
цими будинками, належними до них будівлями, спорудами 
та прибудинковими територіями. 

Незважаючи на те, що прибудинкові території перебу-
вають  у  постійному  спеціальному  користуванні  держав-
них організацій або комунальних підприємств, мешканці 
будинків  здійснюють  загальне  землекористування  ними. 

Отже,  спеціальне  землекористування  юридичних  осіб  у 
такому разі не виключає, а навпаки, припускає здійснення 
загального землекористування фізичними особами. Одно-
часно  прибудинкові  території  використовуються  підпри-
ємствами  газового  господарства,  зв’язку,  електромережі, 
зеленого будівництва,  іншими установами й організація-
ми. Це також не суперечить праву постійного землекорис-
тування державних або комунальних підприємств, оскіль-
ки,  по-перше,  використання  цих  територій  зазначеними 
підприємствами здійснюється за згодою землекористува-
чів або за договорами з ними; по-друге, у цьому полягає 
обслуговуюче призначення прибудинкових територій.

Якщо  земельні  ділянки,  на  яких  розташовані  багато-
квартирні будинки, а  також належні до них будівлі,  спо-
руди  та  прибудинкові  території,  перебувають  у  спільній 
сумісній  власності  власників  квартир  та  нежитлових 
приміщень у багатоквартирному будинку,  земельне зако-
нодавство передбачає можливість  їх передачі безоплатно 
у  власність  або  в  постійне  користування  співвласників 
багатоквартирного будинку в порядку, встановленому Ка-
бінетом Міністрів  України  [4].  На  жаль,  даний  порядок 
досі  не  ухвалений, що  ускладнює  реалізацію  земельних 
прав співвласників багатоквартирних будинків. Проте це 
не означає, що отримати земельну ділянку, наприклад, у 
постійне користування, взагалі неможливо. Вважаємо, що 
за  відсутності  спеціального  порядку  надання  земельних 
ділянок співвласникам багатоквартирних будинків на цій 
підставі необхідно користуватися загальною процедурою, 
зазначеною в ст. 123 Земельного кодексу України, яка пе-
редбачає  порядок  надання  земельних  ділянок  державної 
або комунальної власності в користування.

Варто звернути увагу на те, що з 1 липня 2005 р., тобто 
з дати набрання чинності Законом «Про особливості здій-
снення  права  власності  у  багатоквартирному  будинку», 
саме співвласникам багатоквартирного будинку незалеж-
но  від  факту  створення  ними  об’єднання  співвласників 
багатоквартирного будинку надана можливість одержання 
відповідних  земельних ділянок багатоквартирних будин-
ків безоплатно у власність або в постійне користування. 

Як  здається,  громадянам-співвласникам  багатоквар-
тирного  будинку  скористатися  цим  правом  буде  вкрай 
важко. Адже нині не йдеться про отримання земельної ді-
лянки кожним із них – ділянка під будинком разом із при-
будинковою  територією  одна,  і  поділу  вона  не  підлягає. 
Тому,  за відсутності створення об’єднання співвласників 
багатоквартирного  будинку,  отримати  її  можна  лише  в 
спільну власність або спільне користування. 

Отже, для отримання земельної ділянки в спільну су-
місну власність або користування необхідно буде, щоб усі 
співвласники багатоквартирного будинку (їх може бути  і 
кілька сотень осіб) подали клопотання про надання дозво-
лу на розроблення проекту  землеустрою. У разі держав-
ної  реєстрації  відповідного права  заяву на  таку  реєстра-
цію мають  подавати  всі  співвласники,  на  кожного  з  них 
видається витяг із Державного реєстру прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень, який підтверджуватиме право спіль-
ної сумісної власності або права користування на землю. 
Окрім проблем, що виникатимуть з оформленням прав на 
прибудинкову  територію на  співвласників,  подальша  ре-
алізація такого права також сумнівна. Тому більш реаль-
ною  є  реалізація  відповідних  прав  на  земельні  ділянки 
багатоквартирних будинків через об’єднання їх співвлас-
ників. Доктринально  такі  об’єднання прийнято називати 
кондомініумами  (що  з  лат.  мови  перекладається  саме  як 
«спільна власність», «об’єднання співвласників»). На да-
ний час в Україні  загалом створено вже понад 33 тисячі 
таких об’єднань. 

Для передачі земельної ділянки об’єднанню співвлас-
ників  багатоквартирного  будинку на  праві  власності  або 
на праві постійного користування воно має набути статусу 
юридичної  особи,  яка  створюється  власниками  квартир 
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та/або нежитлових приміщень  багатоквартирного  будин-
ку для  сприяння використанню  їхнього власного майна й 
управління,  утримання  і  використання  спільного  майна.  
У зв’язку із цим необхідно виконати вимоги, передбачені по-
становою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 р.  
№ 1521 «Про реалізацію Закону України «Про об’єднання 
співвласників багатоквартирного будинку» [5].

Права на земельну ділянку, на якій розташовані бага-
токвартирний будинок і належні до нього будівлі та спо-
руди,  його  прибудинкова  територія  належать  до  складу 
спільного  майна  багатоквартирного  будинку  і  перебува-
ють у спільній сумісній власності співвласників. Розподіл 
прибудинкової земельної ділянки між співвласниками бу-
динку, а також виділення частки земельної ділянки прибу-
динкової території власникам квартир і нежитлових при-
міщень у натурі та їх окреме відчуження не допускається. 
У разі знищення (руйнування) багатоквартирного будинку 
майнові права на земельну ділянку, на якій розташовано 
такий будинок, а також належні до нього будівлі, споруди 
та прибудинкова територія, зберігаються за співвласника-
ми багатоквартирного будинку.

Використання  прибудинкових  територій  здійснюєть-
ся  за  цільовим призначенням,  тобто  для  обслуговування 
багатоквартирного  будинку.  Порядок  використання  зе-
мельних ділянок, на яких розташовані багатоквартирні бу-
динки, а також належні до них будівлі, споруди та прибу-
динкові території, визначається співвласниками. Земельна 
ділянка,  яка  належить  до  багатоквартирного  житлового 
будинку,  використовується  за  рішенням  органів  управ-
ління  об’єднання  співвласників  квартир  такого  будинку. 
Тому зміна суб’єктного складу права власності або права 
користування земельною ділянкою не приводить до зміни 
правового режиму її використання [6, с. 297].

На нормативно-правовому рівні не визначено конкрет-
них  норм  земельних  ділянок  багатоквартирних  житло-
вих будинків, що є цілком виправданим, оскільки площа, 
конфігурація вже існуючих будинків різна, а будівництво 
нових  залежить  від  обсягу  та  виду будівництва,  а  також 
від забезпеченості окремого населеного пункту вільними 
землями.

Розміри  та  конфігурація  земельних  ділянок,  на  яких 
розташовані  багатоквартирні  будинки,  а  також  належні 
до  них  будівлі,  споруди  та  прибудинкові  території,  ви-
значаються на підставі відповідної землевпорядної доку-
ментації. Водночас розмір та конфігурація прибудинкової 
території багатоквартирного будинку відображаються від-
повідно до будівельних норм, з урахуванням планування 
мікрорайону (кварталу), забезпечення належного функці-
онування житлового будинку та можливості його техніч-
ного обслуговування.

З метою визначення складу та змісту, порядку розро-
блення проектів розподілу  території мікрорайонів  (квар-
талів)  для  визначення  прибудинкових  територій  наказом 
Міністерства  регіонального  розвитку,  будівництва  та 
житлово-комунального  господарства  України  від  26  лю-
того  2014  р. №  56  затверджений  національний  стандарт 

ДСТУ-Н Б Б.2.2–9:2013 «Настанова щодо розподілу тери-
торій мікрорайонів (кварталів) для визначення прибудин-
кових територій багатоквартирної забудови» (далі – стан-
дарт).  Стандарт  призначено  для  застосування  органами 
виконавчої влади й органами місцевого самоврядування, 
суб’єктами господарювання, які розробляють містобудів-
ну та проектну документацію на будівництво.

Згідно з п. 6.1.1 зазначеного стандарту, площа земель-
ної  ділянки  із  прибудинковою  територією  кожного  бага-
токвартирного будинку, що відповідає питомій вазі  кіль-
кості мешканців будинку в сумарній кількості мешканців 
мікрорайону  (кварталу),  визначатиметься  за  формулою:  
ТО = Тф ×  (Б0  / Б),  де ТО –  земельна ділянка  із прибу-
динковою  територією  багатоквартирного  будинку,  га;  
Тф – фактична житлова територія мікрорайону (кварталу), га;  
БО – кількість мешканців у багатоквартирному будинку; 
Б – кількість мешканців у мікрорайоні (кварталі). Розро-
блена проектна документація щодо визначення прибудин-
кової території може бути підставою для розроблення зем-
левпорядної  документації,  а  також правовстановлюючих 
документів на право власності або користування земель-
ною  ділянкою  об’єднаннями  співвласників  багатоквар-
тирних будинків.

Об’єднання  співвласників  багатоквартирного  будин-
ку  має  на  меті  не  набуття  права  власності  чи  права  ко-
ристування  земельною  ділянкою,  а  здійснення  заходів 
із  метою  належного  обслуговування житлового  будинку. 
Такі заходи спрямовані на підвищення рівня благоустрою 
прибудинкової території, використання створених площа-
док, утримання та розширення торгових площ,  зведення 
об’єктів сервісу тощо. Проте основне цільове призначен-
ня  земельної  ділянки,  яка  належить  до  земель житлової 
та  громадської  забудови,  та  характер  використання  при-
будинкової  ділянки,  яка  призначена  для  обслуговування 
житлового будинку, не змінюються. 

Висновки. Реалізація  земельних  прав  співвласників 
багатоквартирних будинків надзвичайно ускладнена через 
відсутність визначеного Кабінетом Міністрів України по-
рядку  передачі  земельних  ділянок,  на  яких  розташовані 
багатоквартирні  будинки,  а  також належні  до  них  будів-
лі,  споруди  та  прибудинкові  території,  що  перебувають 
у  спільній  сумісній  власності  власників  квартир  та  не-
житлових  приміщень  у  багатоквартирному  будинку,  –  
безоплатно у власність або в постійне користування спів-
власників  багатоквартирного  будинку.  Зволікання  в  цьо-
му питанні  зумовить появу хибної практики його  врегу-
лювання  на  рівні  місцевих  територіальних  громад,  що 
неодмінно призведе до відмінностей у процедурі передачі 
прибудинкових  територій.  Для  практичного  застосуван-
ня  та  здійснення  земельних  прав  співвласників  багато-
квартирних  будинків  вважаємо  за  необхідне  встановити 
на законодавчому рівні процедуру безоплатної передачі у 
власність прибудинкових територій співвласникам багато-
квартирного будинку із земель державної та комунальної 
власності.  З  метою  реалізації  цих  пропозицій  необхідно 
внести відповідні зміни в Земельний кодекс України.
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У статті проаналізовано окремі законодавчі та теоретичні засади права спільної сумісної власності на землю. Визначено особливості 
спільної сумісної та спільної часткової власності на земельну ділянку. За результатами проведеного дослідження автором запропоновано 
визначення права спільної сумісної власності на землю та наведено ознаки, що характеризують порядок реалізації відповідного права.

Ключові слова: право спільної власності, право власності на землю, земельна ділянка, обмеження власника.

В статье проанализированы отдельные законодательные и теоретические основы права общей совместной собственности на зем-
лю. Определены особенности общей совместной и общей долевой собственности на земельный участок. По результатам проведенного 
исследования автором предложено определение права общей совместной собственности на землю и приведены признаки, характери-
зующие порядок реализации соответствующего права.

Ключевые слова: право общей собственности, право собственности на землю, земельный участок, ограничения собственника.

The article analyzes the separate legislative and theoretical foundations of the right of common joint ownership of land. The features of the com-
mon joint and common share ownership of the land plot are determined. According to the results of the study, the author proposed a definition of the 
right of common joint ownership of the land and presented signs that characterize the procedure for the implementation of the corresponding right.

Key words: common property right, land ownership, land, owner’s restrictions.

Постановка проблеми. На  вістрі  економічних  пере-
творень,  які  відбуваються  в  нашій  державі,  безперечно, 
перебуває право власності на основне національне багат-
ство,  яким  є  земля.  Зважаючи  на множинність  суб’єктів 
власності,  на  практиці  трапляються  ситуації  об’єднання 
кількох  осіб  чи  більше  суб’єктів  права,  які  об’єднують 
свої земельні ділянки в єдиний об’єкт права, у результаті 
чого  виникають  відносини  багатосуб’єктної  належнос-
ті земельної ділянки. Такі відносини власності прийнято 
називати правом спільної власності на землю [1, с. 121]. 
Серед  особливих  інститутів  права  власності  на  землю  є 
право  спільної  власності,  яке  ускладнене  множинністю 
суб’єктів  та  потребує  свого  обґрунтування  в  межах  зе-
мельного  права  з  огляду  на  особливий  об’єкт  правового 
регулювання.

Право спільної сумісної власності на землю визначило 
перебіг земельної реформи, оскільки землі сільськогоспо-
дарського  призначення  були передані  в  так  звану  колек-
тивну  власність  членів  сільськогосподарських  підпри-
ємств,  розподіл  якої  триває  дотепер.  Це  право  визначає 
можливість  спільно  володіти,  користуватися  і  розпоря-
джатися  земельною  ділянкою,  вести  фермерське  й  осо-
бисте  селянське  господарство,  спільно  використовувати 
земельну ділянку для обслуговування житлового будинку 
чи багатоквартирного будинку в межах об’єднання  спів-
власників такого будинку. 

Право спільної власності в майнових відносинах давно 
відоме  цивільному  законодавству  і  є  досить  розвинутим 
правовим інститутом [2, с. 37]. На жаль, земельне законо-
давство  достатньою мірою не  розкриває  правових меха-
нізмів реалізації суб’єктивних прав на земельну ділянку в 
межах правового регулювання відносин у сфері спільної 
часткової та спільної сумісної власності на  землю. Зако-
нодавча позиція в даному разі зводиться до необхідності 
договірного регулювання таких правовідносин, зумовлює 
поширення практики судового вирішення відповідної ка-
тегорії спорів. 

Стан опрацювання. На доктринальному рівні право 
спільної  власності  на  майно  досліджувалося  здебільшо-
го  в  межах  науки  цивільного  права,  зокрема  в  роботах  
О.В. Дзери [3], Н.Ю. Христенко [4], Н.Н. Сібірзянової [5]. 
Натомість  земельно-правові  дослідження  у  відповідній 

сфері системно не проводились, мали здебільшого фраг-
ментарний характер у межах аналізу відносин власності 
на землю загалом, що відображено в працях В.І. Андрей-
цева,  В.В.  Носіка,  А.М. Мірошниченко,  П.Ф.  Кулинича,  
Т.О.  Коваленко,  І.О.  Костяшкіна, М.В. Шульги  й  інших 
учених. Зазначене зумовлює необхідність проведення спе-
ціального дослідження.

Мета статті – визначити поняття й окремі теоретико-
правові  засади  спільної  сумісної  власності  на  земельну 
ділянку, що стануть основою подальшого дослідження у 
відповідній сфері.

Виклад основного матеріалу.  Право  спільної  влас-
ності  прийнято  визначати  як  «право  двох  або  більше 
осіб  на  один  об’єкт»  [6,  с.  412]  або  «право  двох  чи  де-
кількох  осіб  на  ту  саму  земельну  ділянку»  [7,  с.  227].  
А.М. Мірошниченко підкреслює, що право спільної влас-
ності передбачає саме поділ права на цілісний об’єкт, а не 
поділ об’єкта [8, с. 172]. 

Загальнопоширена  позиція,  що  спільна  власність  не 
є якимось новим, особливим різновидом (формою) влас-
ності, а ґрунтується на наявних формах власності. Це не 
особливі  економічні  відносини  власності,  як  зауважує 
Н.Н. Сібірзянова, а лише різновид відносин власності, що 
полягає в одночасному набутті конкретних матеріальних 
благ кількома особами [9, с. 15]. Тут не виникає «змішаної 
власності»,  бо  кожен  учасник  залишається  самостійним 
власником свого майна, а щодо загального об’єкта право-
мочності власника здійснюються спільно, як належні од-
ночасно кільком особам [10, с. 172]. 

Сприймаючи  загалом  такі  підходи,  маємо  зазначити, 
що за наявності поєднання в спільній власності суб’єктів 
різних форм  все ж  таки  виникають  особливості  правого 
регулювання, які можуть трактуватися по-різному, аж до 
змішаної форми власності. Адже під час вирішення питан-
ня розпорядження своєю часткою органи державної влади 
чи  місцевого  самоврядування,  що  виступають  від  імені 
власника, будуть діяти в спосіб, абсолютно відмінний від 
дій суб’єктів приватної власності.

Право  спільної  власності  на  землю,  безперечно,  є 
складовою  частиною  інституту  права  власності  на  зем-
лю загалом, що включає право володіти, користуватися і 
розпоряджатися земельними ділянками. Отже, реалізація 
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цих повноважень у межах права спільної власності перед-
бачає  узгодження  позиції  суб’єктів, що  здійснюють  такі 
повноваження. Тобто право спільної  власності на  землю 
передбачає  спільний  порядок  реалізації  відповідних  по-
вноважень  аж  до  припинення  права  спільної  власності, 
коли  набувачем  відповідної  частки  у  власності  виступає 
здебільшого інший співвласник.

На законодавчому рівні та в теорії земельного і цивіль-
ного права виділяють два основних види спільної власнос-
ті, до яких, зокрема, відносять спільну сумісну власність, 
коли частки співвласників не визначені, та спільну част-
кову власність, де частки визначаються з моменту виник-
нення  такої  власності. Відповідно до  ст.  356 Цивільного 
кодексу (далі – ЦК) України [11], власність двох чи більше 
осіб із визначенням часток кожної з них у праві власності 
є спільною частковою власністю, натомість спільна влас-
ність двох або більше осіб без визначення часток кожної 
з них у праві  власності  є  спільною сумісною власністю, 
згідно з ч. 1 ст. 368 ЦК України. Тобто спільною частко-
вою визнається власність, у момент утворення якої відома 
частка кожного співвласника, натомість за спільної суміс-
ної власності немає необхідності у визначенні часток спів-
власників до моменту припинення її існування.

Такий поділ є досить умовним, оскільки частки в праві 
спільної  часткової  власності  вважаються  рівними,  якщо 
інше  не  встановлено  за  домовленістю  співвласників  або 
законом  (ст.  370  ЦК  України).  Водночас  навіть  у  праві 
спільної  сумісної  власності  співвласники  мають  право 
на виділ у натурі частки з майна, що є в спільній суміс-
ній  власності,  водночас  вважається,  що  частки  кожного 
зі співвласників у праві спільної сумісної власності є рів-
ними, якщо інше не встановлено домовленістю між ними 
(за  цивільним  законодавством),  законом  або  рішенням 
суду (ст. 357 ЦК України, ст. 89 Земельного кодексу Укра-
їни (далі – ЗК України) [12]). Тобто співвласники в праві 
спільної сумісної власності також можуть виділити свою 
частку, яка є рівною для всіх співвласників або визнача-
ється індивідуально за вказаними вище підставами. Однак 
до визначення таких часток законодавець передбачає низ-
ку особливостей правового регулювання спільної сумісної 
та спільної часткової власності на землю, що відображено 
в суб’єктному й об’єктному порядку набуття, використан-
ня та відчуження об’єкта власності. 

У  спільній  сумісній  власності  спільність  майна  ви-
ражена  більшою  мірою,  ніж  у  частковій.  Пояснюється 
це тим, що відносини між учасниками спільної сумісної 
власності (між подружжям, членами фермерського госпо-
дарств  та  ін.)  мають  довірчий  і  більш  стійкий  характер, 
ніж  відносини  між  учасниками  часткової  власності,  які 
можуть бути досить далекі, а то і чужі один одному. Зокре-
ма, Н.Ю. Христенко доходить висновку, що із правовідно-
син фізичних осіб права  спільної  сумісної  власності  ви-
пливають конкретні ознаки, притаманні тільки їм, а саме: 
спільне  погодження  поведінки  щодо  правомочностей 
володіння, користування  і розпорядження спільним май-
ном;  чітко визначений суб’єктний склад; утримання тре-
тіх осіб від порушення права спільної сумісної власності.  
У  літературі  також  виділяють  особистий  характер  від-
носин учасників спільної сумісної власності  [13, с. 343], 
адже вони можуть вибути із зазначених відносин у резуль-
таті припинення особистого зв’язку з іншими їх учасника-
ми й отримати частку в майні в порядку поділу або виділу, 
але вони не мають права замінити себе іншими особами, 
як це може зробити учасник спільної часткової власності 
шляхом реалізації належної йому частки. 

Спробуємо більш детально зупинитися на таких осо-
бливостях,  що  є  найбільш  характерними  для  земельно-
правового регулювання. Загальне поняття права спільної 
сумісної  власності  на  земельну  ділянку  зумовлено  нор-
мами цивільного законодавства у сфері спільної сумісної 
власності на майно. Зокрема, відповідно до ч. 1 ст. 368 ЦК 

України, як зазначалося вище, спільна власність двох або 
більше  осіб  без  визначення  часток  кожної  з  них  у  праві 
власності є спільною сумісною власністю. Дана норма за-
кладає певні характеристики права спільної сумісної влас-
ності, а саме множинність  її суб’єктів  (співвласників) та 
єдність її об’єкта. Множинність суб’єкта права спільної су-
місної власності передбачає абсолютно рівні повноважен-
ня кожного співвласника в здійсненні володіння, користу-
вання та розпорядження об’єктом такої власності, яким в 
нашому  разі  є  земельна  ділянка.  Водночас  законодавець 
передбачає  саме  спільний  порядок  користування  май-
ном, якщо інше не встановлено домовленістю між ними, 
та  розпоряджання майном  за  згодою  всіх  співвласників, 
тобто  знову  таки  спільно  або ж  за домовленістю сторін. 
Йдеться про деяке обмежене право співвласників, яке не 
може бути реалізоване самостійно поза волею інших спів-
власників. Отже,  у  цивілістичній  літературі  розрізняють 
зовнішні правовідносини спільної сумісної власності (між 
співвласниками, з одного боку, і невласниками, з іншого) 
та внутрішні правовідносини (між самими співвласника-
ми) [14, c. 102–103]. Отже, якщо у внутрішніх відносинах 
суб’єкти  спільної  власності  обстоюють  власні  інтереси 
щодо порядку користування чи розпорядження земельною 
ділянкою, то в зовнішніх відносинах усі співвласники ма-
ють демонструвати спільне волевиявлення, а всі сторонні 
особи, незважаючи на множинність співвласників, мають 
справу  не  із  сукупністю  окремих  воль  чи  волевиявлень 
кожного  співвласника,  а  з  єдиною волею  і  єдиним воле-
виявленням,  подібно  до  того,  як  це  відбувається  в  праві 
власності особистого характеру.

Порядок здійснення права спільної сумісної власнос-
ті на земельну ділянку визначається Земельним кодексом 
(далі – ЗК) України за договором або законом. Такий під-
хід  дещо  конкретизує  відносини щодо  використання  зе-
мельної ділянки, яка перебуває в спільній сумісній влас-
ності шляхом виникнення договірних відносин або через 
визначення  правового  режиму  земель,  які  виступають 
об’єктом власності. 

Суб’єктами права  спільної  сумісної  власності,  згідно 
з  нормами  цивільного  законодавства,  може  бути  досить 
широке коло осіб, що включає: фізичних осіб, юридичних 
осіб, а також державу та територіальні громади, якщо інше 
не встановлено законом. Тобто в ст. 368 ЦК України фак-
тично відсутнє обмеження щодо суб’єктного складу права 
спільної сумісної власності. Однак таке коло суб’єктів має 
загальний  характер  і  не  відображає  специфіки  спільної 
власності, що зумовило критичні позиції в цивілістичній 
літературі щодо широкого переліку суб’єктів права спіль-
ної сумісної власності. Зокрема, Я.М. Шевченко зазначає, 
що існування відносин спільної сумісної власності для ін-
ших, крім фізичних осіб, суб’єктів, які пов’язані між собою 
суто економічними інтересами, не має під собою жодних 
підстав [15, с. 21]. Адже важливою рисою права спільної 
сумісної власності фізичних осіб є те, що в праві спільної 
сумісної власності наявна єдність не тільки об’єкта, але і 
відносин між співвласниками. Суб’єкти спільної сумісної 
власності  пов’язані  особистими,  сімейними,  родинними, 
відносинами, що є більш міцними, ніж договірні відноси-
ни, адже право спільної сумісної власності фізичних осіб 
утворюється  на  основі  родинних  чи  сімейних  зв’язків, 
суб’єктами яких є подружжя, члени сім’ї, які спільно пра-
цюють,  особи,  які  спільно  ведуть  фермерське  господар-
ство, тобто такі особи, яких об’єднують не тільки спільні 
інтереси, але  і спільне життя, родинні або подружні від-
носини.

Натомість  земельним  законодавством  не  лише  обме-
жено  коло  суб’єктів  спільної  сумісної  власності  фізич-
ними особами, але фактично визначено коло таких осіб, 
до  яких,  зокрема,  згідно  зі  ст.  89  ЗК України,  законода-
вець  відносить:  подружжя;  членів  фермерського  госпо-
дарства;  співвласників  жилого  будинку;  співвласників  
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багатоквартирного будинку. Законодавець допускає мож-
ливість виникнення спільної сумісної власності і в інших 
випадках, що можуть визначатися спеціальним законодав-
ством.  Тобто  законодавець  намагається  чітко  обмежити 
право  спільної  сумісної  власності  з  огляду  на  особливі 
умови її виникнення та здійснення. 

Множинність  суб’єктів  права  спільної  сумісної  влас-
ності на той самий об’єкт спричиняє необхідність спеці-
ального  регулювання  відносин  права  спільної  сумісної 
власності.  Це  насамперед  потрібно  для  врахування  волі 
співвласників,  а  також  для  забезпечення  кожному  з  них 
їхніх  законних  інтересів під  час  здійснення права  спіль-
ної  сумісної  власності.  Завдяки  цьому  права  й  інтереси 
будь-якого учасника обмежуються і не дають можливості 
вчиняти певні дії, без зважання на волю інших учасників. 
Саме тому основне завдання спеціальних норм про право 
спільної  сумісної  власності полягає в  тому, щоб усі  сто-
ронні особи, незважаючи на множинність співвласників, 
мали справу не із сукупністю окремих воль чи волевияв-
лень кожного співвласника, а з єдиним, спільним волеви-
явленням декількох суб’єктів.

Право спільної сумісної власності за цивільним зако-
нодавством  не  обмежується  визначеним  колом  об’єктів, 
поширюючи  можливість  виникнення  на  широке  коло 
речей,  серед  яких  гроші  та  цінні  папери,  інше  майно, 
майнові права, результати робіт, послуг, результати  інте-
лектуальної творчої діяльності,  інформація, а також інші 
матеріальні  та нематеріальні блага,  тобто всі вищезазна-
чені об’єкти в одиничному чи множинному вигляді будуть 
виступати  єдиним  цілим  для  співвласників,  щодо  якого 
співвласники  вступають у  відповідні  правовідносини  [3, 
с. 24]. Натомість земельне законодавство, згідно зі ст. 79 
ЗК України, до об’єктів такої власності відносить земель-
ну  ділянку  як  частину  земної  поверхні  з  установленими 
межами,  певним  місцем  розташування,  з  визначеними 
щодо неї правами. Навіть більше, зважаючи на суб’єктний 
склад  права  спільної  сумісної  власності  на  земельну  ді-
лянку. можна визначити її цільове призначення, зокрема, у 
членів фермерського господарства це може бути земельна 
ділянка, призначена для ведення фермерського господар-
ства  чи  товарного  сільськогосподарського  виробництва, 
у  співвласників жилого  будинку  –  земельна  ділянка  для 
будівництва й обслуговування такого будинку, у співвлас-
ників  багатоквартирного  будинку  –  для  обслуговування 
багатоквартирного будинку. У власності подружжя може 
перебувати значно ширше коло за цільовим призначенням 
земельних ділянок, однак водночас варто враховувати ту 

особливість,  що  ділянки,  набуті  особою  в  процесі  без-
оплатної приватизації, є її особистою власністю. 

Незважаючи на  спільний  характер  володіння  земель-
ною  ділянкою,  що  перебуває  в  спільній  власності,  за-
конодавець  передбачає  відмінності  в  порядку  виділен-
ня  своєї  частки  та  розпорядження  земельною  ділянкою 
суб’єктами права спільної часткової та спільної сумісної 
власності.  Зокрема,  згідно  зі  ст.  88  ЗК України,  учасник 
спільної  часткової  власності  на  земельну  ділянку  має 
право на отримання у своє володіння, користування час-
тини  спільної  земельної  ділянки,  що  відповідає  розміру 
належної  йому  частки,  а  також  продажу  належної  йому 
частки в спільній частковій власності на земельну ділянку 
за умови гарантування переважного права купівлі частки 
іншими учасниками відповідно до  закону. Натомість по-
діл земельної ділянки, яка перебуває в спільній сумісній 
власності,  з  виділенням  частки  співвласника, може  бути 
здійснено за умови попереднього визначення розміру зе-
мельних часток, які є рівними, якщо інше не передбачено 
законом або не встановлено судом. Тобто розподіл земель-
ної ділянки, що перебуває в спільній сумісній власності, 
може  бути  здійснено  за  умови фактичного  переходу  її  в 
режим спільної часткової власності. Водночас відчуження 
земельної  ділянки  спільної  сумісної  власності може  від-
буватися лише за згодою усіх співвласників і не допуска-
ється кожним співвласником окремо. 

Висновки. Отже, підбиваючи підсумки, маємо зазна-
чити, що право спільної сумісної власності на землю пе-
редбачає можливість двох та більше осіб, спільно, у визна-
чених законодавством випадках, володіти, користуватися, 
та  розпоряджатися  земельною  ділянкою  на  договірних 
засадах,  з  урахуванням  обмежень,  визначених  її  право-
вим режимом. Серед ознак, що виділяють право спільної 
сумісної власності на землю, варто назвати такі: множин-
ність суб’єктного складу, що включає двох та більше осіб 
як суб’єктів власності на одна земельну ділянку; законо-
давче обмеження суб’єктів спільної сумісної власності за-
звичай фізичними  особами;  подвійний  характер  правого 
режиму земельної ділянки, що включає договір сторін про 
порядок її використання та межі, визначені земельним за-
конодавством;  обмеження  об’єктного  складу  земельною 
ділянкою з визначеним цільовим призначенням; наявність 
двох груп правовідносин, які реалізуються в процесі здій-
снення  права  спільної  сумісної  власності  та  включають 
зовнішні і внутрішні відносини; необхідність досягнення 
спільного  рішення  щодо  умов  відчуження  земельної  ді-
лянки як об’єкта відповідних прав.
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Статтю присвячено дослідженню правового регулювання відносин у сфері виробництва сільськогосподарської продукції у лісовому 
господарстві. Розкрито юридичну природу та правові форми використання лісових ресурсів у сільському господарстві. На підставі прове-
деного дослідження розроблено теоретичні висновки та запропоновано конкретні зміни й доповнення до чинного законодавства України, 
спрямовані на вдосконалення правового регулювання використання лісових ресурсів у сільському господарстві України.

Ключові слова: сільське господарство, правове регулювання, лісові ресурси, сільськогосподарське виробництво, побічні лісокорис-
тування.

Статья посвящена исследованию правового регулирования отношений в сфере производства сельскохозяйственной продукции в 
лесном хозяйстве. Раскрыто юридическую природу и правовые формы использования лесных ресурсов в сельском хозяйстве. На осно-
вании проведенного исследования разработаны теоретические выводы и предложены конкретные изменения и дополнения в действу-
ющее законодательство Украины, направленные на совершенствование правового регулирования использования лесных ресурсов в 
сельском хозяйстве Украины.

Ключевые слова: сельское хозяйство, правовое регулирование, лесные ресурсы, сельскохозяйственное производство, побочные 
лесопользования.

The article is devoted to the study of legal regulation of relations in the field of agricultural production in forestry. Legal nature and legal forms 
of use of forest resources in agriculture were revealed. Based on the research, theoretical conclusions were made and specific amendments to 
the current legislation of Ukraine aimed at improvement of legal regulation of use of forest resources in agriculture of Ukraine were proposed.

Key words: agriculture, legal regulation, forest resources, agricultural production, secondary forest use.

Постановка проблеми. За  сучасних  умов  розвитку 
аграрної  сфери  економіки  України  особливого  значення 
набувають  правові  питання  розвитку  нових  напрямів  і 
видів  сільськогосподарського  виробництва,  до  яких  на-
лежить  і  виробництво  сільськогосподарської  продукції 
із використанням лісових ресурсів. Лісовими ресурсами, 
відповідно до ст. 6 Лісового кодексу України1 (далі – ЛК 
України),  є  деревні,  технічні,  лікарські  та  інші продукти 
лісу,  що  використовуються  для  задоволення  потреб  на-
селення  і  виробництва та відтворюються у процесі фор-
мування лісових природних комплексів. Також до лісових 
ресурсів  належать  корисні  властивості  лісів,  які  вико-
ристовуються  для  задоволення  суспільних потреб,  тобто 
здатність лісів зменшувати негативні наслідки природних 
явищ, захищати ґрунти від ерозії, запобігати забрудненню 
навколишнього природного середовища й очищати його, 
сприяти регулюванню стоку води, оздоровленню населен-
ня та його естетичному вихованню тощо.

Економічне значення лісових недеревних ресурсів по-
лягає в тому, що величина доходу від їх заготівлі та реалі-
зації може бути більшою, ніж від використання деревини. 
Враховуючи  потужний  потенціал  лісової  галузі,  можна 
зробити висновок, що використання лісових ресурсів для 
виробництва  сільськогосподарської  продукції  може  бути 
одним із перспективних і прибуткових видів агробізнесу в 
Україні. Незважаючи на це, правові питання використання 
лісових ресурсів у сільському господарстві є не лише ма-
лодослідженими в доктрині аграрного права, а й недостат-
ньо  розробленими  і  в  аграрному  законодавстві  України, 
що свідчить про актуальність обраної теми дослідження.

Стан дослідження. Проблеми  використання,  відтво-
рення  й  охорони  лісів  були  предметом  досліджень  та-
ких вчених, як В.І. Андрейцев, Г.І. Балюк, А.П. Гетьман,  
В.М.  Єрмоленко,  Б.В.  Кіндюк,  В.В.  Костицький,  
М.В. Краснова, В.Л. Мунтян, В.П. Непийвода, В.В. Носік, 

1 Нормативно-правові акти, використані в цій статті, розміщені на офіційному 
сайті Верховної Ради України: https://zakon.rada.gov.ua.

Е.В. Позняк, С.М. Шершун та  ін. Однак, незважаючи на 
велику кількість наукових розробок, присвячених різним 
аспектам цієї проблематики, правові питання використан-
ня лісових ресурсів у сільському господарстві залишають-
ся дискусійними та недослідженими.

Метою статті є дослідження правового регулювання 
відносин у сфері виробництва сільськогосподарської про-
дукції у лісовому господарстві, аналіз правових форм ви-
користання лісових ресурсів у сільському господарстві та 
розробка  теоретичних висновків  і пропозицій щодо вдо-
сконалення законодавства з досліджуваної проблематики.

Виклад основного матеріалу. Відносини, які виника-
ють у сфері виробництва сільськогосподарської продукції 
у лісовому господарстві, регулюються великою кількістю 
нормативно-правових актів, правові норми яких у сукуп-
ності  утворюють  міжгалузевий  інститут  правового  ре-
гулювання  використання  лісових  ресурсів  у  сільському 
господарстві у системі аграрного, екологічного, природо-
ресурсного права України [1, с. 3–4]. Аналіз національно-
го  законодавства в досліджуваній  сфері  свідчить про  те, 
що в аграрному законодавстві врегульовано лише окремі 
питання  виробництва  сільськогосподарської  продукції 
в  лісовому  господарстві,  зокрема  в  частині  розміщення 
пасік  на  землях  лісогосподарського  призначення  та  ве-
дення органічного сільськогосподарського виробництва у 
лісовому господарстві. Решта питань, пов’язаних із сіль-
ськогосподарським  виробництвом  із  залученням  лісових 
ресурсів, є предметом регулювання екологічного та при-
родоресурсного права.

Виробництво сільськогосподарської продукції у лісо-
вому господарстві може здійснюватися у різних правових 
формах, котрі мають певну специфіку. Залежно від мети, 
з  якою  здійснюється  такий  вид  виробництва,  можна  ви-
ділити: 1) виробництво сільськогосподарської продукції у 
лісовому господарстві для задоволення особистих потреб 
і 2) виробництво сільськогосподарської продукції у лісо-
вому  господарстві  з  метою  отримання  прибутку.  Перша 
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форма  сільськогосподарського  виробництва  передбачає 
використання лісових ресурсів на  засадах  загального лі-
сокористування. Особливістю  є  те, що  суб’єктами цього 
виду діяльності можуть бути лише фізичні особи. Основні 
правові засади загального лісокористування ґрунтуються 
на нормах ст. 38 Закону України «Про охорону навколиш-
нього природного середовища» від 25 червня 1991 р., ст. 9 
Закону України «Про рослинний світ» від 09 квітня 1999 р.  
і ст. 66 ЛК України, вони зводяться до того, що особа має 
право вільного перебування у лісах державної, комуналь-
ної,  а  за  згоди  власника  –  і  в  лісах  приватної  власності, 
та безоплатно без видачі спеціального дозволу збирати у 
визначених  розмірах  дикорослі  трав’яні  рослини,  квіти, 
ягоди, горіхи, гриби тощо. Лісові ресурси не потребують 
закріплення за окремою особою, а метою такої діяльності 
є задоволення власних потреб (для власного споживання), 
а також використання цих ресурсів у рекреаційних, оздо-
ровчих, культурно-освітніх і виховних цілях.

ЛК України  та  іншими  законодавчими  актами Украї-
ни можуть бути передбачені певні обмеження та заборони 
щодо  загального  лісокористування.  Наприклад,  Законом 
України  «Про  рослинний  світ»  встановлено  обмеження 
щодо використання без спеціального дозволу «дикорослих 
судинних  рослин,  мохоподібних,  водоростей,  лишайни-
ків, а також грибів, види яких занесені до Червоної книги 
України, та природних рослинних угруповань, занесених 
до Зеленої книги України». Відповідно до ч. 2 ст. 66 ЛК 
України органами виконавчої влади встановлюються мак-
симальні норми безоплатного збору дикорослих трав’яних 
рослин, квітів, ягід, горіхів, грибів тощо.

Необхідно  зазначити,  що  на  практиці  розміри  макси-
мальних  норм  безоплатного  збору  дикорослих  трав’яних 
рослин, квітів, ягід,  горіхів,  грибів тощо  істотно відрізня-
ються  в  різних  областях  України  залежно  від  розповсю-
дженості  лісових  ресурсів.  Для  прикладу,  рішенням  Рів-
ненської обласної ради від 23 березня 2007 р. № 255 «Про 
погодження максимальних норм безоплатного збору дико-
рослих трав’яних рослин, квітів, ягід, горіхів, грибів тощо» 
в лісах державної та комунальної власності, а також за зго-
дою власника в лісах приватної власності зазначеної облас-
ті встановлені такі норми: а) для дикорослих ягід: суниці –  
10 кг; ожини – 15 кг; калини –20 кг та  ін.; б) для грибів: 
білих  і лисичок – по 30 кг; опеньок та  інших – по 50 кг; 
в) для трав’яних і лікарських рослин, квітів, коріння тощо: 
корінь аїру – 10 кг та ін.; г) для горіхів ліщини – 1 кг [2]. Для 
порівняння, однойменним рішенням Полтавської обласної 
ради  від  05 лютого 2007 р. № 04-22  [3]  встановлено  такі 
норми: а) для дикорослих ягід: суниці – 5 кг; ожини – 5 кг; 
калини – 5 кг та ін.; б) для грибів: білих – 20 кг; опеньок – 
30 кг; інших – 25 кг; в) для трав’яних і лікарських рослин, 
квітів, коріння тощо: корінь аїру – 5 кг та ін.; г) для горіхів 
ліщини – 1 кг. Як бачимо, за окремими видами лісових ре-
сурсів зазначені розміри максимальних норм можуть бути 
однаковими, а можуть і відрізнятися в 2–4 рази.

Якщо  має  місце  виробництво  сільськогосподарської 
продукції у лісовому господарстві з метою отримання при-
бутку від реалізації цих ресурсів або продуктів їх перероб-
ки чи для задоволення їх виробничих і наукових потреб, 
то  така  діяльність  здійснюється  у  порядку  спеціального 
використання  природних  ресурсів.  Суб’єктами  можуть 
бути  як фізичні,  так  і юридичні  особи,  які  є  суб’єктами 
господарювання.

Основні правові засади спеціального лісокористуван-
ня  ґрунтуються  на  нормах  ст.  38  Закону  України  «Про 
охорону навколишнього природного  середовища»,  ст.  10 
Закону України «Про рослинний світ» і ст. 67 ЛК України. 
На  відміну  від  загального  лісокористування,  спеціальне 
використання лісових ресурсів у сільському господарстві 
передбачає:  а)  надання  у  володіння,  користування  або 
оренду лісових ресурсів; б) отримання спеціальних дозво-
лів, зареєстрованих у встановленому порядку; в) платність 

лісокористування, а у випадках, передбачених законодав-
ством  України,  –  на  пільгових  умовах.  Порядок  спеці-
ального використання лісових ресурсів  і Порядок видачі 
спеціальних  дозволів  на  використання  лісових  ресурсів 
затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 
23 травня 2007 р. № 761 «Про врегулювання питань щодо 
спеціального використання лісових ресурсів».

У порядку  спеціального використання для  виробни-
цтва сільськогосподарської продукції можуть здійснюва-
тися  такі  види  використання  лісових  ресурсів:  1)  заго-
тівля  другорядних  лісових матеріалів;  2)  побічні  лісові 
користування. Інші види спеціального лісокористування, 
передбачені ст. 69 ЛК України, – 1) заготівля деревини та 
2)  використання  корисних  властивостей  лісів  для  куль-
турно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних, туристич-
них і освітньо-виховних цілей, потреб мисливського гос-
подарства,  проведення  науково-дослідних  робіт,  потреб 
сільського господарства.

Законодавством  України  можуть  передбачатися  й 
інші види спеціального використання лісових ресурсів.

Варто відзначити, що відповідно до ст. 68 ЛК Укра-
їни  спеціальне  використання  лісових  ресурсів  сьогодні 
має здійснюватися на лісових ділянках, які виділяються 
для  цієї  мети  власниками  лісів  або  постійними  лісоко-
ристувачами, без надання земельних ділянок лісокорис-
тувачам,  із  дотриманням  вимог  лісового  законодавства. 
У зв’язку з цим потребує приведення у відповідність до 
чинного законодавства п. 2 Порядку заготівлі другоряд-
них  лісових  матеріалів  і  здійснення  побічних  лісових 
користувань у лісах України, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1996 р. № 449, 
яким передбачено заготівлю другорядних лісових матері-
алів і здійснення побічних лісових користувань виключ-
но «у межах відведених земельних ділянок лісового фон-
ду», тобто так, як було закріплено у попередній редакції 
ЛК України.

Заготівля  другорядних  лісових  матеріалів  і  побічні 
лісові користування повинні здійснюватися способами й 
у терміни, що виключають можливість заподіяння шкоди 
лісу, – це одна з основних вимог до суб’єктів господарю-
вання, котрі ведуть сільськогосподарське виробництво з 
використанням  лісових  ресурсів  відповідно  до  зазначе-
ного законодавства.

Терміни проведення заготівельних робіт визначають-
ся постійними лісокористувачами і зазначаються в лісо-
вому квитку. У разі погіршення санітарного стану дере-
востанів здійснюється дострокове припинення заготівлі 
другорядних лісових матеріалів.

Варто відзначити деяку суперечність між зазначени-
ми вище нормативними актами. Зокрема, ст. 72 ЛК Укра-
їни  та  Постановою  Кабінету  Міністрів  України  «Про 
врегулювання  питань  щодо  спеціального  використання 
лісових  ресурсів»  заготівлю  деревних  соків  віднесено 
до заготівлі другорядних лісових матеріалів, а в Порядку 
здійснення побічних лісових користувань у лісах Украї-
ни – до побічних лісокористувань. У зв’язку з цим необ-
хідно  привести  Постанову  Кабінету  Міністрів  України 
«Про  затвердження Порядку  здійснення  побічних  лісо-
вих користувань у лісах України» у відповідність до ЛК 
України.

Зазначені  другорядні  лісові  матеріали  віднесені  до 
Розділу  2 Української  класифікації  товарів  зовнішньое-
кономічної діяльності (УКТ ЗЕД), затвердженої Законом 
України  «Про  Митний  тариф  України»  від  19  вересня 
2013  р.  (Група  06. Живі  дерева  та  інші  рослини;  цибу-
лини, коріння та інші аналогічні частини рослин; зрізані 
квіти і декоративна зелень; Група 12. Технічні або лікар-
ські рослини; солома і фураж; Група 14. Рослинні мате-
ріали для виготовлення плетених виробів; інші продукти 
рослинного  походження,  в  іншому  місці  не  зазначені), 
тобто належать до сільськогосподарської продукції.
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Відповідно до Порядку здійснення побічних лісових 
користувань у лісах України побічні лісові користування 
можна поділити на  дві  групи. До першої  віднесено по-
бічні лісові користування, об’єктом яких є ліс – заготівля 
(збирання)  дикорослих  плодів,  горіхів,  грибів,  ягід,  лі-
карських рослин; збирання лісової підстилки. До другої 
– не тільки ліс, але й землі лісового фонду, не покриті лі-
сом: розміщення пасік, заготівля сіна і випасання худоби, 
заготівля очерету [4, с. 233]. Здійснюються зазначені по-
бічні лісокористування на підставі лісового квитка, який 
видається лісогосподарськими підприємствами на строк, 
що погоджується відповідною місцевою радою.

Використання  лісових  ресурсів  під  час  здійснення 
побічних  лісових  користувань  і  заготівлі  другорядних 
лісових матеріалів здійснюється в межах лімітів (ст. 72–
73 ЛК України). Згідно з п. 9 ст. 31 ЛК України обласні 
державні адміністрації у сфері лісових відносин у меж-
ах своїх повноважень на їх території встановлюють ліміт 
використання  лісових  ресурсів  у  разі  заготівлі  друго-
рядних лісових матеріалів і здійснення побічних лісових 
користувань. Наприклад, Рішенням Рівненської обласної 
ради від 12 червня 2015 р. № 1518 «Про погодження лі-
мітів  на  спеціальне  використання  лісових  ресурсів  при 
здійсненні побічних лісових користувань, заготівлі дру-
горядних лісових матеріалів на 2015–2020 рр.» [5] вста-
новлено ліміт щодо збору дикорослих ягід (10 наймену-
вань), грибів (3 найменування), новорічних ялинок, соку 
березового, лікарської сировини (30 найменувань).

Обсяги  щорічних  заготівель  продукції  побічних  
лісових  користувань  встановлюються  постійними  лісо-
користувачами  на  підставі  матеріалів  лісовпорядкуван-
ня. Порядок ведення лісовпорядкування регламентується  
ст. 47, 48 ЛК України.

Залежно  від  методу  виробництва  сільськогосподар-
ської продукції у лісовому господарстві можна виділити: 
а) традиційне виробництво й б) органічне виробництво.

Традиційне виробництво сільськогосподарської про-
дукції  здійснюється  відповідно  до  нормативно-право-
вих  актів,  які  були  розглянуті  вище.  Особливості  ви-
робництва органічної сільськогосподарської продукції у 
лісовому господарстві визначені Законом України «Про 
виробництво  та  обіг  органічної  сільськогосподарської 
продукції  та  сировини» від 03 вересня 2013 р. У ст.  14 
зазначеного  Закону  одним  із  напрямів  органічного  ви-
робництва  визначено  збір  дикорослих  рослин  і  лісової 
продукції.  Відповідно  до  ч.  5  ст.  16  Закону  збирання 
дикорослих рослин  і  їх частин, що природно ростуть у 
лісах і на сільськогосподарських угіддях, вважається ви-
робництвом  органічної  продукції,  якщо:  1)  такі  райони 
не  піддавалися  протягом  періоду  не  менш  як  п’ять  ро-
ків обробці продуктами, використання яких заборонено 
цим Законом; 2) таке збирання не впливає на стабільність 
природного середовища, існування або збереження видів 
рослин  у  районі  збирання.  Суб’єктами  органічного  ви-
робництва можуть бути лише суб’єкти господарювання, 
які відповідають встановленим вимогам.

В  аграрно-правовій  літературі  слушно  зазначається, 
що розвиток органічного сільськогосподарського вироб-
ництва в Україні є одним зі способів реалізації стратегії 
сталого розвитку у сільському господарстві [6, с. 164] та 
засобом екологізації сучасного сільського господарства, 
що дає змогу не лише вирощувати екологічно чисту сіль-
ськогосподарську  продукцію,  а  й  забезпечує  дбайливе 
використання природних ресурсів [7, с. 22].

У сфері використання лісових ресурсів шляхом збо-
ру  дикорослих  рослин  і  їх  частин  та  лісової  продукції 
відсутні  Детальні  правила  виробництва  такої  органіч-
ної продукції, так само не розроблено і Порядок оцінки 
придатності  земель  (ґрунтів)  для  виробництва  органіч-
ної продукції, який затверджується Кабінетом Міністрів 
України.  На  офіційному  сайті  Міністерства  аграрної 

політики  та  продовольства України  представлено  лише 
Проекти  зазначених  нормативно-правових  актів  [8;  9]. 
Враховуючи те, що 02 серпня 2019 р. відбудеться втра-
та чинності Закону «Про виробництво та обіг органічної 
сільськогосподарської  продукції  та  сировини»,  можна 
зробити висновок, що здійснення виробниками сільсько-
господарської  продукції  права  на  ведення  органічного 
сільськогосподарського  виробництва  шляхом  збору  ди-
корослих рослин і їх частин та лісової продукції не мало 
механізму реалізації.

У  контексті  доступу  сільськогосподарських  товарів 
до  аграрних  ринків  можна  виділити:  а)  виробництво 
сільськогосподарської  продукції  у  сфері  лісового  гос-
подарства,  орієнтоване  на  внутрішній  аграрний  ринок 
України,  та  2)  виробництво  сільськогосподарської  про-
дукції у сфері лісового господарства, орієнтоване на зо-
внішні аграрні ринки.

Вимоги  до  виробника  сільськогосподарської  про-
дукції, який реалізує вироблену в лісовому господарстві 
сільськогосподарську  продукцію,  на  зовнішніх  ринках, 
тобто експортує, закріплено Митним кодексом України, 
Господарським  кодексом  України  (ст.  378)  та  Законом 
України «Про зовнішньоекономічну діяльність».

Відповідно до ст. 5 Закону України «Про зовнішньо-
економічну діяльність» всі суб’єкти зовнішньоекономіч-
ної діяльності мають рівне право здійснювати будь-які її 
види,  прямо  не  заборонені  законами України,  незалеж-
но  від  форм  власності  та  інших  ознак.  Суб’єктами  зо-
внішньоекономічної діяльності відповідно до ст. 378 ГК 
України  та  ч.  2  ст.  5  Закону України  «Про  зовнішньое-
кономічну діяльність» є фізичні особи, зареєстровані як 
підприємці та інші суб’єкти господарювання.

У юридичній літературі такий підхід до суб’єктного 
складу  справедливо  піддавався  критиці.  Ми  поділяємо 
позицію  А.В.  Духнєвича  [10,  c.  202–203]  про  необхід-
ність  закріплення  в  законодавстві  України  положення 
про те, що фізичні особи, котрі виробили сільськогоспо-
дарську продукцію, підготували її до продажу відповідно 
до законодавчих вимог безпечності та якості, стандартів, 
технічних  умов,  санітарних  і  фітосанітарних,  екологіч-
них й  інших вимог, мають право  експортувати цю про-
дукцію самостійно без будь-яких посередників. Адже за 
Угодами СОТ не принциповим видається правовий ста-
тус особи, яка експортує продукцію.

Таким  чином,  на  основі  проведеного  досліджен-
ня  можна  зробити  загальний  висновок,  що  правове 
регулювання  відносин  у  сфері  виробництва  сільсько-
господарської  продукції  у  лісовому  господарстві  за-
безпечується нормами аграрного, екологічного, приро-
доресурсного, господарського та інших галузей права. 
Незважаючи на те, що йдеться про вид сільськогоспо-
дарського  виробництва,  основою  правового  регулю-
вання  є  норми  природоресурсного  права.  Підзаконні 
правові  акти  у  сфері  виробництва  сільськогосподар-
ської  продукції  у  лісовому  господарстві  потребують 
приведення їх у відповідність до норм ЛК України, про 
що було зазначено вище.

Використання  лісових  ресурсів  у  сільському  госпо-
дарстві  для  виробництва  сільськогосподарської продук-
ції  може  здійснюватися  у  різних  правових  формах,  які 
відрізняються  за  суб’єктним  складом,  вимогами  до  ви-
робничого  процесу,  особливостями  збуту  сільськогос-
подарської  продукції  тощо. Оскільки  здійснення  такого 
виду  діяльності  передбачає  використання  природних 
ресурсів, вплив на навколишнє природне середовище та 
спрямоване на  виробництво  сільськогосподарської  про-
дукції, яка визнана як життєво необхідна, законодавство 
містить велику кількість обмежень і заборон. Наявність 
таких обмежень і заборон є обґрунтованим та доцільним 
лише за умови суворої відповідності Конституції Украї-
ни та ЛК України.



194

№ 6 2018
♦

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
1. Сюйва І.С. Правове регулювання використання лісових ресурсів у сільському господарстві України : автореф. дис. … канд. юрид. 

наук. Київ, 2017. 19 с.
2. Про погодження максимальних норм безоплатного збору дикорослих трав’яних рослин, квітів, ягід, горіхів, грибів тощо : рішення 

Рівненської обласної ради від 23 березня 2007 р. № 255. URL: http://oblrada. rv.ua/docs/null?SECTION_ID=36&ELEMENT_ID= 2381.
3. Про погодження максимальних норм безоплатного збору дикорослих трав’яних рослин, квітів, ягід, горіхів, грибів тощо : рішення 

Полтавської обласної ради від 05 лютого 2007 р. № 04-22. URL: www.oblrada.pl.ua/ses/08/25/01.doc.
4. Науково-практичний коментар Лісового кодексу України / за ред. Г.І. Балюк. Київ : Юрінком Інтер, 2010. 367 с.
5. Про погодження лімітів на спеціальне використання лісових ресурсів при здійсненні побічних лісових користувань, заготівлі дру-

горядних лісових матеріалів на 2015–2020 рр. Рішення Рівненської обласної ради від 12 червня 2015 р. № 1518. URL: https://www.rivnelis.
gov.ua/material/515.

6. Марченко С.І. Правові питання державної підтримки органічного сільськогосподарського виробництва. Правові засади ве-
дення органічного землеробства : збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (29–30 вересня 2017 р.) / за ред.  
М.В. Шульги. Харків : Доміно, 2017. 246 с.

7. Уркевич В.Ю. Актуальні правові питання органічного виробництва в Україні. Науковий вісник Національного університету біо-
ресурсів і природокористування України. Серія : Право. 2013. Вип. 182 (2). С. 22–28.

8. Проект постанови Кабінету Міністрів України «Детальні правила збору дикорослих рослин, лісової продукції». URL: http://minagro.
gov.ua/ system/files/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%95%D0%9A%D0%A2_%D0%BE%D1%80%D0%B3_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D
1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%BBi%D1%81_%D1%80%D0%BE%D0%BC.rtf.

9. Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку оцінки придатності земель (ґрунтів) та встановлення 
зон виробництва органічної продукції та сировини і Критеріїв якості земель (ґрунтів), їх придатності для виробництва органічної продукції 
та сировини, придатності для виробництва окремих культур». URL: http://minagro.gov.ua/node/14405.

10. Духневич А.В. Правові проблеми реалізації угоди про сільське господарство СОТ в Україні : монографія / Київ. нац. ун-т ім.  
Т.Г. Шевченка. Луцьк : Вежа-Друк, 2016. 400 с.



195

Порівняльно-аналітичне право
♦

РОЗДІЛ 7 
АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; 

ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

УДК 347.73:336.22(477)

ОСОБЛИВОСТІ БЮДЖЕТНОГО ВІДШКОДУВАННЯ 
ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ В УКРАЇНІ

CHARACTERISTICS OF BUDGET REFUND 
OF VALUE ADDED TAX IN UKRAINE

Атаманчук Н.І.,
кандидат юридичних наук, доцент, 
доцент кафедри фінансового права 

Навчально-наукового інституту права
Університету державної фіскальної служби України

У статті досліджено історичні аспекти становлення й розвитку інституту бюджетного відшкодування ПДВ в Україні. Проаналізовано 
судову практику в частині захисту прав платників, узагальнено положення європейського законодавства та рекомендацій ЄС щодо за-
значеного податку. Розкрито окремі погляди науковців і практиків щодо правових проблем бюджетного відшкодування ПДВ, досліджено 
шляхи їх вирішення і стан, у якому сьогодні перебуває законодавство, що регулює питання в цій сфері. 

Ключові слова: податок на додану вартість, податковий кредит, податкове зобов’язання, бюджетне відшкодування податку на до-
дану вартість, Податковий кодекс України.

В статье исследованы исторические аспекты становления и развития института бюджетного возмещения НДС в Украине. Проана-
лизирована судебная практика в части защиты прав плательщиков, обобщенны положения европейского законодательства и рекомен-
даций ЕС по данному налогу. Раскрыты отдельные взгляды ученых и практиков на правовые проблемы бюджетного возмещения НДС, 
исследованы пути их решения и состояние, в котором сегодня находится законодательство, регулирующее вопросы в этой сфере.

Ключевые слова: налог на добавленную стоимость, налоговый кредит, налоговое обязательство, бюджетное возмещение налога 
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Value Added Tax is the main source of budget in Ukraine. The article analyzes historical aspects of the establishment and development of the 
institute of budget refund of VAT in Ukraine. The judicial practice concerning the protection of the rights of VAT payers has been analyzed. The 
author summarizes the provisions of European legislation and EU recommendations for the specified tax. 

Key words: Value Added Tax, tax credit, tax liability, budget refund of Value Added Tax, Tax Code of Ukraine.

Податок на додану вартість (далі – ПДВ) був і залиша-
ється  основним  джерелом  формування  дохідної  частини 
Державного  бюджету України. Кошти,  залучені  у  вигляді 
цього податку, спрямовуються на забезпечення вирішення 
основних завдань соціально-економічного розвитку країни. 
Однак проблема відшкодування ПДВ та механізм його за-
безпечення останнім часом суттєво впливають на взаємо-
відносини  між  державою  й  суб’єктами  господарювання, 
залишаються  предметом  наукових  дискусій  і  практичних 
дій як представників влади, так і суб’єктів господарювання. 

Останні  дослідження щодо відшкодування ПДВ про-
ведені  в  працях  таких  вітчизняних  учених:  В.  Андру-
щенка, М. Бадиди, Н. Бондарчук, Д. Гетманцева, В. Глу-
хова, Р. Довбаш, М. Камлик, Л. Касьяненко, С. Карпенко,  
М. Кучерявенка, О. Майстренко, О. Оксенюк, Т. Паянок, 
Н. Пришви та інших. Не зменшуючи вагомості наукових 
напрацювань провідних науковців, зауважимо, що питан-
ня  механізму  бюджетного  відшкодування  ПДВ  залиша-
ється  недостатньо  дослідженим  і  зумовлює необхідність 
поглиблення та розширення дослідження в умовах рефор-
мування податкового законодавства й гармонізації з нор-
мами Європейського Союзу (далі – ЄС). 

Метою  статті  є  дослідження  основних  правових  пи-
тань стосовно застосування механізму дії ПДВ та проблем 
його  бюджетного  відшкодування  в  умовах  використання 
чинного податкового законодавства.

Історичні передумови становлення й розвитку право-
вого  регулювання  відшкодування  ПДВ  в  Україні  можна 
розпочати  саме  з  прийняття  Закону  України  «Про  по-
даток на  добавлену  вартість»  від  20.12.1992 № 2007-XII 
[1].  І  хоча  зазначений Закон регулював  справляння ПДВ 

досить  поверхово,  це  перший  нормативно-правовий  до-
кумент  із моменту  проголошення  незалежності України, 
в якому передбачалось, якщо суми податку, сплачені по-
стачальникам, перевищують суми податку, які підлягають 
сплаті  до  бюджету,  різниця,  що  виникає,  зараховується 
в рахунок чергових платежів або відшкодовується  за ра-
хунок  загальних  надходжень  цього  податку  щомісячно  
[1, ст. 7]. Декретом Кабінету Міністрів України «Про по-
даток на добавлену вартість» від 26.12.1992 № 14-92  [2] 
також згадується можливість відшкодування цього подат-
ку (п. 3 ст. 7). Уже Закон України «Про податок на дода-
ну вартість» від 03.04.2007 № 168/97-ВР [3] (далі – Закон  
№ 168/97-ВР), який змінив Декрет, уперше на законодав-
чому рівні визначає поняття бюджетного відшкодування: 
бюджетне відшкодування – «сума, що підлягає повернен-
ню  платнику  податку  з  бюджету  у  зв’язку  з  надмірною 
сплатою  податку  у  випадках,  визначених  цим  Законом»  
(п.  1.8  ст.  1).  Відповідно  до  п.  7.7.1  ст.  7  Закону  
№ 168/97-ВР, сума податку, що підлягає сплаті (перераху-
ванню) до бюджету  або бюджетному відшкодуванню,  ви-
значається як різниця між сумою податкового зобов’язання 
звітного податкового періоду та сумою податкового креди-
ту  такого  звітного податкового періоду. При позитивному 
значенні  суми  така  сума  підлягає  сплаті  (перерахуванню) 
до бюджету у строки, встановлені законом для відповідно-
го податкового періоду. При від’ємному значенні суми така 
сума враховується у зменшення суми податкового боргу із 
цього податку, що виник за попередні податкові періоди (у 
тому числі розстроченого або відстроченого відповідно до 
закону), а за його відсутності зараховується до складу по-
даткового кредиту наступного податкового періоду.
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Податковий кодекс України (далі – ПКУ) [4] теж вио-
кремлює бюджетне відшкодування ПДВ, уточнюючи його 
поняття й деталізуючи порядок здійснення. Відповідно до 
пп. 14.1.18 п. 14.1 ст. 14 ПКУ, бюджетне відшкодування –  
відшкодування  від’ємного  значення  податку  на  додану 
вартість  на  підставі  підтвердження  правомірності  сум 
бюджетного  відшкодування  податку  на  додану  вартість 
за результатами перевірки платника. Сьогодні основні за-
сади адміністрування ПДВ та бюджетного відшкодування 
встановлені розділом V ПКУ. Згідно зі статтею 200 ПКУ, 
сума податку, що підлягає сплаті (перерахуванню) до Дер-
жавного  бюджету  України  або  бюджетному  відшкоду-
ванню,  визначається  як  різниця  між  сумою  податкового 
зобов’язання звітного (податкового) періоду та сумою по-
даткового кредиту такого звітного (податкового) періоду.

При  від’ємному  значенні  суми,  така  сума:  а)  врахову-
ється у  зменшення суми податкового боргу  з податку, що 
виник за попередні звітні (податкові) періоди в частині, що 
не перевищує суму, обчислену на момент отримання контр-
олюючим  органом  податкової  декларації,  а  в  разі  відсут-
ності податкового боргу; б) або підлягає бюджетному від-
шкодуванню за заявою платника в сумі податку, фактично 
сплаченій отримувачем товарів/послуг у попередніх і звіт-
ному  податкових  періодах  постачальникам  таких  товарів/
послуг або до Державного бюджету України, в частині, що 
не перевищує суму, обчислену на момент отримання контр-
олюючим органом податкової декларації, на поточний ра-
хунок платника податку та/або в рахунок сплати грошових 
зобов’язань чи погашення податкового боргу такого плат-
ника податку з інших платежів, що сплачуються до держав-
ного бюджету; в) та/або зараховується до складу податково-
го кредиту наступного звітного (податкового) періоду [4].

При  цьому  законодавцем  визначено, що  платник  по-
датку, який має право на отримання бюджетного відшкоду-
вання та прийняв рішення про повернення суми бюджет-
ного відшкодування, подає відповідному контролюючому 
органу податкову декларацію й заяву про повернення суми 
бюджетного відшкодування, яка відображається в подат-
ковій декларації. Форму податкової  декларації  з ПДВ та 
порядок  заповнення  й  подання  податкової  звітності  до 
контролюючого  органу  затверджено  Наказом  Міністер-
ства фінансів України від 28.01.2016 № 21 [5].

Необхідно  також  зазначити, що Порядок ведення Ре-
єстру  заяв  про  повернення  суми  бюджетного  відшкоду-
вання ПДВ затверджено Постановою Кабінету Міністрів 
України від 25.01.2017 № 26 [6]. Формування Реєстру заяв 
про  повернення  суми  бюджетного  відшкодування  здій-
снюється на підставі баз даних центрального органу ви-
конавчої влади, що реалізує податкову й митну політику, 
і центрального органу виконавчої влади, що реалізує дер-
жавну  політику  у  сфері  казначейського  обслуговування 
бюджетних коштів. Заяви про повернення сум бюджетного 
відшкодування автоматично вносяться до Реєстру заяв про 
повернення  суми  бюджетного  відшкодування  протягом 
операційного дня їх отримання в хронологічному порядку 
їх надходження. Повернення узгоджених сум бюджетного 
відшкодування здійснюється також у хронологічному по-
рядку відповідно до черговості внесення до Реєстру заяв 
про повернення суми бюджетного відшкодування.

При  цьому  Наказом  Міністерства  фінансів  України 
від 13.07.2016 № 606 [7] затверджено форми документів, 
що використовуються в процесі відшкодування сум ПДВ, 
в тому числі й висновку про суми бюджетного відшкоду-
вання ПДВ, на підставі яких органами Державної казна-
чейської  служби України  проводиться  повернення  таких 
сум із державного бюджету платнику.

За  порушення  строків  бюджетного  відшкодування 
ПДВ, згідно з п. 200.23 ст. 200 ПКУ [4], має нараховува-
тись пеня. Згідно із цією нормою, суми ПДВ, не відшкодо-
вані платникам протягом визначеного строку, вважаються 
заборгованістю бюджету з відшкодування ПДВ. На суму 

такої заборгованості нараховується пеня на рівні 120% об-
лікової ставки НБУ, встановленої на дату виникнення пені, 
протягом строку її дії, включаючи день погашення [4].

Отже, платники податків,  які отримали право на бю-
джетне  відшкодування  ПДВ,  але  не  отримали  такого 
відшкодування  з  вини  контролюючих  органів,  можуть 
звернутися  до  суду щодо  захисту  своїх  прав  у  судовому 
порядку й отримати позитивне рішення щодо вирішення 
вищевказаного питання.

Показовим  у  цьому  сенсі  є  Рішення  Хмельницького 
окружного адміністративного суду від 15.01.2019 у справі 
№ 560/3704/18 [8] за позовом ПАТ «Геберіт Керамік Про-
дакшн» до Славутського управління Державної казначей-
ської  служби України Хмельницької  області,  ГУ ДФС  у 
Хмельницькій області про  стягнення пені.  Згідно  із  цим 
Рішенням, судом з’ясовано, що Славутською ОДПІ Голов-
ного управління ДФС у Хмельницькій області фактично 
бюджетне відшкодування на рахунок банку позивачу пе-
рераховано невчасно, а саме із затримкою 1259 днів. Суд 
вирішив адміністративний позов задовольнити і стягнути 
з Державного бюджету України пеню в сумі 402965,13 грн.

Така  сама  правова  позиція  викладена  в  Постанові 
Верховного Суду  від  18.05.2018  у  справі №  816/1194/17 
(№  К/9901/28570/18)  і  Постанові  Верховного  Суду  від 
27.03.2018 у справі № 812/457/16 (№ К/9901/4066/17) [9].

Також показовим є рішення Європейського суду з прав 
людини у справі «Інтерсплав» проти України [10], у яко-
му зазначено, що за таких обставин Суд уважає, що втру-
чання у право власності  заявника було непропорційним. 
Фактично постійні затримки відшкодування й компенсації 
в поєднанні з відсутністю ефективних засобів запобіган-
ня такій адміністративній практиці або припинення такої 
адміністративної практики, так само як і стан невизначе-
ності щодо часу повернення коштів заявника, порушують 
«справедливий  баланс» між  вимогами  публічного  інтер-
есу та захистом права на мирне володіння майном. 

В умовах підписання Угоди про асоціацію між Украї-
ною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європей-
ським Співтовариством з атомної енергії  і  їхніми держа-
вами-членами, з  іншої сторони, від 30.11.2015 № 984_01 
[11], для нашої держави необхідним кроком є гармонізація 
вітчизняних норм із нормами ЄС. У контексті відшкоду-
вання ПДВ такими нормами є Директива Ради 2006/112/
ЄC  про  спільну  систему  податку  на  додану  вартість  від 
28.11.2006 №  994_928 [12] і Тринадцята директива Ради 
Європейського  Співтовариства  86/560/ЄЕС  щодо  гармо-
нізації законодавства держав-членів Європейського Спів-
товариства щодо податків з обороту – Правила відшкоду-
вання ПДВ платникам податку,  які  не мають постійного 
місця здійснення підприємницької діяльності на території 
Європейського Співтовариства від 17.11.1986 [13]. Можна 
стверджувати,  що  у  вітчизняній  систем  ПДВ  враховано 
більшість  положень  європейського  законодавства  й  ре-
комендацій Організації  економічного  співробітництва  та 
розвитку щодо зазначеного податку. 

Так, Ю. Андрійчук [14, с. 13], досліджуючи проблеми 
відшкодування  ПДВ  в  Україні,  визначає  двохаспектний 
характер,  який проявляється несвоєчасним відшкодуван-
ням цього податку (або відмовою в його відшкодуванні) та 
незаконним його відшкодуванням із державного бюджету. 
Причини виникнення проблемних питань під час відшко-
дування  ПДВ  зазначений  учений  розглядає,  виходячи  із 
загальної  теорії  причинності,  виокремлюючи  при  цьому 
причини незаконного відшкодування ПДВ та причини не-
своєчасного його відшкодування, які за деякими показни-
ками збігаються.

На думку Ю. Андрійчук, причини, які призводять до 
проблем  у  сфері  відшкодування  ПДВ,  поділяються  на:  
1)  соціально-економічні,  2)  нормативно-правові,  3)  мо-
рально-психологічні  й  4)  організаційні.  До  шляхів  ви-
рішення  проблем,  пов’язаних  із  відшкодуванням  ПДВ, 
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вчений  пропонує  зарахувати  здійснення  моніторингу 
надходження  та  відшкодування  цього  податку,  контроль 
тенденцій і причин несвоєчасного й незаконного відшко-
дування ПДВ, фактів  реєстрації фіктивних  підприємств; 
постійне вдосконалення комплексу  заходів,  спрямованих 
на  недопущення  зростання  бюджетної  заборгованості  з 
ПДВ,  запобігання  незаконно  заявленому  відшкодуванню 
ПДВ та  заходам взаємодії  в контрольно-перевірочній ді-
яльності контролюючих органів [14, с. 18–19].

Як зазначають К. Безверхий та О. Юрченко, сама проце-
дура відшкодування ПДВ в теорії видається доволі простою 
та швидкою. Утім у практичній діяльності є два величезні 
камені  спотикання:  підтвердження  сум  контролюючими 
органами до відшкодування та перерахунок Казначейством 
коштів на рахунок платника податків [15, с. 14].

Щомісячно Державна фіскальна служба України надає 
інформацію про обсяги відшкодування ПДВ з державного 
бюджету.  Так,  станом  на  01.12.2018  сума  відшкодування, 
виплачена в грошовій формі, становить 121609 млн. грн.; 
зараховані  суми,  заявлені  на  поточні  рахунки  платників, 
у  зменшення  податкових  зобов’язань  наступних  податко-
вих періодів – 277,3 млн. грн. [16]. При цьому, що станом 
на  01.12.2018,  за  даними  Державної  казначейської  служ-
би  України,  органами  ДФС  забезпечено  фактичних  над-
ходжень ПДВ  з  увезених на  територію України  товарів  у 
розмірі 269 084,5 млн. грн.  і ПДВ з вироблених в Україні 
товарів  (робіт,  послуг)  з  урахуванням  бюджетного  від-
шкодування  (70 873,7 млн.  грн.)  [17].  Загалом,  за даними 
Державної фіскальної служби України, протягом 2018 року 
платникам відшкодовано 131,7 млрд. грн. ПДВ. Це на 9,7%, 
або на 11,6 млрд. грн., більше, ніж у 2017 році [18]. Вихо-
дячи із цього, можна стверджувати про досить значні суми, 
що підлягають відшкодуванню цього податку з бюджету, як 
наслідок, значні втрати дохідної частини нашої скарбниці. 

На  думку Ю.  Андрійчук,  до  основних  напрямів  ви-
рішення  проблем,  пов’язаних  із  відшкодуванням  ПДВ, 
належать підвищення податкової  культури в  суспільстві; 
відображення зв’язку податків з кінцевими результатами 
діяльності; боротьба з корупцією в органах ДФС та інших 
контролюючих  органах  у  сфері  оподаткування;  запрова-
дження реальної відповідальності держави за несвоєчасне 
відшкодування ПДВ [14, c. 14].

Поділяємо  думку  Н.  Філіппової  [19,  c.  14]  стосовно 
того, що для протидії ухиленню від сплати ПДВ та подат-
ковому шахрайству важливо розробити в Україні механізм 
і засоби посилення інформаційної взаємодії між фіскаль-
ними, митними та правоохоронними структурами Украї-
ни, ЄС та інших країн-партнерів України.

Отже, з огляду на викладене вище, можемо резюмува-
ти таке:

1.  Становлення  та  розвиток  правового  регулювання 
бюджетного  відшкодування  ПДВ  в  Україні  можна  роз-
глядати  у  два  основні  етапи:  1)  I  етап  –  з  20.12.1992 по 
02.12.2010  правове  регулювання  здійснювалося  Зако-
ном  України  «Про  податок  на  добавлену  вартість»  від 
20.12.1992 №  2007-XII  і  Законом України  «Про  податок 
на додану вартість» від 03.04.2007 № 168/97-ВР, а також 
Декретом Кабінету Міністрів України «Про податок на до-
бавлену вартість» від 26.12.1992 № 14-92; 2) II етап – від 
02.12.2010, з прийняттям ПКУ, по теперішній час. 

2. Незважаючи на етапність становлення правового ре-
гулювання інституту відшкодування ПДВ в Україні, його 
поступові зміни, реформування та пошуки нових шляхів 
удосконалення  правового  регулювання  адміністрування 
ПДВ, сьогодні залишається низка невирішених і проблем-
них питань. Проблемними аспектами бюджетного відшко-
дування ПДВ на  сучасному  етапі  залишаються  недоско-
налість податкового законодавства й унесення постійних 
змін до чинних нормативно-законодавчих актів; складний 
механізм бюджетного відшкодування ПДВ; зростання за-
боргованості  з  відшкодування  ПДВ  через  недостатність 
фінансових кошів для такого відшкодування та наявність 
значної кількості заявок на незаконне відшкодування.

3. Серед основних напрямів удосконалення ПДВ мож-
на виділити такі: перегляд нормативно-правових докумен-
тів щодо регулювання ПДВ згідно з нормами ЄС шляхом 
зменшення  їх  кількості  та  спрощення;  удосконалення 
механізму  сплати  податку  й  бюджетного  відшкодування 
шляхом реформування  системи  адміністрування податку 
та  запобігання  випадкам ухилення  від  його  сплати;  удо-
сконалення  порядку  реєстрації  та  податкового  контролю 
платників податку; налагодження процесів адмініструван-
ня ПДВ й відшкодування його з бюджету шляхом автома-
тизації, що сприятиме швидкому прийняттю рішень щодо 
того чи  іншого порушення, з дотриманням усіх установ-
лених  законодавством  термінів;  удосконалення  програм-
ного забезпечення щодо адміністрування ПДВ; прийняття 
єдиного законодавства в частині боротьби зі зловживання-
ми з ПДВ з установленням чітких правил щодо обміну ін-
формацією  та  адміністративної  співпраці  контролюючих 
органів та інших владних структур нашої держави з відпо-
відними органами країн-членів ЄС.

4. Необхідність  в  адаптації  вітчизняного податкового 
законодавства щодо бюджетного  відшкодування ПДВ до 
законодавства ЄС зумовлена проведенням податкової ре-
форми в Україні. При цьому запорукою ефективної адап-
тації та позитивних наслідків упровадження в національ-
не  законодавство  положень,  директив,  рекомендацій  та 
інших нормативно-правових актів ЄС є вивчення й комп-
лексне порівняння цих норм. 
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НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА, 
ЯКЕ ВИЗНАЧАЄ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ СЛУЖБОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ 

В ОРГАНАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

AREAS OF IMPROVEMENT OF LEGISLATION, WHICH DEFINES THE PROCEDURE 
FOR CONDUCTING OFFICIAL INVESTIGATIONS IN THE POLICE

Баглаєнко С.С.,
здобувач кафедри правового забезпечення господарської діяльності факультету № 6

Харківського національного університету внутрішніх справ

У статті на основі аналізу наукових поглядів учених та норм чинного законодавства України визначено найбільш пріоритетні напрями 
вдосконалення законодавства, яке визначає порядок проведення службових розслідувань в органах Національної поліції України. Об-
ґрунтовано, що на сьогодні постала нагальна необхідність прийняття двох нормативно-правових актів, зокрема: «Інструкції про порядок 
проведення службових розслідувань в органах Національної поліції України» та «Порядку залучення громадян до складу дисциплінар-
них комісій Національної поліції України».

Ключові слова: вдосконалення, законодавство, порядок, проведення службових розслідувань, Національна поліція України.

В статье на основе анализа научных взглядов ученых и норм действующего законодательства Украины определены наиболее при-
оритетные направления совершенствования законодательства, которое определяет порядок проведения служебных расследований в 
органах Национальной полиции Украины. Обосновано, что сегодня возникла насущная потребность принятия двух нормативно-право-
вых актов, в частности: «Инструкции о порядке проведения служебных расследований в органах Национальной полиции Украины» и 
«Порядка привлечения граждан в состав дисциплинарных комиссий Национальной полиции Украины».

Ключевые слова: совершенствование, законодательство, порядок, проведение служебных расследований, Национальная поли-
ция Украина.

In the article, on the basis of the analysis of scientific views of scientists and the norms of the current legislation of Ukraine, the most prior-
ity directions of perfection of legislation are determined, which determines the procedure of conducting official investigations in the bodies of 
the National Police of Ukraine. It is substantiated that today there is an urgent need for the adoption of two normative legal acts, in particular:  
"Instructions on the procedure for conducting official investigations in the bodies of the National Police of Ukraine" and "The Procedure for Involv-
ing Citizens in the Disciplinary Commissions of the National Police of Ukraine".

Key words: improvement, legislation, procedure, conduct of official investigations, National Police of Ukraine.

Незважаючи на те, що більшість нормативно-правових 
актів, норми яких спрямовані на визначення порядку про-
ведення  службових  розслідувань  в  органах  Національної 
поліції України, були прийняті відносно недавно, втім, за-
конодавство у цій сфері потребує вдосконалення, а його не-
доліки пов’язані з наявністю прогалин у ньому. Незважаю-
чи на все різноманіття підходів щодо визначення поняття 
«законодавство», більшість науковців сходяться на тому, що 
воно представляє собою сукупність нормативно-правових 
актів різної юридичної сили, які були прийняті у визначено-
му законом порядку, та норми яких спрямовані на те, щоб 
врегулювати певні суспільні відносини. На сьогодні одним 
із ключових завдань держави є створити стабільне, якісне 

та ефективне законодавство, адже від того, наскільки якіс-
но будуть врегульовані правовідносини, напряму залежить 
стан дотримання законності та правопорядку в державі вза-
галі. Таким чином, прогалини в законодавстві, що визначає 
правові  засади  проведення  службових  розслідувань  в  ор-
ганах Національної поліції України, є явищем негативним, 
оскільки  неврегульованість  або  недостатнє  врегулювання 
певного кола питань може призвести до неякісного  вико-
нання  службовими  особами  своїх  обов’язків,  що  у  свою 
чергу може  призвести  до  порушення  прав  осіб,  відносно 
яких проводиться службове розслідування. 

Окремі  проблемні  аспекти  правового  регулювання  по-
рядку  проведення  службових  розслідувань  в  органах  по-
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ліції  у  своїх  наукових  працях  розглядали:  К.Н.  Гусов,  
В.Н. Толкунова, В.Ю. Нестеренко, І.І. Токар, В.В. Хмелевська,  
Р.С.  Мельник,  Д.Д.  Лилак,  В.Г.  Кузнецов,  Ю.П.  Сурмін,  
В.Д. Бакуменко, А.М. Михненко, С.С. Шоптенко та багато 
інших. Однак науковці фактично поза увагою залишили пи-
тання  вдосконалення  законодавства,  яке  визначає  порядок 
проведення службових розслідувань в органах Національної 
поліції України, що, беззаперечно, є суттєвою прогалиною.

Саме тому мета статті – визначити шляхи вдосконалення 
законодавства, яке визначає порядок проведення службових 
розслідувань в органах Національної поліції України

Подолати прогалини в  законодавстві, що визначає пра-
вові  засади  проведення  службового  розслідування  в  орга-
нах Національної поліції, на нашу думку, можливе шляхом 
комплексного удосконалення вже діючих та розробки нових 
нормативно-правових  актів  у  цій  сфері.  Так,  першим  на-
прямком, на який слід звернути увагу, – це теоретична база 
представленої  проблематики.  Зокрема,  на  законодавчому 
рівні  необхідно  визначити  поняття  службового  розсліду-
вання, його мету та завдання. Визначення мети має важли-
ве теоретичне значення, оскільки неправильно сформована 
мета може призвести до неправильного вектору здійснення 
певної діяльності, що вже апріорі є явищем негативним. Так, 
метою проведення службового розслідування в органах На-
ціональної  поліції  є:  встановлення  всіх  обставин  вчинення 
дисциплінарного проступку, а також застосування до поруш-
ника такого виду дисциплінарного стягнення, яке буде від-
повідати  тяжкості  дисциплінарного  проступку. Відомо, що 
досягненню мети має передувати вирішення конкретних за-
вдань. У загальному розумінні завдання – це те, що потребує 
розв’язання на шляху до досягнення кінцевої мети. У свою 
чергу завданнями проведення службового розслідування є: 
визначення  обставин  вчинення  дисциплінарного  проступ-
ку; встановлення кола осіб, які були причетні до порушен-
ня службової дисципліни, та осіб, дії чи бездіяльність яких 
сприяли негативним наслідкам; причини вчинення порушен-
ня;  пом’якшуючі  та  обтяжуючі  обставини;  визначити,  які 
саме норми  законодавства було порушено;  встановити вид 
стягнення, яке слід застосувати до винних осіб.

Ще одне проблемне питання, якому слід приділити ува-
гу в контексті  визначеної проблематики, – визначення під-
став проведення службового розслідування в органах поліції 
України. Зокрема, ми переконані, що, окрім видів дисциплі-
нарних проступків, слід приділити увагу порядку реєстрації 
заяв осіб, котрі повідомили про вчинення поліцейським дис-
циплінарного  проступку. Особливу  увагу  слід  звернути  на 
порядок  використання  інформації  про  вчинення  дисциплі-
нарного проступку, яка була отримана від засобів масової ін-
формації. Таким чином, як вбачається, є можливим не лише 
забезпечити прозорість діяльності Нацполіції, а й створити 
умови для ефективної взаємодії поліції з населенням та засо-
бами масової інформації.

Окремим  напрямом  удосконалення  законодавства,  яке 
визначає порядок проведення службових розслідувань в ор-
ганах поліції, є удосконалення порядку призначення службо-
вого розслідування. У цьому контексті слід відзначити «Ін-
струкцію про порядок проведення службових розслідувань 
в органах внутрішніх справ України», в якій зазначений ас-
пект висвітлюється достатньо детально. Втім, як недолік слід 
визначити  те,  що  законодавець  не  закріпив  за  керівником 
структурного  підрозділу,  який  уповноважений  призначати 
службове розслідування, обов’язку детально ознайомлюва-
тись зі скаргою та з’ясовувати всі обставини, за яких скарга 
була подана, тощо. Вказане пов’язано з тим, що на практиці є 
випадки, коли стає відомий факт вчинення дисциплінарного 
проступку, однак не відома особа, яка його вчинила, або ж 
під підозрою опиняється декілька осіб, тобто повинно бути 
з’ясовано, чи сталася така подія внаслідок людського факто-
ру, і встановлено винну особу, чи причиною займання стала 
обставина, що не залежала від волі особи. Для цього повинна 
бути створена комісія, яка буде займатися вирішенням питан-

ня причетності чи непричетності осіб до настання факту по-
рушення. Тому, на думку В.А. Бортняка, службова перевірка 
по факту правопорушення (проступку) є необхідним елемен-
том у механізмі реалізації притягнення працівників поліції 
до дисциплінарної відповідальності, яка полягає в комплек-
сній  діяльності  спеціально  створеної  комісії  відповідного 
структурного підрозділу, що проводиться з метою з’ясування 
обставин, які призвели до правопорушення та причетності 
до його скоєння посадових чи службових осіб. Проведення 
службової перевірки стосовно факту дисциплінарного про-
ступку та встановлення особи, що вчинила такий проступок, 
є підставою для проведення службового розслідування з ме-
тою визначення ступеня винності цієї особи та обрання міри 
дисциплінарного стягнення [1].

Наступне проблемне питання, на яке хотілося б звернути 
увагу  –  розроблення  порядку  формування  дисциплінарної 
комісії, зокрема, в частині залучення до їх складу представ-
ників громадськості. У цьому контексті вважаємо доцільним 
розробити  окремий  підзаконний  нормативно-правовий  акт, 
який би врегулював  зазначене питання. Вказаний Порядок 
повинен  містити  такі  положення:  1)  містити  чіткі  вимоги 
щодо кандидатів, які мають змогу бути членом комісії (зокре-
ма, на нашу думку, обов’язком повинні бути вища юридична 
освіта та бездоганна репутація); 2) кількість представників, 
їхні права та обов’язки; 3) взаємну відповідальність сторін; 
4) документи, які необхідно подати члену комісії; тощо.

Крім того,  слід відзначити, що чинним  законодавством 
не врегульовано питання документального оформлення за-
сідань дисциплінарної комісії. А отже, слід використовувати 
аналогію Закону України «Про державну службу», зокрема, 
частиною  п’ятою  статті  16,  якою  передбачено  оформлен-
ня  протоколами  рішення  Комісії.  Тож,  доцільним  слід  ви-
знати  ведення  протоколів  засідань  дисциплінарної  комісії  
[2, с. 52; 3]. Як недолік слід вказати, що в жодному норма-
тивно-правовому  акті  не  визначеним  є  питання  правового 
статусу голови Дисциплінарної комісії, не визначено також 
порядок його обрання.

Не  менш  важливим  проблемним  питанням  є  порядок 
відсторонення  поліцейського  від  виконання  службових 
обов’язків (посади). У даному випадку законодавець не ви-
значив: чи зберігається за працівником поліції на цей момент 
заробітна плата. Це питання, на нашу думку,  є  вкрай важ-
ливим, що, власне, виходить зі змісту та призначення самої 
зарплати.  Так,  досліджуючи  заробітну  плату,  К.М.  Гусов  і 
В.М.  Толкунова  підкреслюють  обов’язкову  наявність  спо-
собу встановлення умов про винагороду працівника  за  ви-
конувану роботу і систематичність виплати винагороди. При 
цьому  правознавці  формулюють  поняття  заробітної  плати 
як «встановлену угодою сторін (не нижче за державний мі-
німум)  і передбачену колективним договором, угодою сис-
тематичну винагороду працівника за виконувану роботу за 
трудовим договором (контрактом)» [4, с. 300]. Відповідно до 
Закону України «Про оплату праці», заробітна плата – це ви-
нагорода, обчислена, як правило, в грошовому виразі, яку за 
трудовим договором роботодавець виплачує працівникові за 
виконану ним роботу. Розмір заробітної плати залежить від 
складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових 
якостей працівника, результатів його праці та господарської 
діяльності  підприємства  [5]. У  ринкових  умовах  заробітна 
плата  повинна  виконувати  такі  головні  функції:  1)  відтво-
рювальна – заробітна плата є джерелом відтворення робочої 
сили та засобом залучення людей до праці; 2) стимулююча 
–  повинна  встановлюватися  залежність  між  розмірами  за-
робітної плати та кількістю, якістю, результатами праці; 3) 
соціальна – заробітна плата повинна забезпечувати соціаль-
ну справедливість, однакову винагороду за однакову працю;  
4) регулююча – заробітна плата є засобом розподілу та пе-
рерозподілу кадрів по регіонах країни, галузях економіки з 
урахуванням ринкової кон’юнктури [6].

Отже, заробітна плата – це насамперед винагорода пра-
цівнику за виконану роботу, тож про яку оплату праці особи, 
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яку біло відсторонено від виконання службових обов’язків 
(посади), може йти мова? А отже, вважаємо, що найбільш 
доцільно закріпити в чинному законодавстві положення, від-
повідно до якого «на період відсторонення поліцейського від 
виконання  службових  обов’язків  (посади)  у  поліцейського 
вилучається службове посвідчення, спеціальний нагрудний 
знак, табельна вогнепальна зброя та спеціальні засоби. По-
ліцейському не виплачується заробітна плата та інші надбав-
ки та премії». Таким чином, зазначене автоматично стає ще 
одним заходом дисциплінарного стягнення. Втім, вважаємо 
необхідним також відмітити, що в разі, якщо комісією буде 
визнано факт того, що особа не винна, їй має бути виплачено 
всю заробітну платню за весь період.

У контексті представленої проблематики не можемо не 
звернути увагу на  той факт, що  законодавцю варто було б 
використовувати  більш диференційований підхід щодо  ви-
значення  видів  дисциплінарних  стягнень.  Вважаємо,  що 
наведений  у  Дисциплінарному  статуті  Національної  полі-
ції України  перелік  стягнень  є  дещо морально  застарілим, 
адже  більшість  стягнень  спрямовано  на  свідомість,  тобто 
морально-етичну  сторону  працівника  поліції.  Вважаємо, 
що в сучасних ринкових умовах важливим і досить суворим 
видом стягнення може бути фінансова частина життя полі-
цейського. Тож, ми пропонуємо серед матеріальних стягнень 
запровадити такі: 1) позбавлення премій і надбавок на пев-
ний період часу, в залежності від тяжкості дисциплінарного 
проступку; 2) використати досвід провідних країн Європи, 
де за значний дисциплінарний проступок працівника поліції 
може бути позбавлено певного відсотка пенсійних виплат у 
майбутньому. 

Певні зауваження є і до строків дії дисциплінарних стяг-
нень  та  наслідків  їх  застосування.  Так,  Дисциплінарним 
статутом  передбачено,  що  строк  дії  дисциплінарних  стяг-
нень з моменту оголошення  їх порушникові становить  [7]: 
1) зауваження – протягом двох місяців; 2) догана – протягом 
трьох місяців; 3) сувора догана – протягом чотирьох місяців;  
4) попередження про неповну службову відповідність – про-
тягом шести місяців; 5) пониження у спеціальному званні на 
один ступінь та звільнення з посади – протягом одного року;  
6) звільнення зі служби в поліції – протягом трьох років [7]. 

Ми у свою чергу пропонуємо внести такі зміни: 1) заува-
ження – діє протягом трьох місяців; 2) догана – протягом чо-
тирьох місяців; 3) сувора догана – не менш як півроку; 4) по-
передження про неповну службову відповідність – від шести 
місяців до одного року; 5) пониження у спеціальному званні 
на один ступінь та звільнення – не менш як один рік; 6) звіль-
нення зі служби в поліції – від п’яти років. Таке підвищення 
строків дії дисциплінарних стягнень, на нашу думку, матиме 
більш суттєвий дисциплінарний вплив на порушника. 

Ще один напрям удосконалення законодавства, який хо-
тілося б відзначити, – це відсутність положення про те, які 
саме  документи  повинна  містити  дисциплінарна  справа.  
У цьому контексті цікавим є зміст статті 73 Закону України 
«Про державну службу», відповідно до якої з метою збору 
інформації про обставини, які стали підставою для порушен-
ня дисциплінарного провадження, для визначення дисциплі-
нарною комісією ступеня вини, характеру  і тяжкості цього 
дисциплінарного проступку, дисциплінарною комісією фор-
мується дисциплінарна справа [3]. Дисциплінарна справа по-

винна містити: 1) дату і місце її формування; 2) підстави для 
відкриття дисциплінарного провадження; 3) характеристику 
державного службовця, складену його безпосереднім керів-
ником,  та  інші  відомості,  що  характеризують  державного 
службовця; 4) відомості щодо наявності чи відсутності дис-
циплінарних стягнень; 5) інформаційну довідку з викладен-
ням обставин щодо вчинення державним службовцем дисци-
плінарного проступку; 6) пояснення державного службовця 
щодо обставин, які стали підставою для порушення дисци-
плінарного провадження; 7) пояснення безпосереднього ке-
рівника державного службовця з приводу обставин, які ста-
ли підставою для порушення дисциплінарного провадження;  
8) пояснення інших осіб, яким відомі обставини, що стали 
підставою  для  порушення  дисциплінарного  провадження;  
9) належним чином завірені копії документів і матеріалів, що 
підтверджують та/або спростовують факт вчинення дисци-
плінарного проступку; 10) відомості про причини й умови, 
що призвели до вчинення проступку, вжиті або запропоно-
вані заходи для їх усунення чи обставини, на підставі яких 
з державного службовця знімають звинувачення; 11) висно-
вок за результатами службового розслідування (у разі його 
проведення);  12)  висновок  про  наявність  чи  відсутність  у 
діях державного службовця дисциплінарного проступку та 
підстав  для  його  притягнення  до  дисциплінарної  відпові-
дальності; 13) опис матеріалів, які містяться в дисциплінар-
ній справі [3]. Ми переконані, що окреслений досвід можна 
також  використовувати  для  вдосконалення  законодавства, 
яке визначає порядок проведення службових розслідувань в 
органах поліції.

І останній проблемний аспект, на який ми хотіли б звер-
нути увагу, – це питання відповідальності членів Дисциплі-
нарної  комісії  та  керівника,  який  призначив  службове  роз-
слідування.  Так,  щодо  членів  Комісії  необхідно  визначити 
підстави  притягнення  їх  до  відповідальності,  а  також  види 
юридичної відповідальності. Що ж стосується керівника, то 
якщо він не вжив заходів для притягнення підпорядкованого 
йому службовця до дисциплінарної відповідальності за вчи-
нений дисциплінарний проступок, а також не подав матеріали 
про вчинення адміністративного проступку, корупційного або 
пов’язаного з корупцією правопорушення, злочину до органу, 
уповноваженого розглядати справи про такі правопорушення, 
він несе відповідальність. Такі дії можуть бути розцінені як 
невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків, 
визначених Законом, за які керівник може бути притягнений, 
зокрема, до дисциплінарної відповідальності [2, с. 52; 3].

Таким  чином,  завершуючи  представлене  наукове  до-
слідження,  варто  відзначити, що  чинне  законодавство,  яке 
визначає порядок проведення службових розслідувань в ор-
ганах Національної поліції України, є недосконалим та по-
требує комплексного перегляду. А тому, на нашу думку, на 
сьогодні постала нагальна необхідність прийняття двох нор-
мативно-правових  актів,  зокрема:  «Інструкції  про  порядок 
проведення службових розслідувань в органах Національної 
поліції України» та «Порядку залучення громадян до складу 
дисциплінарних комісій Національної поліції України». При-
йняття вказаних актів та врахування наведених нами вище 
положень,  як  вбачається,  дозволить  якісно  покращити  по-
рядок проведення службових розслідувань в органах поліції 
України.
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АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД ЯК СКЛАДНИК СУДОВОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ

AN ADMINISTRATIVE COURT AS PART OF THE JUDICIAL SYSTEM IN UKRAINE

Бояринцева М.А.,
кандидат юридичних наук,

суддя 
Окружного адміністративного суду міста Києва

У статті розкрито сутність адміністративного суду як складника судової системи в Україні. Установлено проблем, які потребують 
вирішення на законодавчому рівні, щодо вдосконалення діяльності адміністративного суду як складника судової системи в Україні:  
а) зменшення кількості оціночних категорій; б) приведення у відповідність положень ст. 125 Конституції України, ст. 2, ч. 5 ст. 19 КАС Укра-
їни щодо узгодження суб’єктного складника як у частині суб’єктів звернення, так і в частині того, чиї права, свободи й охоронювані за-
коном інтереси має захищати адміністративний суд (суб’єктами, чиї право на справедливий суд може бути порушено, є будь-які учасники 
адміністративної справи: фізичні, юридичні особи, суб’єкти владних повноважень тощо); в) остаточне вирішення проблеми автономії 
системи адміністративних судів (покладення на загальні суди першої ланки обов’язку розгляду адміністративних справ, кількість яких є 
значною, не сприяє розвантаженню місцевих загальних судів, що впливає на якість судових рішень).

Ключові слова: адміністративний суд, доступність судочинства, розумні строки, структура, оціночні категорії, суд.

В статье раскрыта сущность административного суда как составляющая судебной системы в Украине. Установлены проблемы, 
требующие решения на законодательном уровне, по совершенствованию деятельности административного суда как составляющей 
судебной системы в Украине: а) уменьшение количества оценочных категорий; б) приведение в соответствие положений ст. 125 Консти-
туции Украины, ст. 2, ч. 5 ст. 19 КАС Украины по согласованию субъектной составляющей как в части субъектов обращения, так и в части 
того, чьи права, свободы и охраняемые законом интересы должен защищать административный суд (субъектами, чьи права на спра-
ведливый суд могут быть нарушены, являются любые участники административного дела: физические, юридические лица, субъекты 
властных полномочий и т. п.); в) окончательное решение проблемы автономии системы административных судов (возложение на общие 
суды первого звена обязанности рассмотрения административных дел, количество которых является значительным, не способствует 
разгрузке местных общих судов, влияет на качество судебных решений).

Ключевые слова: административный суд, доступность судопроизводства, разумные сроки, структура, оценочные категории, суд.

The article reveals the essence of the administrative court as a component of the judicial system in Ukraine. Problems that need to be re-
solved at the legislative level in order to improve the functioning of the administrative court as part of the judicial system in Ukraine: a) to reduce 
the number of appraisal categories; b) bringing the provisions of Art. 125 of the Constitution of Ukraine, art. 2, part 5 of Art. 19 CAS Ukraine as 
regards the harmonization of the subjective component both in the part of the subjects of treatment and in the part whose rights, freedoms and the 
interests protected by law are to be protected by an administrative court (the subjects whose right to a fair trial may be violated is any participants 
in the administrative case: natural persons, legal entities, subjects of authority, etc.); c) the final solution to the problem of the autonomy of the 
system of administrative courts (imposing on the general courts of the first link the duty to consider administrative cases, the number of which is 
significant, does not facilitate the unloading of local general courts, which affects the quality of court decisions).

Key words: administrative court, availability of legal proceedings, reasonable time, structure, evaluation categories, court.

Статистичні показники стосовно здійснення судочин-
ства  в Україні,  згідно  з  офіційними  оприлюдненими  да-
ними,  свідчать  про  значну  кількість  звернень приватних 
осіб за захистом своїх прав, свобод та охоронюваних зако-
ном інтересів до адміністративних судів. Так, у 2015 році  
кількість зареєстрованих адміністративних справ, що від-
криті за зверненнями та клопотаннями в межах місцевих 
загальних  судів,  становила  77215,  у  2016  році  –  89882,  
у  2017  році  –  96719;  в  межах  адміністративних  судів  у 
2015 році – 177530, у 2016 році – 125457, у 2017 році – 
87528 відповідно. При цьому значно переважає кількість 
звернень  фізичних  осіб,  порівняно  зі  зверненнями юри-
дичних  осіб  і  суб’єктами  владних  повноважень.  Відно-
шення звернень за заявами фізичних осіб становить 87438 
до  355  заяв,  відповідно,  поданих  суб’єктами  владних 
повноважень.  Зазначені  статистичні  показники  свідчать 
про масштаби забезпечення реалізації адміністративного 
судочинства з усіма його складовими частинами – забез-
печення  доступності  адміністративного  судочинства  для 
фізичних осіб, рівності у здійсненні процесуальних прав, 
змагальності,  додержання  розумних  строків  розгляду  та 
вирішення адміністративних справ. Зрештою, в кінцевому 
підсумку, такі дані свідчать про наміри суддів до забезпе-
чення  справедливого  результату  судового  розгляду  в  по-
рядку адміністративного судочинства.

Сьогодні  питання  дослідження  адміністративного 
суду як органу державної влади досить широко розкрито 
в науковій літературі. Вивченням різних аспектів  історії, 
діяльності  й  функціонування  адміністративних  судів  за-
ймалась велика кількість і українських, і зарубіжних уче-

них, серед яких – В.Б. Авер’янов, О.М. Бандурка, В.Е. Бе-
ляневич, Д.Н. Бахрар, Ю.П. Битяк, О.Т. Боннер, Г. Бребан,  
І.М.  Винокурова,  Ю.В.  Георгієвський,  І.П.  Голосніченко,  
І.А.  Дьомін,  П.В.  Квіткін,  С.В.  Ківалов,  І.Б.  Коліушко, 
А.М.  Колодій,  О.В.  Константий,  М.В.  Косюта,  В.В.  Кри-
венко, Р.О. Куйбіда, І.Є. Марочкін, О.Є. Міщенко, А.О. Не-
угодніков, А.Ю. Осадчий, Ю.С. Педько, Ю.Є. Полянський,  
Д.М. Притика, П.М. Рабінович, Н.Г. Саліщева, О.Г. Свида, 
М.І. Смокевич, Є.В. Чаку, Н.В. Шевцова, І.В. Шруб та інші.

Адміністративний  суд  як  складник  системи  судової 
влади  в  Україні  функціонує  з  метою  вирішення  певних 
категорій спорів, забезпечення справедливого й неуперед-
женого  судочинства  в  межах  певної  юрисдикції.  Тобто 
маються  на  увазі  певні  адміністративно-правові  спори, 
вирішення яких входить до компетенції адміністративних 
судів як ланки судової системи України.

Сьогодні в юридичній літературі спостерігаються ак-
тивні дискусії з приводу визначення дефініції «адміністра-
тивно-правовий спір». Так, зокрема, на думку Ю.М. Старі-
лова, під цим поняттям потрібно розуміти юридичний спір 
між суб’єктами управлінських  (адміністративних) відно-
син  у  сфері  функціонування  публічної  влади,  учасники 
яких початково знаходяться в нерівноправних (субордина-
ційних) відносинах [22, с. 125–127; 20, с. 63]. Однак варто 
відмітити, що, виходячи з такого праворозуміння терміна 
«адміністративно-правовий спір», можна визначити лише 
часткові  властивості  правової  природи  адміністративно-
правового  спору.  Так,  наприклад,  Н.В.  Сухарєва  визна-
чає  адміністративно-правовий  спір  як  «негативне  став-
лення»  сторони  адміністративно-правових  відносин  до  
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юридичного факту, що зумовив виникнення, а також зміну 
чи припинення таких правовідносин [23, с. 52; 20, c. 63]. 
Поряд із цим потрібно наголосити на спірності такого під-
ходу щодо визначення цього поняття. Так, зокрема, понят-
тя,  яке  використовує  автор,  –  «негативне  ставлення»,  не 
завжди  є  обов’язковим  елементом  адміністративно-пра-
вового спору, що виявляється в зовнішніх діяннях особи, 
права чи/та законні інтереси якої порушені. Воно може ві-
дображати тільки стан її свідомості, внутрішню негативну 
оцінку певних дій, рішень, бездіяльності іншої сторони в 
адміністративно-правових відносинах. У цьому контексті 
недоречно мовити про те, що «негативне ставлення» осо-
би є передумовою зміни адміністративно-правових відно-
син [17, c. 84–85; 20, с. 64].

Ю.А. Тихомиров зазначає, що, реалізуючи публічний 
інтерес,  органи  державної  влади  й  органи місцевого  са-
моврядування  визначають  публічну  волю  у  вигляді  нор-
мативно-правового акта, який розповсюджується на певну 
територію  та  на  всіх  відповідних  суб’єктів  «публічного 
управління»  (фізичні  та  юридичні  особи),  здійснюючи, 
отже, вплив владного характеру на всі галузі публічного 
життя, внаслідок чого громадяни вступають із державою 
чи органами місцевого самоврядування в адміністративні 
правовідносини [20, с. 64; 24, с. 44–45].

Судовий механізм захисту, що здійснюється в межах ад-
міністративного судочинства, дає змогу усувати зловживан-
ня з боку публічно влади, зокрема державної, та запобігати 
їм, забезпечити право кожного на відновлення порушених 
прав з боку владних структур і державних органів.

У  межах  розгляду  місця  адміністративних  судів  як 
складника судової системи України варто зазначити, що в 
адміністративно-правових спорах розглядаються випадки, 
коли держава виступає не як особливий суб’єкт, наділений 
спеціалізованим спектром прав, а як відповідальна сторо-
на  процесу.  При  цьому  держава  в  особі  уповноважених 
посадових осіб або державних службовців може виступа-
ти як позивачем, так і відповідачем в адміністративно-пра-
вових спорах.

Запровадження  адміністративного  судочинства  є  га-
рантією  захисту  прав  особи  від  некваліфікованих  дій 
представників державної влади або певних зловживань з 
їхнього боку. Тобто можливість оскарження дій суб’єктів 
владних повноважень є складником системи стримувань і 
противаг, своєрідним мірилом дій державних службовців 
та осіб, уповноважених представляти судову владу.

Адміністративне судочинство може бути визнане спе-
цифічним  різновидом  судочинства,  хоча  б  зважаючи  на 
таку обставину, яка визначає презумпцію неправомірності 
рішень,  дій  чи  бездіяльності  суб’єкта  владних  повнова-
жень. Це спричинено насамперед тим, що під час розгляду 
адміністративно-правового  спору  саме  на  представників 
державної влади покладено необхідність та обов’язок до-
вести суду правомірність своїх рішень, дій чи бездіяльнос-
ті [6, с. 74].

При  цьому,  незважаючи  на  те що  на  перший  погляд 
видається, ніби в адміністративному судочинстві поруше-
но принцип змагальності сторін, це зовсім не так. Адже з 
моменту отримання позовної заяви в порядку адміністра-
тивного провадження завданням суду є контроль за прин-
ципом змагальності. Усупереч поширеній думці, принцип 
змагальності проявляється не лише під час проведення су-
дових засідань, заслуховування промов сторін тощо. Зма-
гальність як ознака адміністративного судочинства почи-
нається на стадії подання позовної заяви, адже позивач в 
адміністративному судочинстві, вдаючись до викладення 
позовних вимог, зобов’язаний наводити факти, повідомля-
ти суду правдиві дані про ті чи інші події, а також, що не 
менш важливо, підтверджувати вказану інформацію доку-
ментами по справі.

На відміну від цивільного судочинства, в межах здій-
снення  адміністративного  провадження  у  сторін  часто  є 

всі докази проведення перемовин, листувань та інших на-
магань урегулювати ситуацію. Це зумовлено тим, що, згід-
но з правилами діловодства, державні органи зобов’язані 
зберігати кореспонденцію, запити, заяви та інші докумен-
ти, що  надсилаються  на  їхню  адресу. А  суд,  відповідно, 
видачею  ухвали  має  право  витребувати  вищевказані  до-
кументи,  якщо  вони  мають  прямий  чи  опосередкований 
стосунок до певної справи.

Тобто,  з огляду на вищевказане,  адміністративний суд 
під час розгляду того чи іншого адміністративно-правового 
спору має можливість здійснювати правосуддя не лише на 
основі слів і тверджень сторін по справі, а й робити висно-
вки про їхні наміри та дії з огляду на наявність чи відсут-
ність певних документів, а також зміст інформації в них.

Саме на цій стадії реалізується ще один принцип адмі-
ністративного судочинства – неупередженість суду. Його 
сутність  виявляється  в  тому, що,  будучи частиною адмі-
ністративного процесу, суд не повинен приставати на бік 
жодної зі сторін, не підтверджуючи свою позицію з боку 
законності. 

Досить часто в рішеннях ЄСПЛ, що постановляються 
за заявами, в яких порушуються питання про порушення 
права на справедливий суд, як на недоліки розгляду справ 
національними  судами  звертається  увага  на  недостатнє 
дослідження  судами доказової  бази,  необґрунтоване  від-
кидання певних доказів,  ненадання  сторонам можливос-
ті  доводити  свою позицію  [6,  с.  102]. Надаючи  характе-
ристику  процесу  судового  доказування,  зазначимо  на 
таку  його  специфіку,  про  яку  згадував  В.Г.  Перепелюк, 
як обмеженість строків дослідження, використання лише 
тих  засобів дослідження, які передбачені  законом, обме-
ження в суб’єктів сприйняття доказів [19, с. 204]. Згідно 
з положенням ч. 7 ст. 209 Кодексу адміністративного су-
дочинства (далі – КАС) України, суд може наполягати на 
чіткому  формулюванні  позиції  стороною  (надання  кон-
кретної відповіді «так» чи «ні»), частково може знімати в 
подальшому питання щодо того, що вона (відповідь) була 
неправильно  сприйнята  судом.  Так  само  варто  оцінюва-
ти й положення ч. 8 ст. 212 КАС України, яка закріплює 
право суддів з’ясовувати сутність відповіді свідка на пи-
тання учасників справи [8]. Сприяють реалізації права на 
справедливий  адміністративний  суд  і  положення  ст.  211 
КАС України щодо обов’язку безпосередньо дослідження 
судом  доказів  (ч.  1), щодо  заборони  покладення  в  осно-
ву  судового  рішення  доказів, що  не  були  предметом  до-
слідження в судовому засіданні (ч. 2). Загалом усі норми 
КАС України, які стосуються питань дослідження доказів 
на стадії судового розгляду справи, варто визнати такими, 
що спрямовані на забезпечення реалізації права на спра-
ведливий адміністративний суд (напр., ст. ст. 217, 218, 219, 
220, 221, 222 тощо) [8].

У контексті посилення ролі  суду як органу,  який має 
змогу безпосередньо виявляти порушення прав осіб, пози-
тивними варто визнати зміни, які відбулися в урегулюван-
ні окремих ухвал, адже в оновленій редакції КАС Украї-
ни враховано ті аспекти, на які зверталась увага правової 
спільноти, зокрема щодо «посилення впливу Верховного 
Суду (далі – ВС) на інші гілки влади, надання можливості 
ВС, подібно до ЄСПЛ, ініціювати вжиття заходів загаль-
ного  характеру  для  захисту  прав  людини,  звернення  до 
інших гілок влади як спосіб правомірного впливу, привід 
для певних дій демонстрації місії  суду в  суспільстві,  ін-
струмент підвищення довіри та авторитету судової влади 
[6, с. 106; 14, с. 5].

Підсумовуючи розгляд питання про особливості нор-
мативного  врегулювання  права  на  справедливий  суд  у 
нормах КАС України,  присвячених  апеляційному прова-
дженню,  варто  зазначити  про  можливість  виокремлення 
декількох  груп  норм,  які  стосуються  нормативного  вре-
гулювання питань реалізації  права на  справедливий  суд, 
адже є загальновизнаними його складниками: 
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1) норми, якими врегульовано питання «рівності» ста-
тусу суб’єктів, яким надається право на апеляційне оскар-
ження, та «рівності» в процесуальних правах в апеляцій-
ному  провадженні  (ч.  ч.  1,  4  ст.  293  оновленої  редакції 
КАС України) [8]; 

2) норми, якими врегульовано питання «доступності» 
апеляційного провадження (ч. ч. 1, 5 ст. 296, ст. 297 онов-
леної редакції КАС України)  [8], які в окремих аспектах 
зазнали змін, зокрема щодо подання копій доданих до апе-
ляційної скарги письмових матеріалів); 

3)  норми,  якими  врегульовано  питання  «розум-
них  строків»  вирішення  справи  в  апеляційній  інстанції  
(ч. ч. 1, 2, 3 ст. 295, ч. 1 ст. 302, ч. 3 ст. 303, ч. ч. 1, 2 ст. 309 
оновленої редакції КАС України) [8], законодавчий підхід 
до визначення яких дещо змінився, адже в одних випадках 
порівняно з попередньо чинною редакцією КАС України 
[8] їх було збільшено, а в інших – зменшено;

4)  норми,  якими  врегульовано  питання  «змагальнос-
ті» (ч. ч. 3, 4 ст. 296, ч. 3 ст. 302, ч. 3 ст. 304, ч. 3 ст. 306,  
ч. 1 ст. 317 оновленої редакції КАС України) [6, с. 127; 8].

О.Є.  Міщенко  зазначає,  що  центральним  завданням 
адміністративної юстиції, що характеризує її правову при-
роду,  є  позбавлення  чинності  незаконного  нормативно-
правового  акта  управління,  оскільки  саме  за  допомогою 
адміністративного  судочинства  здійснюються  судовий 
контроль і нагляд за діяльністю органів державної влади 
й органів місцевого самоврядування, відбувається захист 
прав, свобод і законних інтересів осіб і відновлюється по-
рядок на території держави [17, с. 92–93; 20, с. 65].

Аналізуючи адміністративну юстицію, необхідно звер-
тати увагу на моделі  її організації, що зумовлені  істори-
ко-правовими причинами [20, с. 65]. Багато елементів, що 
існують відповідно до принципів судочинства, є спільни-
ми  для  різних  організаційних  моделей  адміністративної 
юстиції,  а  саме:  змагальність  сторін,  неупередженість 
суду, гласність, рівність сторін перед судом і законом тощо  
[20, с. 65]. Також необхідно зазначити, що сучасна модель 
адміністративної юстиції в Україні є своєрідною модифі-
кацією механізму вирішення спорів, які виникають у про-
цесі діяльності органів державної влади, що створений ще 
в період колишнього СРСР [20, с. 65]. Саме через цю істо-
рично-правову причину й пояснюється модель організації 
української  адміністративної  юстиції,  яка  здійснює  свої 
функції судовим і відомчим способами [20, с. 65]. Зокре-
ма, Л.С. Анохіна підкреслює, що чинна в Україні модель 
адміністративної юстиції «охоплює ще й адміністративну 
юрисдикцію, в той час як в ряді  іноземних держав адмі-
ністративна юстиція обмежена межами адміністративного 
правосуддя, яке здійснює захист прав громадян від непра-
вомірних дій органів (посадових осіб) виконавчої влади» 
[1, с. 14; 20, с. 65].

А.П. Битяк та А.Т. Комзюк зазначають, що в наш час 
велику кількість органів, які здійснюють адміністративно-
юрисдикційні функції, можна позбавити права вирішува-
ти  справи  про  адміністративні  проступки.  Надалі  всі  ці 
справи мають розглядатися спеціалізованими адміністра-
тивними судами [4, с. 78; 20, с. 65]. В.Д. Бринцев уважає, 
що зарахування до підвідомчості адміністративних судів 
справ про адміністративні проступки створить передумо-
ви для справжнього правосуддя з адміністративних справ 
і зумовить поступовий перехід до виключно судового по-
рядку накладення адміністративних стягнень [5; 20, с. 66]. 

Л.С. Анохіна також не погоджується з розумінням ад-
міністративної юстиції лише як інституту захисту публіч-
них прав громадян  і вважає, що нею охоплюється також 
діяльність щодо розгляду справ про адміністративні пра-
вопорушення  з  винесенням  відповідних  правозастосов-
них актів [1, с. 8; 9, с. 66]. Проте в науці таке розуміння 
адміністративної  юстиції  піддається  жорсткій  критиці. 
Показовим із цього приводу є висловлення В.А. Туманова: 
«Таке розуміння адміністративного судочинства не відпо-

відає усталеному значенню цього інституту в демократич-
них країнах, оскільки необхідно проводити розмежування 
між  захистом  прав  громадян  у  сфері  адміністративних 
правовідносин  від  покарання  дрібних  правопорушни-
ків  і накладення стягнень у судовому порядку» [7, с. 16;  
20,  с.  66].  Адміністративна  юстиція  має  на  меті  зовсім 
інші завдання  і становить систему спеціалізованих адмі-
ністративних  судів,  покликаних  вирішувати  не  конфлік-
ти, джерелом яких є дії або поведінка громадян, а спори, 
зумовлені управлінською діяльністю. Саме це й пояснює, 
чому цей вид юстиції має назву адміністративної [13].

Право на справедливий суд в адміністративному судо-
чинстві  є різновидом міжгалузевого  загального права на 
справедливий  суд  (у  контексті  різновиду  судочинства,  в 
якому це право має свій прояв) і як окремий вид має осо-
бливе  значення,  враховуючи  специфіку  цього  різновиду 
судочинства,  де  однією  зі  сторін  є  суб’єкт  владних  по-
вноважень,  яким порушено права  осіб приватного права  
[6,  с.  171]. При  цьому  потрібно  враховувати, що,  попри 
зміщення  акцентів  на  права,  свободи,  інтереси  фізичної 
особи (визнана вже багатьма вченими-адміністративіста-
ми  «людиноцентристська»  спрямованість  адміністратив-
ного права), варто зважати на те, що порушуються права, а 
отже, і їх захист у порядку адміністративного судочинства 
здійснюється не лише стосовно фізичних осіб, а й стосов-
но юридичних осіб [6, с. 171]. Як зазначає П.С. Лютіков, 
юридичні особи є активними учасниками всього комплек-
су  адміністративних  правовідносин,  урегульованих  нор-
мами адміністративного права [16, с. 214], і при цьому, за 
запропонованим  указаним  автором  поділом  юридичних 
осіб  на  детермінуючих  і  детермінованих  [16,  с.  216],  як 
перші, так і другі можуть бути й позивачами, і відповіда-
чами в адміністративному судочинстві. Справедливим є й 
твердження Т.О. Коломоєць, В.Г. Лукашевича та Ю.А. До-
рохіної, що посадові особи органів виконавчої гілки влади 
й  місцевого  самоврядування  повинні  забезпечити  права 
юридичних осіб, а також надавати їм широке коло послуг, 
а  з  позиції  забезпечення  поваги  до  особи  та  справедли-
вості вони мають бути захищені державою, в тому числі й 
найефективнішим судовим захистом [10, с. 125–126].

Однією з основних вимог до правозастосування є судо-
чинство. Варто відзначити, що навіть сьогодні в юридич-
ній літературі питання визначення предмета захисту прав 
осіб  в  адміністративному  процесі  залишається  спірним. 
Із цього приводу існує декілька наукових підходів, серед 
яких такі: 

1.  У  справах  про  визнання  недійсними  нормативно-
правових  актів  державних  органів  та  органів  місцево-
го  самоврядування  відсутні  фактичні  властивості  спо-
ру про право, а, у свою чергу, сам нормативно-правовий 
акт як юридичний факт порушує практично не особисте 
суб’єктивне право особи, а виключно його законний інтер-
ес [2, с. 4; 20, с. 69].

2.  Основою  адміністративно-правового  спору  є  факт 
порушення  суб’єктом  владних  повноважень  виключ-
но  конкретного  права  особи  [11;  15,  с.  127;  18,  с.  11;  
21,  с.  137–139].  Наприклад, М.М.  Коркунов  уважає,  що 
різниця між правом та інтересом є ніщо інше як «ключ до 
розуміння адміністративної юстиції» [12]. 

3. Адміністративний спір у рамках управління завжди 
зумовлений фактом порушення прав і законних інтересів 
осіб [20, с. 69].

Ю.П. Битяк у процесі аналізу цього питання визнавав, 
що правова природа права особи та її законного інтересу є 
різною, проте наголошував на тому, що вони на практиці 
тісно взаємопов’язані головним чином тому, що й праву, й 
інтересу  властиві  загальні  риси,  наприклад,  диспозитив-
ність  їх  характеру,  самостійність  у  системі  юридичного 
статусу  особи,  гарантованість  положеннями  Основного 
Закону тощо [3, с. 56–57]. Так, Ю.П. Битяк звертає увагу 
на те, що в процесі оскарження в суді діянь суб’єктів влад-
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них  повноважень  предметом  захисту  є  порушене  право 
особи та її законний інтерес [3, с. 56–57].

Що  стосується  сучасного  розвитку  інституту  адміні-
стративного  судочинства  в  Україні,  виявлено  позитивну 
тенденцію в законодавчому врегулюванні права на спра-
ведливий суд у КАС України: унормування більшості його 
складників майже  на  всіх  стадіях  розгляду  справи  адмі-
ністративним судом [6, с. 190]. У нормах, які стосуються 
розгляду адміністративної справи в суді першої інстанції, 
врегульовано такі складники цього права: доступність ад-
міністративного  судочинства  (може  обмежуватись  окре-
мими формальними вимогами); розумні строки розгляду; 
забезпечення  змагальності процесу  (пов’язане  з принци-
пами диспозитивності, офіційного з’ясуванням всіх обста-
вин справи,  об’єктивності  тощо);  рівність у процесуаль-
них правах учасників справи; вимога про неупереджений 
суд; забезпечення апеляційного оскарження. Потребують 
вирішення такі недоліки законодавчого врегулювання: 

а) зменшення кількості оціночних категорій; 
б) приведення у відповідність положень ст. 125 Консти-

туції України, ст. 2, ч. 5 ст. 19 КАС України щодо узгодження 

суб’єктного складника як у частині суб’єктів звернення, так 
і в частині того, чиї права, свободи та охоронювані законом 
інтереси має  захищати адміністративний суд  (суб’єктами, 
чиї право на справедливий суд може бути порушено, є будь-
які  учасники  адміністративної  справи:  фізичні,  юридичні 
особи, суб’єкти владних повноважень тощо); 

в)  остаточне  вирішення  проблеми  автономії  систе-
ми  адміністративних  судів  (покладення  на  загальні  суди 
першої ланки обов’язку розгляду адміністративних справ, 
кількість яких є значною, не сприяє розвантаженню місце-
вих загальних судів, що впливає на якість судових рішень) 
[6, с. 190];

г) відкритість і прозорість у діяльності адміністратив-
них судів. Є.О. Легеза зазначає: «Відкритість і прозорість 
дозволяють досягти двох важливих цілей. Перша – захис-
ту публічних інтересів, оскільки зменшується ймовірність 
«невідповідного управління» та корупції. Друга – захисту 
особистих прав, оскільки визначаються підстави, на яких 
приймаються правові акти управління та, відповідно, за-
цікавлена  сторона  отримує  право  на  оскарження  такого 
акта» [25, с. 116].
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Статтю присвячено дослідженню дотримання законодавчої процедури під час прийняття Закону України «Про Єдиний державний 
демографічний реєстр». Проаналізовано вітчизняне законодавство в редакції, чинній на момент подій. Розглянуто відповіді парламент-
ських комітетів на запити на публічну інформацію автора дослідження. 

Ключові слова: Закон України, законодавча процедура, Регламент Верховної Ради України, Єдиний державний демографічний 
реєстр, приватність.

Статья посвящена исследованию соблюдения законодательной процедуры при принятии Закона Украины «О Едином государ-
ственном демографическом реестре». Анализируется отечественное законодательство в редакции, действующей на момент событий.  
Рассмотрены ответы парламентских комитетов на запросы о публичной информации автора исследования.

Ключевые слова: Закон Украины, законодательная процедура, Регламент Верховного Совета Украины, Единый государственный 
демографический реестр, приватность.

The article is devoted to the research of compliance with the legislative procedure when adopting the Law of Ukraine “About the Unified State 
Demographic Register”. The domestic legislation is analyzed in the version valid at the time of events. The answers of the parliamentary commit-
tees to requests for public information of the author of this research are considered.

Key words: Law of Ukraine, legislative procedure, Regulations of the Verkhovna Rada of Ukraine, Unified State Demographic Register, 
privacy.

Керівництво нашої держави на підставі міжнародних 
домовленостей  взяло  на  себе  зобов’язання  розвивати  в 
Україні інформаційне суспільство, в тому числі технології 
електронного урядування. У цьому напрямі надзвичайно 
важливим  влада  декларує  розвиток Єдиного  державного 
демографічного  реєстру,  фактично  він  розглядається  як 
серцевина моделі електронного урядування, що будується 
в Україні.  З  іншого боку, нами доведено невідповідність 
цього  Закону  як Конституції України,  так  і міжнародно-
правовим актам, ратифікованим у встановленому порядку 
парламентом України, зокрема статті 8 Конвенції про за-
хист основоположних прав і свобод людини [1]. Але про-
штовхування «потрібних» законопроектів стало, на жаль, 
відмітною рисою українського парламенту.

Мета  дослідження  полягає  в  доведенні  фактів  недо-
тримання  законодавчої  процедури під  час прийняття  За-
кону  України  «Про  Єдиний  державний  демографічний 
реєстр  та  документи,  що  підтверджують  громадянство 
України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» від 
20.11.2012 № 5492-VІ (далі – Закон № 5492-VІ) [2].

У рішенні від 09.01.2013 у справі «Олександр Волков 
проти України» Європейський суд з прав людини (далі – 
Суд) констатував, що голосування рішення про звільнення 
заявника з посади в парламенті було незаконним відповід-
но до національного законодавства. «Цього висновку са-
мого по собі було б достатньо для Суду, щоб установити, 
що втручання в приватне життя заявника не було здійсне-
не згідно із законом у розумінні статті 8 Конвенції» [3].

За  аналогією  з  указаним рішенням Суду  в  нас  є  під-
стави стверджувати, що втручання у приватне життя від-
повідно до Закону № 5492-VІ здійснюється не «згідно із 
законом»,  оскільки  передусім  цей  Закон  прийнято  з  по-
рушенням Конституції України та Регламенту Верховної 
Ради України [4].

Відповідні  витяги  із  Закону України  «Про Регламент 
Верховної Ради України» зазначають таке.

Законопроект має бути оформлений відповідно до ви-
мог закону, цього Регламенту та інших прийнятих відповід-
но до них нормативно-правових актів (частина 1 статті 90).

Законопроект  уноситься  на  реєстрацію  разом  із  по-
яснювальною запискою, яка має містити таке: 1) обґрун-
тування  необхідності  прийняття  законопроекту,  цілей, 
завдань та основних його положень і місця в системі зако-
нодавства; 2) обґрунтування очікуваних соціально-еконо-
мічних, правових та інших наслідків застосування закону 
після його прийняття; 3) інші відомості, необхідні для роз-
гляду законопроекту.

У разі внесення законопроекту, прийняття якого при-
зведе до зміни показників бюджету (надходжень бюджету 
й/або витрат бюджету),  суб’єкт права  законодавчої  ініці-
ативи зобов’язаний додати фінансово-економічне обґрун-
тування  (включаючи  відповідні  розрахунки).  Якщо  такі 
зміни показників бюджету передбачають зменшення над-
ходжень бюджету й/або збільшення витрат бюджету, до за-
конопроекту подаються пропозиції  змін до законодавчих 
актів щодо скорочення витрат бюджету й/або джерел до-
даткових надходжень бюджету для досягнення збалансо-
ваності бюджету (частини 1, 3 статті 91).

У Пояснювальній записці до Законопроекту «Про Єди-
ний  державний  демографічний  реєстр»  (від  18.05.2012 
реєстр. №  10492)  неодноразово  подано  недостовірну  ін-
формацію. У тому числі в розділі 5 «Фінансово-економіч-
не обґрунтування» вказано: «Прийняття законопроекту не 
потребує додаткових витрат з Державного бюджету Укра-
їни» [5]. Зазначений аргумент використано головним ко-
мітетом з підготовки й попереднього розгляду законопро-
екту – Комітетом Верховної Ради України з питань прав 
людини, національних меншин і міжнаціональних відно-
син –  з метою ухвалення на своєму засіданні 21.06.2012 
Висновку: «Рекомендувати Верховній Раді України проект 
Закону України «Про Єдиний державний демографічний 
реєстр» (реєстр. № 10492 від 18.05.2012 р.), внесений на-
родним депутатом України Грицаком В.М., прийняти за 
основу» [6].

Тим  часом  у  розпорядженні  головного  комітету  був 
у  наявності  експертний  Висновок  Комітету  Верховної 
Ради  України  з  питань  бюджету,  надісланий  листом  від 
20.06.2012  №  04-14/7-1132,  згідно  з  яким  Законопроект  
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№ 10492 «має вплив на показники бюджету (збільшуючи 
видатки державного бюджету)». 

Крім  того,  у  Висновку  Комітету  з  питань  бюджету 
відзначено, що «в порушення вимог частини 1  статті  27  
Бюджетного кодексу України та частини 3 статті 91 Регла-
менту Верховної Ради України розробником законопроек-
ту не подано пропозицій щодо змін до законодавчих актів 
України із скорочення витрат бюджету та/або джерел до-
даткових надходжень бюджету для досягнення збалансо-
ваності бюджету».

Згідно  зі  статтею 92 Регламенту,  у  прийнятті  на  реє-
страцію  Законопроекту  має  бути  відмовлено,  якщо  він 
поданий із порушенням вимог статей 90, 91 цього Регла-
менту. 

Отже,  в  порушення  частини  2  статті  92  Регламенту 
Верховної Ради України в прийнятті на реєстрацію Зако-
нопроекту № 10492 не відмовлено, хоча він був поданий із 
порушенням вимог статті 91 цього Регламенту.

Відповідно  до  статті  93  Регламенту  Верховної  Ради 
України, кожен законопроект після його реєстрації не піз-
ніш як у 5-денний строк направляється Головою Верховної 
Ради  України  (або,  відповідно  до  розподілу  обов’язків, 
Першим  заступником,  заступником  Голови  Верховної 
Ради  України)  в  комітет,  який,  відповідно  до  предметів 
відання  комітетів,  визначається  головним  з  підготовки й 
попереднього розгляду законопроекту, а також у комітет, 
до предмета відання якого належать питання бюджету, для 
проведення  експертизи  щодо  його  впливу  на  показники 
бюджету й відповідності законам, які регулюють бюджет-
ні відносини, комітет, до предмета відання якого належать 
питання регламенту, для підготовки експертного висновку 
на відповідність оформлення та реєстрації законопроекту 
вимогам закону, цього Регламенту і прийнятих відповідно 
до них нормативно-правових актів і в комітет, до предмета 
відання  якого  належить  оцінювання  відповідності  зако-
нопроектів міжнародно-правовим зобов’язанням України 
у  сфері  європейської  інтеграції.  Кожен  законопроект  не 
пізніш як у триденний строк направляється комітетом, до 
предмета відання якого належать питання бюджету, до Ка-
бінету Міністрів України для здійснення експертизи щодо 
його впливу на показники бюджету й відповідності зако-
нам, що регулюють бюджетні відносини.

Головний комітет не пізніш як у 30-денний строк по-
передньо  розглядає  законопроект  та  ухвалює  висновок 
щодо  доцільності  включення  його  до  порядку  денного 
сесії Верховної Ради. До висновку головного комітету до-
даються  висновки  комітетів,  до  предметів  відання  яких 
належать  питання,  відповідно,  регламенту  та  оцінюван-
ня  відповідності  законопроектів  міжнародно-правовим 
зобов’язанням  України  у  сфері  європейської  інтеграції, 
які  мають  бути  подані  до  головного  комітету  не  пізніш 
як у 14-денний строк з дня отримання законопроекту для 
надання висновку. Якщо законопроект оформлено та/або 
зареєстровано без дотримання вимог закону, цього Регла-
менту і прийнятих відповідно до них нормативно-право-
вих  актів,  висновок  комітету,  до  предмета  відання  якого 
належать  питання  регламенту,  направляється  головному 
комітету й Голові Верховної Ради України для повернення 
законопроекту суб’єкту права законодавчої ініціативи без 
його включення до порядку денного сесії та розгляду на 
пленарному засіданні Верховної Ради. До висновку голов-
ного комітету також додається висновок комітету, до пред-
мета  відання  якого  належать  питання  бюджету,  що  має 
бути поданий до головного комітету у 21-денний строк з 
дня отримання законопроекту для надання висновку.

У порушення  частини 3  статті  93 Регламенту Верхо-
вної Ради України:

1. Розгляд Законопроекту на засіданні головного комі-
тету 21.06.2012 щодо доцільності включення його до по-
рядку денного сесії Верховної Ради не відбувався. Висно-
вок головного комітету стосується вже рекомендації щодо 

прийняття Законопроекту № 10492 в першому читанні. 
2. До висновку головного комітету не додавалися ви-

сновки комітетів, до предметів відання яких належать пи-
тання, відповідно, регламенту й оцінювання відповіднос-
ті  законопроектів  міжнародно-правовим  зобов’язанням 
України у сфері європейської інтеграції. 

Зазначені висновки мали бути подані до головного ко-
мітету  не  пізніш  як  у  14-денний  строк  з  дня  отримання 
Законопроекту для надання висновку.

За  даними  з  веб-сторінки  Законопроекту  №  10492 
«Опрацювання  комітетами»  на  офіційному  сайті  Вер-
ховної  Ради  України,  датами  отримання  Законопроекту 
Комітетом з питань Регламенту, депутатської етики та за-
безпечення діяльності Верховної Ради України та Коміте-
том з питань європейської  інтеграції є, відповідно, 22 та 
28  травня  2012  року  (http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/
webproc4_1?pf3511=43462).

Але з відповідей на інформаційні запити (додаються) 
щодо надання копій експертних висновків зазначених ко-
мітетів випливає таке:

1) «протягом VІ скликання ВРУ Комітет з питань єв-
ропейської інтеграції не розглядав законопроект № 10492 
від 18.05.2012 р. на своїх засіданнях» (від 03.11.2017 вих.  
№ 04-17/18-20 (249650));

2) «Комітетом з питань Регламенту, депутатської ети-
ки  та  забезпечення  діяльності  Верховної  Ради  України 
не  надавався  експертний  висновок  стосовно  відповід-
ності оформлення та реєстрації законопроекту «Про Єди-
ний державний демографічний реєстр», реєстр. № 10492 
від  18.05.2012  р.»  (від  17.11.2017  вих.  №  04-28/19-28 
(262553)). 

3. Відповідно, висновок Комітету з питань Регламенту, 
депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної 
Ради України  не  було  направлено  головному  комітету  й 
Голові Верховної Ради України для повернення Законопро-
екту № 10492 суб’єкту права законодавчої ініціативи без 
його включення до порядку денного сесії та розгляду на 
пленарному засіданні Верховної Ради.

Згідно  з  частиною  6  статті  93  Регламенту  Верховної 
Ради України, інші комітети за зверненням головного ко-
мітету або з власної ініціативи розглядають законопроект 
і направляють свої висновки до головного комітету. Якщо 
комітет, до предмета відання якого належать питання ре-
гламенту,  інші  комітети  не  направили  свої  висновки  до 
головного комітету в установлений частиною 3 цієї статті 
строк, головний комітет попередньо розглядає законопро-
ект без таких висновків.

Під  «іншими комітетами»  в  останньому реченні  час-
тини 6 статті 93 Регламенту розуміються, без сумніву, ті 
комітети  парламенту,  до  яких  законопроект  направлено 
саме головним комітетом. Такими комітетами, як указано 
на веб-сторінці Законопроекту № 10492, були:

– Комітет Верховної Ради України з питань сім’ї, моло-
діжної політики, спорту та туризму;

– Комітет Верховної Ради України з питань законодав-
чого забезпечення правоохоронної діяльності;

–  Комітет  Верховної  Ради  України  з  питань  науки  і 
освіти;

– Комітет Верховної Ради України  з питань правової 
політики;

– Комітет Верховної Ради України у закордонних спра-
вах.

Тоді як до комітетів а) з питань бюджету, б) з питань 
Регламенту,  депутатської  етики  та  забезпечення  діяль-
ності Верховної Ради України та в) з питань європейської 
інтеграції законопроект, згідно з частиною 1 статті 93 Ре-
гламенту, направляється Головою Верховної Ради України 
(або, відповідно до розподілу обов’язків, Першим заступ-
ником, заступником Голови Верховної Ради України).

Тобто всі їхні висновки мали бути у справі Законопро-
екту № 10492, чого на практиці не відбулось.
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Відповідно до частин 1, 2 статті 94 Регламенту Голова 
Верховної Ради України або до розподілу обов’язків, Пер-
ший заступник, заступник Голови Верховної Ради України 
за наявності передбачених цією статтею підстав на про-
позицію  головного  комітету  чи  тимчасової  спеціальної 
комісії або Погоджувальної ради повертає внесений зако-
нопроект суб’єкту права законодавчої ініціативи без його 
включення до порядку денного сесії  та розгляду на пле-
нарному засіданні Верховної Ради.

Підставами  для  повернення  законопроекту  без  його 
включення до порядку денного та розгляду на пленарному 
засіданні є: 

–  висновок  комітету,  до  предмета  відання  якого  на-
лежать  питання  регламенту,  що  внесений  законопроект 
оформлений  і/або  зареєстрований без дотримання вимог 
закону, цього Регламенту та прийнятих відповідно до них 
нормативно-правових актів (пункт 2); 

–  відсутність  фінансово-економічного  обґрунтування 
законопроекту, якщо головний комітет не вважає за мож-
ливе розглядати його без такого обґрунтування (пункт 3);

– відхилення на поточній сесії Верховної Ради законо-
проекту, положення якого дослівно або по суті повторю-
ють поданий законопроект (пункт 5). 

Відповідно до частини 2 статті 107 Регламенту, відхи-
лений Верховною Радою законопроект або законопроект, 
що повторює його за суттю, не може бути внесений на по-
точній  і наступній за нею позачерговій сесіях Верховної 
Ради  відповідного  скликання.  Відхилений  законопроект 
знімається з розгляду з відповідним зазначенням про це в 
базі даних законопроектів електронної комп’ютерної ме-
режі веб-сайту Верховної Ради. 

Крім того, згідно зі статтею 111 Регламенту, за наслід-
ками  підготовки  законопроекту  до  розгляду  в  першому 
читанні  головний  комітет  ухвалює  висновок,  який  має 
містити, зокрема, пропозицію про прийняття Верховною 
Радою щодо відповідного законопроекту (кожного з аль-
тернативних законопроектів у разі  їх унесення) одного з 
рішень, передбачених статтею 114 цього Регламенту, й об-
ґрунтування такої пропозиції.

Якщо  законопроект  потребує  фінансово-економічного 
обґрунтування, до висновку головного комітету обов’язково 
додається висновок комітету, до предмета відання якого 
належать питання бюджету, щодо впливу законопроекту 
на показники бюджету й відповідності законопроекту зако-
нам, що регулюють бюджетні відносини. Головний комітет 
може  також  долучити  одержані  висновки  Кабінету Міні-
стрів України та інших комітетів із цього питання.

Якщо у висновках комітетів, яким Верховною Радою 
доручено попередній розгляд законопроекту, є розбіжнос-
ті, головний комітет уживає заходів щодо їх урегулюван-
ня. Питання, стосовно яких комітетами не досягнуто зго-
ди, вносяться на розгляд Верховної Ради. 

У  зв’язку  з  вищенаведеним  вартоконстатувати  таке. 
Порівняльний аналіз  свідчить, що у висновках комітетів 
Верховної  Ради  України  з  питань  бюджету  та  з  питань 
прав людини, національних меншин та міжнаціональних 
відносин відповідні розбіжності були:

а) Комітет  з питань прав людини, національних мен-
шин та міжнаціональних відносин, посилаючись у своєму 
висновку  на  суб’єкта  права  законодавчої  ініціативи,  за-
значив: «За твердженням автора законопроекту, його при-
йняття не потребуватиме додаткових фінансових витрат з 
Державного бюджету України»;

б) у висновку Комітету з питань бюджету констатова-
но, що Законопроект № 10492 «має  вплив на показники 
бюджету (збільшуючи видатки державного бюджету)».

Відповідно  до  статті  114  Регламенту,  за  наслідками 
розгляду законопроекту в першому читанні Верховна Рада 
може прийняти рішення про прийняття законопроекту за 
основу з дорученням головному комітету підготувати його 
до другого читання  або рішення про відхилення  законо-
проекту. 

У  порушення  вимог  частини  1  статті  94  Регламенту 
Головою Верховної Ради України (або, відповідно до роз-
поділу обов’язків, Першим заступником, заступником Го-
лови Верховної Ради України) за наявності передбаченої 
пунктом 5 частини 2 цієї статті беззаперечної підстави За-
конопроект № 10492 не було повернуто суб’єкту права за-
конодавчої ініціативи без його включення до порядку ден-
ного сесії та розгляду на пленарному засіданні Верховної 
Ради. Указане відбулось, оскільки головним комітетом не 
було внесено відповідної пропозиції.

Зазначена  підстава  полягає  у  відхиленні на поточній 
сесії Верховної Ради законопроекту, положення якого до-
слівно або по суті повторюють поданий законопроект. 

У зв’язку з цим варто наголосити, що протягом 10-ї сесії 
VІ скликання (на якій зареєстровано Законопроект № 10492) 
парламентом вже було відхилено і знято з розгляду:

1)  Закон  України  «Про  документи,  що  посвідчують 
особу  та  підтверджують  громадянство  України»  (від 
13.05.2011  реєстр.  №  8507),  прийнятий  парламентом 
23.09.2011 і ветований Президентом України, – 09.02.2012; 

2)  Проект  Закону  України  «Про  документи,  що  по-
свідчують  особу,  її  спеціальний  статус  та  підтверджу-
ють  громадянство  України»  (від  10.02.2012  реєстр.  
№ 10036) – 20.03.2012.

Отже,  Законопроект  «Про  Єдиний  державний  демо-
графічний  реєстр»  №  10492,  згідно  з  вимогами  Закону 
України  «Про  Регламент  Верховної  Ради  України»  від 
10.02.2010 № 1861-VI, не підлягав навіть реєстрації як та-
кий. Надалі його не можна було включати до порядку ден-
ного Верховної Ради України. Не можна було приймати в 
першому читанні й – тим більше – загалом як закон.

А отже, з урахуванням практики Європейського суду з 
прав людини необхідно констатувати, що прийнятий Пар-
ламентом України 20.11.2012 Закон України «Про Єдиний 
державний  демографічний  реєстр»  не  може  вважатися 
«законом». 

Варто також нагадати про Постанову Великої Палати 
Верховного Суду від 19.09.2018, в якій вона дійшла висно-
вку, що норми  Закону України  «Про Єдиний  державний 
демографічний  реєстр»,  на  відміну  від  норм Положення 
про паспорт громадянина України, затвердженого Поста-
новою Верховної Ради України від 26.06.1992 № 2503-XII: 

а) не тільки звужують, а й фактично скасовують право 
громадянина на отримання паспорта у вигляді паспортної 
книжечки  без  безконтактного  електронного  носія  персо-
нальних  даних,  який  містить  кодування  його  прізвища, 
ім’я  по  батькові,  залишають  тільки  право  на  отримання 
паспорта  громадянина України,  який  містить  безконтак-
тний  електронний  носій,  що  є  безумовним  порушенням 
вимог  ст.  22 Конституції України,  яка  забороняє  під  час 
прийняття нових законів або внесення змін до чинних за-
конів звуження змісту й обсягу чинних прав і свобод, 

б) не відповідають вимогам якості закону (тобто втру-
чання не було «встановлене законом», не було «необхід-
ним у демократичному суспільстві» в тому сенсі, що воно 
було непропорційним цілям, які мали бути досягнуті, не 
покладаючи на особу особистий надмірний тягар). 

Зазначене допускає свавільне втручання у право на при-
ватне життя в контексті неможливості реалізації права на 
власне ім’я, що становить порушення ст. 8 Конвенції [7].
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Стаття присвячена дослідженню функцій публічної служби в органах судової влади, з’ясуванню її місця серед функцій судової влади. 
Надається поняття функцій публічної служби в органах судової влади, розглядається їх зміст і розкриваються особливості.

Ключові слова: функція, судова влада, правосуддя, служба, публічна служба.

Статья посвящена исследованию функций публичной службы в органах судебной власти, выяснению ее места среди функций 
судебной власти. Предоставляется понятие функций публичной службы в органах судебной власти, рассматривается их содержание и 
раскрываются особенности.

Ключевые слова: функция, судебная власть, правосудие, служба, публичная служба.

The article is devoted to the study of the functions of the public service in the judiciary, clarifying its place among the functions of the judiciary. 
The concept of functions of the public service in the judicial authorities is given, their content is considered and peculiarities are revealed.

Key words: function, judiciary, justice, service, public service.

Конституція  України  [1]  визначає  Україну  як  право-
ву державу, в якій єдина державна влада здійснюється за 
принципом її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. 
Важливим  чинником,  що  представляє  єдину  державну 
владу незалежно від її виду, є публічна служба як соціаль-
но-правова інституція, покликана забезпечувати, з одного 
боку, практичну реалізацію завдань державних  і муніци-
пальних органів влади, а з іншого – захист прав, свобод та 
інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб 
у їх взаємовідносинах із державою. 

Одним зі  складників мети реалізації Стратегії-2020 є 
забезпечення  чесного  й  неупередженого  правосуддя,  не-
відкладне  проведення  очищення  влади  на  всіх  рівнях  і 
забезпечення  впровадження  ефективних механізмів  про-
тидії  корупції. Метою  судової  реформи  є  реформування 
судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів 
задля практичної реалізації принципів верховенства права 
й  забезпечення кожному права на справедливий судовий 
розгляд  справ  незалежним  і  неупередженим  судом.  Ре-
форма має забезпечити функціонування судової влади, що 
відповідає суспільним очікуванням щодо незалежного та 
справедливого суду, а також європейській системі ціннос-
тей і стандартів захисту прав людини [2].

Прагнення створити чесне й неупереджене правосуддя 
зумовлює встановлення адекватного адміністративно-пра-
вового забезпечення публічної служби в органах судової 
влади, що, у свою чергу, неможливе без динамічного про-
цесу  змін  в  інституціональній  побудові  системи  судової 
влади,  системи  управління  публічною  службою  в  її  ор-

ганах і судах, включаючи такі напрями, як упровадження 
сучасної парадигми проходження публічної служби в ор-
ганах судової влади в тому числі на посаді судді. 

У зв’язку з цим вагомого значення набувають питання 
функцій публічної служби в органах судової влади, визна-
чення їх місця в системі функцій судової влади як само-
стійної гілки влади.

Проблеми,  пов’язані  зі  встановленням,  проходжен-
ням  і  реформуванням  публічної  служби,  розглядали  
В.Б. Авер’янов, Ю.П. Битяк, С.В. Ківалов, О.Д. Крупчан, 
Д.І. Майборода, Н.Р. Нижник, В.М. Олуйко  та  інші  вче-
ні. Функції судової влади привертали увагу таких науков-
ців, як В.В. Копєйчиков, Л.П. Нестерчук, В.М. Смокович,  
Д.М. Притика, В.Ф. Погорілко, С.Г. Штогун та  інші. Не-
зважаючи  на  проведені  наукові  дослідження  проблем 
публічної  служби, функцій  судової  влади  тощо, питання 
функцій публічної служби в органах судової влади ще ви-
світленні недостатньо.

Тому метою статті є науковий аналіз функцій судової 
влади, висвітлення в їх системі функцій публічної служби 
та їх особливостей. .

Щодо  розв’язання  терміна  «функція»  в  контексті 
судової  діяльності  не  варто  стверджувати,  як  зазначає  
В.М. Смокович, що це питання залишається сьогодні поза 
увагою юристів, але не можна сказати й того, що названа 
проблема знайшла своє остаточне розв’язання. 

У юридичній науці виділяють дві основні функції су-
дової влади – правосуддя й контроль. І це не випадково, 
адже  саме  соціальне  призначення  цієї  гілки  влади  по-
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лягає у здійсненні правосуддя, що реалізується у формі 
розгляду та вирішення правових конфліктів. Контрольна 
функція, на відміну від правосуддя, полягає у здійснен-
ні судового контролю та перевірці правильності дій або 
обґрунтованості бездіяльності органів і посадових осіб. 
Під  час  здійснення  судового  контролю  встановлюється 
законність дій чи бездіяльності відповідного органу або 
посадової особи.

Однак  функцією  судової  влади  є  не  лише  здійснен-
ня правосуддя. Про це говорить сама природа створення 
суду, оскільки як зовнішньою, так і внутрішньою сутністю 
суду завжди є здійснення лише правосуддя відповідно до 
процесуального законодавства. Такий висновок випливає 
зі ст. 124 Конституції України, ч. 1 якої встановлено, що 
правосуддя в Україні здійснюється виключно судами [3]. 

Однак як суди, так й інші органи судової влади мають 
й інші повноваження, не пов’язані з функцією правосуддя. 
Такі повноваження є за своєю природою управлінськими. 
І, як правильно відмітив В.Ф. Погорілко, функції судової 
влади не обмежуються лише функціями правосуддя. Вони 
є багатовимірними, різноманітними, тому варто говорити 
про множинність цих функцій [4]. 

Наприклад, С.Г. Штогун висвітлює такі функції судо-
вої влади за основними напрямами її діяльності: 1) функ-
цію  правосуддя;  2)  конституційний  контроль;  3)  контр-
ольну  функцію;  4)  дозвільну  функцію;  5)  організаційну 
функцію;  6)  кадрову  функцію;  7)  інформаційно-статис-
тичну  функцію;  8)  роз’яснювальну  функцію;  9)  функ-
цію  обрання міри  запобіжного  заходу  у  вигляді  арешту;  
10) функцію звільнення від покарання й направлення для 
відбуття покарання; 11) функцію звернення до виконання 
рішення суду й контролю за його виконанням [5].

Наведений  вище  перелік  функцій  судової  влади,  які 
поділяються за напрямами її діяльності, на нашу думку, є 
цілком слушним. Саме через функції реалізовуються по-
вноваження органів судової влади, тому перелік її функцій 
не є вичерпним та остаточним, крім того, в процесі роз-
витку нашої держави судова влада може бути наділена й 
іншими функціями. Однак, говорячи про функції судової 
влади та її органів, варто провести відмінності між функ-
ціональним призначенням судової влади – здійснення пра-
восуддя, та її іншими повноваженнями, які за своєю сут-
ністю є управлінськими.

Отже, з наведеного вище можна зробити деякі узагаль-
нення. Однією з важливих, можливо, й основних функцій 
органів судової влади є здійснення правосуддя, через неї 
саме суди вчиняють судовий контроль, розглядають і вирі-
шують правові спори в державі. Проте органи судової вла-
ди не обмежуються лише функцією правосуддя. Усі інші 
повноваження органів  судової  влади,  які не пов’язанні  з 
правосуддям, є управлінськими. Однією з управлінських 
функцій органів  судової  влади  є  кадрова функція,  яка,  у 
свою чергу, включає в себе функції публічної служби в ор-
ганах судової влади.

Як зазначалося вище, однією з управлінських функцій 
органів судової влади є функції публічної служби. Публіч-
на служба в органах судової влади фактично спрямована 
на вирішення питань забезпечення судової влади профе-
сійними суддями та кадровим забезпеченням її складових 
органів і апаратів судів. 

До системи функцій публічної служби органів судової 
влади можна зарахувати такі:

– здійснення кадрової політики та законодавчих основ 
функціонування публічної служи в органах судової влади;

– комплектування судів професійними суддями;
– комплектування персоналом апарат судів та інші ор-

гани судової влади;
–  планування  кількості  суддів  у  суді,  проведення  з 

ними навчання;
– створення нормативів кадрового, соціального, право-

вого й іншого забезпечення судів;

– контроль за діяльністю публічних службовців орга-
нів судової влади, аналіз стану їхньої діяльності;

–  управління  публічною  службою  в  органах  судової 
влади;

– прогнозування  і  планування  забезпечення персона-
лом апарат судів та інших органів судової влади;

–  розв’язання  питань  соціального  й  правового  забез-
печення  суддів  та  інших  публічних  службовців  органів 
судової влади;

– організація й забезпечення системи навчання та під-
вищення  кваліфікації  суддів,  підготовки,  перепідготовки 
й  підвищення  кваліфікації  інших  публічних  службовців 
органів судової влади;

– проведення роботи з формування резерву професій-
них  суддів,  резерву  персоналу  для  заміщення  посад  пу-
блічної служби в органах судової влади;

– організація, розроблення й контроль за дотриманням 
стандартів публічної служби в органах судової влади;

– формування сучасної мережі публічної служби в ор-
ганах судової влади.

Отже,  з  наведеного  вище  ми  можемо  виокремити 
такі загальні функції публічної служби в органах судової  
влади:

1)  організаційну  (здійснення кадрової політики в ор-
ганах судової влади; управління публічною службою в ор-
ганах судової влади; формування сучасної мережі публіч-
ної служби в органах судової влади);

2)  правову  (здійснення  законодавчих  основ функціо-
нування  публічної  служи  в  органах  судової  влади;  ство-
рення  нормативів  кадрового,  соціального,  правового  та 
іншого забезпечення судів);

3)  забезпечувальну  (комплектування  судів  професій-
ними  суддями;  комплектування  персоналом  апарат  судів 
та інші органи судової влади; розв’язання питань соціаль-
ного та правового забезпечення суддів та інших публічних 
службовців органів судової влади);

4)  планування та прогнозування (планування кількос-
ті  суддів  у  суді,  проведення  з  ними навчання;  прогнозу-
вання й планування забезпечення персоналом апарат судів 
та інших органів судової влади; проведення роботи з фор-
мування  резерву  професійних  суддів,  резерву  персоналу 
для заміщення посад публічної служби в органах судової 
влади);

5)  контроль (контроль за діяльністю публічних служ-
бовців  органів  судової  влади,  аналіз  стану  їхньої  діяль-
ності  з  виконання  повноважень,  дотримання  законності; 
організація, розроблення й контроль за дотриманням стан-
дартів публічної служби в органах судової влади);

6)  навчання (організація та забезпечення системи на-
вчання й підвищення кваліфікації суддів, підготовки, пе-
репідготовки та підвищення кваліфікації інших публічних 
службовців органів судової влади).

Такий підхід дає змогу зарахувати до загальних функ-
цій публічної служби в органах судової влади функції, що 
пов’язані в забезпеченням її органів професійним складом 
суддів і персоналом публічних службовців.

Отже, розгляд функцій публічної служби в органах су-
дової влади дає можливість з’ясувати їх призначення для 
публічної  служби,  виявити прогалини  її  правового  регу-
лювання,  недоліки,  пов’язані  з  проходженням  публічної 
служби, окреслити головні напрями подальшого розвитку 
публічної служби в органах судової влади. 

Найважливішою функцією судової влади є здійснення 
правосуддя. Усі  інші функції,  у  тому числі й пов’язані  з 
проходженням публічної служби, мають комплексний ха-
рактер і специфіку реалізації, виходячи із завдань того чи 
іншого органу судової влади.

Під  функціями  публічної  служби  в  органах  судової 
влади  пропонуємо  розуміти  сукупність  напрямів  діяль-
ності відповідних органів і посадових осіб щодо суддів і 
публічних службовців. 
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ДЕЯКІ ПИТАННЯ ОПЛАТИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПРОЦЕДУРИ 
У ВИГЛЯДІ ПАСПОРТА ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ ДЛЯ ВИЇЗДУ ЗА КОРДОН

SOME QUESTIONS FOR PAYMENT OF ADMINISTRATIVE PROCEDURE 
IN THE EVIDENCE OF PASSPORT CIVILIAN CITY FOR THE VIRTUE OF THE BORDER

Данилевич Н.А.,
здобувач кафедри конституційного, адміністративного 

та фінансового права юридичного факультету 
Тернопільського національного економічного університету

Наукова стаття присвячена висвітленню оплати адміністративної процедури у сфері громадянства, імміграції та еміграції. Висвіт-
люється питання процедури, зокрема й вартість оплати, щодо здійснення адміністративної процедури у вигляді паспорта громадянина 
України для виїзду за кордон. 

Ключові слова: адміністративна процедура, закордонний паспорт, оплата, стадії, етапи, дії.

Научная статья посвящена освещению оплаты административной процедуры в сфере гражданства, иммиграции и эмиграции.  
Освещается вопрос процедуры, в том числе стоимость оплаты, по осуществлению административной процедуры в виде паспорта граж-
данина Украины для выезда за границу.

Ключевые слова: административная процедура, загранпаспорт, оплата, стадии, этапы, действия.

The scientific article is devoted to the coverage of the payment of administrative procedures in the area of citizenship, immigration and emi-
gration. The issue is covered by the procedure, in particular, the cost of payment for the implementation of an administrative procedure in the form 
of a passport of a citizen of Ukraine for traveling abroad.

Key words: administrative procedure, passport, payment, stages, stages, actions.

У  вітчизняній  адміністративно-правовій  науці  при-
йняття  адміністративних  актів  розглядалася  й  досі  роз-
глядається  переважно  в  структурі  так  званого  «адміні-
стративного процесу» – як його частина або вид. Власне, 
категорія  «адміністративний  процес»  ще  з  радянських 
часів мала вагоме методологічне значення в науці адміні-
стративного права й  досі  належить до  актуальних. Тому 
детальному аналізу процедури прийняття  адміністратив-
них актів має передувати з’ясування змісту поняття «ад-
міністративний  процес»  і  його  структури,  а  також  його 
співвідношення з категорією «адміністративна процедура 
(процедури)». Це  дасть  змогу  чіткіше окреслити  зв’язок 
прийняття адміністративних актів з іншими формами пу-
блічного управління, визначити його місце в адміністра-
тивному праві та засади правового регулювання процеду-
ри прийняття адміністративних актів.

Нині,  завдяки  науковим  працям  В.  Авер’янова,  
К.  Афанасьєва,  Ю.  Битяка,  І.  Дроздова,  В.  Гаращука,  
І.  Голоснічeнка,  С.  Ківалова,  І.  Коліушка,  А.  Комзюка,  
О.  Кузьменко,  Є.  Легези,  М.  Острах,  Г.  Писаренко,  
В. Тимощука та інших науковців, досліджено низку осо-
бливостей адміністративної процедури в діяльності орга-
нів публічної влади. Але в наукових дослідженнях питання 
процедури, зокрема й оплати, адміністративної процедури 
у сфері громадянства, імміграції та еміграції не вивчались.

Метою статті є розкрити правове регулювання проце-
дури  оплати  адміністративної  процедури  у  сфері  грома-
дянства, імміграції та еміграції. 

В Україні досі немає законодавчого акта, який би на-
лежно  врегульовував  питання  оплати  адміністративної 
процедури,  зокрема  й  у  сфері  громадянства,  імміграції 
та еміграції. Через це українці часто не  знають наперед, 

скільки їм потрібно платити за ту чи іншу адміністративну 
процедуру.

Щоб визначити повну суму  за отримання потрібного 
від держави документа або ж за певну реєстраційну дію 
майже  завжди  потрібно  чи  вичитувати  безліч  норматив-
них  актів,  чи  вишукувати  розмір  плати  на  різних  веб-
сайтах владних органів.

Крім того, з людей часто беруть гроші й за ті дії, надан-
ня яких має бути взагалі безоплатним, наприклад, надання 
бланків документів, консультаційної допомоги тощо.

Тобто  фактична  плата  за  адміністративну  процедуру 
часто є значно вищою за встановлену законодавством. На-
приклад, за закордонні паспорти українці значно перепла-
чують, хоча є Декрет Кабміну про державне мито, де чітко 
визначена ця процедура та розмір плати – 170 грн. [1].

Цей Декрет має силу закону, а тому мусить бути єди-
ним  актом,  згідно  з  яким  громадяни  мають  платити  за 
отримання закордонного паспорта, інших законів, де б ви-
значалась ще якась плата за ці документи, немає.

Це  підтвердив  і  Верховний  Суд  у  Постанові  від  
3 грудня 2013 р. № 21-416а13 [2].

Однак  у  відділенні  Державної  міграційної  служби 
(далі – ДМС) України за 170 грн. паспорт собі ви не за-
мовите. Кабінет Міністрів України ще давно «потурбував-
ся», щоб із громадян можна було витягнути значно більше 
коштів, прийнявши постанови з додатковими платежами.

Звичайно, вони не підлягають  застосуванню, оскільки 
мають  нижчу юридичну  силу  та  визнані  незастосовними 
Верховним Судом. Однак чиновників це зовсім не цікавить.

Таким чином, у ДМС України сьогодні вимагають спла-
тити законні 170 грн. державного мита за видачу паспорта 
для виїзду за кордон; 87,15 грн. за «процедуру» з оформлен-
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ня та видачі паспорта для виїзду за кордон; 304,32 грн. за 
бланк паспорта з біометричним чипом або ж 238,32 грн. за 
бланк паспорта без біометричного чипу тощо [3].

Виникає  питання:  якщо  держмито  в  розмірі  170  грн. 
справляється за «видачу» закордонного паспорта, то що це 
за платіж у розмірі 87,15 грн. за «оформлення та видачу» 
цього ж документа, згідно з п. 4 Порядку надання підрозді-
лами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції 
та Державної міграційної  служби платних послуг,  затвер-
дженого Постановою Кабінетом Міністрів України «Деякі 
питання  надання  підрозділами  Міністерства  внутрішніх 
справ, Національної поліції та Державної міграційної служ-
би платних послуг» від 26 жовтня 2011 р. № 1098 [4].

Ще не зрозумілою є додаткова оплата за отримання пас-
порта громадянина України для виїзду за кордон у вигляді 
87,15  грн.,  затверджена Постановою Кабінетом Міністрів 
України  «Про  затвердження  переліку  платних  послуг,  які 
надаються  підрозділами  Міністерства  внутрішніх  справ, 
Національної  поліції  та  Державної  міграційної  служби,  і 
розміру плати за їх надання» від 4 червня 2007 р. № 795 [6].

Проте хотілося б зазначити, що це ще не останній додат-
ковий платіж за отримання цього виду процедур. Так, щоб 
залишити чинний закордонний паспорт на додачу до ново-
го, необхідно ще додатково сплачувати 60,17 грн. Тобто за 
те, щоб зберегти документ, який досі чинний і за який дер-
жаві сплачено власні кошти, необхідно знову доплачувати.

У схемі додаткових оплат з громадян щодо отримання 
адміністративної процедури так званих «закордонних пас-
портів» є Державне підприємство (далі – ДП) «Документ», 
яке працює в приміщеннях ДМС України, хоча його діяль-
ність є незаконною відповідно до Закону України «Про ад-
міністративні послуги» [5].

Так, надавши якусь консультацію, бланк чи інші послу-
ги в ході звернення за закордонними паспортами, працівни-
ки ДП «Документ» пред’являли людям платежі, не повідо-
мляючи, що вони необов’язкові. Відвідувачі,  які цього не 
знали, сплачували ще й ці суми.

Однак варто відзначити, що сьогодні ДМС України вже 
ухвалила  рішення  прибрати  представників  цієї  структури 
принаймні зі своїх приміщень.

Але  ДП  «Документ»  досі  існує.  Офіси  «Паспортний 
сервіс» від ДП «Документ» продовжують функціонувати в 

найбільших містах України, заманюючи громадян елемен-
тарним  комфортом,  за  який  треба  доплачувати  додаткові 
350 гривень у разі замовлення паспорта [3]. На наш погляд, 
такий комфорт держава має забезпечувати без додаткових 
оплат із фізичних осіб.

Проблеми з оплатою міг би вирішити ухвалений у пер-
шому читанні Законопроект «Про внесення змін до деяких 
законів України щодо документів, що підтверджують гро-
мадянство  України,  посвідчують  особу  чи  її  спеціальний 
статус, спрямованих на лібералізацію Європейським Сою-
зом візового режиму для України», що поданий урядом [7]. 
Але й там знаходимо широке поле для «розмноження» під-
законних актів з різноманітними платежами за отримання 
однієї процедури. Так, цей Законопроект апелює термінами 
«адміністративний  збір»,  «вартість  адміністративної  про-
цедури» тощо, що, на нашу думку, є різними категоріями. 
Установлення різноманітних поборів  за процедури дозво-
ляє його норма частини 1 статті 20, де зазначено, що «вар-
тість адміністративної послуги встановлюється Кабінетом 
Міністрів України в межах граничної вартості адміністра-
тивної послуги, встановленої цим Законом». Саме тому цей 
Законопроект у цій частині потребує доопрацювання.

Як  правильно  зазначає  експерт  Центру  політико-пра-
вових  реформ Євген Школьний,  державна  політика  в  цій 
сфері відносин потребує змін. Так, сума в розмірі 170 грн. 
не покриває повною мірою всі  затрати на оформлення та 
виготовлення закордонних, тим паче біометричних паспор-
тів. Але державі краще підвищити єдиний розмір плати за 
цей  вид  документа,  аніж  вигадувати  додаткові  незаконні 
платежі [10]. Наприклад, вартість закордонного паспорта в 
деяких країнах ЄС навіть дешевша, ніж фактична вартість 
в Україні. Зокрема, в  Іспанії закордонний паспорт коштує 
25,69 € [8], у Чехії – 22,18 € (600 CZK) [9; 11].

Отже,  необхідно  правове  регулювання  в  зазначеній 
сфері вдосконалювати у двох основних напрямах: усі роз-
міри  плати  за  найбільш  поширені  адміністративні  про-
цедури мають визначатися виключно в законах і жодним 
чином не в підзаконних актах; розробити і прийняти Закон 
України  «Про  адміністративний  збір»,  у  якому має  бути 
уніфіковано  назву  плати  за  адміністративні  процедури; 
визначити чіткі та єдині розміри адміністративних зборів 
для всіх видів адміністративних процедур.
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Стаття присвячена дослідженню нормативно-правового забезпечення обігу зброї в Україні. У результаті аналізу нормативно-право-
вих актів України та міжнародних документів у сфері обігу зброї здійснена їх класифікація. В основу класифікації покладено різні критерії, 
але за основу взято критерій спеціалізації. 

Ключові слова: класифікація, нормативно-правовий акт, нормативно-правове забезпечення, обіг зброї.

Статья посвящена исследованию нормативно-правового обеспечения оборота оружия в Украине. В результате анализа нормативно-
правовых актов Украины и международных документов в сфере оборота оружия осуществлена их классификация. В основу классифи-
кации положены различные критерии, но за основу взят критерий специализации.

Ключевые слова: классификация, нормативно-правовой акт, нормативно-правовое обеспечение, оборот оружия.

The article is devoted to the study of normative legal protection of arms circulation in Ukraine. As a result of the analysis of normative legal 
acts of Ukraine and international instruments in the sphere of arms circulation, their classification was carried out. The basis of the classification 
is different criteria, but the criterion of specialization was taken as the basis.

Key words: classification, normative-legal act, normative-legal support, circulation of weapons.

Нормативно-правове забезпечення обігу та застосуван-
ня зброї в Україні базується на загальній теорії правового 
регулювання, яке полягає в тому, що за допомогою норм 
права, об’єктивованих у вигляді законів та інших норма-
тивно-правових актів, санкціонованих державою звичаїв, 
нормативних  правових  договорів,  правових  прецедентів 
установлюються  обов’язкові  правила  поведінки,  що  за-
безпечують певний режим обігу  та  застосування  зброї  в 
Україні,  враховуючи  соціальну  корисність  та  об’єктивні 
обмеження в цій сфері.

Мета  статті  –  на  підставі  теорії  права  та методології 
здійснити  класифікацію  нормативно-правових  актів  у 
сфері обігу зброї в Україні.

Класифікацією  в  логіці  та  методології  науки  вважа-
ється послідовний розгалужений поділ обсягу деякого ви-
хідного поняття, яке виступає в ролі родового поняття, на 
окремі види (класи та підкласи). На відміну від звичайно-
го логічного поділу, класифікація може здійснюватися не 
за однією, а за декількома на кожному кроці окремо обу-
мовленими підставами, що дає змогу забезпечувати необ-
хідну гнучкість і максимально наближену до конкретних 
теоретичних і практичних завдань конкретність і деталь-
ність. Крім того, у межах однієї класифікації можуть за-
стосовуватися та комбінуватися різні види логічного поді-
лу: поділ  за  видоутворювальною ознакою, дихотомічний 
поділ і мереологічний поділ на окремі частини [1].

Класифікація  –  один  із  найбільш  розповсюджених 
прийомів  юридичної  техніки,  що  використовується  вче-
ними-юристами з метою встановлення істини під час до-
слідження правових  явищ  і  вирішення наукових  завдань 
[2, с. 85].

Термін  «класифікація»  (від  лат.  classis  –  «розряд»,  
fasio – «роблю») означає розподіл предметів,  явищ  і по-
нять за класами, відділами, розрядами залежно від їх за-
гальних ознак [3, с. 200]. 

Відповідно до загальної теорії права, нормативне ре-
гулювання  –  це  впорядкування  поведінки  людей  за  до-
помогою  нормативно-правових  актів,  розрахованих  на 
їх  багаторазове  використання  за наявності передбачених 
ними обставин [4, с. 218]. Нормативне регулювання реа-
лізується за допомогою норм права, об’єктивованих у ви-

гляді  законів та  інших нормативно-правових актів, санк-
ціонованих  державою  звичаїв,  нормативних  правових 
договорів,  правових  прецедентів.  Йому  притаманні  такі 
ознаки: поширення не на одну конкретну життєву ситуа-
цію, а на заздалегідь непередбачувану кількість випадків 
певного  виду;  адресування  персонально  невизначеному 
колу  суб’єктів;  установлення  нових  загальних  прав  та 
обов’язків [5, с. 301].

Усі  нормативно-правові  акти,  що  регулюють  сферу 
обігу  зброї  в  Україні,  можна  класифікувати  за  різними 
критеріями.

За юридичною силою – на закони та підзаконні норма-
тивно-правові акти.

До законів у сфері обігу зброї належать такі закони 
України:  «Про  мисливське  господарство  та  полювання» 
[6], «Про Національну гвардію України» [7], «Про службу 
безпеки України»  [8], «Про Службу зовнішньої розвідки 
України» [9], «Про національну поліцію» [10], «Про пово-
дження з вибуховими матеріалами промислового призна-
чення» 11], «Про дозвільну систему у сфері господарської 
діяльності»  [12]  тощо.  До підзаконних актів належать 
Наказ Міністерства внутрішніх справ (далі – МВС) Укра-
їни  «Інструкція  про  порядок  виготовлення,  придбання, 
зберігання,  обліку,  перевезення  та  використання  вогне-
пальної, пневматичної і холодної зброї, пристроїв вітчиз-
няного  виробництва  для  відстрілу  патронів,  спорядже-
них гумовими чи аналогічними за своїми властивостями 
метальними  снарядами  несмертельної  дії,  та  зазначених 
патронів, а також боєприпасів до зброї та вибухових ма-
теріалів»  від  21  серпня  1998  р. №  622  [13],  Наказ  Дер-
жавної митної  служби України  «Інструкція  про  порядок 
виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення 
та  використання  вогнепальної,  пневматичної  і  холодної 
зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу 
патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за сво-
їми властивостями метальними снарядами несмертельної 
дії, та зазначених патронів, а також боєприпасів до зброї 
та вибухових матеріалів» від 18 липня 2000 р. № 370 [14].

За дією в просторі – на міжнародні та національні. До 
міжнародних актів належать Конвенція  про  заборону 
розробки, виробництва, накопичення, застосування хіміч-
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ної зброї та про її знищення від 13 січня 1993 р. [15], По-
станова  Міжпарламентської  Асамблеї  держав-учасниць 
«Модельний закон про зброю» [16], Вассенаарська домов-
леність щодо контролю за експортом звичайних озброєнь 
та товарів і технологій від 1 липня 1996 р. [17]. До націо-
нальних – передусім Конституція України [18] тощо.

Залежно від сфери дії ДНАОП можуть бути міжгалузе-
вими або галузевими.

Державний міжгалузевий нормативний акт у сфері обі-
гу зброї – це акт загальнодержавного користування, дія яко-
го поширюється на всі підприємства, установи, організації 
господарської діяльності України незалежно від їх відомчої 
(галузевої) належності та форм власності. Наприклад, По-
станова  Верховної  Ради  України  «Про  порядок  носіння, 
зберігання і застосування вогнепальної зброї» від 1 березня 
1993 р. [19], Постанова Верховної Ради України «Про пра-
во власності на окремі види майна» від 17 червня 1992 р.  
[20]; ДСТУ ГОСТ 28653:2009 Зброя стрілецька. Терміни та 
визначення  понять  [21],  СОУ  78-19-001:2007  «Пістолети, 
револьвери  та  інші короткоствольні пристрої несмертель-
ної дії. Загальні технічні умови» [22], СОУ 78-19-002:2010 
«Пістолети  та  револьвери  стартові.  Загальні  технічні  ви-
моги,  вимоги  безпеки.  Методи  контролювання»  [23],  
СОУ 78-19-006:2011 «Зброя стрілецька нейтралізована. За-
гальні технічні вимоги. Методи контролювання» [24] тощо.

Державний галузевий нормативний акт у сфері обігу 
зброї  –  це  акт,  дія  якого  поширюється  на  підприємства, 
установи й організації незалежно від форм власності, що 
належать до певної  галузі. До них належать, наприклад, 
Наказ  Державної  митної  служби  України  «Інструкція 
про  порядок  забезпечення  озброєнням  і  боєприпасами, 
їх  перевезення,  зберігання,  обліку,  приймання,  видачі  та 
використання  в  митних  органах  України»  від  18  липня 
2000 р. № 370 [25], Наказ МВС України «Інструкція із за-
безпечення  контролю  за  обліком,  зберіганням,  видачею 
й прийманням вогнепальної  зброї, боєприпасів до неї та 
спеціальних  засобів  у  чергових частинах органів  та під-
розділів внутрішніх справ Україні» від 27 березня 2008 р. 
№ 141  [26], Наказ Міністерства  охорони навколишнього 
природного середовища України «Інструкція про порядок 
придбання, зберігання, обліку, перевезення, використання 
та застосування вогнепальної зброї, бойових припасів до 
зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу 
патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за сво-
їми властивостями метальними снарядами несмертельної 
дії,  та  зазначених  патронів,  а  також  спеціальних  засобів 
державними інспекторами з охорони навколишнього при-

родного середовища органів, що входять до сфери управ-
ління  Міністерства  охорони  навколишнього  природного 
середовища України» від  12 жовтня 2004 р. № 386  [27], 
Наказ Державного комітету рибного господарства Украї-
ни «Інструкція про порядок придбання, зберігання, обліку, 
перевезення, носіння  і  використання вогнепальної  зброї, 
боєприпасів  та  спеціальних  засобів  державними  інспек-
торами  органів  рибоохорони  Головрибводу  Державного 
комітету  рибного  господарства  України»  від  15  червня 
1998  р. № 86  [28], Наказ МВС України  «Інструкція  про 
порядок приймання,  зберігання, обліку,  знищення чи ре-
алізації  вилученої,  добровільно  зданої,  знайденої  зброї 
та боєприпасів до неї» від 12 серпня 1993 р. № 314 [29], 
Наказ  МВС  України  «Інструкція  про  створення  єдиної 
автоматизованої  системи номерного  обліку  вогнепальної 
(стрілецької) зброї, яка зберігається й використовується в 
МВС, на об’єктах дозвільної системи та перебуває в осо-
бистому користуванні громадян, наказом Державного ко-
мітету України з питань регуляторної політики та підпри-
ємництва» від 2 вересня 1998 р. № 659 [30].

Ми погоджуємося з думкою А. Корнієць, який зазна-
чає, що  правове  регулювання  відносин  обігу  зброї  здій-
снюється  значною  кількістю  нормативних  актів  Прези-
дента  України,  Кабінету  Міністрів  України  та  відомчих 
нормативних актів МВС України, Міністерства транспор-
ту,  Верховного  Суду,  Генеральної  прокуратури  України 
тощо [31]. При цьому деякі з них є фундаментальними для 
регулювання  адміністративно-правового  забезпечення 
обігу та застосування зброї в Україні, так сказати, спеці-
альними, інші – дотичні й такі, що опосередковано нале-
жать до цієї сфери.

Отже,  в  Україні  існує  об’єктивна  необхідність  уре-
гулювати  відносини у  сфері  обігу  вогнепальної  зброї на 
законодавчому  рівні  задля  забезпечення  публічною  ад-
міністрацією  максимального  контролю  за  дотриманням 
владних приписів у цій сфері та можливості забезпечення 
належного  правового  регулювання. Під  час  розроблення 
нормативного  регулювання  необхідно  орієнтуватися  на 
зарубіжний досвід такого регулювання,  зокрема на  зако-
нодавство країн Європейського Союзу.

Отже,  нормативно-правове  забезпечення  адміністра-
тивно-правового режиму обігу й застосування зброї – це 
система  нормативно-правових  актів,  які  встановлюють 
засади та адміністративний  інструментарій засобів щодо 
реалізації адміністративно-правових відносин у цій сфері 
з метою охорони й гарантування права громадян на без-
печне життя та самооборону. 
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Метою наукового дослідження є формування єдиного підходу до визначення правової природи суб’єктів виконавчого провадження 
на законодавчому рівні. У процесі написання наукового дослідження запропоновано власну класифікацію суб’єктів виконавчого прова-
дження в адміністративних справах.

Ключові слова: виконавче провадження, органи Державної виконавчої служби, приватний виконавець, суд, адміністративна справа.

Целью научного исследования является формирование единого подхода к определению правовой природы и сущности субъектов 
исполнительного производства на законодательном уровне. В процессе написания работы предложена собственная классификация 
субъектов исполнительного производства по административным делам.
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The purpose of research is to develop a common approach to the determination of the legal nature and substance of the enforcement pro-
ceedings, his subjects, to develop proposals for improving the enforcement proceedings both at the legislative level. In the process of writing was 
the content of the offered its own classification of enforcement proceedings in administrative cases.
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Довгий  час  виконавче  провадження  вважалося  лише 
інститутом судочинства. Проте станом на сьогодні такий 
підхід не є правильним  і  з упевненістю можна говорити 
про особливості виконання судових рішень в адміністра-
тивних справах. Така позиція підтверджується новим За-
коном України «Про виконавче провадження» та Законом 
України «Про органи та осіб, які  здійснюють примусове 
виконання судових рішень і рішень інших органів». Серед 
новел  останнього  –  впровадження  інституту  приватних 
виконавців.

Усе  це  зумовлює  актуальність  дослідження  питань, 
пов’язаних із визначенням суб’єктного складу виконавчо-
го  провадження,  розуміння  сутності  виконавчого  прова-
дження в адміністративних справах, визначення порядку 
його здійснення.

Законодавець  у  розділі  3  Закону України  «Про  вико-
навче  провадження»  за  назвою  «Учасники  виконавчого 
провадження» закріпив класифікацію, що виглядає так:

1)  учасники виконавчого провадження;
2)  особи, які  залучаються до проведення виконавчих 

дій [1].
До першої групи належать виконавець, сторони, пред-

ставники  сторін,  прокурор,  експерт,  спеціаліст,  перекла-
дач, суб’єкт оціночної діяльності – суб’єкт господарюван-
ня, особи, права інтелектуальної власності яких порушені. 
Особами, які залучаються до проведення виконавчих дій, 
є поняті, працівники поліції, представники органів опіки й 
піклування, інших органів та установ. 

Щодо цієї класифікації, то не можна погодитися з тим, 
що експертів, спеціалістів і перекладачів варто зарахову-
вати  до  учасників  виконавчого  провадження,  вони  при-
сутні не в кожному виконавчому провадженні, а лише за 
необхідності залучаються до проведення виконавчих дій, 
наприклад, коли оцінка майна виконавця оспорюється або 
якщо особа не володіє мовою виконавчого провадження. 
У всіх інших випадках ці особи не будуть брати участі під 
час провадження виконавчих дій, тому й зарахування їх до 
першої групи неможливо визнати правильним. 

Зовсім  не  ввійшла  до  наведеної  класифікації  низка 
інших осіб, які також беруть участь у виконанні рішення 
суду чи іншого юрисдикційного органу (особи, що утри-
мують майно боржника, зберігач майна боржника та інші).

Поняття «суб’єкти виконавчого провадження» є більш 
ширшим, ніж поняття «учасники виконавчого проваджен-
ня»,  тому  більше  підійде  до  розглядуваної  загальної  ха-
рактеристики  всіх  суб’єктів  правовідносин.  Учасниками 
виконавчого провадження мають бути лише ті особи (фі-
зичні, юридичні та фізичні особи-підприємці), що мають 
будь-яку заінтересованість у результатах виконавчого про-
вадження  (особисту,  державну,  службову)  й  роль  яких  є 
активною в провадженні щодо виконання рішень. 

Усі ж інші особи є не учасниками, а суб’єктами виконав-
чого провадження, оскільки вони не заінтересовані в його 
результаті,  а  лише сприяють проведенню виконавчих дій, 
тобто виконують пасивну, а не активну роль. З урахуванням 
зазначеної думки не можна в одному понятті «учасники ви-
конавчого  провадження»  змішувати  органи  примусового 
виконання рішень судів в адміністративних справах та ін-
ших органів, які не повинні мати заінтересованості й бути 
неупередженими, зі сторонами виконавчого провадження. 

Отже, найбільш правильною та повною видається така 
класифікація суб’єктів виконавчого провадження:

1)  органи  й  посадові  особи  Державної  виконавчої 
служби та приватні виконавці;

2) учасники виконавчого провадження (сторони та їхні 
представники, органи державної влади й місцевого само-
врядування, прокурор, який представляє інтереси держа-
ви або особи);

3)  особи,  які  залучаються  до  проведення  виконавчих 
дій  (спеціалісти,  перекладачі,  поняті,  зберігачі  майна 
боржника).

На нашу думку, об’єднувати як учасників виконавчого 
провадження  таких  осіб,  як  виконавець,  сторони,  пред-
ставники сторін – з одного боку, та експертів, спеціаліс-
тів, перекладачів – з іншого, неможливо. Вони мають різні 
повноваження, оскільки їм не надано законом прав, які б 
могли суттєво вплинути на виконавче провадження,  їхня 
заінтересованість є лише функціональною, а тому остан-
ніх  суб’єктів  варто  зараховувати  до  осіб,  що  сприяють 
учиненню виконавчого провадження, а тому вони можуть 
бути  замінені  в  будь-який  час  виконавчого  провадження 
без істотних ускладнень для процесу. Отже, на нашу дум-
ку,  розділ  3  Закону України  «Про  виконавче  проваджен-
ня» доцільно було б назвати «суб’єкти виконавчого про-
вадження»  й  відтворити  запропоновану  класифікацію  в 
законодавчих нормах.

Характеризуючи  окремі  групи  суб’єктів  виконавчого 
провадження, особливу увагу необхідно звернути на визна-
чення правового становища Державної виконавчої служби 
та  приватних  виконавців,  на  яких  Законом України  «Про 
органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судо-
вих рішень і рішень інших органів» покладено примусове 
виконання  рішень  суду  й  інших  юрисдикційних  органів. 
Державна  виконавча  служба  перебуває  в  системі  органів 
виконавчої  влади,  а  головним  призначенням  виконавчої 
влади є виконання законів, що відповідає і її сутності. 

Відповідно  до  ст.  6  Закону  України  «Про  органи  та 
осіб,  які  здійснюють  примусове  виконання  судових  рі-
шень і рішень інших органів», систему органів примусо-
вого виконання рішень становлять:

1) Міністерство юстиції України;
2) органи державної виконавчої служби, утворені Мі-

ністерством юстиції України в установленому законодав-
ством порядку [2].

Ученими виконавча влада визначається як інструмент 
у розпорядженні держави, за допомогою управлінської ді-
яльності якого повсюдно, повсякчасно й професійно реа-
лізовуються приписи  законодавчої  влади  [3,  с.  24]. Тому 
погоджуємося з думкою О. Крупчана про значимість влас-
тивості органів виконавчої влади в усіх відносинах у сфері 
виконавчої влади виступати від імені держави [4, с. 25].

Варто зазначити, що в теорії адміністративного права 
побутує  таке  визначення органу державного  управління: 
його  розуміють  як  структуру,  спеціально  утворену  дер-
жавою  для  реалізації  управлінських функцій  [48,  с.  34]. 
В.  Авер’янов,  здійснюючи  характеристику  державного 
управління  загалом,  зазначає,  що  завдання  та  цілі  дер-
жавного  управління, маючи  диференційованість  у функ-
ціях конкретних органів системи державного управління, 
впливають багато в чому на внутрішню структуру як сис-
теми органів державного управління, так  і конкретних  її 
органів [5, с. 46].

Державний виконавець є представником влади, діє від 
імені держави, перебуває під  її  захистом та уповноваже-
ний державою здійснювати діяльність з примусового ви-
конання рішень у порядку, передбаченому законом. Його 
правовий  статус  установлюється  Законом  України  «Про 
органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судо-
вих рішень і рішень інших органів», згідно з ч. 1 ст. 10 яко-
го державним виконавцем може бути громадянин України, 
який має вищу юридичну освіту не нижче другого рівня, 
володіє державною мовою і здатний за своїми особистими 
й діловими якостями здійснювати повноваження держав-
ного виконавця [2].

За своїм правовим статусом державні виконавці – дер-
жавні  службовці,  згідно  з  чим  можна  зробити  висновок 
про поширення всіх положень Закону України «Про дер-
жавну службу» й на правове становище державних вико-
навців. 

На нашу думку, до учасників виконавчого проваджен-
ня належать сторони виконавчого провадження (стягувач і 
боржник), представники сторін.
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Сторони маючи особисту  заінтересованість у резуль-
татах виконавчих дій є головними й обов’язковими учас-
никами  виконавчого  провадження.  П.  Заворотько  та  М. 
Штефан наводять таке визначення сторін: це такі особи в 
судовому виконанні (громадяни чи юридичні особи), спір 
яких розглянутий компетентними органами та які мають у 
наслідках виконання суб’єктивний матеріально-правовий 
інтерес [6, с. 75].

Варто звернути увагу на те, що сам факт існування рі-
шення суду чи іншого органу про стягнення з однієї особи 
на користь  іншої не є підтвердженням того, що ці особи 
автоматично стають сторонами виконавчого провадження. 
Лише відкриття провадження є реальним фактом того, що 
особи  (стягувач  і боржник) стають сторонами. Цей факт 
обов’язково оформляється винесенням виконавцем поста-
нови про відкриття виконавчого провадження.

Отже,  стягувач  і  боржник  –  це  сторони  виконавчо-
го  провадження.  У  Законі  України  «Про  виконавче  про-
вадження»  (ст.  15)  стягувач  –  це  фізична  або юридична 
особа чи держава, на користь чи в інтересах яких видано 
виконавчий документ, а боржник – це визначена виконав-
чим  документом  фізична  або юридична  особа,  держава, 
на яких покладається обов’язок щодо виконання рішення 
[1]. До того ж залежно від змісту акта, що підлягає вико-
нанню, поняття  сторони виконавчого провадження може 
включати кілька стягувачів або боржників. У виконавчому 
провадженні  передбачена  й  участь  неповнолітніх  як  од-
нієї  зі  сторін,  а  також правонаступників  і  представників 
сторін.

Провідні  науковці  М.  Штефан,  М.  Омельченко  та  
С. Штефан уважають, що стягувач – це сторона, право якої 
визнане рішенням суду чи  іншого юрисдикційного орга-
ну  й  реалізується  проведенням  на  її  користь  виконання  
[7, с. 19].

Боржник, як правило, – це особа, яка в адміністратив-
ному процесі займала становище відповідача, а стягувач –  
позивача.  Однак  позивач  може  бути  боржником  у  вико-
навчому  провадженні  щодо  стягнення  судових  витрат  у 
разі відмови в задоволенні позову. Можлива й така ситуа-
ція: у виконавчому провадженні немає чітко визначеного 
боржника і стягувача. Наприклад, кожна зі сторін взаємно 
зобов’язується  здійснити  визначені  позитивні  дії  на  ко-
ристь іншої сторони, укладаючи мирову угоду. За такої си-
туації кожна зі сторін може бути водночас як боржником, 
так і стягувачем. Стосовно другої сторони – це стягувач, а 
стосовно прав тієї самої сторони – боржник.

У літературі виділяють поняття «функціональна заін-
тересованість», якою володіють представники сторін і яка 
полягає в тому, що вони заінтересовані у виконанні вико-
навчого документа, що виданий на користь чи в інтересах 
сторін. Також можна виділити законне й договірне пред-
ставництво у виконавчому провадженні. Представництво 
інтересів неповнолітніх осіб та осіб, визнаних судом не-
дієздатними та безвісно відсутніми,  є  законним. Для до-
пуску  законних  представників  підставами,  відповідно, 
будуть  свідоцтво  про  народження  дитини  або  рішення 
суду, акт про призначення опікуном або піклувальником, 
а також опікуном майна [8, с. 113]. Представництво є до-
говірне у виконавчому провадженні в разі його здійснення 
в  договірному  порядку.  Однак  законом  установлено, що 
договірний представник не завжди може замінити борж-
ника у виконавчому провадженні. Коли, згідно з ч. 1 ст. 16 
Закону України «Про виконавче провадження», боржник 
зобов’язаний особисто вчинити певні дії, участь представ-
ника не допускається [1].

Питання  визначення  осіб,  які  не  можуть  бути  пред-
ставниками,  також  регламентоване  законом.  Відповідно 
до ст. 17 Закону України «Про виконавче провадження», 
до них належать особи, які не мають повної цивільної дієз-
датності; судді, слідчі, прокурори, працівники підрозділів, 
які провадять оперативно-розшукову діяльність, експерти, 

спеціалісти,  перекладачі,  суб’єкти  оціночної  діяльності 
– суб’єкти господарювання, які діють як учасники цього 
виконавчого  провадження,  виконавці  та  помічники  при-
ватних виконавців, крім випадків, коли вони діють як за-
конні представники або уповноважені особи відповідного 
органу,  що  є  стороною  виконавчого  провадження;  інші 
особи, які, відповідно до закону, не можуть здійснювати 
представництво [1].

У  виконавчому  провадженні  представництво юридич-
них  осіб  здійснюється  їхніми  керівниками  чи  органами, 
посадовими особами, які діють у межах повноважень, на-
даних їм законом чи установчими документами юридичної 
особи, або через представників юридичної особи [9, с. 505].

За загальним правилом, керівник (директор), який на-
ймається або призначається власником чи уповноваженим 
ним  органом  і  з  яким  укладається  контракт,  є  представ-
ником  підприємства.  Межі  повноважень,  що  керівнику 
делегуються  для  здійснення  комерційної  або  іншої  ді-
яльності,  визначаються  статутом  чи  положенням  (а  та-
кож контрактом). Тільки призначення на  посаду  (наказ), 
обрання колегіального органу (виписка з рішення зборів) 
або  контракт  є  фактом,  який  доводить  статус  керівника. 
Тому виконавець завжди вирішує питання про допущен-
ня й обсяг повноважень представника юридичної особи. 
Особливо актуальним це питання є тоді, коли від волеви-
явлення представника залежатиме послідовність або зміст 
процесуальних дій державного виконавця [10, с. 102].

Перекладачі,  спеціалісти,  експерти,  поняті,  суб’єкти 
оціночної  діяльності  –  суб’єкти  господарювання  у  вико-
навчому провадженні – це коло осіб, які  залучаються до 
проведення виконавчих дій. Про поняття й суб’єктів оці-
ночної діяльності – суб’єктів господарювання – можна з 
певною умовністю говорити як про вдосконалення право-
вого регулювання виконавчого провадження [11, с. 202].

Згідно  зі  ст.  20  Закону України  «Про  виконавче  про-
вадження»,  для  з’ясування  та  роз’яснення  питань,  що 
виникають  під  час  здійснення  виконавчого  провадження 
й  потребують  спеціальних  знань,  виконавець  виносить 
постанову про  залучення експерта або спеціаліста  (кіль-
кох експертів або спеціалістів), а для проведення оціню-
вання майна – суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів 
господарювання. Експерт або спеціаліст зобов’язаний на-
дати  письмовий  висновок,  а  суб’єкт  оціночної  діяльнос-
ті  –  суб’єкт  господарювання  –  письмовий  звіт  з  питань, 
що містяться в постанові, протягом 15 робочих днів з дня 
ознайомлення з постановою виконавця. У свою чергу, від-
повідно до ст. 22 Закону України «Про виконавче прова-
дження», понятими можуть бути будь-які дієздатні особи, 
які не мають особистої заінтересованості в учиненні ви-
конавчих дій  і не пов’язані між собою або з учасниками 
виконавчого провадження родинними зв’язками, а також 
підлеглі  учасників  виконавчого  провадження.  Кількість 
понятих  під  час  учинення  виконавчих  дій  не може  бути 
меншою ніж дві особи. Виконавчі дії можуть проводитися 
в присутності понятих [1]. Проте в разі відсутності борж-
ника або його представника під час учинення виконавчих 
дій, пов’язаних із примусовим входженням на земельні ді-
лянки, до нежитлових приміщень і сховищ, де зберігаєть-
ся майно боржника, на яке звернено стягнення, або майно 
стягувача, яке має бути повернуто йому в натурі, до жит-
ла, іншого володіння особи для забезпечення примусового 
виселення з нього та вселення в нього, під час проведення 
опису,  арешту,  вилучення  й  передачі майна,  присутність 
понятих є обов’язковою.

Підсумовуючи викладене, зазначимо, що суб’єкти ви-
конавчого  провадження  відіграють  значну  роль  під  час 
проведення виконавчих дій, кожен суб’єкт повинен мати 
правосуб’єктність, щоб брати участь у виконавчому про-
вадженні, а в разі примусового виконання рішення кожний 
суб’єкт виконавчого провадження наділений певним обся-
гом прав та обов’язків.
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5  жовтня  2016  року  набрали  чинності  Закон  Укра-
їни  «Про  виконавче  провадження»  (1404-VIII)  і  Закон 
України «Про органи та осіб, які здійснюють примусо-
ве  виконання  судових рішень  і  рішень  інших органів» 

(1403-VIII), визначальною новелою яких став  інститут 
приватних  виконавців.  Фактично  два  законопроекти 
розроблено та прийнято в один день для його запрова-
дження. 
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У статті досліджено проблематику реалізації цивільного контролю в секторі безпеки і оборони. Проаналізовано чинне законодавство 
стосовно здійснення цього контролю. Визначено та викладено проблемні правові питання організації контролю й оприлюднення відпо-
відної інформації. 

Ключові слова: національна безпека, цивільний контроль, інформація, інформаційне право, повноваження.

В статье исследована проблематика реализации гражданского контроля в секторе безопасности и обороны. Проанализировано 
действующее законодательство относительно осуществления гражданского контроля. Определены и изложены проблемные вопросы 
организации контроля и распространения соответствующей информации. 

Ключевые слова: национальная безопасность, гражданский контроль, информация, информационное право, полномочия.

This article examines the problem of realization of civilian control over the security and defense sector. Author analyzed Ukrainian legisla-
tion at security and defense sphere and identified specific problems and legal issues. Such problems consist in the organization of control and 
circulation of information.

Key words: national security, civilian control, civil control, information, information law, authorities. 

Здійснення  цивільного  контролю  над  воєнною  орга-
нізацією держави, що було концептуально започатковано 
в  політичній  теорії  із  середини  минулого  століття,  у  ві-
тчизняне законодавство імплементовано з початку 2000-х 
років. Тоді ж визначені організаційно-правові засади по-
будови  та  здійснення  такого  контролю. Протягом  доволі 
тривалого  часу  в  Україні  напрацьовано  певну  практику 
застосування  норм  законодавства.  На  цьому шляху  нео-
дноразово виникали ускладнення, що зумовили існування 
пробілів у законодавстві та складнощів його застосування 
на  практиці. Окрім цього,  агресія  проти нашої  держави, 
яка  розпочалась  у  2014  році,  викликала  й  певні  норма-
тивно-правові  новації,  які  загалом  сприяли  покращанню 
стану регламентації відносин у сфері  забезпечення наці-

ональної  безпеки  і  оборони.  Набуття  чинності  Законом 
України «Про національну безпеку України» дещо зміни-
ло підходи в розумінні сутності національної безпеки та 
стратегії державної політики щодо її забезпечення. Окремі 
законодавчі  новації  торкались  і  розуміння  сутності  здій-
снення цивільного контролю. Реалізація зазначеного конт-
ролю зумовила виникнення окремих правових проблем, у 
тому числі інформаційно-правового характеру. 

Як правило, особливості здійснення цивільного конт-
ролю  за  воєнною  організацією  досліджуються  у  сфері 
політології,  історії  політичних  учень  і  теорії  управління 
[1–7].  Правові  аспекти  реалізації  окремих  видів  цивіль-
ного контролю досліджувались насамперед через призму 
особливостей правового регулювання процесу створення 
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та функціонування громадських рад при органах виконав-
чої  влади  [8–10].  Інформаційно-правові  проблеми  реалі-
зації цивільного контролю залишаються практично недо-
слідженими  на  науковому  рівні,  хоча  окремі  питання  (в 
основному щодо доступу до публічної інформації та його 
обмеження, забезпечення військово-цивільного співробіт-
ництва) не залишались поза увагою науковців [11–13]. 

Мета статті полягає в проведенні аналізу стану право-
вої  регламентації  відносин,  що  виникають  під  час  здій-
снення  громадського  контролю  в  секторі  безпеки  і  обо-
рони  у  зв’язку  з  використанням  інформації  та  її  обігом, 
визначенні можливого проблемного поля й напрацюванні 
пропозицій щодо шляхів удосконалення чинного законо-
давства.

Демократичний  цивільний  контроль  як  концепт  ви-
ник  після Другої  світової  війни  й  зумовлював  відповідь 
ліберальних  політичних  інститутів  на  небезпеку  неви-
правданого посилення  суспільної  ролі  військової  органі-
зації, полягаючи в установленні механізмів впливу на во-
єнну організацію, побудовану за ієрархічним принципом, 
для  забезпечення  її  підзвітності  й  підконтрольності  сус-
пільству  в  особі  обраних  ним  демократичних  інститутів  
[1, p. 677–678].

Правові засади організації та здійснення демократич-
ного  цивільного  контролю  над  Воєнною  організацією 
України вперше визначено спеціальним Законом України 
«Про  демократичний  цивільний  контроль  над  Воєнною 
організацією та правоохоронними органами держави» від 
19.06.2003  [14].  Водночас  питання  цивільно-військових 
відносин значно складніше, аніж контроль за військовою 
сферою, зокрема на загальному рівні відзначено особливу 
роль так званої «сили» в суспільстві й тенденцію впливу 
застосування сили на стан суспільства [2, p. 124–126; 4; 5; 
6; 11]. Цілий комплекс проблем розглядається вченими й у 
контексті взаємодії армії та суспільства, визначаючи їх як 
різних суб’єктів [3, с. 14]. 

Загалом в Україні демократичний цивільний контроль 
визначається  як  комплекс  заходів, що  здійснюються  від-
повідно до чинного законодавства  [14]. Зазначені  заходи 
законодавцем охарактеризовано як правові, організаційні 
та  інформаційні.  Метою  застосування  заходів,  згідно  із 
зазначеним законодавчим актом, є забезпечення неухиль-
ного дотримання законності й відкритості в діяльності ор-
ганів, що  підлягають  контролю,  сприяння  їх  ефективній 
діяльності й виконанню покладених на них функцій, зміц-
ненню державної та військової дисципліни. 

На нашу думку, неможливо стверджувати, що ці заходи 
мають  становити  систему,  оскільки  законодавець  визна-
чає лише окремі напрями для застосування заходів, тому 
цілком  логічним  є  їх  розуміння  як  певного  комплексу,  а 
не системи. Більше того, визначаючи окремі напрями пра-
вового регулювання суспільних відносин у цій сфері, не-
можливо забезпечити з боку держави системність дій усіх 
суб’єктів здійснення цивільного контролю, хоча й можна 
визначити певну систему лише для суб’єктів забезпечення 
контролю.  Висвітлюючи  питання  цивільного  контролю, 
варто  спочатку  зупинитись на  термінологічному питанні 
відмежування  «цивільного»  та  громадського  контролю. 
У першому випадку мова йде про той вид контролю, що 
зазвичай у міжнародній практиці позначається англомов-
ним терміном «civilian» і полягає в особливому механізмі 
прийняття  управлінських  рішень  стратегічного  рівня  у 
військовій сфері – покладання цих обов’язків на державні 
органи, що не є безпосередньо частиною військової орга-
нізації. У другому випадку («civil», частіше вживається як 
«civil society») мова йде про контроль з боку суспільства 
(громадськості) та його недержавних інститутів. 

Оновлення вітчизняного законодавства у сфері націо-
нальної безпеки і оборони стосувалось і питання шляхів 
реалізації цивільного контролю. У рамках такого оновлен-
ня Закон України «Про демократичний цивільний контроль 

над Воєнною організацією та правоохоронними органами 
держави» втратив чинність, а основні його положення уві-
йшли в текст нового законодавчого акта – Закону України 
«Про національну безпеку України» від 21.06.2018. Зазна-
чений законодавчий акт дещо уточнює поняття цивільно-
го  контролю,  хоча  загалом  ступінь  деталізації  правової 
регламентації нижчий. Зокрема, законом установлено, що 
перелік заходів, які становлять цивільний контроль, є не-
вичерпним  [15].  Такий  підхід  мав  би  бути  прийнятним, 
якби  законодавець  утримався  від  відповідних  уточнень 
стосовно характеру заходів (правові, організаційні, інфор-
маційні),  оскільки  додаткова  ознака, що  вказує  на  неви-
черпність (інші), з’явилась разом із конкретною змістовою 
ознакою  (кадрові  заходи).  Такі  новації можна  зрозуміти, 
якщо  проаналізувати  неоднозначність  розуміння  кадро-
вого  заходу  як  складника  цивільного  контролю  у  сфері 
національної безпеки  і  оборони. Скоріше  за  все поняття 
«кадровий» має застосовуватись до окремих аспектів ме-
ханізму  призначення  та  звільнення  з  посад  службовців 
у  сфері національної безпеки  і  оборони,  враховуючи ха-
рактер  спору, що  завершився  свого  часу  Рішенням Кон-
ституційного  Суду України  від  25.02.2009 №  1-3/2009  у 
частині  вирішення  змісту  повноваження  з  «погодження 
кандидатур» [16]. Крім того, до наведеного вище Рішення 
існує окрема думка судді Конституційного Суду України  
М.А. Маркуш. Сутність окремої думки зводиться до того, 
що функції зі здійснення цивільного контролю, які наявні 
в Президента України й реалізуються шляхом погоджень 
ним призначень у державних органах Воєнної організації 
України, невиправдано збільшують повноваження Прези-
дента України у сфері національної безпеки і оборони, що 
прямо не передбачено Конституцією України [17].

Чинна правозастосовна практика державного управлін-
ня у сфері національної безпеки і оборони досить детально 
регламентує на рівні підзаконних актів (хоча в основному 
Указами  Президента  України)  реалізацію  повноважень  із 
«кадрових» заходів, які здійснюються в межах цивільного 
контролю. Хоча  сьогодні  важко  розрізнити  повноваження 
Президента України, спрямовані на реалізацію його функ-
цій, які випливають із вимог ст. 102 Конституції України, і 
повноваження, якими він наділений як суб’єкт здійснення 
цивільного контролю. І тому окрема думка судді М.А. Мар-
куш, висловлена у 2009 році, цілком має право на життя. 
Так, наприклад, на підставі Указу Президента України «Про 
посилення контролю за діяльністю Збройних Сил України 
та інших військових формувань» від 14.02.2015 визначено 
механізм  здійснення  контролю Президентом України,  але 
при  цьому  в  преамбулі  Указу  однією  з  правових  підстав 
видання  зазначено  ст.  13  Закону  України  «Про  демокра-
тичний цивільний контроль над Воєнною організацією та 
правоохоронними органами держави» [18]. Отже, зазначе-
ний контроль (у т. ч. у формі  інспектування та перевірки, 
що проводиться спеціально створеною Інспекцією в складі  
Адміністрації Президента України) нібито не  є  заходом  з 
реалізації функції Президента України  як Верховного Го-
ловнокомандувача, хоча він об’єднує в собі статус команду-
вача і статус контролюючої особи в порядку демократично-
го цивільного контролю. 

Новий Закон України «Про національну безпеку Укра-
їни» концептуально не відійшов від зазначеної схеми по-
будови  контролю,  увібравши  в  себе  основні  положення 
Закону України «Про демократичний цивільний контроль 
над Воєнною організацією та правоохоронними органами 
держави». Разом із тим ч. 1 ст. 5 Закону України «Про на-
ціональну  безпеку  України»  визначено,  що  контроль  за 
сектором безпеки і оборони Президент України здійснює 
як безпосередньо, так  і через очолювану ним Раду наці-
ональної  безпеки  і  оборони  України  та  створювані  ним 
у разі необхідності консультативні, дорадчі й  інші допо-
міжні органи  і  служби. Але в цьому випадку здійснення 
контролю через інші органи (осіб) усе ж таки варто вва-



219

Порівняльно-аналітичне право
♦

жати здійсненням контролю Президентом безпосередньо, 
оскільки, відповідно до ст. 106 Конституції України, Пре-
зидент України не може передавати свої повноваження ін-
шим особам або органам. 

Повертаючись  до  суб’єктів  здійснення  цивільного 
контролю, варто зазначити, що чинним Законом України 
«Про  національну  безпеку  України»  до  них  зараховано, 
окрім Президента України, Верховну Раду України, Кабі-
нет Міністрів України, органи виконавчої влади й органи 
місцевого самоврядування. Варто звернути особливу ува-
гу  на  те, що  після  конституційної  реформи  2016  року  й 
уточнення функцій прокуратури вона вже не є суб’єктом 
цивільного контролю за сектором безпеки і оборони. 

Повноваження Верховної Ради України в цій сфері ви-
значаються, виходячи з приписів ст. 85 Конституції Укра-
їни,  шляхом  прийняття  законів  і  здійснення  парламент-
ського  контролю.  Найбільш  неоднозначним  моментом  у 
цьому контексті є суб’єктний склад здійснення контролю, 
оскільки чинна Конституція України не передбачає деле-
гування повноважень комітетам Верховної Ради України. 
Зазначена  проблема  вже  висвітлювалась  у  науковій  лі-
тературі  [19–20],  але  вирішити  її  сьогодні,  не  змінюючи 
текст Конституції України, не видається за можливе, хоча 
в  питанні  контролю  за  діяльністю  Національного  анти-
корупційного  бюро  України  вже  створено  відповідний 
прецедент у вигляді наявності контрольних повноважень 
у  комітету Верховної  Ради України  [21].  В  усякому  разі 
питання реалізації парламентського контролю залишаєть-
ся важливим завданням для належного правового регулю-
вання. 

Стосовно  контрольних  повноважень  Кабінету  Міні-
стрів України, які регламентовано Законом України «Про 
національну  безпеку України», можна  стверджувати, що 
законодавець у цьому разі визначив обов’язок урядового 
звітування  з питань державної політики у  сферах націо-
нальної безпеки і оборони. Окрім цього, на Кабінет Міні-
стрів України покладено обов’язок  забезпечення цивіль-
ного  контролю  за  діяльністю  суб’єктів  сектору  безпеки 
і  оборони.  Водночас  повноваження  поки  що  викладено 
вкрай загально, а конкретні напрями та форми для такого 
контролю відсутні. Усталена практика звітування держав-
них органів перед парламентом в Україні також позбавле-
на  конкретики,  оскільки  законодавчо  чітко  не  визначено 
ані форма, ані порядок звітування, до того ж украй повер-
хово викладено обсяг владних повноважень за підсумками 
звітування. 

Закон України  «Про  демократичний  цивільний  конт-
роль над Воєнною організацією і правоохоронними орга-
нами держави» визначав можливість безпосередньої учас-
ті громадян України у здійсненні громадського контролю, 
хоча наявне певне обмеження механізму реалізації цього 
права – встановлення опосередкованості контролю. Зокре-
ма,  громадяни могли  здійснювати його  через  громадські 
організації, але лише якщо вони є їх членами. Безпосеред-
ньо  контроль  мав  реалізовуватись шляхом  звернення  до 
Уповноваженого Верховної Ради України  з прав людини 
та його представника у справах захисту прав військовос-
лужбовців  або  іншого державного органу в порядку,  ви-
значеному спеціальним законодавством. Отже, механізм, 
який установлювався, передбачав обов’язковість звернен-
ня,  що,  враховуючи  обсяг  компетенції  Уповноваженого 
Верховної Ради України, фактично зводилось до подання 
скарги на порушення прав. Реалізація прав через членство 
в  громадських організаціях мала  скоріше декларативний 
характер, хоча у вітчизняних правових реаліях саме гро-
мадські організації є суб’єктом формування громадських 
рад при органах влади. 

Аналізуючи загалом стан реалізації законодавства, що 
регламентує  демократичний цивільний  контроль  у  сфері 
національної безпеки і оборони, окремі дослідники акцен-
тували увагу на низці проблемних питань, основним се-

ред яких була відсутність змін у законодавчому врегулю-
ванні здійснення контролю станом на 2016 рік [22, с. 16]. 
Ухвалений  нещодавно  Закон  України  «Про  національну 
безпеку України» лише уточнює загальні підходи. Отже, 
зміни відбулись лише з формального боку. Однією зі змін 
є положення, що сфера громадського контролю може бути 
обмежена  виключно  Законом  України  «Про  державну 
таємницю». Але  сфера  контролю не може  бути  обмеже-
на цим актом законодавства. Як убачається з преамбули, 
Закон  України  «Про  державну  таємницю»  регулює  сус-
пільні відносини, пов’язані із зарахуванням інформації до 
державної таємниці,  засекречуванням, розсекречуванням 
її матеріальних носіїв та охороною державної таємниці з 
метою захисту національної безпеки України [23]. Отже, 
він безпосередньо стосується лише інформації, а не здій-
снення цивільного контролю як комплексу заходів. 

Окрім цього,  перелічені  в  ч.  2  ст.  10  Закону України 
«Про національну безпеку України» права під час реаліза-
ції громадського контролю стосуються лише громадських 
об’єднань, а не безпосередньо громадян. Сам по собі пе-
релік прав є доволі загальним. Отже, законодавчий акт не 
наділяє  цих  суб’єктів  достатнім  колом  повноважень  для 
здійснення контролю. До того ж визначення права «бра-
ти  участь  у  громадських  дискусіях»  викладено  шляхом 
суттєвого  обмеження  предмета  для  таких  дискусій  (пи-
таннями діяльності й розвитку сектору безпеки і оборони, 
правового  й  соціального  захисту  військовослужбовців  і 
працівників розвідувальних і правоохоронних органів, зо-
крема звільнених у запас чи відставку, учасників бойових 
дій і членів їхніх сімей) порівняно з предметом цивільного 
контролю, що визначений ст. 4 Закону України «Про на-
ціональну безпеку України». 

Дещо  ускладнені  законодавчі  дефініції  створюють 
низку  проблем  практичної  реалізації  положень  Закону 
України «Про національну безпеку України» у сфері по-
водження з інформацією. Окрім цього, варто відмітити й 
наявність  інформаційно-правових питань, що потребува-
тимуть законодавчого врегулювання.

Першим із них є узгодження положень законодавства 
щодо захисту державної таємниці під час здійснення ци-
вільного  контролю,  передусім  громадського.  Відповідно 
до вимог ст. 1 Закону України «Про державну таємницю», 
державною таємницею (секретною інформацією) є вид та-
ємної інформації, що охоплює відомості у сфері оборони, 
економіки, науки й техніки, зовнішніх відносин, держав-
ної безпеки та охорони правопорядку, розголошення яких 
може  завдати шкоди  національній  безпеці  України.  При 
цьому така  інформація визнається таємною в установле-
ному Законом порядку [23]. Отже, здійснення цивільного 
контролю має відбуватися з дотриманням такого порядку, 
але не  з обмеженням щодо контролю взагалі через  існу-
вання вимог законодавства у сфері захисту державної та-
ємниці. Чинний порядок цілком може бути застосований 
і під час цивільного контролю, уникаючи лише випадків 
оприлюднення  інформації  з обмеженим доступом як пу-
блічної, тим більше, що реформування в цій сфері відбу-
вається шляхом запровадження практики  і процедур, ха-
рактерних для НАТО і ЄС [24].

Іншим  важливим  питанням,  яке  породжує  комплекс 
проблем,  є  регламентація  процедур  звітування  у  сфері 
національної безпеки і оборони. Важливим є визначення 
форми  звітування  (письмова,  усна),  порядку  звітування 
(публічне в парламенті, публічне в комітетах, можливість 
відповідної дискусії), вимог до звітів (оприлюднення, на-
правлення,  висвітлення),  встановлення  переліку  питань 
для обов’язкового звітування та наявність владних повно-
важень за наслідками звітування. 

Окремо  варто  згадати  обсяг  і  сфери  оприлюднення 
інформації.  Чинна  практика  в  цьому  напрямі  свідчить 
про  особливу  важливість  інформування  суспільства  про 
основні напрями державної політики шляхом відповідних  



220

№ 6 2018
♦

тематичних публікацій щодо важливих питань з боку дер-
жавних  органів  («білі  книги»). Окрім  цього,  існує  прак-
тика видання, що здійснюються недержавним сектором –  
громадськими  організаціями,  аналітичними  центрами, 
науковими  установами  тощо.  У  першому  випадку  варто 
встановити мінімальні вимоги до порядку оприлюднення 
інформації, в другому – такі вимоги не повинні існувати. 

І, нарешті, важливою проблемою вбачається необхід-
ність  упорядкування  інформаційного  складника  в  діяль-
ності  громадських  рад  при  центральних  органах  вико-
навчої влади, зокрема щодо їх публічного звітування про 
свою роботу (у т. ч. висвітлення заходів) та оприлюднення 
наявної інформації у відкритому доступі.

Отже,  з  огляду  на  викладене  вище,  можемо  зробити 
такі висновки:

1.  Чинна  практика  та  правова  регламентація  питань 
цивільного  контролю  свідчить  про  впорядкування  най-
більш загальних питань контролю. Водночас щодо напря-
мів реалізації такого контролю та його суб’єктного складу 
чинне законодавство має потенціал до вдосконалення. 

2.  Уважається  доцільним  звернути  увагу  на  необхід-
ність  законодавчо  розмежувати  обсяг  повноважень  Пре-
зидента України як Верховного Головнокомандувача та як 

суб’єкта  здійснення  демократичного  цивільного  контро-
лю, зокрема щодо особливостей здійснення контрольних 
повноважень  (інспектування,  перевірок),  їх  делегування 
іншим органам та особам,  а  також у питанні  здійснення 
відповідних призначень.

3. Проблемне поле парламентського контролю у сфері 
національної безпеки і оборони може бути охарактеризова-
но не особливими вимогами законодавства у сфері охорони 
державної таємниці, а загальною правовою невизначеністю 
статусу комітетів Верховної Ради України, обсягу їхніх по-
вноважень і порядку здійснення контролю загалом.

4.  Сьогодні  особливої  уваги  потребують  проблеми 
встановлення вимог до порядку звітування у сфері наці-
ональної безпеки і оборони, що пов’язано з оприлюднен-
ням відповідної інформації. При цьому законодавчі вимо-
ги щодо обмеження інформації є лише одним складником 
проблеми. Має бути визначено вимоги щодо форми, по-
рядку та змісту звітування й інформування про діяльність 
державних органів, а також наявність відповідних владних 
повноважень щодо реагування  за наслідками звітування. 
Варто також зазначити, що відсутній механізм звітування 
громадських органів, які здійснюють контроль, про свою 
діяльність перед суспільством. 
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У статті розглянуто зміст державної міграційної політики через характеристику її особливих ознак, які становлять її зміст. Закцентова-
но увагу на тому, що державна міграційна політика взаємодіє з іншими видами внутрішньої політики держави, відповідно, є можливість 
спостерігати конкретну класифікацію міграційних процесів. На підставі проведеного дослідження запропоновано авторське визначення 
державної міграційної політики.

Ключові слова: державна міграційна політика, міграційні процеси, міграція, політика, держава.

В статье рассмотрено содержание государственной миграционной политики через характеристику ее особых признаков, составля-
ющих ее содержание. Акцентировано внимание на том, что государственная миграционная политика взаимодействует с другими вида-
ми внутренней политики государства, соответственно, существует возможность наблюдать конкретную классификацию миграционных 
процессов. На основании проведенного исследования предложено авторское определение государственной миграционной политики.

Ключевые слова: государственная миграционная политика, миграционные процессы, миграция, политика, государство.

The article deals with the content of the state migration policy through the characterization of its specific features, which make up its content. 
The emphasis is placed on the fact that the state migration policy interacts with other types of internal policy of the state and accordingly it is pos-
sible to observe a specific classification of migration processes. An author's definition of the state migration policy was proposed.

Key words: state migration policy, migration processes, migration, politics, state.

В  умовах  приголомшливо  швидкого  зростання  між-
народної мобільності населення України, що відбувається 
в руслі напруженої внутрішньополітичної та економічної 
ситуації,  і також закономірного для доби глобалізації на-
ростання світових міграцій зростає значення регулювання 
міграційних процесів, надання їм організованого, безпеч-
ного й неконфліктного характеру. 

Відповідно,  адекватна  державна  міграційна  політика 
необхідна,  з  одного боку,  для мінімізації  зумовлених мі-
грацією викликів і ризиків, а з іншого – для використан-
ня значного позитивного потенціалу міграції в  інтересах 
розвитку держави. Тому актуальним натепер є розглянути 
сучасний зміст державної міграційної політики України та 
здійснити характеристику її ознак.

Мета статті – охарактеризувати ознаки державної мі-
граційної політики та визначити елементи, які становлять 
її  зміст,  і  на підставі цього  запропонувати власне  визна-
чення державної міграційної політики. 

Проблемам  міграцій  і,  зокрема,  міграційній  політиці 
в  Україні  присвячено  низку  публікацій  науковців,  серед 
яких – Т. Драгунова, Е. Лібанова, О. Малиновська, В. Оле-
фір,  І.  Прибиткова, М.  Романюк,  О.  Хомра,  С.  Чехович, 
М. Шульга та ін. Проте в їхніх наукових працях питанням 
розроблення моделей формування, реалізації й оцінюван-
ня ефективності державної міграційної політики не приді-
лено належної уваги.

У  спеціальній  літературі  майже  відсутні  конкретні 
ґрунтовні  дослідження  змісту  державної міграційної  по-
літики  у  зв’язку  з  постійним  виникненням  міграційних 
ризиків і викликів, змінами в національному та міжнарод-
ному законодавствах і соціально-економічному й політич-
ному становищах держави. Відповідно, вирішення цього 
завдання ускладнюється тим, що в юридичній науці таки 
відсутня єдина думка щодо визначення й ознак державної 
міграційної політики.

У  більшості  сучасних  джерел  міграційна  політика 
трактується  як  сукупність  заходів  щодо  державного  та 
міждержавного  регулювання  міграційних  потоків  на-
селення  на  законодавчій  основі. Цей  підхід  недостатньо 
розкриває її комплексний характер, що потребує певного 
уточнення змісту міграційної політики. 

Міграційна політика держави є сукупністю теоретич-
них положень, цілей і завдань, засобів і методів щодо регу-
лювання внутрішніх і міждержавних процесів переміщен-
ня  населення.  Її  характер  і  спрямованість  визначаються 
соціально-економічною стратегією держави, а також зміс-
том зовнішньої політики на певному етапі розвитку.

Метою міграційної політики є забезпечити раціональ-
не розміщення населення з погляду ефективного розвитку 
економіки  й  самого  населення,  поліпшення  його  якісно-
го  складу,  рівномірного розвитку окремих його регіонів, 
згладжування соціально-економічної диференціації в умо-
вах життя населення.

Зміст  державної  міграційної  політики  визначається 
сукупністю правових, економічних, політичних, демогра-
фічних,  військових  та  інших факторів, що  забезпечують 
інтереси й національну безпеку держави. Реалізація мігра-
ційної політики здійснюється шляхом формування меха-
нізму  її реалізації, що включає набір методів,  заходів,  за 
допомогою яких забезпечується досягнення поставлених 
цілей і завдань.

Сучасну міграційну політику можна розглядати на сві-
товому й національному рівнях. На світовому рівні вона 
проявляється в діях міжнародних організацій, передусім у 
документах і рекомендаціях ООН, Міжнародної організа-
ції праці (далі – МОП) і МОМ, які приймаються на різних 
засіданнях і конференціях. 

На національному рівні міграційна політика представ-
лена національною політикою держав, які проводять  її  з 
урахуванням сучасних масштабів, напрямів та особливос-
тей переміщення населення між  країнами,  а  також  соці-
ально-економічних наслідків міграції.

Міграційну політику можна розглядати як стандарти-
зоване  повторювальне  явище,  яке  може  бути  представ-
лене  діяльністю  державних  інститутів  у  вигляді  наявної 
структури, характеризоване структурною диференціацією  
[1, с. 66–68]. 

Міграційна політика демонструє зразок взаємозв’язку 
та  взаємозалежності  внутрішньої  й  зовнішньої  політики 
держави, що проявляється в специфічній особливості мі-
граційних процесів, які залежать від усього комплексу со-
ціально-економічних і природних факторів. 
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Крім  того,  державна міграційна  політика  взаємодіє  з 
іншими видами внутрішньої політики держави, відповід-
но, ми можемо спостерігати таку класифікацію міграцій-
них процесів: 

–  із  соціальною  політикою,  оскільки  міграційні  про-
цеси  залежать від  соціальних факторів, що можуть бути 
привабливими  й  відштовхуючими  для  іммігрантів.  Крім 
того, іммігранти самі можуть стати причиною соціально-
го  неблагополуччя  (викликати  зростання  соціальної  на-
пруженості, вираженої в негативному ставленні корінних 
жителів до іммігрантів); 

– з демографічною політикою, тому міграція населен-
ня помітно впливає на демографічну ситуацію: у певних 
випадках вона сприяє зниженню «демографічного тиску», 
а в інших – дає змогу компенсувати природний спад насе-
лення. Крім цього, міграційні процеси можуть призвести 
до істотних змін у статевовіковій структурі населення кра-
їни, що приймає;

–  з  національною  політикою  в  умовах  глобалізації  й 
загострення глобальних проблем (міжнародний тероризм, 
інфекційні хвороби), міграційні процеси впливають на со-
ціальну й етнокультурну безпеку. Для розроблення заходів 
щодо забезпечення соціальної безпеки необхідно глибоко 
розуміти суспільні настрої, пов’язані з міграційними про-
цесами, а також механізми формування антимігрантських 
настроїв;

– з економічною політикою. Міграційні процеси тісно 
пов’язані з рухом капіталів, визначенням необхідних для 
регіону  трудових ресурсів,  стимулюванням міграційного 
припливу чи відпливу робочої сили; 

– з геополітикою, оскільки є дієвим інструментом пе-
рерозподілу населення по території країни. Стосовно по-
літики у сфері зовнішньої міграції необхідно враховувати 
двосторонні  відносини  з  різними  державами,  наявність 
партнерських і союзницьких угод із ними [2].

Також можна розглядати міграційні процеси в широ-
кому розумінні  слова, крім переселень, вони охоплюють 
усі види переміщень населення в просторі – сезонні, епі-
зодичні, маятникові. Вони являють собою масові перемі-
щення населення через кордони тих чи  інших територій 
будь-якої тривалості, регулярності й цивільної спрямова-
ності зі зміною місця проживання назавжди або на більш-
менш тривалий час, а при маятникових міграціях –  і без 
такої зміни. Міграція населення складається з міграційних 
потоків, а тому саме визначення міграції вживають у збір-
ному розумінні й у множині.

Активізація  міграційних  процесів  і  їх  вплив  на  по-
літичний,  соціально-економічний  розвиток  держави,  її 
безпеку  і  стабільність,  культурне,  релігійне  середовище 
спонукали  до формування  законодавства України  у  сфе-
рі міграції. Протягом останніх десяти років розроблено і 
прийнято пакет законодавчих актів, зокрема законів Укра-
їни: «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну гро-
мадян України»  (1994  р.)  [3],  «Про  громадянство Украї-
ни»  (2001 р.)  [4],  «Про національні меншини в Україні»  
(1992  р.)  [5],  «Про  біженців  та  осіб,  які  потребують  до-
даткового  або  тимчасового  захисту»  (2012  р.)  [6],  «Про 
імміграцію» (2001 р.) [7], «Про правовий статус іноземців 
та осіб без громадянства» (2012 р.) [8], «Про забезпечення 
прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» (2014 р.) [9], 
«Про зовнішню трудову міграцію» (2015 р.) [10] тощо. 

Ураховуючи прагнення України повністю інтегрувати-
ся до європейської спільноти й гармонізувати національне 
законодавство  із  законодавством  Європейського  Союзу, 
певних труднощів і колізій, що гальмують процеси ефек-
тивної нормотворчості й гармонізації, можна уникнути за 
допомогою  універсальних  трудових  норм,  які  містяться 
здебільшого в конвенціях і рекомендаціях МОП. Україна 
як член організації з 1954 р. ратифікувала понад шістде-
сят конвенцій МОП, із яких близько двох десятків за роки 
незалежності.  Серед  цих  двадцяти  конвенцій  є  й  ті,  які 

стосуються сфери міграції. Це, зокрема, Конвенція «Про 
спрощення  процедури  інспекції  емігрантів  на  борту  су-
ден» № 21 [11], Конвенція «Про запровадження міжнарод-
ної системи співробітництва у збереженні прав мігрантів 
на пенсію по  інвалідності,  старості й на випадок утрати 
годувальника» №  48  [12],  Конвенція  «Про  працівників-
мігрантів» № 97  (переглянута в 1949 р.)  [13], Конвенція 
«Про  зловживання  в  галузі  міграції  і  про  забезпечення 
працівникам-мігрантам  рівних  можливостей  і  рівного 
ставлення» № 143 тощо [14]. 

Конвенція  про  статус  біженців  від  28  липня  1951  р. 
та Протокол щодо  статусу  біженців  від  31  січня  1967  р. 
ратифіковані Верховною Радою України 10 січня 2002 р. 
без обмежень, тому держава Україна зобов’язана надавати 
захист – право на проживання й мінімальний набір прав, 
визначених Конвенцією, на своїй території всім біженцям, 
незалежно від країни їхнього походження та часу виник-
нення обставин, що змусили їх стати утікачами [15].

Це істотно вплинуло на початок формування міграцій-
ного законодавства, але ще рано стверджувати про належ-
ний рівень правової бази щодо врегулювання міграційних 
потоків.

Усе ще відсутній закон «Про притулок» та інші закони, 
через що законодавча база врегулювання міграційних про-
цесів  залишається незавершеною,  а вирішення міграцій-
них проблем ускладнюється.

Необхідно внести зміни й доповнення до деяких зако-
нодавчих актів України, щоб упровадити комплекс заходів 
адміністративного, кримінального, організаційного харак-
теру  з метою забезпечення відповідних державних орга-
нів правовими засобами, які б стали максимально опера-
тивними й водночас ефективними щодо врегулювання та 
контролю за міграційними потоками й міграцією загалом. 

Розглянуті трактування державної міграційної політи-
ки не вичерпують усього різноманіття  її визначень. Таке 
багатство наукових характеристик зумовлене насамперед 
складністю цієї політики, різноманітністю її змісту, влас-
тивостей і суспільних функцій.

Отже, узагальнюючи різні дефініції, ми вважаємо, що 
державна міграційна політика – це цілеспрямована діяль-
ність  держави,  пов’язана  з  прийняттям  відповідальних 
управлінських  рішень  щодо  регулювання  міграційних 
процесів, виявлення та подолання міграційних викликів і 
ризиків, з метою поліпшення умов життя людей, забезпе-
чення суспільного і світового порядку.

Таке визначення дає змогу синтезувати найважливіші 
ознаки й аспекти державної міграційної політики.

Першою ознакою є те, що фіксується момент, коли дер-
жавна міграційна політика виражається, матеріалізується в 
діяльності політичних суб’єктів з метою викликати ті або 
інші політичні результати, наслідки. Адже явища, які поро-
джує політична система суспільства, за принципом зворот-
ного зв’язку суттєво впливають на формування навколиш-
нього середовища, яке, у свою чергу, впливає на політичну 
систему в розподілі останньою владних повноважень.

Так, з одного боку, міграційна політика в колишньому 
СРСР ефективно вирішувала завдання забезпечення тру-
довими ресурсами в разі зниження рівня працевлаштуван-
ня і, здавалося б, давала можливість прогнозувати й керу-
вати масштабами міграції, однак, з іншого – саме колишня 
міграційна політика і стала причиною тієї міграційної си-
туації, коли, наприклад, значна кількість українців опини-
лась за межами власної етнічної території.

Ця  ситуація  доводить,  що  міграційна  політика  має 
бути  розглянута  в  суворо  визначеній  системі  координат, 
яка  повинна містити  в  собі  цілі  та  завдання міграційної 
політики,  детерміновані  умовами  навколишнього  серед-
овища як політичної, так і правової системи суспільства. 
Варто далі звернути увагу на те, що посилення ролі мігра-
ційних  процесів  у  суспільно-політичному  й  економічно-
му житті,  здійснення  ефективної  державної мігра-ційної 
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політики є не лише засобом регулювання територіального 
руху  населення,  а  передусім  інструментом  забезпечення 
інтересів  держави.  Її  ефективність  визначається  чітким 
дотриманням  обраних  пріоритетів,  надійним  правовим, 
організаційним, матеріальним та інформаційним забезпе-
ченням заходів державного регулювання міграцій.

Другою ознакою можна вважати те, що під час реаліза-
ції державної міграційної політики діють державні органи 
виконавчої влади, до компетенції яких входить здійснення 
державної  міграційної  політики  з  різноманітними  інтер-
есами й цілями. Вони з об’єктивною необхідністю взаємо-
діють в ім’я досягнення головної мети.

Ця  взаємодія може  ґрунтуватися  на  принципах  коор-
динації,  субординації діяльності, політичної  згоди  і про-
тиборства. Має бути передбачено інституціональне струк-
турування системи зовнішньої трудової міграції, під якою 
розуміється організація міжвідомчої взаємодії органів ви-
конавчої влади загальнодержавного й обласного рівнів, а 
також по горизонталі між державними та недержавними 
структурами.  Поряд  із  цим  варто  передбачити  створен-
ня  нормативно-правової  бази  шляхом  укладання  угод  з 
державами,  що  регулюють  комплекс  питань  зовнішньої 
трудової міграції, а також економічне регулювання, тобто 
забезпечення  акумуляції  валютних  коштів  трудящих-мі-
грантів із числа українських громадян та інвестування цих 
коштів в українську економіку.

Третьою ознакою є глибинна, суттєва риса державної 
міграційної  політики  як  суспільного  явища  –  це  її  пря-
мий або непрямий зв’язок із політичною владою. Тільки 
ця  суттєва  риса  дає  можливість  відокремити  міграційну 
політику від  інших суспільних явищ. У цьому розумінні 
міграційна політика є сукупною частиною відповідних на-
прямів зовнішньополітичної, економічної, демографічної, 
соціально-інтеграційної,  соціально-культурної  та  іншої 
діяльності держави, її структур та інститутів. Міграційна 
політика є взірцем взаємозв’язку і взаємозалежності вну-
трішньої й зовнішньої політики держави.

Також варто зазначити, що необхідно розробити єдину 
систему  обліку  зовнішньої  міграції,  розвиток  співробіт-
ництва  з  україномовними  громадами,  представлення  ін-
тересів співвітчизників за кордоном, залучення в Україну 
висококваліфікованих  іноземних працівників,  переважно 
з числа етнічних українців, участь у міжнародних конфе-
ренціях, форумах із проблем гуманізації відносин до спів-
вітчизників. 

Разом із тим підвищити наукове обґрунтування і про-
гнозування  еміграційних  та  імміграційних  потоків,  їх 
причин, змін  і наслідків. Поки що ж вплив на правову й 
соціальну  обстановку  та  міграційну  ситуацію  не  підкрі-
плюється  залученням науковців  до  обґрунтування  і  про-
гнозування.

Четвертою ознакою є те, що державна міграційна по-
літика зачіпає інтереси мільйонів людей, а тому є багато-
цільовою.  Одна  з  головних  і  довгострокових  цілей  цієї 
політики  –  створення  необхідних  умов  для  поліпшення 
життя  людини.  Така  політика  завжди  має  підтримку  в 
народі.  Навпаки,  політика,  що  призводить  до  зубожіння 
більшості населення країни, порушує принцип соціальної 
справедливості,  незмінно  викликає  незадоволення.  Інша 
найважливіша й постійна мета політики, насамперед дер-
жавної, – забезпечення в країні і світі належного порядку, 
безпеки та спокою.

Імміграційний контроль має стати складником держав-
ної міграційної політики, що забезпечує захист прав та ін-
тересів громадян України, іноземних громадян та осіб без 
громадянства у вирішенні питань виїзду з України, в’їзду 
на її територію, вибору місця проживання. Органами ім-
міграційного  контролю  забезпечувалося  б  дотримання 
іноземцями правил транзитного проїзду через територію 
країни  і  здійснення  заходів  для  запобігання  нелегальної 
міграції.

Варто,  на  наше  переконання,  передбачити  вироблен-
ня  комплексу  заходів  шляхом  взаємодії  суб’єктів  владо-
відносин  загальнодержавного  та  обласного  рівнів,  за-
кріплених перспективою розвитку приймаючих регіонів, 
службовців,  стимулом  для  основної  частини  мігрантів 
самостійно займатися власною облаштованістю. Держава 
зобов’язувалась б патронувати лише соціально незахище-
ні категорії мігрантів через безоплатні позички, надання 
житлової площі, створення центрів реабілітації тощо.

І тут варто зробити акцент на необхідності вдоскона-
лення  обліку  й  контролю осіб,  клопотання  яких полягає 
у визнанні їх біженцями, санітарно-епідеміологічного об-
стеження біженців, забезпечення депортації осіб, котрі не 
мають  підстав  претендувати  на  статус  біженця,  а  також 
регулювання потоків біженців, що вимагає створення ме-
ханізму первинного прийому та контролю.

І також, безумовно, створення принципово нової кон-
цепції освоєння малообжитих районів з обліком відтоків 
населення, що відбуваються в них.

П’ята  ознака  –  державна  міграційна  політика  Укра-
їни  формалізується  в  певні  стандарти,  які  повинні  її 
цивілізувати.  Для  України  пристосування  міграційної 
політики  об’єднаної  Європи  передбачає  досягнення  від-
повідності європейським стандартам у сфері міграційно-
го  законодавства  та  менеджменту.  Правові  норми,  котрі 
є  обов’язковими  для  країн-членів  Євросоюзу,  так  звані 
«аcquis communautaire», необхідно поступово адаптувати 
до законодавства, а адміністративна практика має бути на-
ближена до загальноприйнятої в Європі.

Причому успішне просування в цьому напрямі, з одно-
го боку, є передумовою поглиблення міжнародного спів-
робітництва, отримання фінансової й технічної допомоги, 
спрямованої  на  посилення  спроможності  українського 
уряду  управляти  міграційними  процесами,  а  з  іншого  – 
умовою ширшого доступу населення України до можли-
востей вільного пересування Європою, тобто повноцінної 
присутності  українців  на  загальноєвропейському  мігра-
ційному просторі.

Вплив міграційної політики ЄС на Україну  спостері-
гався в кількох аспектах. По-перше, політика Євросоюзу 
щодо віз і кордонів, протидії нелегальній міграції, заохо-
чення імміграції фахівців і студентів, захисту прав мігран-
тів  тощо  була  вагомим  чинником  динаміки  міграційних 
переміщень населення України. 

По-друге, прагнення України після здобуття незалеж-
ності  побудувати  демократичну,  відкриту  для  світу  дер-
жаву  на  основі  загальноприйнятих  у  Європі  принципів 
поваги до прав людини об’єктивно зумовило формування 
міграційної політики на тих самих засадах, що застосовані 
в ЄС,  зробило можливим широке  використання  досвіду, 
накопиченого в Європі у сфері регулювання міграційних 
процесів. 

По-третє,  зовнішньополітичний  вектор  міграційної 
політики ЄС забезпечив поступальний розвиток співпра-
ці з Україною в міграційній сфері, надання їй конкретної 
технічної,  фінансової,  інформаційної  допомоги  з  метою 
посилення спроможності держави регулювати міграційні 
процеси, що помітно сприяло розробленню міграційного 
законодавства,  розбудові  відповідних  органів  виконавчої 
влади.

Шоста ознака, ми вважаємо, – характеристика мігра-
ційної  політики  саме  з  правового  погляду,  де  більш  де-
тально увага зосереджена на концептуальних підходах до 
аналізу правової системи та її ролі в розвитку й функціо-
нуванні нашої молодої Української держави.

Варто погодитися зі справедливим висновком, що в ре-
гулюванні міграційних процесів, які прямо чи опосеред-
ковано впливають на стабільність міграційного простору, 
консенсуальні  відносини  між  державою  й  мігрантами 
мають  бути  легітимно  усвідомленими  та  реалізованими. 
Загалом  уважається,  що  масовий  відплив  робочої  сили 
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з України  за  кордон  негативно  впливає  й  буде  впливати 
в  майбутньому  на  розвиток  усієї  економічної  системи 
країни,  значно  послаблює  її  економічний  (і  в  тому  чис-
лі  науково-технічний)  потенціал,  інтелект  нації,  а  отже, 
економічний суверенітет держави. Зайняті на низькоква-
ліфікованих робочих місцях за кордоном висококваліфіко-
вані, з високим освітнім рівнем трудові мігранти з України 
не збагачуються знаннями, досвідом і трудовими новація-
ми, як традиційно передбачається.

За  нинішніх  умов  міграційна  політика  держави  має 
передбачати  систему  правових,  адміністративних,  ор-
ганізаційно-фінансових  заходів,  а  також  інформаційне 

забезпечення  урядовими  структурами  та  громадськими 
організаціями й об’єднаннями упорядкування міграційно-
го простору, регулювання міграційного руху населення з 
позицій національних пріоритетів, кількісного та якісного 
складу міграційних потоків, їх соціальної, демографічної 
й економічної структури. 

Режим і заходи міграційної політики держави повинні 
досить ретельно відстежувати міграційні процеси,  їх су-
часні тенденції і явища, оперативно реагувати на зміни та 
контролювати їх з метою підпорядкування загальнонаціо-
нальним і регіональним інтересам та особистим потребам 
мігрантів.
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України. З’ясовуються особливості адміністративно-правового забезпечення організації та функціонування слідчих органів у країнах СНД.
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вач, дізнання.

В статье обосновывается, что, несмотря на окончательное прекращение участия Украины в уставных органах СНГ в мае 2018 года, 
опыт стран СНГ в аспекте административно-правового обеспечения организации и функционирования следственных органов является 
актуальным и своевременным для Украины. Выясняются особенности административно-правового обеспечения организации и функци-
онирования следственных органов в странах СНГ.

Ключевые слова: СНГ, следственные органы, следственный комитет, следователь, следствие, досудебное расследование, уголов-
ное преследование, дознаватель, дознание.

The article substantiates that, despite the final termination of Ukraine's participation in the statutory bodies of the CIS in May 2018, the ex-
perience of the CIS countries in terms of administrative and legal provision of the organization and functioning of investigative bodies is relevant 
and timely for Ukraine. The peculiarities of the administrative and legal provision of the organization and functioning of investigative bodies in the 
CIS countries are revealed.

Key words: CIS, investigative bodies, investigation committee, investigator, investigation, pre-trial investigation, criminal prosecution, 
inquirer, inquiry.
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Постановка проблеми. Виходячи  зі  спільного  істо-
ричного  досвіду  та  схожих  базових  передумов  організа-
ції та функціонування провідних державних інститутів та 
органів, після розпаду Союзу Радянських Соціалістичних 
Республік для України є актуальним дослідження сучасно-
го досвіду організації та функціонування слідчих органів 
країн СНД (Співдружності Незалежних Держав), які при 
цьому сьогодні характеризуються різним рівнем розвитку 
та ефективності здійснюваних реформ державного управ-
ління.

Водночас  варто  зауважити,  що  19  травня  2018  року 
Президент України підписав Указ, яким увів у дію рішен-
ня Ради Національної безпеки України про остаточне при-
пинення участі України у статутних органах СНД [1]. Так, 
наприклад, Грузія не є членом СНД з 2009 року, проте її 
досвід  і наразі  вивчається й позиціонується для України 
як досвід країни СНД, базуючись на спільному історико-
правовому підґрунті.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі ас-
пекти організації та функціонування слідчих органів країн 
СНД вивчали Л.М. Бабіч, П.М. Каркач, Г.К. Кожевніков, 
С.А. Крушинський, А.В. Лапкін, В.В. Луцик, О.М. Сало, 
О.Б. Соловйов, О.Ю. Татаров, В.М. Тертишник, О.М. То-
лочко, О.О. Шандула, Ю.М. Юрчишин та інші науковці. 

Не вирішені раніше проблеми. Проте питання адміні-
стративно-правового забезпечення організації та функціо-
нування слідчих органів країн СНД потребує подальшого 
дослідження, виходячи з сучасних умов правового поля й 
новел вітчизняного та зарубіжного законодавства.

Метою даної статті є комплексне дослідження адміні-
стративно-правового забезпечення організації та функціо-
нування слідчих органів країн СНД.

Виклад основного матеріалу. Перш ніж перейти  до 
аналізу  адміністративно-правового  забезпечення  органі-
зації та функціонування слідчих органів країн СНД, ува-
жаємо за доцільне звернути увагу на думку С.А. Крушин-
ського,  який  справедливо  стверджує,  що  законодавство 
будь-якої держави проходить шлях реформування на всіх 
етапах свого розвитку, особливо гостро це питання стосу-
ється тих держав, історія становлення яких налічує досить 
короткий період часу [2, с. 238]. Саме до таких держав, на 
нашу думку, належить як Україна, так і країни СНД.

Слушно наголошує щодо цього А.В. Лапкін, зазнача-
ючи, що останніми роками типовим для вітчизняної юри-
дичної науки є звернення до європейського досвіду, однак 
уявляється, що корисним для України може стати й досвід 
інших пострадянських держав, які мають багато спільних 
з  Україною  соціальних  і  правових  передумов  реформу-
вання [3, с. 134]. Водночас варто погодитися з О.Ю. Тата-
ровим та С.С. Чернявським,  які доречно  зазначають, що 
важливим в оновленні законодавства та підвищенні ефек-
тивності правозастосування є виважене використання за-
рубіжного досвіду, перевіреного практикою. Особливо це 
стосується, на думку автора, досвіду тих країн, які мають 
з  Україною  спільне  минуле  та  схожі  проблеми  у  сфері 
державного  будівництва  та  його  правового  забезпечення  
[4, с. 391–392].

О.О.  Шандула  вважає,  що  найбільш  показовим  для 
України  є  досвід  окремих  пострадянських  держав,  які 
мають схожі  з Україною проблеми й передумови рефор-
мування  правоохоронної  системи  [5,  с.  152].  В  окремих 
країнах СНД, які, на думку Л.М. Бабіч, є найбільш набли-
женими до України  за  рівнем правової  культури,  рівнем 
урегульованості  кримінально-процесуальних  відносин, 
гарантіями  забезпечення  прав  та  свобод  особи  у  сфері 
кримінального судочинства [6, с. 24].

У цьому контексті О.М. Сало наголошує саме на доціль-
ності аналізу положень кримінального процесуального за-
конодавства пострадянських країн. Адже, як і в України, їх 
законодавство протягом тривалого часу мало єдині прин-
ципи  кримінальної  процесуальної  діяльності  на  зразок 

Кримінального  процесуального  кодексу  України  1960  р. 
та Основ кримінального судочинства 1958 р., а з отриман-
ням  незалежності  процесуальне  законодавство  цих  кра-
їн  удосконалюється  з  урахування  реформування  право-
охоронних органів і впровадження європейської практики 
кримінальної  процесуальної  діяльності  [7,  с.  48].  Отже, 
зазначене  вище  підтверджує  актуальність  і  своєчасність 
дослідження адміністративно-правового забезпечення ор-
ганізації та функціонування слідчих органів країн СНД.

Так, зазначимо, що в більшості країн СНД органи до-
судового розслідування, як і в Україні, належать до різних 
відомств.  Наприклад,  у  Казахстані  органами  досудового 
розслідування є прокурор (державний обвинувач), слідчі, 
орган дізнання, дізнавач; в Узбекистані – слідчі прокура-
тури, служби національної безпеки та органів внутрішніх 
справ. У Російській Федерації, Республіці Казахстан і Рес-
публіці Білорусь функцією розслідування злочинів наділе-
ні слідчі, у Республіці Молдова – офіцер із кримінального 
переслідування, у Грузії (доречно зауважити, що Грузія –  
повноправний член СНД із 09.12.1993 р. по 18.08.2009 р.) –  
слідчий  і  прокурор,  де  останній  до  того  ж  ухвалює  всі 
ключові рішення в справі, тощо [8, с. 559, 564].

Важливо  підкреслити,  що  в  країнах  СНД  (як  і  в  ін-
ших країнах романо-германської правової сім’ї) основним 
джерелом кримінального процесуального права є Кримі-
нальний  процесуальний  кодекс,  який  закріплює  основні 
засади організації та функціонування органів досудового 
розслідування, та інші нормативно-правові акти.

Досліджуючи  адміністративно-правове  забезпечення 
організації та функціонування слідчих органів країн СНД, 
слід звернути увагу, що для більшості країн СНД, що вхо-
дили раніше до складу однієї держави з єдиною системою 
судочинства, характерною є розшукова модель початку до-
судового  розслідування,  яка  передбачає,  що  рішення  про 
початок офіційної процесуальної діяльності ухвалює орган, 
котрий  одночасно  зобов’язаний  здійснювати  кримінальне 
переслідування. У цьому полягає вихідна ознака розшуку 
–  злиття в одних руках функції  обвинувачення  та «юрис-
дикційної» функції ухвалення процесуальних рішень. Так, 
унесенням відомостей про виявлене кримінальне правопо-
рушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань почи-
нається  публічне  кримінальне  переслідування  винуватців 
від  імені  держави.  Безпосередньо  ж  правом  здійснювати 
початок  досудового  розслідування  наділені  лише  органи 
кримінального  переслідування:  прокурор,  слідчий,  керів-
ник органу досудового розслідування  [9]. Крім  того,  осо-
бливою  рисою  у  практиці  кримінального  провадження  в 
країнах СНД є наявність формального акту про порушення 
кримінальної справи, яким відкривається розслідування за 
виявленим фактом вчинення злочину.

Виходячи з вищесказаного, розглянемо адміністратив-
но-правове  забезпечення  організації  та  функціонування 
слідчих органів окремих країн СНД більш детально. Так, 
згідно зі ст. 151 Кримінально-процесуального кодексу Ро-
сійської Федерації (КПК РФ), попереднє розслідування в 
цій країні проводиться слідчими і дізнавачами. До того ж 
попереднє слідство провадиться слідчими Слідчого комі-
тету Російської Федерації, слідчими органів федеральної 
служби  безпеки  та  слідчими  органів  внутрішніх  справ 
Російської Федерації. Прокурор у Російській Федерації є 
посадовою  особою,  уповноваженою  в межах  передбаче-
ної законодавством компетенції здійснювати від імені дер-
жави кримінальне переслідування під час кримінального 
судочинства, а також нагляд за процесуальною діяльністю 
органів дізнання та органів попереднього слідства (ст. 37 
КПК РФ). Проте слідчий є посадовою особою, уповнова-
женою в межах компетенції, передбаченої КПК РФ, здій-
снювати досудове слідство у кримінальній справі  (ст. 38 
КПК РФ) [10].

Розглядаючи  основні  засади  досудового  розсліду-
вання  в  Російській  Федерації,  слід  зазначити,  що  в  цій  
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країні слідчий уповноважений: 1) порушувати криміналь-
ну справу в порядку, встановленому КПК РФ; 2) приймати 
кримінальну справу до свого провадження або передавати 
його  керівнику  слідчого  органу  для  направлення  за  під-
слідністю;  3)  самостійно  спрямовувати  перебіг  розслі-
дування, приймати рішення про провадження слідчих та 
інших процесуальних дій, окрім випадків, коли потрібне 
отримання судового рішення або згоди керівника слідчого 
органу;  4)  давати  органу  дізнання  обов’язкові  для  вико-
нання  письмові  доручення  про  проведення  оперативно-
розшукових заходів, проведення окремих слідчих дій, про 
виконання  постанов  про  затримання,  привід,  про  арешт, 
про виробництво інших процесуальних дій, а також отри-
мувати  сприяння  під  час  здійснення;  5)  оскаржувати  за 
згодою керівника слідчого органу рішення прокурора про 
скасування постанови про порушення кримінальної спра-
ви,  про  повернення  кримінальної  справи  слідчому  для 
провадження додаткового слідства, зміни обсягу обвину-
вачення або кваліфікації дій обвинувачених або усунення 
виявлених недоліків тощо. При чому в разі незгоди з ви-
могами прокурора про усунення порушень федерального 
законодавства, допущених під час попереднього слідства, 
слідчий  зобов’язаний  подати  свої  письмові  заперечення 
керівникові  слідчого  органу,  який  інформує  про  це  про-
курора [10].

Керівник слідчого органу уповноважений: 1) доруча-
ти ведення попереднього слідства слідчому або декільком 
слідчим, а також вилучати кримінальну справу у слідчого 
і передавати його іншому слідчому з обов’язковим зазна-
ченням підстав такого передання, створювати слідчу гру-
пу, змінювати її склад або приймати кримінальну справу 
до  свого  провадження;  2)  давати  слідчому  вказівки  про 
направлення розслідування, проведення окремих слідчих 
дій,  притягнення  особи  як  обвинуваченого,  про  обрання 
запобіжного заходу стосовно підозрюваного, обвинуваче-
ного, про кваліфікацію злочину і про обсяг обвинувачен-
ня, особисто розглядати повідомлення про злочин, брати 
участь у перевірці повідомлення про злочин; 3) відсторо-
няти слідчого від подальшого провадження розслідуван-
ня,  якщо  їм  допущено  порушення  вимог  цього  Кодексу 
та здійснювати інші повноваження, передбачені КПК РФ 
(ст.39 КПК РФ) [10].

Так, повноваження керівника слідчого органу здійсню-
ють Голова Слідчого комітету Російської Федерації, керів-
ники  слідчих  органів  Слідчого  комітету  Російської  Фе-
дерації за суб’єктами Російської Федерації,  за районами, 
містами, їх заступники, а також керівники слідчих органів 
відповідних федеральних  органів  виконавчої  влади  (при 
відповідних федеральних  органах  виконавчої  влади),  те-
риторіальних органів за суб’єктами Російської Федерації, 
за районами, містами, заступниками, іншими керівниками 
слідчих органів та їх заступниками, обсяг процесуальних 
повноважень яких установлюється Головою Слідчого ко-
мітету Російської Федерації, керівниками слідчих органів 
відповідних федеральних  органів  виконавчої  влади  (при 
відповідних федеральних органах виконавчої влади).

У цьому контексті доцільно зазначити, що з 15 січня 
2011 року вступив у силу Федеральний закон від 28 груд-
ня 2010 року № 403-ФЗ «Про Слідчий комітет Російської 
Федерації».  Так,  у  Російській  Федерації  було  створено 
Слідчий комітет, який функціонує поза системою проку-
ратури, що створило необхідні умови для ефективної ре-
алізації повноважень прокурорів з нагляду за процесуаль-
ною діяльністю органів попереднього слідства, посилення 
взаємодії слідчих органів з органами прокуратури, підви-
щення об’єктивності слідства, забезпечення законності у 
сфері  кримінального  судочинства  і  неухильного  дотри-
мання конституційних прав громадян [11].

Згідно зі ст. 1 вищевказаного Закону. Слідчий комітет 
Російської Федерації є федеральним державним органом, 
що здійснює (відповідно до законодавства Російської Фе-

дерації)  повноваження  у  сфері  кримінального  судочин-
ства  та  інші  повноваження,  встановлені  федеральними 
законами та нормативними правовими актами Президента 
Російської  Федерації.  Основними  завданнями  Слідчого 
комітету є: 1) оперативне і якісне розслідування злочинів 
відповідно  до  підслідності,  встановленої  кримінально-
процесуальним  законодавством;  2)  забезпечення  закон-
ності під час прийому, реєстрації, перевірки повідомлень 
про злочини, порушення кримінальних справ, проваджен-
ня досудового  розслідування,  а  також  захист прав  і  сво-
бод людини і громадянина; 3) здійснення процесуального 
контролю  діяльності  слідчих  органів  Слідчого  комітету 
та їх посадових осіб; 4) організація та здійснення в меж-
ах своїх повноважень, виявлення обставин, що сприяють 
вчиненню злочинів, вжиття заходів щодо усунення таких 
обставин; 5) здійснення в межах своїх повноважень між-
народного  співробітництва  у  сфері  кримінального  судо-
чинства;  6)  розробка  заходів  із  реалізації  державної  по-
літики у сфері виконання законодавства про кримінальне 
судочинство; 7) удосконалення нормативно-правового ре-
гулювання у встановленій сфері діяльності; 8) визначення 
порядку  формування  та  подання  статистичних  звітів  та 
звітності про слідчу роботу, процесуальний контроль [12].

Прикметною рисою є й те, що Слідчий комітет Росій-
ської Федерації не входить ні в структуру органу держав-
ної  влади,  ні  в  будь-яку  з  гілок  державної  влади.  Тобто 
слідча влада, що реалізується ним, є продовженням пре-
зидентської влади і може розглядатися як елемент стриму-
вання і противаги в системі розподілу влади [11].

Схожа система досудового розслідуванні у Республіці 
Білорусь. Так, відповідно до ст. 180 Кримінально-проце-
суального кодексу Республіки Білорусь (КПК Республіки 
Білорусь), органами, уповноваженими законом здійснюва-
ти попереднє слідство у кримінальних справах, є Слідчий 
комітет Республіки Білорусь та органи державної безпеки. 
Дізнання у кримінальних справах проводиться органами 
дізнання  [13].  Так,  попереднє  слідство  у  кримінальних 
справах  про  злочини,  передбачені  статтями  особливої 
частини КПК Білорусі, а також у кримінальних справах, 
порушених за фактами зникнення осіб, проводиться слід-
чими Слідчого комітету Республіки Білорусь. 

Так, Слідчий комітет Республіки Білорусь – це єдина 
і централізована система державних правоохоронних ор-
ганів, які є органами попереднього слідства і здійснюють 
повноваження  у  сфері  досудового  кримінального  прова-
дження. Водночас Слідчий комітет Республіки Білорусь є 
воєнізованою організацією, підпорядковується Президен-
ту Республіки Білорусь  та  є  системою,  яку  складає цен-
тральний апарат Слідчого комітету, управління Слідчого 
комітету за областями та в Мінську, районні (міжрайонні), 
міські, районні в містах відділи Слідчого комітету [14].

Основними завданнями Слідчого комітету є: 1) всебіч-
не, повне, об’єктивне й оперативне розслідування злочинів 
відповідно до підслідності, встановленої кримінально-про-
цесуальним законодавством; 2) захист прав  і законних ін-
тересів громадян, організацій, захист державних і громад-
ських  інтересів, дотримання  законності під час перевірки 
заяв і повідомлень про злочини, порушення кримінальних 
справ, провадження досудового слідства; 3) вдосконалення 
слідчої роботи, впровадження в практику досягнень науки і 
техніки, позитивного досвіду, прогресивних форм і методів 
організації попереднього слідства; 4) виявлення порушень 
закону,  причин  і  умов,  що  сприяють  вчиненню  злочинів, 
ужиття заходів щодо їх усунення; 5) участь у межах своєї 
компетенції в реалізації державної кримінальної політики, 
розробка пропозицій щодо вдосконалення правового регу-
лювання у сфері правоохоронної діяльності; 6) здійснення 
в межах компетенції міжнародного співробітництва у сфері 
досудового кримінального провадження [14].

Також зауважимо, що у кримінальних справах про зло-
чини, передбачені ст.124–126, 229, 289–2905, ч.4 ст. 294, 
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ч.4 ст. 295, ч. 4 ст. 309, ч.3 ст.311, ч. 3 ст. 322, ч. 3 ст. 323, 
ч.3 ст. 324, ч.2 ст.333, ст. 356–361, 373-375 КПК Білорусі, 
попереднє слідство провадиться слідчими органів держав-
ної безпеки (ст. 182 КПК Республіки Білорусь) [13].

Прокурор у Республіці Білорусь є посадовою особою, 
що в межах своєї компетенції здійснює від  імені держави 
кримінальне  переслідування  і  підтримує  державне  обви-
нувачення в суді. Під час здійснення своїх повноважень із 
нагляду за виконанням законів на стадіях досудового про-
вадження прокурор незалежний і підкоряється лише закону. 
І під час досудового провадження за матеріалами і кримі-
нальній справі прокурор порушує кримінальну справу, при-
ймає кримінальну справу до свого провадження і розслідує 
його повністю, користуючись при цьому повноваженнями 
слідчого, або доручає його розслідування прокуророві або 
до відповідного органу попереднього слідства, відмовляє в 
порушенні кримінальної справи, здійснює нагляд за розслі-
дуванням кримінальних справ органом дізнання, слідчим, 
здійснює процесуальне керівництво і нагляд за діяльністю 
прокурора, що виробляє попереднє слідство [13].

Наступною  важливою  фігурою  в  системі  досудово-
го  розслідування  є  начальник  слідчого  підрозділу,  який 
зобов’язаний здійснювати процесуальне керівництво роз-
слідуванням, контроль за законністю та своєчасністю дій 
слідчих із розслідування злочинів, уживати заходів щодо 
найбільш повного, всебічного та об’єктивного досліджен-
ня  обставин  кримінальної  справи.  Слідчим  (відповідно 
до КПК Республіки Білорусь) є посадова особа Слідчого 
комітету Республіки Білорусь, органів державної безпеки, 
що здійснює в межах компетенції, передбаченої Кодексом, 
попереднє  слідство. Саме слідчий  зобов’язаний уживати 
всіх заходів для всебічного, повного та об’єктивного до-
слідження  обставин  кримінальної  справи,  здійснювати 
кримінальне переслідування особи, щодо якої зібрано до-
статньо  доказів,  які  вказують  на  вчинення  ним  злочину, 
шляхом залучення його як обвинуваченого, пред’явлення 
обвинувачення,  застосування щодо його  запобіжного  за-
ходу, передання  справи прокуророві для направлення до 
суду. Слідчий також зобов’язаний ужити заходів щодо за-
безпечення безпеки учасників кримінального процесу та 
інших осіб відповідно до вимог глави 8 КПК Республіки 
Білорусь [13].

Також  слідчий  має  право  порушувати  кримінальну 
справу і відмовляти в її порушенні, припиняти і припиня-
ти попереднє слідство у кримінальній справі, провадити 
попереднє слідство і виконувати всі слідчі та інші проце-
суальні дії, передбачені КПК Республіки Білорусь. До того 
ж слідчий має право в будь-який момент прийняти кримі-
нальну справу до свого провадження і приступити до його 
розслідування,  не  чекаючи  виробництва  органами дізна-
ння невідкладних слідчих та інших процесуальних дій.

Доречно зазначити, що всі рішення про провадження 
слідчих та інших процесуальних дій слідчий у Республі-
ці  Білорусь  приймає  самостійно,  окрім  випадків,  коли 
законом  передбачено  отримання  санкції  прокурора  або 
письмового  погодження  рішення  органу  кримінального 
переслідування про затримання особи, несе повну відпо-
відальність за законне і своєчасне виконання. Постанови 
слідчого  обов’язкові  до  виконання  всіма  організаціями, 
посадовими особами та громадянами.

Досліджуючи  досвід  країн  СНД  в  адміністративно-
правовому  забезпеченні  організації  та  функціонування 
слідчих органів, не можна не звернути увага на Казахстан. 
Аналогічно  іншим  країнам  СНД,  основним  джерелом 
кримінального процесуального права в Казахстані є Кри-
мінально-процесуальний  кодекс  Республіки  Казахстан 
(КПК Республіки Казахстан). Так,  згідно  зі  ст.  187 КПК 
Республіки  Казахстан,  попереднє  слідство  провадиться 
слідчими Комітету національної безпеки, слідчими орга-
нів внутрішніх справ, слідчими антикорупційної служби, 
слідчими служби економічних розслідувань [15]. Як бачи-

мо, на відміну від Російської Федерації та Республіки Бі-
лорусь, де провідну роль відіграє слідчий комітет, у Респу-
бліці Казахстан система органів досудового розслідування 
є більш диференційованою.

Доцільно підкреслити, що за умов об’єднання в одно-
му  провадженні  кримінальних  справ,  підслідних  різним 
органам попереднього слідства, підслідність у Республіці 
Казахстан  визначається  прокурором. Прокурор  здійснює 
нагляд  за  законністю  досудового  розслідування,  а  також 
кримінальне переслідування [15]. Як бачимо, у Республі-
ці Казахстан прокурор наділений низкою повноважень у 
проведенні  досудового розслідування  та нагляду  за його 
законністю.  При  чому  вказівки  прокурора  особі,  яка 
здійснює  досудове  розслідування,  начальникові  органу 
кримінального  переслідування,  надані  в  порядку,  перед-
баченому  КПК  Республіки  Казахстан,  є  обов’язковими, 
але можуть  бути  оскаржені  вищому  прокуророві, що  не 
зупиняє їх виконання.

Досліджуючи  адміністративно-правове  забезпечення 
організації  та функціонування  досудового  розслідування 
в  країнах СНД,  звернемо  увагу  й  на  практику, що  скла-
лася у цій сфері в Республіці Молдова. Так, у Республіці 
Молдова розслідування здійснює офіцер із кримінального 
переслідування, що наділений правом провадження слід-
чих  та  розшукових  дій. Судовий  контроль  за  діяльністю 
офіцера  з  кримінального переслідування  здійснює  суддя 
з  кримінального  переслідування.  При  цьому  порушення 
кримінальної справи, пред’явлення особі обвинувачення, 
обрання  запобіжного  заходу,  складення  обвинувального 
висновку є виключною компетенцією прокурора [16].

Досвід  реформування  слідчих органів,  як  і  реформу-
вання Міністерства внутрішніх справ, у Грузії  західні та 
українські експерти оцінюють як найбільш передовий се-
ред країн СНД, що заслуговує на особливу увагу з метою 
вдосконалення діяльності й подальшого розвитку системи 
правоохоронних органів України  в  умовах реалізації  по-
ложень Кримінального процесуального  кодексу,  на  чому 
слушно наголошують О.Ю. Татаров та С.С. Чернявський 
[4, с. 399]. Доречно зауважити, що Грузія – повноправний 
член СНД із 09.12.1993 р. по 18.08.2009 р.

Так, досудове розслідування в Грузії розпочинається з 
моменту  внесення  відомостей  до  Єдиного  електронного 
реєстру кримінальних справ. Обслуговування відповідно-
го сервера та оновлення програмного забезпечення здій-
снює Міністерство юстиції. До електронної кримінальної 
справи слідчий додає всі матеріали провадження, почина-
ючи із заяви чи повідомлення про злочин, протоколів огля-
ду місця події, опитування, медичних довідок (електронні 
копії яких отримують ще на етапі реєстрації заяв і повідо-
млень), а надалі (у вигляді окремих файлів) – усі складені 
в справі процесуальні документи (протоколи слідчих дій, 
запити та відповіді на них, процесуальні рішення тощо). 
Доступ до такої електронної справи мають слідчий, якому 
доручено провадження, начальник слідчого відділу (у по-
рядку загального контролю) та прокурор  [4, с. 395–396]. 
Прикметною рисою досудового  розслідування  в  Грузії  є 
те, що будь-який слідчий системи Міністерства внутріш-
ніх справ Грузії безпосередньо на своєму робочому місці 
зі службового комп’ютера має безперешкодний доступ до 
близько 30 електронних баз даних, що є у країні як на за-
гальнодержавному рівні, так і на рівні окремих відомств.

Керівник слідчого підрозділу в Грузії має вільний до-
ступ до всіх проваджень, якими займаються підлеглі йому 
слідчі, хоча й не може власноруч уносити будь-які зміни 
до  матеріалів  кримінальної  справи,  що  сприяє  процесу-
альній самостійності й незалежності слідчих за одночас-
ної реалізації функції відомчого процесуального контро-
лю. А прокурор, маючи доступ до електронного реєстру, 
своєчасно перевіряє законність і повноту проведених слід-
чим процесуальних дій, а також обґрунтованість прийня-
тих ним рішень.
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Висновки. Отже,  основні  особливості  адміністратив-
но-правового  забезпечення  організації  та функціонування 
слідчих органів у країнах СНД полягають у такому: 1) як і в 
інших країнах романо-германської правової сім’ї, основним 
джерелом  кримінального  процесуального  права  є  Кримі-
нальний процесуальний кодекс та інші нормативно-правові 
акти; 2) у більшості країн органи досудового розслідування 
належать до різних відомств; 3) характерною є розшукова 
модель початку досудового розслідування, наявність фор-
мального акту про порушення кримінальної справи, яким 
відкривається розслідування за виявленим фактом вчинен-
ня  злочину;  4)  у  Російській Федерації  досудове  розсліду-
вання провадиться слідчими Слідчого комітету Російської 
Федерації, органів федеральної служби безпеки та органів 
внутрішніх справ Російської Федерації, прокурор уповно-
важений здійснювати кримінальне переслідування під час 
кримінального  судочинства  та  нагляд  за  процесуальною 
діяльністю органів дізнання та органів попереднього слід-
ства; 5) особливе місце в системі органів досудового роз-
слідування  Російської  Федерації  займає  Слідчий  комітет, 
який функціонує поза  системою прокуратури,  не  входить 
ні  в  структуру якого-небудь органу державної  влади, ні  в 
будь-яку з гілок державної влади; 6) у Республіці Білорусь 

здійснювати попереднє слідство уповноважені слідчі Слід-
чого комітету Республіки Білорусь (є воєнізованою органі-
зацією)  та органів державної безпеки, прокурор  здійснює 
від імені держави кримінальне переслідування і підтримує 
державне  обвинувачення  в  суді;  7)  Слідчий  комітет  Рес-
публіки Білорусь,  будучи лише частиною правоохоронної 
системи, одночасно є  її ключовим,  інтегрувальним склад-
ником, впливаючи на роботу міліції, органів дізнання, суду, 
прокуратури; 8) у Республіці Казахстан попереднє слідство 
провадиться слідчими Комітету національної безпеки, ор-
ганів  внутрішніх  справ,  антикорупційної  служби,  служби 
економічних  розслідувань,  прокурор  здійснює  нагляд  за 
законністю досудового розслідування, а також криміналь-
не переслідування; 9) у Республіці Молдова розслідування 
здійснює офіцер  із  кримінального переслідування,  який є 
підконтрольним  судді  з  кримінального  переслідування, 
прокурор  уповноважений  порушувати  кримінальну  спра-
ву, пред’являти обвинувачення,  обирати  запобіжний  захід 
і складати обвинувальний висновок; 10) у Грузії функцією 
розслідування злочинів наділені слідчий і прокурор, остан-
ній із яких ухвалює всі ключові рішення в справі; 11) у краї-
нах СНД особливими є повноваження керівника (начальни-
ка, голови) слідчого органу, тощо.
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ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ПУБЛІЧНОГО МАЙНА

LEGAL REGIME OF PUBLIC PROPERTY
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У статті досліджено зміст категорії «правовий режим», визначено багатоаспектність її тлумачення. Установлено, що центральним 
елементом у структурі правового режиму публічного майна є сукупність правил поведінки учасників адміністративно-правових відносин 
щодо такого майна. Доведено, що виникнення правових режимів публічного майна пов’язується з окремими підставами: 1) утворення 
такого майна вперше (видання правових актів, що засвідчують утворення майна); 2) перехід майна у публічну власність із приватної 
власності (придбання майна, залучення до об’єктів комунальної власності майна, викуп та примусове відчуження земельних ділянок, 
інших об’єктів нерухомого майна для суспільних потреб, визнання спадщини відумерлою тощо). 

Ключові слова: правовий режим, публічне майно, елементи правового режиму, утворення публічного майна вперше, перехід майна 
у публічну власність із приватної власності.

В статье исследовано содержание категории «правовой режим», определены многоаспектность ее толкования. Установлено, что 
центральным элементом в структуре правового режима публичного имущества является совокупность правил поведения участников 
административно-правовых отношений в отношении такого имущества. Доказано, что возникновение правовых режимов публичного 
имущества связывается с отдельными основаниям: 1) образование такого имущества впервые (издание правовых актов, удостоверяю-
щих образования имущества); 2) переход имущества в публичную собственность с частной собственности (приобретение имущества, 
включение к объектам коммунальной собственности имущества; выкуп и принудительное отчуждение земельных участков, других объ-
ектов недвижимого имущества для общественных нужд; признании наследства выморочным и т.д.).

Ключевые слова: правовой режим, публичное имущество, элементы правового режима, создания публичного имущества впервые, 
переход имущества в публичную собственность с частной собственности.

The content of the category “legal regime” is investigated in the article; multidimensionality of its interpretation is defined. It was established 
that the central element in the structure of the legal regime of public property is a set of rules of conduct of the participants in administrative and 
legal relations regarding such property. It is proved that the emergence of legal regimes of public property is associated with separate grounds:  
1) the creation of such property for the first time (the publication of legal acts that certify the formation of property); 2) the transfer of property 
to public ownership of private property (acquisition of property; inclusion in the objects of communal property of the property; redemption and 
compulsory alienation of land plots and other objects of real estate for public needs; etc.).

Key words: legal regime, public property, elements of the legal regime, formation of public property for the first time, transfer of property into 
public ownership of private property.

Специфіка змісту правового режиму в загально-теоре-
тичному розумінні не є чітко визначеною та обґрунтованою 
доктринально,  хоча  в  галузевому  законодавстві  «режим 
військового стану», «режим найбільшого сприяння», «по-
датковий  режим»,  «валютний  режим»,  «митний  режим», 
«санітарний режим», «режимний об’єкт», «режим роботи», 
а  також  «правовий  режим  майна»  вживається,  викорис-
товується  та  застосовується.  Проблемі  правового  режи-
му  приділяли  увагу  переважно  вчені-теоретики,  зокрема  
А.М. Колодій, О.Д Крупчан, С.П. Погребняк, П.М. Рабіно-
вич, І.О. Соколової, Є.О. Харитонов. Хоча окремі аспекти 
проблематики  правового  режиму  були  досліджені  в  пра-
цях  представників  галузевих  наук:  О.О.  Крестьянінова,  
С.О. Кузніченка, В.Я. Настюка, Ю.С. Шемшученка тощо.

Поява цієї категорії у правовій науці радянського пе-
ріоду  була  зумовлена  тогочасною  необхідністю  більш 
глибокого  дослідження  та  пізнання  специфіки  владного 
юридичного  впливу  на  відповідні  суспільні  відносини 
з  боку  держави. Тому  вивчення  і  розроблення цього пи-
тання тісно пов’язане з удосконаленням адміністративно-
правового регулювання  суспільних  відносин у  колишніх 
соціально-економічних і політичних умовах.

Сьогодні з терміном «режим» ми досить часто зустрі-
чаємося  у  повсякденному  житті,  побуті,  у  технічних  та 
економічних  науках.  Сучасна  юридична  наука  поняття 
«режим» частіше тлумачить як одну з найважливіших ка-
тегорій юрисдикції. 

Цей  термін  застосовується й  у  галузевих юридичних 
науках,  зокрема  цивільному,  кримінально-виконавчому, 
трудовому,  земельному,  митному,  адміністративному  та 
інших  галузях.  Однак  помітне  більш  чітке  виокремлен-
ня  конкретного  правового  режиму  та  режимних  правил 
має  місце  у  галузях  публічного  права.  Режимні  правила 

об’єднані,  як  правило,  імперативним методом правового 
регулювання суспільних відносин, що становлять предмет 
відповідної галузі.

Загалом, правовий режим є поняттям із досить широ-
ким юридичним змістом. У найширшому розумінні понят-
тя правового режиму майже збігається з поняттям системи 
права,  якщо  воно  розглядається  в  сенсі  відносин  грома-
дян,  організацій  у  зв’язку  з  певними  об’єктами  (режим 
власності,  режим  природних  об’єктів,  режим  державної 
служби,  прикордонний  режим,  митний  режим  та  багато 
інших його видів) [1, с. 410].

Водночас вужчі трактування під режимом розуміються 
законність,  порядок,  соціальний  режим  певного  об’єкта 
або виду діяльності, закріплений правовими нормами і за-
безпечений сукупністю юридичних засобів [2, с. 18].

У  поняття  «режим»  представниками  галузевих  юри-
дичних  наук  вкладається  різний  зміст.  Так,  науковці  у 
сфері  авторського  права,  говорячи  про  правовий  режим 
винаходів, визначають його як порядок використання ви-
находів, право на одержання вигоди від використання осо-
бами і порядок стимулювання [3, с. 412].

Правовий режим у окремих дослідженнях також набу-
ває динамічних характеристик, зокрема тоді, коли його ви-
значають як правову форму динаміки правових відносин 
у часі і просторі, що має визначену мету регулювання та 
забезпечена комплексом правових засобів [4, с. 73].

Окремі  автори  зміст  поняття  «правовий  режим»  роз-
кривають у  структурно-функціональному сенсі,  визнача-
ючи те, що це [2, с. 18]:

а)  закріплена  у  законодавстві  цільова  сукупність 
прав,обов’язків та відповідальності;

б) система заходів, яка використовується для досягнен-
ня поставлених цілей режимної спрямованості;
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в) система правових заходів, яка полягає у специфіці 
методів (прийомів) регулювання його механізму.

В  окремих  випадках  тлумачення  правового  режиму 
здійснюється таким чином, що ставить його на один ща-
бель із методом і механізмом правового регулювання, зо-
крема  тоді,  коли  під  правовим  режимом  розуміється  су-
купність  взаємопов’язаних між  собою  правових  засобів, 
які забезпечують стійке нормативне впорядкування певної 
сфери суспільних відносин, виражають ступінь жорсткос-
ті юридичного регулювання, сприятливості чи несприят-
ливості  для  задоволення  інтересів  суб’єктів  права,  при-
пустимий рівень активності [5, с. 7]. 

Однак,  незважаючи  на  авторитетність  науковців,  що 
досліджували зміст категорії «правовий режим» і надава-
ли їй характеристик та ознак, для цілей цього дослідження 
правовий режим не слід зводити до типів правового регу-
лювання, оскільки стирається межа між такими категорі-
ями, призводить до змішування та веде до непридатності 
використання.  Водночас  варто  підтримати  позицію,  що 
сам режим виражає лише ступінь жорсткості відповідного 
типу (способу) правового регулювання: імперативного чи 
диспозитивного, тобто у бік «обмеження» чи у «бік спри-
яння» [6, с. 200]. 

Такий підхід має сенс у тому розумінні, що тип (метод) 
правового регулювання (імперативний чи диспозитивний) 
становить сукупність способів правового впливу. Ці спо-
соби є спільними як для імперативного, так і диспозитив-
ного типу. Це встановлення дозволів, заборон і приписів, 
визначення прав та обов’язків. Однак залежно від того, які 
способи переважають та становлять ядро того чи іншого 
типу, формується  або  імперативний метод  (де переважа-
ють заборони і приписи), або диспозитивний (де перева-
жає встановлення дозволів та визначення прав).

Виходячи з цієї позиції, правовий режим є конкрети-
зацією методу правового впливу на конкретну сферу сус-
пільних  відносин,  яка  є  вужчою,  ніж  загальний предмет 
регулювання. Саме правовий режим визначає особливості 
поєднання способів впливу в рамках методу.

Цінність  саме  такого  підходу  є  очевидною  для  харак-
теристики правового режиму публічного майна. Тут варто 
звернути увагу на те, що приватним правом урегульований 
правовий режим майна різних видів: подружнього, спадко-
вого, боржника тощо. Але диспозитивність окремих норм 
приватного права обмежена, а правовий режим спрямову-
ється у напрямі підсилення жорсткості загальної диспози-
тивності приватноправового регулювання. Так, у питаннях, 
що стосуються розподілу часток майна подружжя, встанов-
лення  обов’язкової  частки  у  спадщині,  встановленні  черг 
під час звернення стягнення на майно боржника тощо.

Водночас  правовий  режим  публічного  майна  має 
протилежні  ознаки.  Якщо  імперативному  регулюванню 
притаманні  способи,  що  виражаються  у  встановленні 
обов’язків,  заборон  та приписів,  то правовий режим пу-
блічного майна  передбачає  поєднання  також дозволів  та 
встановлення прав. Так, публічне майно може бути пред-
метом цивільно-правових угод, на які розповсюджується 
приватноправове  регулювання  та  оскарження  у  порядку, 
визначеному  Цивільно-процесуальним  кодексом.  Тобто 
щодо майна такі методи відходить у бік «сприяння». 

Зміст  кожного  правового  режиму  розкривається  у 
низці його елементів. Загальноприйнятою позицією є те, 
що  до  елементів  адміністративно-правового  режиму  на-
лежить  мета  встановлення  відповідного  режиму,  метод 
правового  регулювання,  що  виражається  в  сукупності 
способів правового впливу, сукупність правил поведінки 
суб’єктів  у  відповідних  відносинах,  спеціальні  державні 
органи, відповідальність за порушення «режимних» норм 
та просторово-часові рамки дії адміністративно-правово-
го режиму [7, с. 107].

Першочерговим  елементом  встановлення  будь-якого 
режиму  є  його  мета,  якій  мають  відповідати  такі  еле-

менти: від прав та обов’язків суб’єктів до часових рамок 
установлення. Загальною метою і головним призначенням 
правових режимів є забезпечення загального правопоряд-
ку  в  державі.  Для  правового  режиму  публічного  майна 
мета виражається в регулюванні порядку користування та 
розпорядження публічним майном.

Метод правового регулювання також можна віднести 
до елементів правових режимів. Метод, що застосовується 
у процесі правового регулювання публічного майна, ґрун-
тується  на  імперативному  (зобов’язальному)  типі  регу-
лювання і виражається в юридичній нерівності суб’єктів 
правовідносин. Водночас ще не достатньо, на нашу думку, 
сказати, що це метод «владного підпорядкування», оскіль-
ки зміст аналізованих правовідносин є більш різноманіт-
ним та не обмежується субординаційними ознаками. Так, 
відповідно до положень Закону України «Про оренду дер-
жавного та комунального майна», ініціатива щодо оренди 
майна може виходити від фізичних та юридичних осіб, які 
можуть бути орендарями, проект договору оренди форму-
ється приватними особами, які бажають укласти договір, 
закон визначає істотні умови відповідного договору орен-
ди  (об'єкт  оренди,  термін,  орендна  плата  з  урахуванням 
її  індексації,  порядок  використання  амортизаційних  від-
рахувань, відновлення орендованого майна та умови його 
повернення,  забезпечення  виконання  зобов’язань,  поря-
док здійснення орендодавцем контролю за станом об’єкта 
оренди,  відповідальність сторін, страхування), але також 
визначає, що за згодою сторін у договорі оренди можуть 
бути передбачені й інші умови. Це дає підстави для висно-
вку про диспозитивність у правовому регулюванні публіч-
ного майна.

Так, стосовно методу правового регулювання, то варто 
зазначити, що він є сукупністю способів правого впливу, 
які  характеризують  як  імперативність,  так  і  диспозитив-
ність такого впливу.

Елементом,  що  становить  ядро  будь-якого  правово-
го  режиму,  є  встановлена  у  законодавчому  порядку  су-
купність правил діяльності, дій або поведінки громадян, 
юридичних осіб, державних органів та їх посадових осіб 
і реалізації ними своїх прав у певних ситуаціях (умовах), 
тобто «режимні» правила. 

Стосовно публічного майна, то, як визначається у до-
слідженнях,  із  його  виникненням  (майна)  з’являється 
об’єктивна потреба визначити те, яких саме правил пове-
дінки слід дотримуватися учасникам таких відносин щодо 
цього майна, які  є  завдання створення публічного майна 
[8, с. 479] Про важливість саме цього елемента в структурі 
правового режиму свідчить також той факт, що цитовані 
автори визначають, що сукупність правил поведінки учас-
ників  адміністративно-правових  відносин  щодо  публіч-
ного майна та його функції – не що інше, як юридичний 
режим публічного майна [8, с. 481].

До  наступного  елемента  можна  віднести  спеціальні 
суб’єкти публічної адміністрації, на які покладено завдан-
ня здійснення мети того чи іншого правового режиму. Ор-
ганом, який безпосередньо реалізує державну політику у 
сфері  приватизації,  оренди,  використання  та  відчуження 
державного майна, управління об’єктами державної влас-
ності,  а  також  у  сфері  державного  регулювання  оцінки 
майна, майнових прав та професійної оціночної діяльнос-
ті, є Фонд державного майна України у статусі централь-
ного органу виконавчої влади зі спеціальним статусом [9]. 

Іншими органами є представницькі органи місцевого 
самоврядування, які здійснюють прийняття рішень щодо 
затвердження місцевих програм приватизації, а також пе-
реліку об’єктів комунальної власності, які не підлягають 
приватизації,  визначення  доцільності,  порядку  та  умов 
приватизації  об'єктів  права  комунальної  власності,  про 
затвердження  порядку  утворення  наглядової  ради,  по-
рядку призначення членів наглядової ради комунального 
унітарного  підприємства,  про  визначення  кола  питань, 
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що  належать  до  виключної  компетенції  наглядової  ради 
комунального  унітарного  підприємства  тощо.  Ці  органи 
також  наділені  відповідними  повноваженнями,  зумовле-
ними правом здійснювати контроль за додержанням «ре-
жимних»  правил  у  відповідній  сфері.  Наприклад,  Фонд 
державного  майна України  здійснює  контроль  за  надхо-
дженням до Державного бюджету України плати за орен-
ду  державного майна,  здійснює  контроль  за  виконанням 
умов договорів купівлі-продажу державного майна.  

Як  окремий  складник  аналізованого  елемента  право-
вих  режимів,  що  одночасно  є  засобом  забезпечення  до-
тримання  відповідного  правового  режиму,  слід  виокре-
мити  відповідальність  за  порушення  «режимних»  норм. 
Залежно від характеру і ступеня суспільної небезпеки цих 
порушень відповідальність  за них передбачається в кри-
мінальному, адміністративному, цивільному чи дисциплі-
нарному порядку.

Також одним  з  елементів правового режиму  є  визна-
чення просторово-часових рамок його дії та терміну, про-
тягом якого він діятиме. Однак стосовно правового режи-
му  публічної  власності  цей  елемент  не  є  визначальним, 
оскільки  відмінності  «режимних»  правил  можуть  бути 
зумовлені  видом  майна,  його  призначенням  тощо,  а  не 
територією чи часовим відрізком. А за терміном дії він є 
постійним.

Виділяючи  об’єкт  правового  регулювання  як  окремий 
елемент правового режиму, у літературі зазначається, що він 
не збігається з предметом його правового регулювання. До 
останнього належать суспільні відносини, зокрема такі, що 
схильні до галузевої правової регламентації та об’єктивно 
потребують  її,  а  також  ті,  що  встановлюють  виключні 
повноваження  компетентних  органів  виконавчої  влади  
[2, с. 16]. До об’єкта режиму входять тільки ті відносини, 
які  потрапили  під  дію  адміністративно-правових  норм, 
оскільки режим – це завжди результат дії, стан упорядкова-
ності і захищеності соціальних зв’язків у суспільстві. 

Під  час  розгляду  питання  адміністративно-правових 
режимів у окремій спеціальній літературі визначають пи-
тання принципів і зазначається, що для адміністративно-
правових режимів характерні загальногалузеві принципи 
державного  управління,  які  є  внутрішнім  стрижнем, що 
спрямовує початок організації  адміністративно-правових 
відносин [2, с. 34]. Водночас слід звернути увагу на те, що 
принципи адміністративного права  (а тим більше право-
вих режимів) не слід ототожнювати з принципами держав-
ного управління. Принципи є орієнтирами для юридично 
значущих варіантів поведінки. А у разі правового режиму, 
зокрема адміністративно-правового, це є базисом регуля-
тивного  впливу на окрему  сферу чи об’єкт. Вони мають 
універсальний характер. 

У зарубіжній юридичній літературі адміністративний 
режим визначається як режим загального права публічної 
влади, що містить чотири принципи. 

Перший принцип – розділення адміністративних і су-
дових гілок влади, що визначає коло питань,  які не вхо-
дять  до  юрисдикції  загального  суду,  межі  юрисдикції 
адміністративного суду  і сферу застосування адміністра-
тивного права  із  застереженням про  існування прогалин 
у юрисдикції.

Другий принцип стосується особливого режиму адмі-
ністративно-правових актів. З одного боку, адміністрація 
володіє правом ухвалення виконавчих рішень, тобто пра-
вом видання в односторонньому порядку нормативних ак-
тів, що породжують правові наслідки без згоди приватних 
осіб, на яких вони покладають обов’язки. З іншого боку, 
адміністрація має у своєму розпорядженні особливі пре-
рогативи під час підписання контрактів, підпорядкованих 
впливу адміністративного режиму.

Ці  принципи  можна  віднести  до  повноважень  адмі-
ністрації, два  інших – до  її обов’язків,  зокрема принцип 
законності,  який  зобов’язує  адміністрацію  поважати  до-

держання  правових  приписів,  а  також  принцип,  котрий 
полягає у відповідальності публічної влади, суб’єкти якої 
мають відшкодовувати збитки, заподіяні з їх вини або че-
рез інші причини [10, с. 65].

Безумовно, правовий режим публічного майна (залеж-
но від виду майна) відрізняється за змістом. Коло суб’єктів 
у відносинах різне, повноваження, права та обов’язки та-
кож різняться.

Важливим  є  питання  про  виникнення  правових  ре-
жимів  публічного  майна.  Із  чим  пов’язується  створення 
правових режимів та які юридичні підстави  існують для 
виникнення таких режимів?

Першою підставою є утворення такого майна вперше. 
Так, це стосується будівництва споруд, прокладення шля-
хів, затвердження бюджету тощо. Тут слід звернути увагу, 
що для утворення публічного майна (як юридичної катего-
рії та встановлення відповідного правового режиму такого 
майна) є недостатнім виникнення такого майна в натурі. 
Виникнення  правового  режиму  пов’язується  з  виданням 
правових актів, що засвідчують утворення майна. Так, до 
повноважень органів місцевого самоврядування, зокрема 
сільських,  селищних,  міських  рад,  належить  повнова-
ження щодо затвердження місцевого бюджету (п. 23 ч. 1  
ст. 26), утворення цільових фондів (п. 25 ч. 1 ст. 26) [11]. 
Саме  з  прийняттям рішення про  утворення пов’язується 
виникнення  режиму  публічного  майна  муніципальних 
грошових  коштів  та  повноваження  відповідних  органів 
(Державної казначейської служби, Державної служби фі-
нансового моніторингу, розпорядників та отримувачів бю-
джетних коштів) щодо виконання фінансового плану.  

Другою  підставою  є  перехід  майна  у  публічну  влас-
ність  із приватної власності. Так, у питанні, що стосуєть-
ся органів місцевого самоврядування, Закон України «Про 
відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого 
майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній 
власності,  для  суспільних потреб чи  з мотивів  суспільної 
необхідності» [12] визначає право викупу земельних діля-
нок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміще-
ні,  які  перебувають  у  власності фізичних  або юридичних 
осіб, для таких суспільних потреб. Сільські, селищні, міські 
ради в межах території здійснення повноважень приймають 
рішення про викуп земельних ділянок, інших об’єктів не-
рухомого майна, що на них розміщені для таких суспільних 
потреб: будівництво, капітальний ремонт, реконструкція та 
обслуговування лінійних об’єктів та об’єктів транспортної 
й  енергетичної  інфраструктури,  пов’язаних  з  обслугову-
ванням територіальної громади села, селища, міста (доріг, 
мостів,  естакад,  газо- та водопроводів, ліній електропере-
дачі,  зв’язку,  аеропортів,  нафтових  та  газових  терміналів, 
електростанцій), а також об’єктів, необхідних для експлу-
атації, розташування об’єктів природно-заповідного фонду 
місцевого значення, створення міських парків, будівництво 
дошкільних навчальних закладів, майданчиків відпочинку, 
стадіонів та кладовищ.

У  цьому  контексті  також  слід  проаналізувати  також 
примусове відчуження земельної ділянки приватної влас-
ності,  яке  так  само  веде  до  виникнення  режиму  публіч-
ного  майна  та  відрізняється  від  попереднього  способу. 
Так,  примусове  відчуження  здійснюється  за  рішенням 
адміністративного суду за таких умов, коли земельна ді-
лянка відчужується лише для об’єктів національної безпе-
ки й оборони; лінійних об’єктів та об’єктів транспортної і 
енергетичної інфраструктури (доріг, мостів, естакад, магі-
стральних трубопроводів, ліній електропередачі, аеропор-
тів, морських портів, нафтових і газових терміналів, елек-
тростанцій)  та  об’єктів,  необхідних  для  їх  експлуатації, 
об’єктів,  пов’язаних  із  видобуванням  корисних  копалин 
загальнодержавного значення, об’єктів природно-заповід-
ного фонду, кладовищ [12]. Натомість викуп має здійсню-
ватись лише у добровільному порядку на підставі догово-
ру купівлі-продажу чи міни.
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Перехід майна з приватної у публічну власність тери-
торіальної  громади  відбувається  також у  разі  придбання 
в  установленому  законом порядку приватизованого май-
на, а також залучення до об’єктів комунальної власності 
майна, відчуженого у процесі приватизації, договір купів-
лі-продажу якого в установленому порядку розірвано або 
визнано недійсним. Підстави для залучення такого майна 
до об’єктів комунальної власності передбачено п. 30 ч. 1  
ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування».

Виникнення правового  режиму публічного майна  те-
риторіальної громади також відбувається внаслідок участі 
територіальної  громади  у  спадкових  правовідносинах  та 
визнання майна померлого члена територіальної громади 
відумерлою спадщиною (ч. 1. ст. 60 Закону України «Про 
місцеве  самоврядування»)  [11].  Таке  майно  в  судовому 
порядку  визнається  відумерлим  за  заявою  відповідного 
органу  місцевого  самоврядування  за  місцем  відкриття 
спадщини, де правовими підставами визнання спадщини 
відумерлою  може  бути  фізична  відсутність  спадкоємців 
за  заповітом  та  за  законом,  позбавлення  спадкоємців  за 
заповітом та  за  законом права на спадкування, усунення 
спадкоємців за заповітом та за законом від права на спад-
кування, відмова від прийняття спадщини спадкоємцями 
за заповітом та за законом, неприйняття спадщини спадко-
ємцями за заповітом та за законом [13]. Установлений по-
рядок не означає, що громада може ставати спадкоємцем 
відумерлої спадщини, а має на меті усунення безхазяйнос-
ті спадкового майна, викликаної відсутністю спадкоємців, 
місце яких займає відповідна громада. 

Також правовий режим публічного майна може зміню-
ватися у зв’язку зі зміню власника – публічного суб’єкта. 
Наприклад, перехід майнаіз публічної власності держави 
у публічну власність територіальної громади, або зумов-

лює зміну правого режиму такого майна у зв’язку зі змі-
ною власників та повноважень, пов’язаних із користуван-
ням та розпорядженням такого майна.

Таким чином, правовий режим є конкретизацією методу 
правового впливу на визначену сферу суспільних відносин, 
яка є вужчою, ніж загальний предмет регулювання, у цьому 
разі – публічне майно. Саме правовий режим визначає осо-
бливості поєднання способів впливу в рамках методу.

Зміст кожного правового режиму розкривається у низці 
таких його  елементів,  як мета  встановлення  відповідного 
режиму,  сукупність  правил  поведінки  суб’єктів  у  відпо-
відних відносинах, спеціальні суб’єкти публічного адміні-
стрування та повноваження, відповідальність за порушення 
норм та рамки дії правового режиму. Водночас централь-
ним елементом у структурі правового режиму публічного 
майна є сукупність правил поведінки учасників адміністра-
тивно-правових відносин щодо такого майна.

Виникнення  правових  режимів  публічного  майна 
пов’язується з окремими підставами: 1) утворення такого 
майна  вперше  (видання  правових  актів, що  засвідчують 
утворення майна); 2) перехід майна у публічну власність 
із приватної (придбання майна, залучення до об’єктів ко-
мунальної  власності  майна,  відчуженого  у  процесі  при-
ватизації, договір купівлі-продажу якого в установленому 
порядку розірвано або визнано недійсним, викуп та при-
мусове відчуження земельних ділянок, інших об’єктів не-
рухомого майна для суспільних потреб, визнання спадщи-
ни відумерлою тощо). 

Перехід  майна  з  публічної  власності  держави  у  пу-
блічну власність територіальної громади часто зумовлює 
зміну  правого  режиму  такого  майна  у  зв’язку  зі  зміною 
власників  та  повноважень,  пов’язаних  із  користуванням 
та розпорядженням такого майна.
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ПУБЛІЧНА АДМІНІСТРАЦІЯ ГАЗОВИДОБУВНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

PUBLIC ADMINISTRATION OF THE UKRAINIAN GAS EXTRACTION INDUSTRY

Кіцул С.Ю., 
здобувач 

Науково-дослідного інституту публічного права

Розкрито поняття та сформовано систему публічної адміністрації газовидобувної галузі України. Під нею розуміється нормативно 
сформований не вичерпний перелік уповноважених адміністративною нормою суб’єктів, повноваження яких спрямовані на врегулюван-
ня відносин у сфері газовидобування та забезпечення основних засад реалізації такої діяльності. Її склад формують дві групи представ-
ників: загальні (представники управління суспільством) та спеціальні (представники управління нафтогазовою промисловістю, зокрема 
галуззю газовидобутку та надання в їх межах адміністративно-сервісних послуг).

Ключові слова: адміністративні послуги, адміністрування, газ, газовидобувна галузь, нафтогазова промисловість, публічна адміні-
страція, публічне адміністрування, суб’єкти, управління.

Раскрыто понятие и сформирована система публичной администрации отрасли газодобычи Украины. Под ней понимается нор-
мативно сформированный не исчерпывающий перечень уполномоченных административной нормой субъектов, полномочия которых 
прямо или косвенно направленные на урегулирование отношений в сфере газодобычи и обеспечения основных принципов реализации 
такой деятельности. Ее состав формируют две группы представителей: общие (представители управления обществом) и специальные 
(представители управления нефтегазовой промышленностью, в том числе отраслью газодобычи и предоставления в ее пределах ад-
министративно-сервисных услуг).

Ключевые слова: административные услуги, администрирование, газ, газодобывающая отрасль, нефтегазовая промышленность, 
публичная администрация, публичное администрирование, субъекты, управление.

Was disclosed the concept of the public administration system of the gas production industry of Ukraine. It a normatively formed non-exhaus-
tive list of subjects authorized by the administrative  norm, whose powers are directly or indirectly aimed at settling relations in the field of gas 
production and ensuring the basic principles for the implementation of such activities. Its composition is formed by two groups of representatives: 
general (representatives of management of the society) and special (representatives of management of the oil and gas industry, including the 
branch of gas production and provision of administrative and service services within them).

Key words: administration, administrative services, gas industry, gas, management, oil and gas industry, public administration, subjects.

Вступ. За даними Державної служби геології та надр 
України,  початкові  потенційні  ресурси  вільного  природ-
ного газу в Україні в перерахунку на умовне паливо оці-
нюються  в  7  254,3 млн.  т  (за  одиницю умовного палива 
використовується 1 кг палива з питомою теплотою згоран-
ня у  7  000  ккал/кг). Початкові  розвідані  запаси  вільного 
природного газу становлять 39%, а ступінь виробленості 
початкових потенційних ресурсів становить 25,5%. Таким 
чином,  5  404,5  млн.  т  початкових  потенційних  ресурсів 
вільного природного газу залишаються ще в надрах, біль-
шість із яких входять до категорії нерозвіданих. За попе-
редніми оцінками, Україна також багата на значні ресурси 
нетрадиційного газу, запаси якого сьогодні розвідані мало. 
Загалом, в Україні відкрито 89 газових, 111 газоконденсат-
них та 13 газонафтових родовищ [1].

На  Сході,  Заході,  Півдні  України  встановлено  низку 
зон і ареалів інтенсивного газонакопичення. Це централь-
на частина Дніпровсько-Донецької западини, її північний 
борт і прибортові зони, Донбас, його окраїни, північно-за-
хідний  шельф  Чорного  моря,  Більче-Волицька  зона  Пе-
редкарпаття. Є в Україні і власний газовий «полюс». Це –  
Харківський  сегмент  Дніпровсько-Донецької  западини. 
Завдяки  особливостям  геологічної  будови  і  тектоно-гео-
динамічній еволюції тут аномально висока інтенсивність 
газонакопичення.  Площа  сегмента,  котрий  займає  осно-
вну частину Харківської області, становить 24% Східно-
го  (Дніпровсько-Донецького)  нафтогазоносного  регіону. 
Водночас у його надрах зосереджено 2,18 трлн. м3 вільно-
го газу, або половину сумарних запасів газу Східного регі-
ону. Саме тут сконцентровано найбільші газові родовища 
України:  Шебелинське,  Західно-Хрестищинське,  Єфре-
мівське,  Меліхівське  тощо.  Показово,  що  висока  інтен-
сивність газонакопичення стосується не тільки централь-
ного грабену, але й  інших зон, зокрема північного борту 
(Харківський газопромисловий район). Більше того, саме 
тут відкрито великий масивний газоконденсатний поклад 
Юліївського  родовища,  пов’язаний  із  розущільненими 

кристалічними  породами  архейсько-нижньопротерозой-
ського фундаменту [2, с. 41]. 

Не  дивлячись  на  це,  наша  держава  залишається  по-
вністю енергетично залежною. Незважаючи на масу зако-
нів  і програм, спрямованих на підвищення ефективності 
енергетичного ринку, за останні двадцять років уряду так 
і не вдалося його оптимізувати,  зробити більш гнучким, 
конкурентним, менш вразливим і позбутися російської за-
лежності. І хоча деякі кроки вже зроблені, проте основний 
етап реформ до досягнення енергонезалежності країни ще 
попереду [3]. 

Так, це дослідження присвячене визначенню системи 
керівного суб’єктного впливу на галузь газовидобування, 
що здійснює її публічне адміністрування. 

Огляд останніх досліджень. Публічна  адміністра-
ція  викликає  багато  суперечливих  наукових  думок.  Так, 
В.  Авер’янов,  Т.  Білозерська,  Н.  Гнидюк,  Т.  Кравцова,  
С. Мосьондз, Є. Петров, А. Солонар, С. Стеценко та  ін., 
досліджували її сутнісні та змістові характеристики з різ-
них  боків.  Енергетична  безпека  та  незалежність  країни 
розглядалась  у  комплексі  досліджень  таких  учених,  як  
О. Бєлькова, О. Лукін, Ю. Мазурець та деяких ін.

Однак  спеціалізованих праць,  присвячених  заявленій 
до розгляду проблематиці, наразі немає, що зумовлює ак-
туальність роботи, а теоретичні напрацювання вищезгада-
них учених формують базис для розкриття основополож-
них її змістових особливостей. 

Виклад основних положень. Трансформаційні зміни 
адміністративного поля породили спірне та неоднозначне 
використання категорій «публічне управління», «публічне 
адміністрування» та «державне управління» у науковій лі-
тературі та практичній діяльності спеціалізованих органів. 
Публічне  адміністрування  тісно  пов’язане  із  публічним 
управлінням,  однак  має  власні  специфічні  особливості, 
що вирізняють його як самостійну частину управлінсько-
го  процесу  на  засадах  «приближення»  до  громади.  Із 
розумінням  цієї  категорії  в  такому  змістовому  форматі  
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вважаємо, що під публічним адмініструванням газовидо-
бувної  галузі  України  слід  розуміти  частину  публічного 
управління,  що  характеризується  наявністю  та  реаліза-
цією  адміністративно-правового  механізму  виявлення, 
аналізу,  забезпечення  та  захисту  основних  потреб  та  ін-
тересів з одного боку, держави та суспільства, а з іншого 
– суб’єктів газовидобувної галузі України. Воно здійсню-
ється  за  допомогою  різнопланових  юридичних  засобів, 
зокрема шляхом фіксації моделі належної, допустимої та 
необхідної  поведінки потенційних  учасників  адміністра-
тивно-правових відносин, що виникають, змінюються чи 
припиняються в цій сфері.

У  будь-якому  разі  така  діяльність  здійснюється  упо-
вноваженими суб’єктами – публічною адміністрацією. 

На відміну від права Європейського Союзу, для якого 
поняття «публічна  адміністрація»  є поширеним та часто 
вживаним в офіційних документах, у вітчизняній право-
вій науці  цей  термін  є  порівняно новим  і  вперше  в  нау-
ковий  обіг  його  було  введено  у  2001  році  [4,  с.  202],  на 
офіційному рівні про нього вперше згадують у Концепції 
реформування  публічної  адміністрації  в  Україні  [5].  Ця 
конструкція є вихідним терміном Концепції. Сенс цієї но-
вої конструкції полягає у тому, що до цього часу вітчизня-
не адміністративне право та теорія управління оперували 
двома  такими  поняттями,  як  «державне  управління»  та 
«місцеве самоврядування». Але світова практика поєднує 
ці два поняття в одну систему, визначаючи  її як « public 
administration  «(«публічна  адміністрація»),  тому,  впрова-
джуючи реформу адміністративного права, необхідним є 
врахування світового досвіду загалом і європейського зо-
крема,  враховуючи  при  цьому  особливості  національної 
правової  системи.  Проте  поняття  «публічна  адміністра-
ція» є не просто симбіозом понять «державне управління» 
та «місцеве самоврядування», воно наділено якісно іншим 
змістом [6, с. 90].

Як  правова  категорія  вона  має  два  виміри:  функціо-
нальний  та  організаційно-структурний.  За  функціональ-
ного  підходу  –  це  діяльність  відповідних  структурних 
утворень  із  виконання  функцій,  спрямованих  на  реалі-
зацію  публічного  інтересу.  Таким  в  українському  праві 
є  інтерес  соціальної  спільності,  що  легалізований  і  за-
доволений  державою.  Тож,  наприклад,  виконання  пу-
блічною  адміністрацією правоохоронної функції  означає 
системну  діяльність  усіх  структурних  утворень,  які  ма-
ють  таку  функцію.  За  організаційно-структурного  під-
ходу публічна адміністрація – це  сукупність органів,  які 
утворюються  для  здійснення  публічної  влади.  В  україн-
ському праві публічною владою визнається: а) влада на-
роду  як  безпосереднє  народовладдя;  б)  державна  влада 
(законодавча,  виконавча,  судова);  в)  місцеве  самовряду-
вання.  Публічну  владу  в  Україні  здійснюють  як  органи 
державної влади, так і органи місцевого самоврядування. 
Отже, публічна адміністрація – це система організаційно-
структурних утворень,  які на  законних підставах набули 
владних повноважень для реалізації в публічних інтересах  
[7, с. 30; 8, с. 55].

Однак є й інші наукові думки, щодо трактування цьо-
го явища. Як приклад, В. Авер’янов під публічною адмі-
ністрацією  пропонував  розуміти  сукупність  органів  ви-
конавчої  влади  й  органів  виконавчого  самоврядування, 
підпорядкованих  політичній  владі,  які  забезпечують  ви-
конання закону й здійснюють інші публічно-управлінські 
функції [9]. На думку В. Малиновського, публічна адміні-
страція є сукупністю державних і недержавних суб’єктів 
політичної  влади,  ключовими  структурними  елементами 
якої є а) органи виконавчої влади; б) виконавчі органи міс-
цевого самоврядування [10, с. 168–169]. Розробники про-
екту  Концепції  реформування  публічної  адміністрації  в 
Україні вважають, що публічну адміністрацію утворюють 
органи й  інші  інституції, підпорядковані політичній вла-
ді, які забезпечують виконання закону й здійснюють інші 

публічно-управлінські функції [5]. Окремі автори намага-
ються  надати  більш  об’ємне  визначення  публічної  адмі-
ністрації, розуміючи під останньою систему органів дер-
жавної виконавчої влади й виконавчих органів місцевого 
самоврядування,  підприємств,  установ  і  організацій,  а 
також інших суб’єктів, наділених адміністративно-управ-
лінськими  функціями,  які  діють  із  метою  забезпечення 
інтересів  як  держави,  так  і  суспільства  загалом,  а  також 
сукупність цих адміністративно-управлінських дій і захо-
дів, установлених законом [11; 12, с. 5].

Так, Є. Петров уважає, що сьогодні у вітчизняній на-
уці  адміністративного  права  відсутнє  чітке  й  одноманіт-
не  розуміння  змісту  категорії  «публічна  адміністрація», 
оскільки різні автори в певних моментах принципово по-
різному підходять до її тлумачення. У такому разі мають 
місце щонайменше  дві  проблеми.  По-перше,  неконкрет-
ність  категорії  «органи  виконавчої  влади»  та,  по-друге, 
нез’ясованість питання про те, які саме інші суб’єкти, крім 
органів виконавчої влади й місцевого самоврядування, мо-
жуть бути віднесені до публічної адміністрації [12, с. 5].

У широкому сенсі у європейському праві до «публіч-
ної  адміністрації»,  крім  органів  публічної  влади,  відно-
сять ті, які не входять до неї організаційно, але виконують 
делеговані  нею функції. Водночас,  як  зазначається  у Ре-
золюції щодо публічної (державної) відповідальності, під 
«публічною владою» (або органами публічної влади), слід 
розуміти  будь-яку  установу  публічного  права  (зокрема 
державу,  регіональні  та місцеві  органи державної  влади, 
незалежні публічні підприємства) та будь-яких фізичних 
осіб під час виконання ними повноважень офіційних ор-
ганів [11; 13, с. 11].

Так,  на  наш  погляд,  публічна  адміністрація  газови-
добувної  галузі  України  –  це  нормативно  сформований 
невичерпний  перелік  уповноважених  адміністративною 
нормою суб’єктів, повноваження яких прямо чи побічно 
спрямовані  на  врегулювання  відносин у  сфері  газовидо-
бування  та  забезпечення  основних  засад  реалізації  такої 
діяльності. 

За  нашим  баченням,  її  основними  функціями  є  такі:  
1) брати участь у процесі  управління  суспільством у ці-
лому  та  в  окремих  аспектах публічного  адміністрування 
галузі  газовидобутку;  2)  здійснювати  управління  нафто-
газовою промисловістю,  зокрема галуззю газовидобутку, 
надавати в їх межах адміністративно-сервісні послуги.

Так, Верховна Рада України визначає основні напрями 
державної політики у досліджуваній галузі та здійснює за-
конодавче регулювання відносин у ній. Кабінет Міністрів 
України  та  інші  уповноважені  на  це  органи  виконавчої 
влади в межах повноважень, визначених законом, реалізу-
ють відповідну державну політику та здійснюють управ-
ління галуззю [14]. 

Ці функції уряд виконує через Міністерство енергети-
ки  та  вугільної  промисловості України  (Міненерговугіл-
ля), яке є головним органом у системі центральних органів 
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 
державну політику в електроенергетичному, ядерно-про-
мисловому,  вугільно-промисловому,  торфодобувному, 
нафтогазовому  та  нафтогазопереробному  комплексах,  а 
також забезпечує формування державної політики у сфе-
рі  нагляду  (контролю)  у  галузях  електроенергетики  та 
теплопостачання [15]. Це Міністерство утворене в грудні 
2010  року  шляхом  реорганізації Міністерства  палива  та 
енергетики  України  та  Міністерства  вугільної  промис-
ловості  України  [16].  В  аналізованій  галузі  цей  суб’єкт 
наділений  управлінськими  повноваженнями:  а)  приймає 
рішення щодо введення підземних сховищ, родовищ або 
окремого покладу газу в дослідно-промислову та промис-
лову експлуатацію та розробку; б) здійснює нагляд (конт-
роль) за реалізацією інвестиційних проектів; в) проводить 
моніторинг безпеки постачання природного газу, зокрема 
його балансу попиту та пропозицій; г) затверджує техно-
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логічні проекти (схеми) промислової та дослідно-промис-
лової розробки родовища  (покладу), комплексні проекти 
його  облаштування,  виконані  згідно  із  законодавством, 
інвестиційні  проекти  (програми)  промислової  та  дослід-
но-промислової розробки родовища (покладу) газу; ґ) за-
тверджує  правила  безпеки  постачання  природного  газу;  
д) забезпечує організацію та проведення аукціонів із про-
дажу  газового конденсату  та  скрапленого  газу;  е)  розро-
бляє державні цільові програми диверсифікації  джерел  і 
шляхів  постачання  природного  газу  [15];  здійснює  інші 
повноваження, передбачені законодавством України.

Державна  служба  геології  та  надр  України  (Держгео-
надра України)  є центральним органом виконавчої  влади, 
діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом 
Міністрів  України  через  Міністра  екології  та  природних 
ресурсів України,  входить  до  системи  органів  виконавчої 
влади  і  забезпечує  реалізацію  державної  політики  у  сфе-
рі  геологічного  вивчення  та  раціонального  використання 
надр. В аналізованій галузі вона: а) здійснює облік параме-
тричних,  пошукових,  розвідувальних  та  експлуатаційних 
газових свердловин; б) видає у встановленому порядку спе-
ціальні  дозволи  на  геологічне  вивчення  нафтогазоносних 
надр,  зокрема  дослідно-промислову  розробку  родовищ  із 
подальшим  видобуванням  газу  (промисловою  розробкою 
родовищ), будівництво та експлуатацію підземних споруд 
зберігання  газу;  в)  здійснює державний контроль  за  облі-
ком видобування газу та супутніх компонентів, контролює 
додержання  користувачами  нафтогазоносних  надр  умов 
дозволів на введення родовища або окремого покладу газу 
в дослідно-промислову та промислову розробку, погоджує 
норми відбору, втрат корисних копалин на підприємствах; 
г) затверджує геологоекономічну оцінку запасів газу та су-
путніх компонентів у встановленому порядку [17] тощо.

Так, Держгеонадра (як орган який відповідає за реалі-
зацію державної політики у сфері геологічного вивчення 
та раціонального використання надр) має бути перетворе-
но на сучасну сервісну службу, яка буде максимально ви-
користовувати свої можливості для  створення привабли-
вого  регуляторного  середовища.  Ураховуючи  специфіку 
та стратегічне значення видобутку вуглеводнів та спира-
ючись на міжнародний досвід, доцільно також розглянути 
можливість  створення  окремої  служби,  яка  б  займалась 
питанням реалізації державної політики у сфері викорис-
тання надр для видобутку нафти та газу з прямим підпо-
рядкуванням Кабінету Міністрів України [18].

Ще  одним  важливим  суб’єктом  є  Державна  комісія 
України  щодо  запасів  корисних  копалин  (далі  –  ДКЗ), 
утворена у квітні 1992 р. ДКЗ України проводить держав-
ну  експертизу матеріалів  геолого-економічної  оцінки  за-
пасів  родовищ  корисних  копалин,  узагальнює  практику 
застосування  законодавства  з  питань,  що  входять  до  її 
компетенції,  розробляє  пропозиції  щодо  його  вдоскона-
лення.  Головними  завданнями  ДКЗ  України  є  встанов-
лення кондицій на мінеральну сировину для обчислення 
запасів корисних копалин у надрах та прийняття рішень 
щодо кількості, якості та ступеня вивченості запасів розві-
даних родовищ корисних копалин і стану підготовленості 
до промислового освоєння [19].

Окремо  слід  указати  на  такого  суб’єкта,  як  Держав-
не  агентство  з  енергоефективності  та  енергозбереження 
України  (Держенергоефективності),  що  є  центральним 
органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується 
і координується Кабінетом Міністрів України через віце-
прем’єр-міністра України – Міністра регіонального розви-
тку,  будівництва  та житлово-комунального  господарства, 
який  реалізує  державну  політику  у  сфері  ефективного 
використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбе-
реження,  відновлюваних  джерел  енергії  та  альтернатив-
них видів палива  [20]. Воно створене у квітні 2011 року 
шляхом  реорганізації  Національного  агентства  України 
з  питань  забезпечення  ефективного  використання  енер-

гетичних ресурсів  (утворене у грудні 2005 року) та Дер-
жавної  інспекції  з  енергозбереження  (заснована у травні 
1996 року) [16]. Основними завданнями Держенергоефек-
тивності  є  безпосередньо  реалізація  державної  політики 
у сфері ефективного використання паливно-енергетичних 
ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енер-
гії  та  альтернативних  видів  палива.  Воно  бере  участь  у 
розробленні  критеріїв  сталості  для  рідкого  та  газоподіб-
ного палива, що виробляється з біомаси [20]. 

Національна  комісія,  що  здійснює  державне  регулю-
вання у сферах енергетики та комунальних послуг (Регу-
лятор),  є  незалежним  державним  колегіальним  органом, 
метою діяльності якого є державне регулювання, моніто-
ринг та контроль за діяльністю суб’єктів господарювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг [21]. Вона ство-
рена у серпні 2014 року шляхом фактичного об’єднання 
функцій  Національної  комісії  регулювання  енергетики 
(НКРЕ, створена у грудні 1994 року) та Національної ко-
місії, що  здійснює  державне  регулювання  у  сфері  кому-
нальних послуг (Нацкомпослуг) [16]. Регулятор здійснює 
державне регулювання, моніторинг та контроль за діяль-
ністю  суб’єктів  господарювання  у  сферах  енергетики  та 
комунальних послуг, зокрема діяльності з транспортуван-
ня, розподілу, зберігання (закачування, відбору), надання 
послуг установки LNG, постачання природного газу [21].

Особливим  суб’єктом  у  межах  аналізованої  галузі,  на 
наш погляд, є Національна акціонерна компанія «Нафтогаз 
України» та товариства, що входять до її групи (Акціонерне 
Товариство  «Укргазвидобування»,  Акціонерне  товариство 
«Укртрансгаз»  тощо).  Вона  провадить  діяльність  із  поста-
чання природного газу всім категоріям споживачів відповід-
но  до  вимог  Закону України  «Про  засади  функціонування 
ринку природного газу». Із 01.11.2018 Кабінетом Міністрів 
України визначено ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафто-
газ України», як постачальника із спеціальними обов’язками 
для  забезпечення  загальносуспільних  інтересів  у  процесі 
функціонування ринку природного газу [22].

Наприклад,  Акціонерне  Товариство  «Укргазвидобу-
вання»  –  100%  дочірнє  підприємство  ТОВ  «Газопоста-
чальна компанія «Нафтогаз України». Воно веде розробку 
газових,  нафтогазоконденсатних  родовищ  у  Харківській, 
Полтавській, Сумській, Донецькій, Луганській, Дніпропе-
тровській,  Львівській,  Івано-Франківській,  Закарпатській, 
Чернівецькій та Волинській областях. Геологорозвідуваль-
ні роботи компанії з пошуку нових родовищ вуглеводнів ве-
дуться в Дніпровсько-Донецькій западині, у Карпатському 
регіоні. Філією АТ «Укргазвидобування» є БУ «Укрбургаз» 
– найбільше бурове підприємство в Україні. Чотири відді-
лення бурових робіт, відділення технологічного транспорту 
та спецтехніки, що входять до складу філії, виконують по-
вний спектр робіт із будівництва свердловин [23].

Окремою ланкою системи публічного адміністрування 
досліджуваної галузі є представники Асоціації газовидо-
бувних компаній України – найбільше об’єднання вітчиз-
няних газовидобувних компаній, до складу якого входить 
Укргазвидобування, ДТЕК Нафтогаз, Burisma Group, Ук-
рнафтобуріння, Geo Alliance Group, Smart Energy, Куб-Газ 
та Полтавська газонафтова компанія. Мета – сприяти зміц-
ненню енергетичної та економічної безпеки України [24]. 
Шляхом  проведення  обговорень,  зустрічей  та  круглих 
столів вони безпосередньо роблять внесок у розвиток та 
покращення  публічного  адміністрування  газовидобувної 
галузі України.

Висновки. Усе вищенаведене дає можливість сформу-
лювати висновок, згідно з яким публічне адміністрування 
газовидобувної  галузі  України  здійснюється  нормативно 
сформованим  невичерпним  переліком,  уповноважених 
адміністративною нормою, суб’єктів, повноваження яких 
спрямовані  на  врегулювання  відносин у  сфері  газовидо-
бування  та  забезпечення  основних  засад  реалізації  такої 
діяльності. 
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До  цього  переліку  входить  дворівнева  система 
суб’єктів:

а)  загальні  –  представники  управління  суспільством: 
Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Мініс-
терство екології та природних ресурсів України, Міністер-
ство фінансів України, Міністерство юстиції України, Мі-
ністерство  аграрної  політики  та  продовольства  України, 
Міністерство  соціальної  політики України, Міністерство 
економічного розвитку і торгівлі України, Державна служ-
ба  України  з  питань  праці,  Державна  фіскальна  служба 
України, Державна служба статистики України, Державне 
агентство з питань електронного урядування, Антимоно-
польний комітет, Офіс ефективного регулювання;

б) спеціальні – представники управління нафтогазовою 
промисловістю, зокрема галуззю газовидобутку, надання в 
їх межах адміністративно-сервісних послуг: Міністерство 
енергетики  та  вугільної  промисловості  України,  Держав-
на  служба  геології  та  надр  України,  Державне  агентство 
з  енергоефективності  та  енергозбереження  України,  Дер-
жавна  комісія України  по  запасах  корисних  копалин, На-
ціональна  комісія,  що  здійснює  державне  регулювання  у 
сферах  енергетики  та  комунальних  послуг,  Національна 
акціонерна компанія «Нафтогаз України» та товариства, що 
входять до  її групи (Акціонерне Товариство «Укргазвидо-
бування», Акціонерне товариство «Укртрансгаз», тощо) та 
представники Асоціації газовидобувних компаній України. 
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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМИ ПРИНЦИПІВ АДМІНІСТРАТИВНО-
ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДНОСИН У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ

GENERAL CHARACTERISTICS OF THE SYSTEM OF PRINCIPLES OF ADMINISTRATIVE 
AND LEGAL PROVISION OF RELATIONS IN THE HEALTH CARE SPHERE IN UKRAINE
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У статті визначено систему принципів адміністративно-правового забезпечення відносин у сфері охорони здоров’я в Україні, а також 
надано її загальну характеристику. Систему вказаних принципів визначено як багатокомпонентне стабільне явище, що складається з 
окремих принципів і груп, які визначають засади адміністрування сфери охорони здоров’я, організацію роботи системи закладів охорони 
здоров’я та надання медичної допомоги. Наголошено, що значна частина розглядуваних принципів стосуються організації здійснення 
професійної діяльності лікарів та інших медичних працівників, зокрема морально-етичний аспект провадження лікарської діяльності.

Ключові слова: принципи, принципи адміністративного права, система принципів адміністративно-правового забезпечення, адміні-
стративно-правові відносини у сфері охорони здоров’я, медична реформа.

В статье определена система принципов административно-правового обеспечения отношений в сфере здравоохранения в Украине, 
а также дана ее общая характеристика. Система указанных принципов определена как многокомпонентное стабильное явление, со-
стоящее из отдельных принципов и их групп, определяющих основы администрирования сферы здравоохранения, организацию работы 
системы учреждений здравоохранения и оказания медицинской помощи. Подчеркнуто, что значительная часть рассматриваемых прин-
ципов относится к организации осуществления профессиональной деятельности врачей и других медицинских работников, включая 
морально-этический аспект врачебной деятельности.

Ключевые слова: принципы, принципы административного права, система принципов административно-правового обеспечения, 
административно-правовые отношения в сфере здравоохранения, медицинская реформа.

The author of the article has defined the system of principles of administrative and legal provision of relations in the health care sphere in 
Ukraine, as well has provided its general characteristic. The system of these principles has been defined as a multi-component stable phenom-
enon consisting of separate principles and their groups that determine the principles of administration of the health care sector, organization of 
work of the system of health care institutions and provision of medical care. It has been emphasized that a considerable part of the researched 
principles concern the organization of carrying out professional activity of doctors and other medical employees, including the moral and ethical 
aspect of the conduct of medical activities.

Key words: principles, principles of administrative law, system of principles of administrative and legal provision, administrative and legal 
relations in the health care sphere, medical reform.

Постановка проблеми. Принципам  у  юриспруден-
ції  відведена  особлива  роль.  Вони  окреслюють  основні 
вектори розвитку правовідносин, межі,  а  також безпосе-
редньо  впливають  на  змістовне  наповнення.  Значущість 
принципів полягає  і в тому, що вони є фундаментом для 
виникнення правовідносин, будучи визначальними цінніс-
ними орієнтирами для встановлення правих норм, якими 
вони регулюються, а тому можуть їх «заміняти», коли ви-
рішення будь-якого питання залишилось поза їх регламен-
тацією. У такому разі, окрім відомих способів вирішення 
цієї проблеми (йдеться про застосування аналогії права та 
аналогії закону), суб’єкт реалізації правових норм має ке-
руватись принципами, характерними для тієї сфери, в якій 
виникли такі правові відносини. Поряд з останніми є і за-
гальні юридичні  засади,  притаманні  всім  галузям права, 
зокрема принцип свободи, справедливості, рівності, гума-
нізму,  демократизму,  законності.  На  основі  перелічених 
загальних  юридичних  принципів  не  тільки  формуються 
інші специфічні принципи, а й здійснюється регулювання 
правовідношень  у  різноманітних  суспільних  сферах,  зо-
крема охорони здоров’я. Функціонування сфери охорони 
здоров’я  забезпечує  реалізацію  суттєвих  і  визначальних 
конституційних норм, які, закріплюючи право людини на 
здоров’я, життя, честь, гідність, недоторканість і безпеку, 
покладають на державу обов’язок захищати, охороняти та 
сприяти  у  реалізації.  Частково  це  стає  можливим  за  до-
помогою виникнення та розвитку правовідносин у сфері 
охорони здоров’я, які будуються на сукупності принципів, 
що утворюють окрему систему.

Визначення  системи  принципів  адміністративно-пра-
вового забезпечення системи охорони здоров’я зумовлене 

використанням оновленого сучасного підходу до її органі-
зації  та наближення до європейських стандартів саме як 
державної діяльності в межах реалізації соціальної функ-
ції, а не віднесення до «особистих проблем» кожного гро-
мадянина,  який потребує медичної  допомоги. До  того ж 
це дозволить виділити основні напрями публічного управ-
ління  сферою  охорони  здоров’я  та  визначити  коло  про-
блем, які потребують вирішення на законодавчому рівні, 
сприятиме  підвищенню  рівня  захисту  прав  потенційних 
пацієнтів  і  як  реалізації  заходів щодо  надання  медичної 
допомоги  населенню,  дозволить  запровадити  та  провес-
ти результативні загальнодержавні, регіональні та місцеві 
програми охорони здоров’я.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сутність і 
зміст принципів адміністративно-правового забезпечення 
відносин у різних сферах, зокрема охорони здоров’я, були 
предметом дослідження вчених у галузі адміністративно-
го права: В.Б. Авер’янова, В.М. Бевзенко, В.В. Галунька,  
Т.О. Коломоєць, О.В. Кузьменко, В.І. Курила, І. Ю. Скир-
ди, С. Г. Стеценка, В.І. Теремецького, М.Б. Щербиніни та 
інших.  Тим  часом  принципи  адміністративно-правового 
забезпечення відносин у сфері охорони здоров’я як єдина 
цілісна система,  її характеристика та складники залиши-
лись поза увагою сучасної адміністративно-правової док-
трини, що негативно відображається на з’ясуванні сутнос-
ті кожного окремого принципу.

Метою статті  є  визначення ознак, притаманних сис-
темі  принципів  адміністративно-правового  забезпечення 
відносин у сфері охорони здоров’я в Україні шляхом до-
слідження окремих складників зазначеної системи та на-
дання характеристики.
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Виклад основного матеріалу. Змістовну сутність пра-
вових  принципів  можна  звести  до  таких  положень:  по-
перше, вони вміщують найважливіші суспільні цінності та 
уявлення про право, справедливість і законність; по-друге, 
на  підставі  таких  принципів  виникають  правові  норми,  а 
тому вони є основою, межами та орієнтирами для правових 
норм і правовідносин, які вони регулюють; по-третє, прин-
ципи не завжди відбиваються у правових нормах, тому їх 
доцільно відрізняти від норм-принципів, які закріплюють-
ся в нормативно-правових актах; по-четверте,  відбивають 
найзагальніші засади правової системи чи окремої сфери, 
в якій здійснюється правове регулювання; по-п’яте, право-
ві принципи є більш стабільними, ніж правові норми, що 
пояснюється  достатньо  довгим  процесом  становлення  та 
утвердження  під  впливом  багатьох  соціальних  чинників; 
по-шосте,  мають  не  меншу  юридичну  силу,  ніж  право-
ві норми,  а  тому  за відсутності  тих чи  інших юридичних 
норм, які підлягають застосуванню, необхідно керуватись 
правовими принципами; по-сьоме, визначають головні на-
прями правотворчості та правозастосування.

Водночас дослідження системи принципів адміністра-
тивно-правового  забезпечення відносин у  сфері  охорони 
здоров’я  в Україні  не  є можливим без  з’ясування  змісту 
поняття  «адміністративно-правове  забезпечення».  Для 
цього  необхідно  звернутися  до  наукової  праці  О.М.  Гу-
міна  та Є.В. Пряхіна,  де  зроблено  висновок, що  адміні-
стративно-правове  забезпечення  доцільно  розглядати  у 
двох  розуміннях:  широкому  (як  упорядкування  суспіль-
них відносин уповноваженими на те державою органами, 
юридичне закріплення за допомогою правових норм, охо-
рона, реалізація і розвиток) та вузькому (визначення буде 
змінюватися залежно від того, про які суспільні відноси-
ни йтиметься)  [1,  с.  49]. Отже,  такі  суспільні  відносини 
регулюються нормами адміністративного права, а тому є 
адміністративно-правовими.

У  найзагальнішому  вигляді  адміністративно-право-
ві відносини у будь-якій сфері можна розглядати як сус-
пільні відносини, пов’язані з управлінськими процесами 
у сферах відання держави, врегульовані нормами адміні-
стративного права. Указані відносини виникають, розви-
ваються,  змінюються  та  припиняються  на  основі  специ-
фічних принципів адміністративного права, які є єдиним 
засобом регулювання. Принципи адміністративного права 
є  керівними  положеннями,  ідеями,  засадами,  які  окрес-
люють  основні  напрями  адміністративно-правового  ре-
гулювання  суспільних  відносин  у  сферах  віднесених  до 
відання  держави.  Достатньо  змістовно  їх  характеризує  
В.Б. Авер’янов: «Принципи адміністративного права вка-
зують  на  основні  риси,  сутнісні  характеристики,  зміст  і 
призначення всієї галузі адміністративного права, випли-
вають  з  окремих  правових  норм  або  формулюються  на 
основі  групи норм цієї  галузі  права,  пов’язані  з  іншими 
принципами, що регулюють  суспільну поведінку людей, 
однаково характеризують сутність і зміст як самої галузі 
права, так і тих суспільних відносин, що є предметом ре-
гулювання цієї галузі» [2, с. 80].

Принципи адміністративного права прийнято поділяти 
на загальні та спеціальні. Перша група випливає зі зміс-
ту положень Основного закону держави. Адміністративне 
право, будучи окремою галуззю права, як єдина система 
будується на загальних юридичних принципах, що дета-
лізуються у спеціальних. До загальних принципів адміні-
стративного права зараховують такі: «1) пріоритету прав 
і  свобод  людини  та  громадянина;  2)  верховенства  права 
та правового закону; 3) рівності однорідних суб’єктів ад-
міністративного  права  перед  законом;  4)  демократизму;  
5)  взаємної  відповідальності  суб’єктів  публічної  адміні-
страції  і  об’єктів  публічного  управління;  6)  гуманізму  і 
справедливості  у  взаємовідносинах  між  суб’єктами  пу-
блічної  адміністрації  та  об’єктами  публічного  управлін-
ня» [3, с. 48–49; 4, с. 10; 2, с. 80–82].

Спеціальні принципи адміністративного права додат-
ково класифікуються на основні принципи  та  такі, що  є 
характерними для окремих адміністративно-правових ін-
ститутів. Першу підгрупу спеціальних принципів адміні-
стративного права складають такі, як служіння публічної 
адміністрації  суспільству  й  людині,  обмеженості  втру-
чання публічної адміністрації в громадянське й особисте 
життя людини; принцип повноти прав і свобод громадян 
в  адміністративно-правовій  сфері,  зв’язаності  публічної 
адміністрації  законом  і  підконтрольності  суду;  5)  опти-
мального доповнення й урівноваження державно-владних 
повноважень  органів  виконавчої  влади  з  повноваження-
ми органів місцевого  самоврядування  полягає  у  наданні 
останнім необхідної юридичної свободи та самостійності 
у вирішенні окремо визначених питань із подальшим за-
конодавчим закріпленням таких можливостей; 6) гласнос-
ті  публічної  адміністрації;  7)  відповідальності  публічної 
адміністрації;  8)  самостійності  публічної  адміністрації  
[3, с. 54–57].

Р.С. Мельник і В.М. Бевзенко серед принципів адміні-
стративного права пропонують виділяти «принцип верхо-
венства  права,  принцип  законності,  принцип юридичної 
визначеності, принцип заборони свавілля, принцип досту-
пу  до  незалежного  та  безстороннього  суду,  принцип  до-
тримання прав людини, принцип заборони дискримінації 
та  рівність  перед  законом,  принцип  ієрархічної  вищості 
закону, принцип заснованості на законі, принципи належ-
ного  врядування,  принцип  участі  у  прийнятті  рішення, 
принцип прозорості, принцип підзвітності, принцип ефек-
тивності; принцип неупередженості» [4, с. 67–88]. Аналіз 
перелічених  принципів  дозволяє  стверджувати, що  вони 
більш конкретно визначають діяльність суб’єктів публіч-
ного управління, яка охоплюється предметом адміністра-
тивного права, а тому органічно доповнюють розглянуту 
вищу групу принципів.

Адміністративно-правове  забезпечення  тієї  чи  іншої 
сфери  передбачає  здійснення  різноманітних  управлін-
ських  дій  і  ухвалення  управлінських  рішень.  Тому  для 
встановлення  системи  принципів  адміністративно-пра-
вового  забезпечення  сферою  охорони  здоров’я  України 
вважаємо  необхідним  розглянути  принципи  державного 
управління  −  «об’єктивно  зумовлені  нормативні  засади, 
що є своєрідним відображенням законів і закономірностей 
суспільного розвитку, соціальних потреб, цінностей, зако-
нів  і  закономірностей управління,  закріплені в Основно-
му Законі, в юридичних актах у вигляді керівних правил 
і норм поведінки, що відповідають цілям діяльності сис-
теми управління і визначають вимоги до системи, струк-
тури,  організації  та  процесу  управління»  [5,  c.  39–40]. 
Особливість  таких  засад  у  загальній  системі  принципів 
адміністративно-правового  забезпечення  полягає  в  тому, 
що вони не є суто юридичними, оскільки формуються пе-
реважно під впливом науки теорії державного управління, 
в якій вони ще не знайшли уніфікованого закріплення.

Ураховуючи значущість сфери охорони здоров’я та те, 
що обов’язок забезпечення  її функціонування покладено 
на державу, а точніше на спеціально уповноважені орга-
ни державної влади, не дивно, що вона є предметом до-
слідження вчених-адміністративістів. Так, В.Ю. Стеценко 
розглядає  її  як «систему заходів, що здійснюються  з ме-
тою збереження та відновлення фізіологічних  і психоло-
гічних функцій, оптимальної працездатності та соціальної 
активності людини за максимальної біологічно можливої 
індивідуальної  тривалості  її  життя»  [7,  с.  354].  Отже,  в 
адміністративному праві сфера охорони здоров’я розгля-
дається як цілісна система взаємопов’язаних дій і заходів 
управлінського, правового та економічного характерів, які 
здійснюються з метою забезпечення її функціонування та 
перспективного розвитку, де основним засобом регуляції 
є адміністративно-правові норми. Такій системі властиві 
власні  специфічні  принципи,  які  відбивають  особливос-
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ті  її функціонування.  Зазначимо  і  те, що  в  умовах  євро-
пейської  інтеграції  та  проведення  масштабної  медичної 
реформи  оновлення  та  переосмислення  сутності  низки 
принципів функціонування системи охорони здоров’я на-
буває особливої актуальності. Переходячи безпосередньо 
до  визначення  принципів  сфери  охорони  здоров’я Укра-
їни,  вважаємо необхідним  зробити  застереження  про  те, 
що останні необхідно розглядати з урахуванням принци-
пів, на яких ґрунтується медична реформа.

Основні  принципи  охорони  здоров’я  закріплені  у 
профільному  законодавчому  акті  –  «Основах  законодав-
ства України про охорону  здоров’я»: «визнання охорони 
здоров’я  пріоритетним  напрям  діяльності  суспільства  і 
держави, одним  із головних чинників виживання та роз-
витку народу України; дотримання прав і свобод людини 
і  громадянина у сфері охорони здоров’я та забезпечення 
пов’язаних  із  ними  державних  гарантій;  гуманістична 
спрямованість,  забезпечення  пріоритету  загальнолюд-
ських цінностей над класовими, національними, групови-
ми або індивідуальними інтересами, підвищений медико-
соціальний захист найбільш вразливих верств населення, 
рівноправність  громадян, демократизм  і  загальнодоступ-
ність медичної допомоги та інших послуг у сфері охорони 
здоров’я, відповідність до завдань  і рівня соціально-еко-
номічного  та  культурного  розвитку  суспільства,  наукова 
обґрунтованість, матеріально-технічна  і фінансова забез-
печеність;  орієнтація  на  сучасні  стандарти  здоров’я  та 
медичної  допомоги,  поєднання  вітчизняних  традицій  і 
досягнень зі світовим досвідом у сфері охорони здоров’я, 
попереджувально-профілактичний характер, комплексний 
соціальний,  екологічний  та медичний  підхід  до  охорони 
здоров’я, багатоукладність  економіки охорони  здоров’я  і 
багатоканальність її фінансування, поєднання державних 
гарантій  із  демонополізацією  та  заохоченням  підприєм-
ництва  і конкуренції; децентралізація державного управ-
ління, розвиток самоврядування закладів та самостійнос-
ті працівників охорони здоров’я на правовій і договірній 
основі» (ст. 4) [8].

Розглядаючи процес реформування вказаної сфери та 
принципів, на підставі яких він здійснюється, слід зупи-
нитися на двох підходах: доктринальному і нормативному. 
Представники доктринального підходу  (М.Б. Щербиніна 
та І.Ю. Скирда) виділяють такі принципи: справедливості, 
солідарності,  орієнтованості  на покращення  громадсько-
го здоров’я, задоволення справедливих потреб населення, 
покращення якості медичної допомоги, результативності, 
ефективності, участі громадськості у формуванні політи-
ки  [9].  Принципи  другої  групи  (нормативної)  викладені 
в Національній стратегії реформування системи охорони 
здоров’я в Україні на період 2015–2020 років:

1) принцип надання гарантованого пакету послуг, який 
має бути доступний кожному, незалежно від соціального 
статусу, релігійних і політичних поглядів, культурних упо-
добань тощо. Водночас особлива увага має бути приділена 
соціально вразливим категоріям населення, котрі, як пра-
вило, частіше за інші групи мають проблеми зі здоров’ям;

2) принцип дотримання національних стандартів якос-
ті та професіоналізму, що передбачає надання першоклас-
ної ефективної та безпечної медичної допомоги, чому має 
сприяти систематичний професійний розвиток медичного 
персоналу та власне управлінських процесів у цій сфері;

3) принцип взаємоповаги пацієнтів та медичних пра-
цівників,  що  закріплює  модель  партнерських  відносин 
між  лікарем  і  пацієнтом,  засновану  на  почуттях  поваги 
один  до  одного,  турботи  та  співчуття  з  боку  медичного 
працівника та шанобливого ставлення з боку громадян;

4)  принцип  співпраці  різних  секторів  економіки, 
служб, організацій в  інтересах пацієнтів,  громад та  , що 
стосується самої системи охорони здоров’я у контексті на-
лагодження відносин з іншими органами державної влади, 
юридичними особами, громадськими об’єднаннями, бла-

годійними фондами та організаціями задля забезпечення 
нормального рівня здоров’я населення;

5) принцип співвідношення ціни та якості і найбільш 
ефективного, справедливого та стійкого використання об-
межених ресурсів, що стосується цільового використання 
бюджетних коштів;

6) принцип підзвітності громадам і пацієнтам, що пе-
редбачає  надання  доступу  до  інформації,  яка  стосується 
показників здоров’я населення та надання систематичних 
звітів органів державної влади та медичних установ про 
діяльність у цій сфері [10, с. 16–17].

Вагоме значення в процесі формування та утверджен-
ня  принципів  адміністративно-правового  забезпечення 
відносин  у  сфері  охорони  здоров’я  в Україні  відіграють 
міжнародні приписи – керівні засади функціонування, які 
є загальноприйнятими та визнаються у всьому світі. Вони, 
як правило, відображаються у формі принципів або окре-
мих положень – стандартів і закріплюються в спеціалізо-
ваних нормативно-правових актах, серед яких Женевська 
декларація  1948  року,  Дванадцять  принципів  організації 
охорони здоров’я для будь-якої національної системи охо-
рони  здоров’я  1963  року, Міжнародний  кодекс медичної 
етики 1983 року, Гельсінська декларація 2008 року тощо.

Висновки.  Підсумовуючи  викладене,  можемо  виді-
лити  такі  характерні  риси  системи принципів  адміністра-
тивно-правового  забезпечення  відносин  у  сфері  охорони 
здоров’я в Україні: а) багатокомпонентність (зазначена сис-
тема складається з декількох самостійних груп-принципів);  
б) загальна стабільність, яку забезпечує незмінність осно-
вних принципів функціонування системи охорони здоров’я 
поряд  із  плинністю  інших;  в)  її  складають  принципи  та 
норми-принципи, останні відображаються в національних 
і міжнародних нормативно-правових актах; г) містить уста-
лені принципи та  інші положення у формі керівних засад 
і  ідей,  які  стосуються  функціонування  системи  охорони 
здоров’я, здійснення медичної практики та роботи персона-
лу; ґ) чітка систематизація, яка передбачає упорядкованість 
і  ієрархічність груп-принципів у межах указаної системи; 
д) така система не є суто юридичної конструкцією, оскільки 
її окремі складники (групи-принципи та принципи) містять 
особливості,  пов’язані  з  управлінськими  процесами  цієї 
сфери та власне провадженням медичної практики.

Виділені  ознаки  дають  можливість  представити  сис-
тему принципів адміністративно-правового забезпечення 
відносин у сфері охорони здоров’я в Україні як багатоком-
понентне стабільне ієрархічне утворення структурованих 
принципів і норм-принципів (закріплених у національно-
му та міжнародному законодавстві) та інших положень у 
формі керівних  засад  і  ідей юридичного,  управлінського 
та медичного  характеру,  які  стосуються функціонування 
системи  охорони  здоров’я,  зокрема  провадження медич-
ної практики та організації роботи медичного персоналу. 
До неї входять такі групи принципів: 1) загальноправові 
(свободи,  справедливості,  рівності,  гуманізму,  демокра-
тизму,  законності),  адміністративного  права  (загальні  та 
спеціальні); 2) державного управління (принципи, що за-
стосовуються в системі державного управління, організа-
ційно-технологічні  принципи  регіонального  і  місцевого 
управління,  принцип  делегування  повноважень  не  кон-
кретним особам, а безпосередньо посадам, яку займає пра-
цівник,  суспільно-політичні  принципи,  структурні  прин-
ципи, принцип оптимізації управління); 3) сфери охорони 
здоров’я;  4)  реформування  системи  охорони  здоров’я;  
5) міжнародні принципи у сфері охорони здоров’я).

Водночас виокремлення наведених вище структурних 
елементів  системи  принципів  адміністративно-право-
вого  забезпечення  відносин  у  сфері  охорони  здоров’я  в 
Україні  дасть  змогу  комплексно  підійти  до  дослідження 
змістовного наповнення кожного з принципів адміністра-
тивно-правового  забезпечення відносин у  сфері  охорони 
здоров’я як елементів суцільної системи.
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ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ

LEGAL BASIS OF PROVISION OF NATIONAL SECURITY IN UKRAINE

Кобко Є.В.,
кандидат юридичних наук, доцент,

доцент кафедри адміністративного права і процесу
Національної академії внутрішніх справ

Не можна зрозуміти проблематику національної безпеки держави та причини, які породжують необхідність її удосконалення, без 
аналізу її правової бази. Досліджено питання правового забезпечення національної безпеки в Україні. Автором проаналізовано основні 
національні нормативні акти у цій сфері та наголошено на недоліках цих актів, запропоновано зміни до деяких із них.

Ключові слова: національна безпека України, оборона, національні інтереси, правові засади, конституція, міжнародне співтовари-
ство, НАТО

Невозможно понять проблематику национальной безопасности государства и причины, порождающие необходимость ее совершен-
ствования, без анализа ее правовой базы. Исследован вопрос правового обеспечения национальной безопасности в Украине. Автором 
проанализированы основные национальные нормативные акты в этой сфере и отмечены их недостатки, предложены изменения в не-
которых из них.

Ключевые слова: национальная безопасность Украины, оборона, национальные интересы, правовые основы, конституция, между-
народное общество, НАТО.

It is not possible to understand the problems of security of the state and the reasons which give rise to the need for dismantling it without 
analyzing the legal basis of it. The issues of the legal providing of national safety of Ukraine are investigated. Revealed major problems of security 
of the state and proposals for improving legal security areas investigated. 

Key words: national security of Ukraine, defense, national interests, legal principles, constitution, Military Doctrine of Ukraine, international 
community, NATO.

Актуальність теми. Система національної безпеки є 
складним  і  багатоелементним  явищем,  що  проявляється 
у різних сферах суспільного життя. Важливим чинником 
позитивних змін у суспільстві є нормативно-правова база. 
Тому  постає  потреба  у  функціонуванні  системи  норма-
тивно-правових актів, які б ефективно регламентували всі 
компоненти національної безпеки в єдності. 

Сьогодні  в  Україні  правове  регулювання  різних  ас-
пектів забезпечення національної безпеки не охоплює всі 
напрями  функціонування  такого  механізму.  Сутність  та 
значення публічно-правового механізму забезпечення на-
ціональної безпеки не можна усвідомити без комплексно-
го вивчення його правових засад. Потреба в дослідженні 
та своєчасна модернізація не викликають сумнівів, оскіль-
ки правові акти у цій сфері ще не узгоджені.

Метою статті  є  комплексний  аналіз  правового  ре-
гулювання  публічно-правового  механізму  забезпечення 
національної  безпеки  для  визначення  його  структури  і 
напрямів удосконалення в умовах сучасних викликів та 
загроз. 

Наукова розробка. У  вітчизняній  юридичній  на-
уці проблематика забезпечення національної безпеки та 
оборони  відображена  в  роботах  таких  дослідників,  як  
Ю. Битяк, Ю. Барабаш, Р. Ботвінов, А. Гриценко, А. Да-
цюк, А. Єзеров, С. Здіорук, Є. Ковальов, Ю. Ковбасюк, 
О. Користін, О. Литвиненко, Н. Нижник, Г. Новицький, 
С. Погребняк, В. Пилипчук, Г. Ситник, С. Чумаченко та 
ін. Правові основи воєнної політики держави досліджу-
вали В. Богданович, О. Бодрук, В. Горовенко, М. Карпен-
ко, О. Литвиненко, В. Оборотов, В. Погорілко, О. Семен-
ченко,  О.  Чорноусенко  та  ін.  Законодавче  закріплення 
оборонних можливостей держави вивчали О. Бандурка, 
І.  Гаврада,  В.  Горбулін,  А.  Качинський,  Г.  Новицький, 
А.  Семенченко  та  ін.  Правове  регулювання  міжнарод-
ної  співпраці  щодо  забезпечення  національної  безпеки 
аналізували К. Дмітрієва, В. Желіховський, О. Козенко,  
М. Кордон, Ю. Максименко, Г. Почепцов, М. Співак та 
ін.  Незважаючи  на  те,  що  правові  засади  забезпечення 
національної  безпеки  стали  предметом  дослідження  ві-
тчизняних науковців-юристів, сьогодні відсутні комплек-
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сні розвідки, присвячені системному аналізу з урахуван-
ням сучасних змін у законодавстві. 

Виклад основного матеріалу.  Національна  безпека 
України сьогодні є одним з основних об’єктів державної 
політики, а її забезпечення – пріоритетною функцією дер-
жави. Система нормативно-правових актів у сфері забез-
печення  національної  безпеки  в  Україні  існує  тривалий 
час, але відповідне розуміння необхідності її комплексної, 
якісної переоцінки і модернізації прийшло після порушен-
ня державного суверенітету України. 

Правове забезпечення національної безпеки – процес 
створення і підтримки в потрібних межах конструктивних 
організацій  нормативно-функціональних  характеристик 
системи  національної  безпеки  за  допомогою  впорядку-
вального  впливу  нормативно-правових  засобів  [2]. Мно-
жинність  структурних  елементів  системи  національної 
безпеки зумовлює складність та багаторівневість її норма-
тивно-правового забезпечення. 

Правові основи національної безпеки України забезпе-
чують правову регламентацію організації і функціонуван-
ня  системи  забезпечення  національної  безпеки,  правові 
форми взаємодії  всіх ланок системи забезпечення націо-
нальної  безпеки,  створення  гарантій  законності  функці-
онування  суб’єктів  системи  забезпечення  національної 
безпеки, які б виключали можливість її протиправних дій 
у цій сфері, оптимальний розподіл повноважень між окре-
мими суб’єктами системи забезпечення національної без-
пеки [3]. Головне призначення нормативного закріплення 
публічно-правового механізму забезпечення національної 
безпеки – це гармонійне й ефективне досягнення цілей на-
ціональної безпеки. 

Публічно-правовий механізм забезпечення національ-
ної безпеки в Україні утворено відповідно до Конституції 
України.  Його  функціонування  та  поступовий  розвиток 
забезпечує  система  законів  та  підзаконних  нормативно-
правових актів, які можна поділити на дві групи: 1) ті, що 
безпосередньо  регулюють  суспільні  відносини  у  сфері 
забезпечення національної безпеки та оборони; 2) ті, що 
регулюють  інші  суспільні  відносини  та  опосередковано 
гарантують національну безпеку й оборону. Деталізують, 
гармонійно  доповнюють  і  конкретизують  чинне  законо-
давство  підзаконні  нормативно-правові  акти  у  сфері  за-
безпечення національної безпеки. 

Для  комплексного  розуміння  сутності  публічно-пра-
вового  механізму  забезпечення  національної  безпеки 
в  Україні  необхідним  є  аналіз  означених  складників. 
Першочергово  варто  дослідити  положення  Конституції  
України щодо  ефективності  закріплення  основних  засад 
національної безпеки.

У  Конституції  України  встановлено  основоположні 
засади публічно-правового механізму  забезпечення наці-
ональної безпеки. Так, у ст. 17 визнано найважливішими 
функціями держави та справою всього народу захист су-
веренітету  і  територіальної  цілісності  України,  забезпе-
чення її економічної та інформаційної безпеки [4]. Низка 
конституційних положень утворює гарантії забезпечення 
національної безпеки.

Конституція України закріплює основні повноваження 
інституцій, що входять до публічно-правового механізму 
забезпечення  національної  безпеки.  У  ст.  85  Основного 
Закону  до  повноважень  Верховної  Ради  України  відне-
сено призначення та звільнення з посади Голови СБУ, за-
твердження загальної структури, чисельності, визначення 
функцій СБУ, ЗСУ, інших військових формувань, а також 
МВС  України,  схвалення  рішення  про  надання  військо-
вої допомоги іншим державам чи про допуск підрозділів 
збройних сил інших держав на територію України тощо. 

Відповідно  до  ст.  106  Конституції  України,  Прези-
дент  України  є  Верховним  Головнокомандувачем  ЗСУ, 
призначає на посади та  звільняє  з посад вище військове 
командування, здійснює керівництво у сферах національ-

ної  безпеки  та оборони,  очолює РНБО України,  вносить 
до  парламенту  подання  про  оголошення  стану  війни  та 
приймає  рішення  про  використання  ЗСУ  та  військових 
формувань,  приймає  рішення  про  загальну  або  частко-
ву мобілізацію та введення воєнного стану [4]. У ст. 107 
Конституції України закріплено загальні засади правового 
статусу  РНБО України  як  координаційного  органу  з  пи-
тань  національної  безпеки  й  оборони  при  Президентові 
України.

Національна безпека є важливим інститутом у системі 
конституційного права України. Національна безпека вмі-
щує  конституційну  безпеку.  Проте  конституційні  засади 
публічно-правового механізму забезпечення національної 
безпеки не є системними і взаємоузгодженими. 

Конституція  України  утворює  основу  для  розвитку 
системи законів, що регулюють суспільні відносини у до-
сліджуваній сфері. Закони в галузі національної безпеки 
й оборони за своїм політико-правовим змістом посідають 
після Конституції  особливе місце, органічно розвивають 
її основні положення. Цим законам відводиться важлива 
роль у процесі захисту національних інтересів і гаранту-
вання в Україні безпеки особи, суспільства і держави від 
зовнішніх і внутрішніх загроз [5, с. 70]. Сьогодні в Україні 
прийнято систему законів, що в різних напрямах сприяють 
забезпеченню національної безпеки. Вони тісно пов’язані 
та невід’ємні від оборонного законодавства.

Базові закони, об’єктом правового регулювання яких є 
забезпечення національної безпеки й оборони, можна по-
ділити на такі основні групи залежно від предмета регу-
лювання:

– закони, що регулюють основні питання забезпе-
чення національної безпеки й оборони:  закони  Укра-
їни «Про  засади внутрішньої  і  зовнішньої політики» від 
01.07.2010  р.,  «Про  національну  безпеку  України»  від 
21.06.2018  р.,  «Про  основні  засади  забезпечення  кібер-
безпеки України» від 05.10.2017 р., «Про правовий режим 
воєнного стану» від 12.05.2015 р., «Про правовий режим 
надзвичайного  стану»  від  16.03.2000  р.,  «Про  оборону 
України» від 06.12.1991 р., «Про боротьбу з тероризмом» 
від 20.03.2003 р. та ін.

– закони, що регулюють правові статуси суб’єктів 
забезпечення національної безпеки і здійснення обо-
рони:  закони  України  «Про  Збройні  Сили  України»  від 
06.12.1991  р.,  «Про  Національну  гвардію  України»  від 
13.03.2014 р., «Про Раду національної безпеки і оборони 
України» від 05.03.1998 р.,  «Про Службу безпеки Украї-
ни» від 25.03.1992 р., «Про Державну прикордонну служ-
бу України» від 03.04.2003 р., «Про військовий обов'язок і 
військову службу» від 25.03.1992 р., «Про альтернативну 
(невійськову) службу» від 12.12.1991 р. та багато ін. 

– закони, що регулюють оборонно-промисловий 
комплекс:  закони  України  «Про  використання  ядерної 
енергії та радіаційну безпеку» від 08.02.1995 р., «Про дер-
жавне оборонне замовлення» від 03.03.1999 р. та ін.

Окремо  слід  вказати  на  підгрупи  законів,  що  вста-
новлюють  основи  забезпечення  державної  безпеки  та  її 
складників,  правовий  статус  правоохоронних  органів, 
регулюють  міжнародну  діяльність  держави  у  військовій 
сфері тощо. 

Доцільно акцентувати лише на деяких основних зако-
нах, що забезпечують засади національної безпеки й обо-
рони. 

Особливої уваги заслуговує Закон України «Про наці-
ональну безпеку України» від 21.06.2018 р.  [1]. Він став 
удосконаленою  формою  Закону  України  «Про  основи 
національної безпеки України» від 19.06.2003 р., що мав 
серйозні  недоліки  змістовного  характеру,  невиправдану 
складність,  термінологічну  неточність,  низку  прогалин, 
був  віддаленим  від  практики  і  стандартів  міжнародного 
співтовариства. Загалом, він не сприяв ефективній реаліза-
ції державної політики у сфері забезпечення національної  



242

№ 6 2018
♦

безпеки  та  адекватній  реакції  на  зміни  в  безпековій  
ситуації.

Ухвалення Закону України «Про національну безпеку 
України» від 2018 р. було заплановано в Стратегії націо-
нальної безпеки України від 26.05.2015 р. Закон орієнто-
вано на забезпечення процесу інтеграції України до НАТО 
та Європейського Союзу. Його особливістю є те, що його 
створено і прийнято в умовах реального військового кон-
флікту, що сприяло глибинному розумінню векторів роз-
витку безпекової політики України як в умовах конфлікту, 
так і в постконфліктний період.

Сучасні загрози гібридної війни продемонстрували не-
ефективність традиційних засобів та методів забезпечення 
національної безпеки. Одним із важливих завдань є гаран-
тування  інформаційної  та  кібербезпеки  на  законодавчому 
рівні. Наслідки кібератак на приватні та державні організа-
ції мають фінансово-економічний та соціальний характер, 
підривають стан національної безпеки. Тому був ухвалений 
Закон України «Про основні засади забезпечення кібербез-
пеки України» від 05.10.2017 р. У ньому закріплено низку 
ключових понять,  базових принципів  забезпечення  кібер-
безпеки; розроблено систему кібербезпеки, механізм реалі-
зації міжнародних стандартів кіберзахисту тощо.

Реальні загрози національній безпеці потребують зміс-
товного і оперативного реагування. Ефективні правові за-
сади діяльності збройних сил, військового командування, 
органів  публічної  влади  та  інших  суб’єктів  зумовлюють 
готовність держави перейти до особливого правового ре-
жиму воєнного стану в разі  загроз національній безпеці. 
Для  досягнення  цієї  мети  вдосконалено  Закон  України 
«Про правовий режим воєнного стану» від 12.05.2015 р., 
зокрема розширено та деталізовано зміст заходів воєнного 
стану, вдосконалено порядок застосування, доопрацьова-
но коло повноважень військового командування та інших 
суб’єктів тощо. 

Правове  регулювання  комплексного  публічно-пра-
вового  механізму  забезпечення  національної  безпеки 
не  обмежене  суто  зазначеними  спеціальними  законами. 
Конституційне,  адміністративне,  кримінальне,  цивільне, 
господарське,  екологічне,  інформаційне  законодавство 
в  межах  власного  предмета  законодавчого  регулюван-
ня  закріплює правові умови,  гарантії, форми, методи  за-
безпечення  національної  безпеки  і  здійснення  оборони. 
Нормативне  регулювання  публічно-правового  механізму 
забезпечення  національної  безпеки  посилюється  і  кон-
кретизується в системі підзаконних нормативно-правових 
актів. 

Підзаконні  нормативно-правові  акти  деталізують  по-
ложення чинного безпекового законодавства. Вони розро-
блені різними суб’єктами нормотворчості для всебічного 
забезпечення  практичної  реалізації  законів  у  досліджу-
ваній  сфері.  Залежно  від  суб’єкта  прийняття,  підзаконні 
нормативно-правові  акти  у  сфері  забезпечення  націо-
нальної безпеки можна класифікувати на ті, що приймає 
парламент, глава держави, уряд та центральні органи ви-
конавчої влади, місцеві державні адміністрації та ін. Про-
відними суб’єктами підзаконної нормотворчості з питань 
національної безпеки й оборони необхідно визнати Пре-
зидента України та Раду національної безпеки й оборони 
України.

Формування політики національної безпеки має бути 
спрямованим  на  визначення  завдань  і  цілей  такої  полі-
тики, що найбільш повно відображено в Стратегії націо-
нальної безпеки  [6].  Загалом,  саме програмні документи 
мають  особливе  значення  в  підзаконному  регулюванні 
функціонування  публічно-правового  механізму  забезпе-
чення національної безпеки.

Стратегія національної безпеки України, уведена в дію 
Указом Президента України від 06.05.2015 р., орієнтована 
на досягнення двох основних цілей, а саме: 1) мінімізації 
загроз  державному  суверенітету  та  створення  умов  для 

відновлення  територіальної  цілісності  України;  2)  утвер-
дження прав і свобод людини і громадянина, забезпечення 
інтеграції України до ЄС та формування умов для вступу в 
НАТО [7]. Цей підзаконний акт став основою для прийнят-
тя  інших  важливих  стратегічних  документів,  серед  яких 
Концепція розвитку сектора безпеки й оборони України, за-
тверджена Указом Президента України від 14.03.2016 р., що 
визначає систему поглядів на розвиток безпекових та обо-
ронних спроможностей України у середньостроковій пер-
спективі [8], Стратегія кібербезпеки України, затверджена 
Указом Президента України від 27.01.2016 р. [9], Доктрина 
інформаційної безпеки України,  затверджена Указом Пре-
зидента  України  від  29.12.2016  р.  [10]  та  інші.  Зазначені 
підзаконні акти визначають принципи забезпечення націо-
нальної безпеки, воєнного будівництва, протидії потенцій-
ним загрозам національним інтересам України. 

Окремо слід акцентувати на значенні Воєнної доктри-
ни  України  у  нормативному  забезпеченні  національної 
безпеки, що прийнята у новій редакції Указом Президента 
України від 24.09.2015 р. Вона є системою офіційних по-
глядів на причини виникнення, сутність і характер сучас-
них воєнних конфліктів, принципи й шляхи запобігання, 
підготовку держави до можливого конфлікту,  а  також на 
застосування військової сили для захисту державного су-
веренітету, територіальної цілісності, національних інтер-
есів  [11,  с. 20]. Воєнна доктрина України впливає на всі 
державні  структури,  інститути  громадянського  суспіль-
ства та на громадян країни у разі початку війни.

Розробники  обґрунтовують  нову  редакцію  доктрини 
анексією Криму та продовженням війни на  сході держа-
ви, а також зазначеним у доктрині руйнуванням «системи 
світової та регіональної безпеки». У доктрині Росію впер-
ше задекларовано противником, який має намір захопити 
частину  території  або  знищити  державність  України,  а 
також підкреслено, що держава має продовжити бороть-
бу  за  визволення  окупованих  російсько-терористичними 
формуваннями  територій  [12,  с.  20–21]. Документ  закрі-
плює потенційні та реальні загрози для України і вектори 
подолання. 

Система підзаконних актів у сфері забезпечення націо-
нальної безпеки є розгалуженою. Хоча вона і є органічним 
складником  правового  забезпечення  національної  безпе-
ки, проте ця система характеризується неузгодженістю. 

Чинне законодавство у сфері забезпечення національ-
ної безпеки потребує вдосконалення у частині  інтеграції 
України до НАТО. Урахування міжнародних стандартів у 
оборонній сфері  є важливим чинником визнання україн-
ського  суспільства  цивілізованим  членом  міжнародного 
співтовариства. 

Не  викликає  сумнівів  пріоритетність  міжнародних 
стандартів  у  сфері  забезпечення  національної  та  між-
народної  безпеки. Міжнародні  акти  є  складником  систе-
ми  нормативно-правових  актів,  що  закріплюють  засади 
національної  безпеки.  Системний  аналіз  міжнародних 
стандартів  у  сфері  забезпечення  національної  безпеки  й 
оборони заслуговує окремого дослідження у зв’язку з не-
обхідність комплексного вивчення. 

Україна  завжди  позиціонувала  себе  як  мирна  держа-
ва  та  невиправдано  не  приділяла  проблемам  зменшення 
рівня зовнішніх загроз достатньої уваги, що суттєво відо-
бразилось на якості сучасного безпекового законодавства.  
У війнах нового покоління (гібридних війнах) значно зрос-
тає роль правового,  економічного,  гуманітарного,  інфор-
маційного і психологічного складників боротьби. У зако-
нодавчо визначеному переліку мають бути конкретизовані 
інформаційні,  інформаційно-інструментальні  загрози  та 
загрози психологічні дії з території інших країн [13, с. 77]. 
Основна ж проблема  забезпечення національної  безпеки 
в Україні полягає у тому, що держава в частині правового 
забезпечення  безпекової  й  оборонної  діяльності,  вияви-
лась частково готовою реагувати на дії держави-агресора. 
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Висновки. Правові  засади  забезпечення  національної 
безпеки знаходять своє відображення у системі чинного за-
конодавства, яку складають закони України, підзаконні нор-
мативно-правові акти, міжнародні акти та договори, згоду 
на обов’язковість яких надано Верховною Радою України.

Систему законів та підзаконних нормативно-правових 
актів у цій сфері можна поділити на дві групи: 1) ті, що 
безпосередньо регулюють суспільні відносини у сфері на-
ціональної безпеки та оборони; 2) ті, що регулюють інші 
суспільні відносини та опосередковано гарантують наці-
ональну  безпеку. Деталізують  і  гармонійно  доповнюють 
чинне законодавство підзаконні нормативно-правові акти 
у сфері забезпечення національної безпеки. Конституцій-
не, адміністративне, кримінальне, цивільне, господарське, 

екологічне, інформаційне законодавство в межах власного 
предмета  законодавчого  регулювання  закріплює  правові 
умови, гарантії, форми, методи забезпечення національної 
безпеки. 

Правове  забезпечення  національної  безпеки  поси-
люється  і  конкретизується в  системі підзаконних норма-
тивно-правових актів. Система підзаконних актів у сфері 
забезпечення національної безпеки є розгалуженою та ха-
рактеризується неузгодженістю. Система чинного законо-
давства у сфері забезпечення національної безпеки потре-
бує вдосконалення в частині інтеграції України до НАТО. 
Урахування міжнародних стандартів у оборонній сфері є 
важливим чинником визнання українського суспільства як 
цивілізованого члена міжнародного співтовариства.
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Стаття присвячена проблемам функцій фінансового права. Аналізуються доктринальні підходи до розуміння функцій права. Акцен-
тується увага на питаннях ефективності функцій фінансового права. Досліджуються явні та латентні функції фінансового права, функції 
публічного фінансового контролю. Аргументовано, що функції фінансового права можна розглядати як похідні від функцій фінансів.

Ключові слова: функція, фінансове право, вплив, галузь, ефективність.

Статья посвящена проблемам функций финансового права. Анализируются доктринальные подходы к пониманию функций права. 
Акцентируется внимание на вопросах эффективности функций финансового права. Исследуются явные и латентные функции финан-
сового права, функции публичного финансового контроля. Аргументировано, что функции финансового права можно рассматривать как 
производные от функций финансов.

Ключевые слова: функция, финансовое право, влияние, отрасль, эффективность.

The article is devoted to problems of functions of financial law. The doctrinal approaches to the understanding of the functions of law are ana-
lyzed. The emphasis is on the issues of the effectiveness of the functions of financial law. The explicit and latent functions of financial law, functions 
of public financial control are explored. It is argued that the functions of financial law can be considered as derivatives of the functions of finance.

Key words: function, financial law, influence, branch, efficiency.

Постановка проблеми. Питання  функцій  фінан-
сового  права  у  вітчизняній  фаховій  літературі  є  ма-
лодослідженими.  Звісно,  є  певні  напрацювання,  де 
розглядаються окремі функції,  проте комплексне дослі-

дження досі відсутнє. Вважаємо за доречне звернути увагу  
на  те,  як  досліджуються  функції  фінансового  права,  а 
згодом  –  за  логікою  викладення  перейти  предметно  до 
окремих функцій.



244

№ 6 2018
♦

Метою статті є  дослідження  питань,  пов’язаних  із 
функціями фінансового права.

Виклад  основного  матеріалу.  Отже,  існує  думка,  що 
функції  фінансового  права  є  «проявом  його  іманентних, 
специфічних якостей, спрямованих на забезпечення пере-
розподільної  сутності  публічних  фінансів,  їх  упорядку-
вання та охорону. Наведені якості знаходять свій прояв в 
основних напрямах правового впливу на публічні фінан-
си» [1, с. 12].

Виходячи  з  подібної  інтерпретації,  в  різногалузевій 
науковій  літературі  під  функцією  розуміють  категорію 
системного підходу, що застосовується до характеристики 
будь-яких  систем  (соціальних,  технічних,  біологічних  та 
ін.)  і має своїм призначенням надати опис тієї діяльнос-
ті, яку система повинна здійснювати для досягнення своєї 
мети [2, с. 644], тобто, іншими словами, функції фінансо-
вого права відображають ту діяльність органів публічної 
влади,  що  регулюється  фінансово-правовими  нормами 
інституціонального характеру, а також безпосередньо сам 
масив  фінансово-правових  норм,  включаючи  юридичні 
засоби забезпечення їх практичної реалізації та загальної 
обов’язковості  в  суспільстві,  в  тому  числі  –  засоби  дер-
жавного примусу, що застосовуються в разі необхідності 
як реакція держави на порушення норм фінансового пра-
ва, які охороняються у відповідності до чинного законо-
давства.

Напрям правового впливу – це найбільш суттєвий ком-
понент у понятті «функція права». Він є своєрідною від-
повіддю права на  потреби  суспільного  розвитку,  резуль-
татом  законодавчої  політики,  що  концентрує  ці  потреби 
і  трансформує  їх  у  позитивне  право.  Отже,  виокремлю-
ються такі напрями фінансово-правового впливу: 1) бути 
загальнообов’язковим  критерієм  правомірної  поведінки 
у сфері публічних фінансів; 2) встановлювати та зберіга-
ти межі, в яких кожен  із учасників фінансових відносин 
є вільним у вираженні своєї волі; 3) стимулювати актив-
ність та  ініціативу учасників фінансових відносин  із ме-
тою розвитку публічних фінансів [1, с. 32]. Як наголошує 
Ю.Л.  Смірнікова,  будучи  способом  реалізації  державної 
фінансової політики, фінансово-правові засоби одночасно 
виконують забезпечувальну і обмежувальну функції. З од-
ного боку, вони є засобом забезпечення реалізації держав-
ної фінансової політики, оскільки без юридичного інстру-
ментарію така політика матиме декларативний характер, а 
з іншого – засобом її обмеження, оскільки правові засоби 
обмежують  довільне  втручання  в  соціально-економічне 
життя суспільства [3, с. 109]. Тобто простежується зв’язок 
функцій фінансового права, засобів впливу та фінансової 
політики держави.

Отже, функція вказує на зміст, структуру, напрями та 
межі діяльності держави в тій чи іншій сфері суспільних 
відносин,  включаючи фінансово-правову  як  одну  з  клю-
чових  для  гарантування  нормальної життєдіяльності  со-
ціуму  в  сучасних  соціально-економічних  умовах,  тобто 
кожна  функція  фінансового  права  завжди  являє  собою 
його динамічну характеристику,  зумовлену цілями та за-
вданнями  правового  регулювання,  що  цілеспрямовано 
здійснюється для реалізації бажаного впливу на стан фі-
нансово-правових відносин у суспільстві, характер яких є 
публічно-правовим, ураховуючи обов’язкову участь влад-
ного суб’єкта у структурі даного виду правових відносин.

Функціональна  характеристика фінансового  права  як 
галузі  права,  таким  чином, має  домінуюче  значення  для 
формування  комплексного  розуміння  внутрішньої  сут-
ності цієї галузі та визначення меж її впливу на поведінку 
суб’єктів правових відносин як із точки зору чинного зако-
нодавства, так і в частині побудови перспективної норма-
тивно-функціональної моделі в сучасних умовах розбудо-
ви в Україні правової, демократичної, соціальної держави.

Система функцій фінансового  права  включає  регуля-
тивну,  охоронну  та  стимулюючу  функції.  Це  іманентно 

притаманні  фінансовому  праву  функції.  Своєрідність  їх 
реалізації  в  галузі  публічних  фінансів  характеризує  фі-
нансове  право  як  специфічне  якісно  самостійне  правове 
утворення. Необхідність  існування фінансового права як 
правової галузі полягає в необхідності реалізації ним цих 
функцій [1, с.12, 33]. Із наведеною думкою можна погоди-
тися лише частково. Так, виникає питання щодо «своєрід-
ності  реалізації  функцій  фінансового  права».  Очевидно, 
що будь-які функції права мають реалізовуватися у відпо-
відній сфері належним чином. Завдяки цьому досягаєть-
ся ефективність правового регулювання. Також наявність 
функцій не є підставою виокремлення правової галузі. До 
того ж, вчений А.С. Ємельянов у системі галузевих фінан-
сово-правових функцій виокремлює лише загальні право-
ві функції, чого недостатньо для тих висновків, які форму-
лює цитований автор. 

Функції  фінансового  права  відображають  головні, 
основні  риси  фінансового  права  (точніше  –  фінансово-
правового регулювання), є зовнішнім проявом властивос-
тей його норм, спрямовані на вирішення тих завдань, які 
стоять  перед  відповідними  підгалузями  та  інститутами 
фінансового права.

Функції фінансового права – це об’єктивні,  відносно 
стійкі,  специфічні  властивості  фінансового  права  як  га-
лузі права, як правового регулятора суспільних відносин, 
зумовлені особливостями предмету і методу фінансового-
правового регулювання, спрямовані на забезпечення мож-
ливості вирішення завдань фінансового права. 

Завдання фінансового права – це імперативи, інструкції 
до бажаної поведінки відповідних суб’єктів, які формулю-
ються і закладаються у вигляді фінансово-правових норм, 
виходячи з того, що дотримання цих імперативів забезпе-
чує  досягнення  мети  фінансово-правового  регулювання. 
Завдання фінансового права мають складний зміст. Ґрунту-
ючись на завданнях кримінального права, сформульованих 
С.Ю. Тімохіним [4, с. 8], можемо стверджувати, що охорон-
не завдання диверсифікується за об’єктами фінансово-пра-
вової охорони; попереджувальне завдання включає в себе 
завдання загальної й окремої превенції. Конкретно-історич-
ний зміст завдань фінансового права визначається їх пред-
метним  наповненням,  яке  також  отримує  відображення  у 
формулюваннях фінансово-правових норм.

Існує  думка,  що  «публічна  фінансова  діяльність  є 
функцією  держави,  необхідність  якої  визначається  її  со-
ціальною  (громадською)  цінністю,  що  зумовлена  спря-
мованістю на  виконання публічних  завдань уповноваже-
ними суб’єктами в різних сферах суспільних відносин із 
використанням фінансово-правових  засобів  впливу. Роль 
публічної  фінансової  діяльності  в  системі  функцій  дер-
жави визначається тим, що, будучи напрямом діяльності 
держави, вона має власні об’єкт, методи впливу і принци-
пи;  невід’ємність  цієї  функції  зумовлена  тим, що  за  до-
помогою  публічної  фінансової  діяльності  створюється 
матеріальна основа для інших функцій держави» [5, с. 8].  
Із наведеним ми не можемо цілком погодитися. Діяльність 
– це процес активної взаємодії одних суб’єктів з іншими, 
суб’єктів з об’єктами, метою якого є задоволення якихось 
потреб, інтересів тощо. Публічна фінансова діяльність, у 
свою чергу, – це процес, пов’язаний із формуванням, роз-
поділом і витрачаннями коштів публічних грошових фон-
дів, проте це  аж ніяк не функція держави. Традиційно в 
теорії права до функцій держави (в розумінні функцій дер-
жавної  влади)  відносять  такі:  встановлення  норм  права, 
охорону норм права від можливих порушень, застосуван-
ня норм права. Тобто йдеться про правовстановлювальну, 
охоронну та правозастосовну функції. 

Вважаємо, що функції фінансового права можна роз-
глядати як похідні від функцій фінансів, проте, звісно, слід 
зважати на правову та економічну природу фінансів. 

Існує думка, що взаємозв’язок фінансового права та фі-
нансів проявляється двояко: з одного боку, сферою спеціаль-
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но-юридичного  впливу  виступають фінансові  відносини;  з 
іншого – реалізація функцій фінансів неможлива без фінан-
сово-правового регулювання. Найбільш поширеною є науко-
ва думка про виконання фінансами розподільної та контроль-
ної функцій. Також інколи автори стверджують, що фінанси 
не  виконують  функцію  фінансового  регулювання  (регуля-
тивну),  оскільки  діяльність  публічно-правових  суб’єктів  у 
фінансових відносинах не може бути віднесена до функцій 
фінансів. Функції фінансів реалізуються в процесі здійснен-
ня публічної фінансової діяльності і забезпечуються дією ре-
гулятивної функції фінансового права [3, с. 109].

Отже,  вчені  виокремлюють  такі  функції  публічних  
фінансів, як:

1)  розподільна (полягає в тому, що держава гарантує 
забезпечення відповідних суб’єктів необхідними фінансо-
вими ресурсами, підтримує суспільні пропорції між час-
тинами  сукупного  суспільного  продукту,  національного 
доходу, сприяє розширеному відтверенню. Ця функція ре-
алізується на стадії формування первинних фондів базо-
вого рівня (наприклад, доходів домогосподарств, прибут-
ків  підприємств),  сукупність  яких  формує  національний 
дохід держави) [6, с. 19];

2)  перерозподільна (реалізується у процесі перерозпо-
ділу коштів первинних фондів базового рівня. Так, під час 
сплати податків  і  зборів суми коштів переходять  із влас-
ності платника податків до власності держави чи органів 
місцевого самоврядування. Через бюджет чи інші публічні 
грошові фонди кошти перерозподіляються між розпоряд-
никами бюджетних коштів, які забезпечують їх освоєння); 

3)  контрольна (виявляється в ході контрольної діяль-
ності органів публічної фінансової діяльності);

4)  регулювальна,  чи  регулююча  (передбачає  участь 
органів публічної влади у створенні правового підгрунтя 
для  регулювання  відносин  у  сфері  публічних  фінансів. 
Окрім цього, дана функція реалізується у процесі регулю-
вання грошової маси, валютних резервів тощо); 

5)  стабілізаційна  (передбачає  забезпечення  стабіль-
ного  соціально-економічного  та  фінансового  стану  дер-

жави. Особливо важливим у цьому контексті є створення 
стабільного фінансового законодавства, що для України в 
сучасних реаліях є досить проблемним).

У  дослідженнях,  присвячених  проблемам  публічного 
фінансового контролю, вчені виокремлюють такі функції 
даного  контролю:  комунікативну,  превентивну,  аналітич-
ну,  інформаційну,  коригуючу,  координаційну,  соціальну, 
примусову  [7,  с.  6];  контрольну,  експертно-аналітичну, 
інформаційну, консультативну [8]. О.С. Койчева пропонує 
функції поділити на явні (відображені в нормативно-пра-
вових актах, що регулюють діяльність Рахункової палати: 
контрольна,  експертно-аналітична,  інформаційна,  кон-
сультативна); латентні (похідні від первинних, які можна 
виділити  в  процесі  функціонування.  Наприклад,  право-
охоронна функція) [9].

Висновки. Розглядаючи  функції  фінансового  права, 
варто  звертати  увагу  на  роль,  повноваження,  завдання 
суб’єктів публічної фінансової  діяльності,  держави  зага-
лом,  які  покликані  забезпечувати  потреби  суспільства  з 
дотриманням публічного фінансового інтересу. Розгляду-
вані функції є вираженням політичної сутності держави, 
оскільки  діяльність  у  сфері  публічних фінансів  держава 
здійснює в межах фінансової, економічної, грошово-кре-
дитної політики. 

Вважаємо  за  доречне  визначати  функції  фінансового 
права  крізь  вплив,  який  виявляється  в  межах  публічної 
фінансової діяльності, спрямований на досягнення мети, 
вирішення  завдань  фінансово-правового  регулювання  та 
реалізації публічного фінансового інтересу.

Ю.В. Пирожкова слушно наголошує на зв’язку функ-
цій та предмета відповідної галузі права [10, с. 20]. Отже, 
слід зважати на той факт, що правові галузеві функції ма-
ють хоча й не стійку, але все ж таки здатність до змін, вони 
можуть бути переосмислені, трансформовані.

Ефективність  функцій  фінансового  права  тим  вища, 
чим  більша  кількість  учасників  фінансових  правовідно-
син дотримується приписів фінансово-правових й  інших 
норм.
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Статтю присвячено аналізу компетенції центральних органів влади під час здійснення державного фінансового контролю у сфері 
державних і місцевих запозичень. Установлено, що центральні органи влади мають найширші можливості щодо застосування заходів 
реагування. спрямованих на усунення причин та умов, які сприяють учиненню порушень у сфері державних та місцевих запозичень.

Наголошено, що Верховна Рада України, Президент України та Кабінет Міністрів України очолюють систему суб’єктів державного 
фінансового контролю у сфері державних та місцевих запозичень.

Ключові слова: центральний орган влади, орган фінансового контролю, державні та місцеві запозичення, повноваження, контроль, 
регулювання.

Статья посвящена анализу компетенции центральных органов власти при осуществлении государственного контроля в сфере го-
сударственных и местных заимствований. Установлено, что центральные органы власти имеют самые широкие возможности по при-
менению мер реагирования, направленных на устранение причин и условий, способствующих совершению нарушений в сфере госу-
дарственных и местных заимствований.

Отмечено, что Верховная Рада Украины, Президент Украины и Кабинет Министров Украины возглавляют систему субъектов госу-
дарственного финансового контроля в сфере государственных и местных заимствований.

Ключевые слова: центральный орган власти, орган финансового контроля, государственные и местные заимствования, полно-
мочия, контроль, регулирование.

The article is devoted to the analysis of the competence of central authorities in the implementation of state control in the field of state and 
local borrowings. It has been established that central authorities have the widest possibilities to apply the response measures aimed at eliminating 
the causes and conditions of contributing to violations in the field of state and local borrowing.

It is noted that the Verkhovna Rada of Ukraine, the President of Ukraine and the Cabinet of Ministers of Ukraine are leading the system of 
subjects of state financial control in the sphere of state and local borrowings.

Key words: central authority, financial control body, state and local borrowing, powers, control, regulation.

Постановка проблеми. Державний фінансовий конт-
роль – одна з основних функцій держави, що забезпечує 
ефективне функціонування її фінансової системи. Ринкові 
умови, в яких сьогодні розвивається Україна (паралельно 
із систематичним контролем за фінансово-господарською 
діяльністю підприємств, установ та організацій усіх форм 
власності),  потребують посилення уваги до контролю  за 
використанням  державних  фінансових  ресурсів  отрима-
них шляхом  запозичень,  адже держава має  діяти  так,  як 
ефективний фінансовий механізм. І керівну роль при цьо-
му мають відігравати саме центральні органи влади.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значна 
кількість науковців та практиків присвячували свої дослі-
дження суб’єктному стану органів публічного фінансово-
го  контролю. Однак  ці  праці  або  зачіпали  тільки  окремі 
його  види  (парламентський,  президентський  тощо),  або 
були  зосереджені  на  окремих  сферах  контролю. Публіч-
ний  фінансовий  контроль  центральних  органів  влади  у 
сфері державних та місцевих запозичень раніше комплек-
сно не досліджувався, що вказує на актуальність обраного 
напряму наукового пошуку.

Виділення не вирішених раніше частин загальної про-
блеми.  Реформи, що  зараз  відбуваються  в  країні,  супро-
воджуються  кардинальною  перебудовою  управлінських 
функцій  держави,  вміщуючи  контрольні функції. Остан-
нім  часом  зроблено  ставку  на  звуження  спеціалізації 
контрольної діяльності, що призвело до створення великої 
кількості спеціалізованих органів, покликаних перекрити 
оперативну потребу в  здійсненні публічного контролю у 
всіх сферах фінансової діяльності. У довгостроковій пер-
спективі це має зняти навантаження з центральних орга-

нів влади й дозволити їм зосередитися на своїх основних 
завданнях,  однак  поки  що  не  слід  ігнорувати  потужний 
контрольний  потенціал  Верховної  Ради  України,  Прези-
дента України та Кабінету Міністрів України.   

Метою статті є визначення компетенції центральних 
органів влади під час здійснення державного фінансового 
контролю у сфері державних і місцевих запозичень.

Виклад основного матеріалу дослідження. Окрес-
лення  переліку  суб’єктів,  які  уповноважені  здійснювати 
на вищому рівні державний фінансовий контроль у сфері 
запозичень, пропонуємо розпочати з Парламенту. 

Відповідно  до  ст.  85 Конституції  України,  до  повно-
важень  Верховної  Ради  України  належить  затвердження 
Державного бюджету України та внесення змін до нього, 
контроль  за  виконанням  Державного  бюджету  України, 
прийняття  рішення  щодо  звіту  про  його  виконання,  за-
твердження  рішень  про  надання  Україною  позик  і  еко-
номічної допомоги іноземним державам та міжнародним 
організаціям, а також про одержання Україною від інозем-
них держав, банків і міжнародних фінансових організацій 
позик,  не  передбачених  Державним  бюджетом  України, 
здійснення контролю за використанням. 

Верховна  Рада України  приймає  закони,  якими  вста-
новлюється Державний бюджет України і бюджетна сис-
тема  України,  засади  створення  і  функціонування  кре-
дитного  та  інвестиційного  ринків,  порядок  утворення  і 
погашення державного внутрішнього і зовнішнього боргу, 
порядок випуску та обігу державних цінних паперів, види 
і типи (ст. 92 Конституції України).

Згідно з Бюджетним кодексом України, Верховна Рада 
України  здійснює  контроль  за  дотриманням бюджетного 
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законодавства  у  процесі  використання  кредитів  (позик), 
що  залучаються державою від  іноземних держав, банків 
і міжнародних фінансових організацій, а також здійснює 
контроль за діяльністю Рахункової палати щодо виконан-
ня нею повноважень, визначених законом (ч. 1 ст. 109 БК 
України) [1]. На жаль, ні Конституція, ні БК України не да-
ють чіткого уявлення щодо форм та методів контролю, за-
стосовуваних Парламентом у досліджуваній сфері, через 
що  виникають  труднощі  в  ідентифікації  виду  контролю 
(це  контроль  у  державному  регулюванні  чи  контроль  як 
функція управління, які. на думку вчених [2, с. 40], мають 
різну кінцеву мету). 

Безпосередня взаємодія Верховної Ради України з Ра-
хунковою палатою (зокрема попередній розгляд висновків 
і пропозицій Рахункової палати щодо результатів контро-
лю за дотриманням бюджетного законодавства) покладена 
на Комітет  із питань бюджету – один із найчисленніших 
за кількістю депутатів. До предметів відання Комітету на-
лежить державний внутрішній і зовнішній борг (Додаток 
до Постанови Верховної Ради України від 4 грудня 2014 р. 
№ 22-VІІІ) [3]. 

Основною формою роботи Комітету є планові та поза-
планові засідання. Для вирішення робочих питань прово-
дяться комітетські слухання та зустрічі. У складі Комітету 
плідно працює підкомітет із питань державного боргу та 
фінансування державного бюджету. 

Членами  Комітету  регулярно  проводяться  засідання 
круглих столів, зокрема 3 жовтня 2018 року у Верховній 
Раді України відбувся круглий стіл на тему «Парламент-
ський контроль у сфері публічних фінансів», у  засіданні 
якого взяли участь  інші народні депутати України, пред-
ставники Рахункової палати, вчені та міжнародні експер-
ти.  Учасники  обговорення  акцентували  увагу  на  важли-
вості  вдосконалення  державних  механізмів  контролю  у 
сфері  публічних  фінансів  на  законодавчому  рівні  та  по-
дальшому  впровадженні  міжнародних  стандартів  фінан-
сового контролю в Україні [4].

Інші комітети Верховної Ради України беруть участь у 
попередньому розгляді питання щодо Основних напрямів 
бюджетної  політики  на  наступний  бюджетний  період  та 
проекту закону про Державний бюджет України, а також 
попередньо розглядають питання про виконання Держав-
ного бюджету України (зокрема висновки і пропозиції Ра-
хункової палати щодо результатів контролю за дотриман-
ням бюджетного  законодавства)  в  частині, що  віднесена 
до компетенції комітетів (ч. 3 ст. 109 БК України).

Учені  виділяють  дві форми парламентського  контро-
лю  безпосередньо  (наприклад,  шляхом  заслуховування 
звітів  Кабінету  Міністрів  України,  проведення  «години 
запитань»,  парламентських  слухань)  і  через  свої  органи 
(комітети,  тимчасові  слідчі  комісії),  окремих  народних 
депутатів,  а  також  органи  зі  спеціальною  компетенцією 
(Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 
та Рахункову палату) [5, с. 14].

За часи незалежності Парламентом тричі проводилися 
парламентські слухання, присвячені питанням бюджетної 
політики (2004, 2005, 2006 рр.), в рамках яких наголошу-
валося на наближенні граничного рівня державного бор-
гу  до максимально  встановленого  розміру,  завдяки чому 
«проблема  державного  боргу  є  надзвичайно  болючою», 
висувалися  пропозиції  щодо  «здешевлення  запозичень, 
які  здійснює  уряд  і  не  тільки  уряд»,  задля  «збереження 
політики утримання низького рівня державної заборгова-
ності  пропонувалося  збільшити  інвестиційний  складник 
державного боргу» [6]. Винесення окремих проблем щодо 
державного  боргу  на  розгляд  усього Парламенту  вказує, 
що у скрутні для держави часи сфера запозичень охоплює 
більше  питань,  ніж  можна  вирішити  у  рамках  окремого 
парламентського комітету й потребує підсиленої уваги та 
контролю як із боку Верховної Ради України, так і спеціа-
лізованих органів державного контролю.

Місце  Президента  України  в  здійсненні  фінансово-
го  контролю  визначається  його  статусом  глави  держави. 
Так,  Президент  має  право  вето  щодо  ухвалених  Верхо-
вною Радою України законів із поверненням на повторний 
розгляд.  У  здійсненні  контрольних  повноважень  Прези-
дент спирається на створені ним консультативні, дорадчі 
та  інші  допоміжні  органи  і  служби. Його  вплив  на  стан 
фінансового  контролю  в  Україні  справляється  також  за-
вдяки утворенню, реорганізації та ліквідації за поданням 
Прем’єр-міністра  міністерств  та  інших  центральних  ор-
ганів виконавчої влади (зокрема тих, на які покладається 
здійснення  фінансового  контролю),  затвердженню  поло-
жень про них (з установленням завдань та функцій, прав 
та обов’язків тощо), а також через відповідні кадрові при-
значення [7, с. 100].

При Президентові України діє координаційний орган – 
Рада національної безпеки й оборони України (далі – РН 
БО), що може здійснювати контроль за публічною фінан-
совою  діяльністю.  РНБО  може  розглядати  питання,  що 
належать  до  сфери  організації  або  проведення  фінансо-
вої діяльності (зокрема сфери запозичень), та ухвалювати 
відповідні рішення. Прикладом є випуск єврооблігацій у 
2013 році на 3 млрд. $, який повністю викупила Росія, а 
тепер судиться з Україною за цей борг. Зараз обидва росій-
ських держбанки (ВТБ і Сбербанк), через які залучалося 
фінансування, перебувають під санкціями РНБО [8].

Також при Президентові України діє Національна інвес-
тиційна рада [9], одним із завдань якої є вивчення ініціатив 
та потенційних пропозицій щодо інвестиційних проектів 
(зокрема ті, що фінансуються за рахунок запозичень – І. І.),  
а  також  практики  взаємодії  суб’єктів  інвестиційної  ді-
яльності з державними органами. Наприклад, у 2017 році  
Уряд погодив пропозицію Мінекономрозвитку щодо здій-
снення  Державною  іпотечною  установою  зовнішніх  за-
позичень  із метою реалізації  державного  інвестиційного 
проекту  «Забезпечення  житлом  на  умовах  іпотечного 
кредитування або фінансового лізингу», спрямованого на 
розвиток іпотечного кредитування та фінансового лізингу 
для придбання житла [10]. Усі інвестиційні проекти про-
ходять попередній відбір Міжвідомчою комісією з питань 
державних  інвестиційних  проектів  на  2017–2019  роки 
[11], а Президент України (як голова Національної інвес-
тиційної ради) бере участь в опрацюванні проектів актів 
законодавства  з  питань  інвестиційної  діяльності  й  може 
оголошувати своє бачення щодо подальших перспектив її 
розвитку, чим впливає на розроблення та реалізацію дер-
жавної політики щодо залучення в економіку України іно-
земних інвестицій. 

Із вищенаведеного вбачається, що контрольні та регу-
лятивні  повноваження Президента України представлені 
трьома основними напрямами:

– кадровий та організаційний (участь в утворенні орга-
нів державного фінансового контролю та призначенні на 
посади керівників); 

– нормотворчий (видання указів із контрольної та регу-
лятивної діяльності у сфері державних запозичень);

– власне контрольний (безпосереднє здійснення фінан-
сового контролю, зокрема шляхом участі у засіданні комі-
сій та робочих груп, застосуванні право вето щодо законів 
та поправок до них).

Незважаючи на доволі відчутний обсяг повноважень, 
Президент України не поспішає їх реалізовувати. Так, ви-
ступаючи  перед  колективом  Рахункової  палати  з  нагоди 
22-ї річниці її створення, Президент зауважив на необхід-
ності  ретельного  дотримання  і  виконання  висновків  Ра-
хункової палати, висловив незадоволення неефективністю 
реакції органів влади на надіслану до них інформацію про 
виявлені порушення, підкреслив необхідність підвищити 
рівень  реагування  на  звіт  Рахункової  палати.  Президент 
зазначив, що сьогодні Рахункова палата має всі умови для 
реалізації  свого  потужного  потенціалу  (що  суперечить 
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сказаному ним раніше – І. І.), та додав, що він, як Прези-
дент, повністю підтримує подальший розвиток Рахункової 
палати як конституційного органу [12]. Однак Указ спря-
мований  на  підвищення  рівня  реагування  органів  влади 
на звіти Рахункової палати або відповідний законопроект 
Гарант Конституції досі не зареєстрував. 

Вищим  органом  у  системі  органів  виконавчої  влади, 
який також наділений певними повноваженнями з управ-
ління фінансами, є Кабінет Міністрів України. Відповід-
но до ст. 116 Конституції України, Кабінет Міністрів роз-
робляє проект Закону «Про державний бюджет України», 
забезпечує  виконання  затвердженого  Верховною  Радою 
України Державного  бюджету України,  подає  Верховній 
Раді звіт про виконання бюджету, забезпечує проведення 
фінансової та інвестиційної політики. БК України перед-
бачено, що Кабінет Міністрів України у разі дефіциту бю-
джету може  брати  позики  в  межах,  визначених  Законом 
про Державний бюджет України, приймає рішення про ви-
ділення коштів із резервного фонду Державного бюджету, 
визначає порядок використання та щомісячно звітує перед 
Верховною  Радою  України  про  витрачання  цих  коштів 
[13, с. 109]. 

Міжвідомча робоча група із забезпечення моніторингу 
ефективного використання коштів, залучених суб’єктами 
господарювання  та  головними  розпорядниками  бюджет-
них  коштів  під  державні  гарантії  (далі  –  робоча  група), 
незважаючи  на  те, що  є  тимчасовим  консультативно-до-
радчим  органом  Кабінету  Міністрів  України,  має  певні 

права щодо аналізу та моніторингу у сфері запозичень, за 
результатами яких подає Кабінету Міністрів України про-
позиції щодо:

–  удосконалення  системи  контролю,  оптимізації  ви-
трат, пов’язаних із реалізацією проектів (програм);

– усунення порушень, виявлених за результатами мо-
ніторингу реалізації проектів (програм).

Робоча  група  для  виконання  покладеного  на  неї  за-
вдання має право отримувати результати перевірок контр-
олювальних та правоохоронних органів [14]. Наведене дає 
підстави  віднести  робочу  групу  до  допоміжних  органів 
фінансового контролю.

Висновки. Підсумовуючи вищенаведене, слід зазначи-
ти, що паралельно з виконанням своїх основних функцій 
вищі органи влади (самостійно або через свої інституції) 
здійснюють регулювання та контроль у сфері державних 
та місцевих запозичень.

Верховна Рада України, Президент України та Кабінет 
Міністрів України очолюють систему суб’єктів державно-
го фінансового контролю у сфері державних та місцевих 
запозичень (яка все ще перебуває на стадії розвитку, хоча 
основні її елементи вже склалися і діють). Контрольні та 
регулятивні функції охоплюють усю сферу державних та 
місцевих запозичень. Інші суб’єкти державного фінансо-
вого контролю у сфері державних та місцевих запозичень 
(окрім спеціалізованих)  або працюють у межах вузького 
правового поля, обмеженого покладеними на них завдан-
нями, або взагалі мають допоміжний статус.
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УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО 
РЕГУЛЮВАННЯ НОТАРІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

IMPROVEMENT OF THE LEGISLATION IN THE SPHERE OF ADMINISTRATIVE 
AND LEGAL REGULATION OF NOTARIAL ACTIVITY IN UKRAINE
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здобувач 

Науково-дослідного інституту публічного права

У статті визначено, що удосконалення законодавства у сфері адміністративно-правового регулювання нотаріальної діяльності в 
Україні полягає у змінах та доповненнях вітчизняного законодавства новими адміністративними нормами права та адміністративними 
процедурами, що допомагають вирішити проблеми сфери нотаріату.

Ключові слова: адміністративно-правове регулювання, законодавство, нотаріальна діяльність, норма права, нотаріат, нотаріус, по-
свідчення прав та фактів, удосконалення.

В статье определено, что совершенствование законодательства в сфере административно-правового регулирования нотариальной 
деятельности в Украине заключается в изменениях и дополнениях отечественного законодательства новыми административными нор-
мами права и административными процедурами, которые помогают решить существующие проблемы сферы нотариата.

Ключевые слова: административно-правовое регулирование, законодательство, нотариальная деятельность, норма права, нота-
риате, нотариус, удостоверения прав и фактов, усовершенствование.

The article states that the improvement of the legislation in the sphere of administrative and legal regulation of notarial activity in Ukraine con-
sists of changes and additions of domestic legislation to new administrative rules of law and administrative procedures that help to solve existing 
problems of the sphere of the notary public.

Key words: administrative-legal regulation, legislation, notarial activity, norms of law, notary, notary, certificates of rights and facts, improvement.

Постановка проблеми. Захист  прав  і  свобод  та  за-
конних  інтересів громадян є обов’язком кожної правової 
держави.  Україна  наразі  пережила  низку  перетворень  у 
напрямі інтеграції законодавства до Європейського союзу. 

Не є винятком і вдосконалення законодавства у сфері 
адміністративно-правового  регулювання нотаріальної  ді-
яльності  в  Україні.  Вітчизняне  суспільство  кожного  дня 
удосконалюється та рухається вперед, тому зміна та під-
лаштування нормативно-правових актів є необхідним ета-
пом розвитку сучасної правової держави.

Нотаріальна діяльність та  її нормативно-правове регу-
лювання заслуговують особливої уваги, оскільки вони ма-
ють багато делегованих повноважень, що контролюються 
публічною адміністрацією (зокрема Міністерством юстиції 
України). Ці функції та повноваження полягають у вчинен-
ні нотаріальних дій, серед яких засвідчення гідності копій 
документів і виписок із них, засвідчення справжності під-
пису на документах, засвідчення згідності перекладу доку-
ментів з однієї мови на іншу, а також деякі інші дії, норми 
яких відрізняються одна від одної в різних країнах [1].

Беручи до уваги зарубіжний досвід нормативно-право-
вого регулювання зарубіжних країн, слід виокремити по-
зитивні моменти регулювання нотаріальної діяльності та 
впроваджувати їх у вітчизняне законодавство.

Тому  питання  вдосконалення  законодавства  у  сфері 
адміністративно-правового  регулювання нотаріальної  ді-
яльності  в  Україні  по  праву  викликає  науковий  інтерес, 
оскільки європейські країни, що досягли успіху в цій сфе-
рі, мають стати шаблоном для формування успішного ре-
гулювання інституту нотаріату в Україні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До  про-
блеми  вдосконалення  законодавства  у  сфері  адміністра-
тивно-правового  регулювання  нотаріальної  діяльності  в 
Україні зверталися такі вчені та правники: В. Авер’янов, 
Ю. Битяк, О. Висєканцев, В. Галунько, В. Гаращук, Ю. Га-
руст, О. Глазов, О. Гончаренко, А. Гуледза, О. Джафарова,  
П.  Діхтієвський,  Д. Журавльов,  О.  Єщук,  Р.  Калюжний,  
А.  Ковальчук,  Т.  Коломоєць,  В.  Колпаков,  А.  Комзюк,  
Я.  Кондратьєв,  Л.  Котяж,  О.  Кузьменко,  С.  Кулицький,  
В. Курило, Я. Лазур, А. Манжула, М. Мерлотті, Р. Мель-
ник, Ю.  Нікітін,  У.  Палієнко,  І.  Одноралов,  І.  Оцабрик, 

В.  Паливода,  М.  Рудой,  М.  Савюк,  О.  Світчичний,  
О. Скрипник, Є. Соболь, C. Стеценко, І. Фріс, Е. Шевчен-
ко, К. Чижмарь, А. Чубенко, О. Юнін  та  ін. Проте  вони 
безпосередньо аналізовану проблематику не досліджува-
ли, а розглядали питання більш загальні.  

Мета статті полягає в тому, щоб на основі теорії ад-
міністративного  права,  чинного  національного  і  між-
народного  законодавства  та  євроатлантичних  прагнень 
українського народу розкрити можливості  імплементації 
у  сферу  нотаріату  адміністративно-правового  вдоскона-
лення регулювання нотаріальної діяльності в Україні.

Виклад основних положень. Професор В. Черниш за-
значив, що сьогодні діяльність нотаріусів потребує досить 
значних змін, що сприятимуть наближенню вітчизняного 
нотаріату  до  країн  латинського  типу,  крім  того,  надасть 
можливість  швидко  і  законодавчо  правильно  вчиняти 
певні нотаріальні дії для посвідчення юридичних фактів 
громадян,  що  зменшить  кількість  судових  спорів  щодо 
законності  таких  дій.  Тому  потрібно  виробити  комплекс 
заходів із цілісної реформи нотаріату про те, кому саме та-
кий підхід убачається більш ефективним і адаптованим до 
міжнародних стандартів [2].

Нотаріат – важлива частина правової інфраструктури, 
що забезпечує стабільність і юридичну безпеку цивільно-
го  обігу.  Нотаріуси  є  публічними  посадовими  особами, 
які отримують повноваження від держави, реалізуючи їх 
від імені держави та під її контролем. Основним призна-
ченням  нотаріусів  є  надання  достовірного,  безспірного 
характеру юридичним  діям  (правочинам), що  вчинюють 
суб’єкти  права  – фізичні  та юридичні  особи,  підготовка 
досконалих правових документів  та надання юридичних 
консультацій  і порад тим, хто  звертається  з ними до но-
таріуса. Від чіткої та налагодженої роботи нотаріусів, на-
лежного  виконання  функцій,  покладених  на  них  держа-
вою,  залежить,  з  одного  боку,  урахування  в  цивільному 
обігу суспільних, публічних інтересів, а з іншого – інтер-
есів окремої особи з її приватними цілями і прагненнями 
[3, с. 5].

І. Федорова вважає, що реформування нотаріальної ді-
яльності та її адміністративно-правового регулювання зу-
мовлено бажанням найшвидше відмовитися від радянської  
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моделі державного управління, побудувати власну модель, 
обов’язково  врахувавши  етнічні  особливості,  та  інтегру-
вати  цю  модель  у  міждержавні  утворення,  запобігаючи 
при цьому «монополізації» нотаріальної діяльності, вико-
ристанню нотаріату як виду бізнесу, розвитку інших нега-
тивних тенденцій, що порушують принципи незалежнос-
ті  та  неупередженості  нотаріуса,  його  організаційної  та  
економічної самостійності, законності нотаріальної діяль-
ності [4].

На думку вченої Л. Ясінської, нотаріат мусить створю-
вати належні умови для ефективної реалізації норм права 
фізичними та юридичними особами, захищати суб’єктивні 
права й законні інтереси, надаючи правочинам публічної 
довіри, а документам – більшої доказової сили. Крім того, 
нотаріат  виконує  превентивне  завдання,  запобігаючи  су-
перечкам між сторонами цивільних правовідносин, захи-
щаючи права осіб від можливих порушень у майбутньому, 
утверджуючи між ними стабільні й передбачувані відно-
сини. Так, він є одним із важливих чинників формування 
правової держави [5, с. 3].

О.  Красногор  запропонував  внести  зміни  й  доповне-
ння до чинного законодавства з метою підвищення ефек-
тивності  захисту  нотаріусів  як  збалансування  норм  ад-
міністративного  права  щодо  недопущення  законодавчих 
недоліків,  які  б  надали  можливість  нотаріусам  із  низь-
кою правовою культурою  і правосвідомістю порушувати 
права  фізичних  і  юридичних  осіб,  щодо  законодавчого 
визначення правового режиму, в який суб’єкти публічної 
адміністрації не мають права втручатися. щодо чіткого ви-
значення підстав здійснення перевірок нотаріусів, строків 
і  процедур  проведення.  Визначено  чинники,  які  сприя-
ють  порушенню  прав  і  законних  інтересів  нотаріусів  та 
конкретні  пропозиції  щодо  усунення,  зокрема  запропо-
новано  доповнити  Кодекс  України  про  адміністративні 
правопорушення ст.  166-26 «Порушення порядку  і  стро-
ків проведення перевірок нотаріусів»;  п.  2  ст.  18  Закону 
України «Про нотаріат» положеннями, що перевірка нота-
ріуса може здійснюватися не частіше одного разу на рік, а 
Мін’юст не має права в адміністративний спосіб позбави-
ти нотаріусів права займатися нотаріальною діяльністю та 
допуску до державних реєстрів [6].

До того ж ми пропонуємо повністю змінити законодав-
че регулювання до Нотаріального діловодства та звітності 
(Стаття 14 ЗУ «Про нотаріат»): спростити процедуру до-
кументообігу  за  допомогою  використання  електронних 
носіїв  інформації,  створити  єдину  електронну базу «Но-
таріату України», де зберігалися б усі документи, спрощу-
вати архівну справу, шляхом переведення її в електронну 
базу [7].

Це допомогло б не допустити такого явища, як втрата 
документів,  та  спростити  систему перевірок для органів 
контролю.

Із метою вдосконалення системи державного регулю-
вання  нотаріальною  діяльністю  та  підвищення  її  ефек-
тивності  доцільним  вбачається  забезпечити  перехід  до 
єдиної форми нотаріальної діяльності, ліквідувавши по-
діл  нотаріату  на  державний  та  приватний,  причому  за-
кріпити дуалістичний статус нотаріуса, який водночас є 
представником держави та діє від її  імені, а також який 
наділений  фінансовою  та  організаційною  незалежніс-
тю.  законодавчо  закріпити  визначення,  що  «нотаріат 
– це система уповноважених державою органів та осіб, 
які  здійснюють  охорону  та  захист прав  та  законних  ін-
тересів фізичних  та юридичних  осіб,  а  також  держави, 
шляхом  учинення  нотаріальних  дій  у  сфері  безспірних 
правовідносин  згідно  з  установленою  законодавством 
процедурою, заснованою на єдиних принципах, формах 
та методах державного регулювання цієї діяльності», за-
кріпити обов’язок учинення нотаріальних дій (визначене 
чинним законодавством як право нотаріуса) та обов’язок 
витребувати  від  відповідних  установ,  підприємств  та 

організацій необхідні для вчинення нотаріальних дій до-
кументи  (визначене  чинним  законодавством  як  право), 
передбачити, що нотаріус самостійно або через уповно-
важених робітників контори отримує від органі держав-
ної влади, інших органів, організацій та громадян необ-
хідні для вчинення нотаріальної дії документи, з метою 
забезпечення  належного  рівня  професійної  підготовки 
нотаріусів  подовжити  термін  оволодіння  практичними 
навичками  роботи  до  трьох  років,  із  яких  стажистом 
нотаріуса – один рік, помічником нотаріуса – два роки, 
чітко та детально врегулювати питання форм та методів 
контролю  за  здійсненням  нотаріальної  діяльності,  по-
рядок і наслідки проведення перевірок, які мусять мати 
методологічний  характер,  причому покласти  виконання 
контрольної функції на органи юстиції [8].

Сьогодні в Україні простежуються позитивні тенденції 
у сфері нотаріату: розроблено й затверджено детальні пла-
ни імплементації, які передбачають удосконалення законо-
давчої бази, допомогу у створенні ефективної організації 
нотаріусів на  засадах  самоуправління,  яке регулюватиме 
діяльність нотаріусів і забезпечуватиме рівновагу між по-
требою в державному контролі за діяльністю нотаріусів та 
законодавчими  гарантіями  незалежності,  вдосконалення 
системи допуску до професії, зокрема запровадження сис-
теми анонімного тестування, а також порядку здійснення 
інспекційних перевірок нотаріусів [3, с. 6].

Тому потрібно кардинально переглянути п. 2 ст. 3 За-
кону України «Про нотаріат», зокрема процедуру зайняття 
посади нотаріуса та його помічника [7].

У статті 8-1 Закону України «Про нотаріат» визначено, 
що будь-яке втручання в діяльність нотаріуса,  зокрема  з 
метою  перешкоджання  виконанню  ним  своїх  обов’язків 
або спонукання до вчинення ним неправомірних дій, зо-
крема вимагання від нього, його стажиста, інших праців-
ників,  які  перебувають  у  трудових  відносинах  із  нотарі-
усом, відомостей, що становлять нотаріальну таємницю, 
забороняється і тягне за собою відповідальність відповід-
но до законодавства [7].

Таким чином, удосконалення законодавства у сфері ад-
міністративно-правового регулювання нотаріальної діяль-
ності в Україні, на нашу думку, полягає ще й в тому, щоб 
законодавець звів до мінімуму контроль за нотаріальною 
діяльністю. Загалом, як ми вважаємо, контроль за такою 
діяльністю може здійснювати не тільки Міністерство юс-
тиції України  (як основний орган контролю), а  і Нотарі-
альна палата України.

Тому однією з основних проблем  діяльності вітчизня-
ного інституту нотаріату є захист прав та інтересів, які по-
рушуються через те, що орган контролю має корупційний 
складник.

Крім  того,  слід  розуміти,  що  незалежність  функціо-
нування нотаріату Україні та і в будь-якій демократичній 
країні, залежить від політичної волі держави. Тому інсти-
тут нотаріату в Україні потребує системного налагоджен-
ня роботи за допомогою вплину українського законодавця 
та розроблення кардинально нового підходу до норматив-
но-правового регулювання такої діяльності.

Так, аналізуючи діяльність нотаріату на законодавчому 
рівні, слід ввести ще й такі зміни:

– спростити процедуру документообігу за допомогою 
використання електронного носія інформації; 

– спростити архівну справу, шляхом переведення  її в 
електронну базу;

– переглянути систему перевірок нотаріусів;
– зробити більш ефективною систему підвищення ква-

ліфікації нотаріусів;
–  зменшити  податки  на  заняття  нотаріальною  діяль- 

ністю.
Основні зміни щодо адміністративних процедур у сфе-

рі  адміністративно-правового  регулювання  нотаріальної 
діяльності в Україні ми пропонуємо такі:
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1)  безпосередньо адміністративна процедура: 
–  адміністративна  процедура  протидії  рейдерства 

(тимчасова,  доки  не  запрацюють  належним  чином  адмі-
ністративні суди)

– оновлена процедура «легалізації» нотаріусів;
–  адміністративні процедури контролю захисту нота- 

ріусів (через Міністерство юстиції України)
2)  комплексна (цивільна) адміністративна процедура:

–  деякі  процедури  здійснення  нотаріальних  дій,  зо-
крема  адміністративна  процедура  державної  реєстрації 
фізичних та юридичних осіб.

Отже, вдосконалення законодавства у сфері адміністративно-
правового регулювання нотаріальної діяльності в Україні поля-
гає у змінах та доповненнях вітчизняного законодавства новими 
адміністративними нормами права та адміністративними проце-
дурами, що допомагають вирішити проблеми сфери нотаріату.
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У статті з’ясовано сутність адміністративно-правового забезпечення системи державного управління. Визначено перелік особливос-
тей цього правового явища. Детально розкрито зміст кожного з них.

Ключові слова: адміністративне законодавство, адміністративно-правове забезпечення, державне управління, державна служба, 
державний службовець.

 
В статье выяснено сущность административно-правового обеспечения системы государственного управления. Определен перечень 

особенностей данного правового явления. Подробно раскрыто содержание каждого из них.
Ключевые слова: административное законодательство, административно-правовое обеспечение, государственное управление, 

государственная служба, государственный служащий.

The article clarifies the essence of administrative and legal support system of public administration. The list of features of this legal phenom-
enon is determined. Details of each of them are disclosed.

Key words: administrative legislation, administrative law, state administration, civil service, civil servant.

Здійснення заходів щодо ефективного та послідовного 
державного управління різноманітними сферами суспіль-
ного життя з метою забезпечення прав та основоположних 
свобод людини і громадянина, гарантування комплексного 
та стабільного соціального, економічного та культурного 
розвитку як суспільства в цілому, так окремих індивідів, 
яке  є  особливим  видом  діяльності  держави, що  реалізу-
ється на постійній основі та не має рівноцінних аналогів 
у  сучасному  суспільстві,  зумовлює  необхідність  форму-
вання  чіткого  уявлення  про  систему,  за  допомогою  якої 
здійснюється досягнення довгострокових та короткостро-
кових цілей державного управління, а також аспекти адмі-
ністративно-правового забезпечення останньої.

Аспектів  щодо  характеристики  адміністративно-пра-
вового  забезпечення  системи  державного  управління  в 
умовах  демократизації  публічних  відносин  досліджува-
лися у тій чи  іншій мірі такими вченими, як Г.Д. Голуб-
чик,  О.М.  Домбровська,  С.В.  Загороднюк,  О.Б.  Кірєєва,  

Ю.В.  Ковбасюк,  В.М.  Купрійчук,  Н.Р.  Нижник,  
В.М.  Олуйко,  М.Г.  Орел,  В.П.  Пилипишин,  Л.М.  Пісь-
маченко,  А.В.  Решетніченко,  Б.В.  Соркін,  І.І.  Черленяк,  
К.В. Шабатько, О.А. Шпак та інші.

Зважаючи на  стан наукових досліджень у  галузі  роз-
робки загальної характеристики особливостей, притаман-
них  адміністративно-правовому  забезпеченню,  що  існує 
та  розвивається  в  умовах  демократизації  публічних  від-
носин,  очевидною  є  необхідність  подальшого  вивчення 
питання  саме  адміністративно-правового  забезпечення 
системи державного управління з метою практичного за-
стосування  результатів  дослідження  під  час  планування 
та реалізації заходів, спрямованих на максимально якісне, 
швидке та ефективне реформування вітчизняної системи 
державного управління.

Першою  особливістю  адміністративно-правового  за-
безпечення системи державного управління  є його мета, 
яка полягає в оптимізації системи державного управління.
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Оптимальне  управління  становить  собою обрання  та 
виконання найкращої  програми  заходів щодо  отримання 
необхідного  становища  керованого  об’єкта  впливом  на 
параметри  управління  [1,  с.  851].  Із  цього  випливає, що 
адміністративно-правове  забезпечення  здійснюється  за-
для досягнення належного упорядкування правовідносин 
у  сфері  державного  управління,  тобто  адміністративно-
правових відносин між органами державної влади, які за-
безпечують нормальне формування та реалізацію держав-
ної  політики.  Утворення  нормативно-правової  бази,  яка 
відповідатиме сучасним реаліям та тенденціям до розви-
тку адміністративно-правового управління, є необхідною 
умовою сучасних реформатизаційних процесів в Україні.

Адміністративна реформа проводиться не для самого 
владно-управлінського апарату, хоч за умов його удоско-
налення виникають нові структурні органи та виникають 
нові шляхи взаємодії всередині органів державної влади. 
Найважливішим завданням адміністративно-правової ре-
форми є забезпечення створення функціональної системи 
державного управління, яка направлена на ефективну ді-
яльність сфери економіки, освіти, науки, культури тощо, 
а  також для підвищення добробуту держави у цілому та 
кожного з її громадян. Цей напрям є основним у державній 
політиці України. Державне управління становить собою 
підзаконний,  організувальний,  виконавчо-розпорядчий,  а 
також правозастосовний характер [2, с. 192]. Отже, метою 
адміністративно-правового забезпечення системи держав-
ного  управління  є  саме  створення  ефективної  структури 
державних  органів,  які  зможуть  належним  чином  вико-
нувати свої повноваження. Із цього випливає, що адміні-
стративно-правове  забезпечення  безпосередньо  направ-
лене саме на регуляцію адміністративних правовідносин, 
учасниками яких можуть бути як фізичні, так і юридичні 
особи, а не на досягнення функціональності кількості дер-
жавних органів.

Таким  чином,  розглянувши  першу  особливість  адмі-
ністративно-правового  забезпечення  державного  управ-
ління,  необхідно  зазначити,  що  вона  становить  собою 
специфічну  мету,  яка  визначає  напрям  саме  цього  виду 
адміністративно-правового забезпечення.

Наступною  особливістю  адміністративно-правового 
забезпечення системи державного управління є основний 
об’єкт, зокрема органи державної влади.

Державне управління є одним з основних видів управ-
ління в суспільстві –  соціального управління, що зумов-
лено  особливістю  правового  статусу  його  головного 
суб’єкта – держави, яка свій владний вплив поширює на 
все суспільство і навіть поза його межі. Зважаючи на те, 
що  в  державному  управлінні  задіяно  десятки  мільйонів 
людей,  величезна  кількість  державних  органів  і  посадо-
вих осіб, воно потребує різноманітних ресурсів,  зокрема 
матеріальних,  фінансових,  інтелектуальних,  інформацій-
них  тощо.  Держава,  реалізуючи  правотворчу  функцію, 
встановлює  загальні  правила  (вимоги,  норми)  поведінки 
людей  у  всіх  сферах  суспільного  життя,  а  також  забез-
печує дотримання можливістю  застосування державного 
примусу [3, с. 132]. Держава задля виконання своє діяль-
ності потребує низки заходів, які мають різний характер. 
Це  організаційні,  матеріальні,  адміністративно-правові 
заходи тощо. Адміністративно-правове забезпечення сис-
теми державного управління є одним із найнеобхідніших 
заходів,  направлених  на  створення  належних  умов  для 
ефективної діяльності як держави у цілому, так  і кожно-
го її органу та адміністративно-правового інституту. Цей 
вид  забезпечення  безпосередньо  направляється  саме  на 
органи  державної  влади  з  метою  утворення  гармонійної 
системи  адміністративно-правового  управління  та  забез-
печення реалізації політики держави.

Як указує О.П. Западинчук, необхідність законодавчо-
го врегулювання організації та порядку діяльності органів 
виконавчої влади зумовили потребу вдосконалення норма-

тивно-правового  забезпечення  функціонування  системи 
державного управління  [4,  с. 4]. Адміністративно-право-
ве забезпечення системи державного управління полягає 
у  здійсненні  заходів  нормативно-правового  характеру. 
Прийняття  спеціалізованих  нормативно-правових  актів, 
зокрема таких, як Закон України «Про центральні органи 
виконавчої влади» [5], є необхідним задля належної орга-
нізації діяльності державних органів, створення необхід-
них  умов  для  її  здійснення  тощо. Варто  наголосити, що 
зазначений  нормативно-правовий  акт  визначає  органі-
заційні  засади,  а  також  закріплює повноваження органів 
державної влади разом із порядком здійснення ними своєї 
діяльності.  Тобто  цей  Закон  направлений  безпосередньо 
на регуляцію адміністративно-правових відносин органів 
державної влади (як на об’єкт адміністративно-правового 
забезпечення системи державного управління).

Таким  чином,  можна  побачити,  що  специфічним 
об’єктом  адміністративно-правового  забезпечення  систе-
ми державного управління є саме держава, її владно-упо-
вноважені органи.

Ще  однією  особливістю  адміністративно-правово-
го  забезпечення  системи  державного  управління  є  те, 
що  держава  може  передавати  відповідні  повноваження  
певному  спеціалізованому  суб’єкту  адміністративного 
права – органу державного управління.

Наприклад, варто відмітити той факт, що держава пе-
редає певні повноваження органам місцевого самовряду-
вання задля вирішення проблемних питань безпосередньо 
на місцях.

Оптимальна  організація  влади  забезпечує  ефективне 
керівництво державою на всіх  її рівнях. Децентралізація 
влади на рівень територіальних громад та обраних ними 
інституцій вимагає формування повноцінної системи міс-
цевого  самоврядування.  Адже  державна  влада  не  буде 
ефективною, якщо не спиратиметься на демократично ор-
ганізовану  систему  самоврядування  на місцях  [6,  с.  19]. 
Отже,  адміністративно-правове  забезпечення  системи 
державного управління, спираючись на мету, яка полягає 
в  оптимізації  діяльності  державних  органів,  передбачає 
можливість передання повноважень іншим суб’єктам ад-
міністративно-правових відносин.

Таким  чином,  ця  специфічна  риса  адміністративно-
правового  забезпечення  системи  державного  управління 
передбачає можливість передачі державних повноважень 
недержавним органам задля реалізації загальнодержавної 
політики та функцій держави.

Останньою  особливістю  адміністративно-правового 
забезпечення системи державного управління є наявність 
спеціального механізму, за допомогою якого здійснюється 
державне управління. 

Механізм  державного  управління  –  це  способи 
розв’язання  суперечностей  явища  чи  процесу  в  держав-
ному управлінні, послідовна реалізація дій, які базуються 
на чотирьох основоположних принципах, цільовій орієн-
тації, функціональній діяльності  з  використанням відпо-
відних їй форм і методів управління [7, c. 421]. Як можна 
зрозуміти з наведеного визначення, наявність цього меха-
нізму  передбачає  здійснення  чітко-визначених  послідов-
них дій, із метою реалізації функцій та завдань.

Як зазначає В.Я. Малиновський, механізм державного 
управління – це  сукупність  засобів організації  управлін-
ських процесів та способів впливу на розвиток керованих 
об’єктів  із використанням відповідних методів управлін-
ня,  спрямованих  на  реалізацію  цілей  державного  управ-
ління  [8,  c.  107].  Безумовно,  наявність  такого  характеру 
механізму зумовлюється загальною імперативністю адмі-
ністративно-правових відносин. Сутність механізму дер-
жавного управління передбачає наявність державно-влад-
ного впливу на суб’єктів адміністративного права.

Механізми  державного  управління  є  адміністратив-
но-правовими  механізмами.  Саме  в  них  виявляються 
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всі  якості  державно-управлінської  діяльності,  в  межах 
якої  реалізується  виконавча  влада.  В  адміністративно-
му праві  загальновизнано, що метод  і форма управління 
є  взаємопов’язаними  складниками  процесу  управління. 
Саме  у  відповідній  формі  механізм  управління  реально 
виконує  роль  способу  (засобу)  управлінського  впливу  
[9, с. 10]. Таким чином, адміністративно-правове забезпе-
чення системи державного управління обов’язково перед-
бачає встановлення відповідного механізму, за допомогою 
якого органи державної влади зможуть реалізовувати свої 
функції та повноваження.

Під  правовими  механізмами  державного  управління 
А.Ф.  Мельник  розуміє  методи  державного  управління, 
які,  визначаючи  законодавчу  сферу  розвитку  управлін-
ських структур, мають сприяти вільній дії адміністратив-
них  механізмів.  Правові  механізми  використовуються, 
по-перше,  для  юридичного  закріплення  управлінських 
відносин, що вже склалися, а по-друге, для розвитку цих 
відносин відповідно до поставлених управлінських цілей. 
До правових механізмів управління належать такі, як пра-
вове регулювання, переконання й примус, субординація й 
координацію [10, с. 124]. Отже, конкретизуючи механізм 
державного управління, автор вказує на те, що він застосо-
вується для конкретизації та узаконення адміністративних 
правовідносин. Так, у цьому проявляється суть правового 
механізму державного управління, який широко викорис-
товується адміністративно-владними структурами.

Зважаючи на наведені положення, можна підсумувати, 
що особливістю адміністративно-правового забезпечення 
системи державного управління є встановлення відповід-
ного  механізму  здійснення  діяльності.  Державні  органи 
влади мають чітко визначені повноваження та мають ре-
алізовувати  їх у чітко визначеному порядку,  який перед-
бачено відповідним механізмом державного управління.

Таким чином, розглянувши основні аспекти щодо ви-
значення  поняття  та  правової  природи  адміністративно-
правового забезпечення системи державного управління, 
можна  підсумувати,  що  ця  система  заходів  ініціюється 
безпосередньо  державою  з метою утворення  ефективної 
упорядкованої системи органів державної влади.

Такі заходи передбачають наявність відповідного адмі-
ністративного механізму, який надає змогу чітко прослід-
кувати етапи та стадії цього процесу. До того ж у нашому 
дослідженні було виявлено напрям адміністративно-пра-
вового забезпечення системи державного управління, зо-
крема оптимізацію діяльності органів державної влади, а 
також створення усіх необхідних умов її здійснення.

В умовах активного адміністративного реформування 
здійснення  заходів,  які передбачаються  адміністративно-
правовим забезпеченням системи державного управління, 
є  необхідним  та  зумовленим  євроінтеграційними  проце-
сами, що безпосередньо передбачають удосконалення ме-
ханізму управління справами держави задля становлення 
України як правової, демократичної держави.
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АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ

STATE FINANCIAL CONTROL AS A MEANS OF ADMINISTRATIVE 
AND LEGAL REGULATION OF THE ECONOMY
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ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Статтю підготовлено у зв’язку з підвищенням ролі державного фінансового контролю як дієвого засобу адміністративно-правового 
регулювання економіки, що впливає на ефективність використання фінансових ресурсів держави. У статті наведено визначення понять 
контролю, державного фінансового контролю та коментарі відомих учених щодо сутності цих понять. Також коротко описано систему 
державного фінансового контролю в Україні та перспективи її подальшого реформування у зв’язку з підписанням Україною Угоди про 
асоціацію з Європейським Союзом. 

Ключові слова: контроль, державний фінансовий контроль, адміністративно-правове регулювання, фінанси, державне управління, 
розвиток економіки.

Статья подготовлена в связи с повышением роли государственного финансового контроля как действенного способа администра-
тивно-правового регулирования экономики, влияющего на эффективность использования финансовых ресурсов государства. В статье 
приведены определения понятий контроля, государственного финансового контроля и комментарии известных ученых относительно 
сущности этих понятий. Также кратко описана система государственного финансового контроля в Украине и перспективы её дальней-
шего реформирования в связи с подписанием Украиной Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. 

Ключевые слова: контроль, государственный финансовый контроль, административно-правовое регулирование, финансы, госу-
дарственное управление, развитие экономики.

The article is written in connection with the increase in the role of state financial control as an effective means of administrative and legal 
regulation of the economy, which influences the effective use of financial resources of the state. The article presents the concept of control, 
state financial control and comments of the famous scientists regarding the essence of these concepts. It also briefly describes the system of 
state financial control in Ukraine and the prospects for its further reformation in connection with signature of the Association Agreement with the 
European Union by Ukraine. 

Key words: control, state financial control, administrative and legal regulation, finance, public administration, economic development.

Постановка проблеми. Процеси  управління  еконо-
мікою  та  її  адміністративно-правове  регулювання  на  су-
часному  етапі  розвитку  України  відбуваються  в  умовах 
жорсткого  обмеження фінансових  ресурсів.  Так,  зростає 
значення  контрольної  функції  державного  управління 
загалом  та  державного  фінансового  контролю  зокрема 
як  її  невід’ємного  елемента.  Водночас  взяті  Україною 
зобов’язання  за  Угодою  про  асоціацію  з  Європейським 
Союзом  передбачають  приведення  вітчизняної  системи 
контролю  у  відповідність  до  Лімської  декларації  керів-
них принципів контролю, прийнятої в 1977 р. IX конгре-
сом Міжнародної організації вищих органів фінансового 
контролю  [1],  що  зумовлює  необхідність  у  формуванні 
нової системи державного фінансового контролю як важ-
ливого  засобу  адміністративно-правового  регулювання 
економіки в цілому. Ураховуючи це, сьогодні актуальним 
є дослідження у сфері здійснення та організації державно-
го фінансового контролю  з метою створення  ефективної 
національної  моделі  державного  фінансового  контролю, 
яка відповідатиме міжнародним стандартам та сприятиме 
створенню умов для структурної перебудови економіки. 

Стан опрацювання. Вивченню  питання  державного 
фінансового  контролю  у  зарубіжній  і  вітчизняній  науці 
присвячено багато праць. На окрему увагу в цій сфері за-
слуговують фундаментальні праці видатних учених-юрис-
тів та економістів, а саме О.Ф. Андрійко, В.Б. Авер’янова, 
Ю.П.  Битяка,  С.В.  Бардаша,  Л.К.  Воронова,  І.К.  Дрозд, 
В.П. Дудка, О.В. Єфимової, В.К. Колпакова, М.П. Куче-
рявенка,  В.Ф.  Максімової,  Є.В.  Мниха,  Д.О.  Панкова,  
Л.А. Савченко, А.В. Хмелькова, О.А. Шевчука, М.І. Шуто-
ва та праці інших дослідників. 

Зважаючи на євроінтеграційні прагнення України, по-
дальші дослідження цього питання є вкрай актуальними 
та  спонукають  науковців  та  практиків  до  пошуку  нових 

напрямів удосконалення системи державного фінансово-
го контролю як дієвого засобу адміністративно-правового 
регулювання економіки нашої держави на сучасному етапі 
розвитку, що і становить мету статті. 

Виклад основного матеріалу. Учені-правники та еко-
номісти під терміном контроль (від франц. Controle – зу-
стрічний,  вторинний  запис  із метою перевірки першого) 
розуміють  перевірку,  спостереження;  цей  термін  також 
часто  вживається у  значенні  англ. Control  –  влада,  наяв-
ність, панування тощо [2, с. 41]. Саме завдяки контролю 
можна отримувати достовірну та об’єктивну інформацію 
про  фактичний  стан  справ  на  підконтрольному  об’єкті, 
про стан виконання законів  і державної дисципліни, про 
виконання відповідних рішень і рекомендацій. Таким чи-
ном,  невід’ємним  елементом  забезпечення  такої  функції 
органів владних повноважень, як державне управління, є 
контроль та його похідна – державний контроль.

Крім того, контроль можна розглядати як один із прин-
ципів  діяльності  органів  державної  влади  або  як  метод 
державного  управління. Контроль  є  основною  і  першою 
ознакою організації  будь-якої  влади,  оскільки  ефективне 
управління не є можливим без контролю. 

У  теорії  адміністративного  права  контроль  розгля-
дається  як  важлива  функція  державного  управління, що 
органічно  пов’язана  з  іншими  управлінськими  функція-
ми. Так, О.Ф. Андрійко зазначає, що контроль є функці-
єю управління, яка у необхідному співвідношенні існує з 
іншими.  Такий  підхід  дозволяє  уникнути  як  недооціню-
вання або перебільшення значення контролю у здійсненні 
управлінської діяльності. У процесі державного контролю 
здійснюється  перевірка  загальної  спрямованості  управ-
лінської діяльності, відповідності її спрямування встанов-
леному  та  закріпленому  нормативно-правовими  актами 
напряму  і відповідності йому  інших функцій управління 
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[3, с. 142]. Український учений-правник В.М. Гаращук за-
значає, що «державний контроль вміщує дії контролю всіх 
без винятку державних структур та контроль у сфері дер-
жавного управління, а недержавний контроль здійснюєть-
ся недержавними утвореннями, громадянами та пронизує 
усі сфери діяльності людини, зокрема державне управлін-
ня» [4, с. 204]. Отже, автори, розкриваючи значення дер-
жавного контролю, визначають його як невід’ємну функ-
цію державного управління.

Водночас  у  науковій  літературі  наголошується,  що 
контроль у широкому значенні є не лише функцією дер-
жавного управління, а й обов’язковим елементом держав-
ного регулювання економіки, метою якого є розкриття від-
хилень від прийнятих стандартів і порушення принципів, 
законності, ефективності та економії матеріальних ресур-
сів на якомога ранній стадії з тим, щоб мати можливість 
вжити коригувальних заходів, а в окремих випадках – при-
тягти винних до відповідальності, одержати компенсацію 
за заподіяну шкоду або здійснити заходи щодо запобігання 
чи скорочення таких порушень у майбутньому [5, с. 10]. 

Державний  фінансовий  контроль  –  це  вид  фінансо-
вого  контролю. Він  є  важливим  складником  державного 
регулювання економіки, оскільки покликаний забезпечу-
вати цей процес достовірною  інформацією про викорис-
тання структурами господарювання фінансових ресурсів, 
про  ефективність  здійсненого  регулювання  та  наявність 
відхилень  від  установлених  норм,  які  перешкоджають 
формуванню,  цільовому  та  ефективному  використанню 
державних фінансових ресурсів,  а  також дає  змогу  вжи-
ти необхідних заходів для блокування негативних явищ і 
профілактики у майбутньому [6, с. 10]. 

За результатами узагальнення наукових підходів нами 
уточнено  співвідношення  понять  «контроль»,  «фінан-
совий  контроль»  та  «державний  фінансовий  контроль»  
(рис. 1).

Ми  поділяємо  думку  науковців,  що  запропоноване 
співвідношення понять  у  системі  «контроль − фінансо-
вий  контроль  –  державний  фінансовий  контроль»  дає 
змогу встановити чіткий розподіл обов’язків на  кожно-
му рівні управління, зрозуміти організацію раціональної 
взаємодії між суб’єктами контролю та межі відповідаль-

ності.  Такий  розподіл  сприяє  здійсненню  об’єктивної 
оцінки використання фінансових ресурсів України в умо-
вах  глобальних  трансформацій  та жорсткої  конкуренції 
на світових ринках. 

Особливу роль у забезпеченні фінансової безпеки дер-
жави, підвищення ефективності використання державної 
власності,  збереження  національних  багатств,  піднесен-
ня  довіри  суспільства  до  державної  влади  та  її  інститу-
тів,  прискореного  розвитку  демократичних  процесів  та 
здійснення  економічних  реформ  відіграє  державний  фі-
нансовий  контроль.  Розглянемо  коротко  систему  органів 
державного фінансового  контролю  та  перспективи  її  ре-
формування системи державного фінансового контролю в 
контексті виконання Угоди про асоціацію з Європейським 
Союзом. 

Державний  фінансовий  контроль  реалізується  через 
систему органів державного фінансового контролю, яка є 
елементом загальної структури контрольних органів дер-
жави  та  важливою  частиною  фінансового  механізму,  за 
допомогою якого держава реалізує свою фінансову полі-
тику. Система органів державного фінансового складаєть-
ся з двох підсистем: до першої належать органи загально-
державного контролю (Президент України, Верховна Рада 
України, Кабінет Міністрів України), до другої – суб’єкти 
спеціального  контролю,  яким  відповідні  повноваження 
делеговані  суб’єктами  першої  підсистеми  (Міністерство 
фінансів України, Рахункова палата, Державна казначей-
ська служба України, Державна аудиторська служба Укра-
їни, Державна фіскальна служба України та  інші органи 
спеціального контролю відповідно до компетенції). 

Президент України
Контрольні повноваження Президента України у сфері 

управління фінансовими ресурсами зумовлені його стату-
сом глави держави та гаранта державного суверенітету, те-
риторіальної цілісності України, додержання Конституції 
України, прав і свобод людини і громадянина. Безпосеред-
ньо контрольні функції реалізуються Президентом під час 
підписання  ним  прийнятого  Верховною  Радою  України 
закону про Державний бюджет України на поточний рік та 
інших законів у сфері організації та регулювання фінансо-
вої діяльності.

Рис. 1. Співвідношення понять у системі «контроль − фінансовий контроль –  
державний фінансовий контроль» [7, с. 66; 8, с. 9]

 
Контроль (у широкому розумінні) - процес цілеспрямованого впливу на об’єкти управління, який 

передбачає систематичний нагляд, спостереження за їх діяльністю для виявлення відхилень від 
установлених норм, правил, вимог чи завдань у процесі їх виконання

Фінансовий контроль - комплексна діяльність, що регламентується органом законодавчої влади та 
органами виконавчими влади всіх рівнів і здійснюється спеціально створеними установами, для 
забезпечення законності й ефективності формування, розподілу, перерозподілу та використання 

фінансових ресурсів, захисту фінансових інтересів держави,органів місцевого самоврядування, суб’єктів 
господарювання та громадян, а також для успішного досягнення цілей , визначених у сфері фінансів

Державний фінансовий контроль - вид фінансового контролю; публічний, регламентований 
спеціальними нормативно-правовими актами вид діяльності, що здійснюється органами державної влади, 
а також спеціалізованими державними органами фінансового контролю та спрямована на встановлення 
фактичного стану справ на підконтрольному об’єкті щодо забезпечення законності, результативності, 

ефективності та економічності управління публічними фінансовими ресурсами, на усунення фінансових 
правопорушень та прийняття управлінських рішень у сфері публічної економічної діяльності у найбільш 

ефективний спосіб
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Верховна Рада України
Конституція  України  визначає  загальні  засади  і  ха-

рактер участі у процесі фінансового контролю Верховної 
Ради  України  та  парламентських  комітетів,  насамперед 
Комітету  з питань бюджету  та Комітету  з питань фінан-
сової  політики  і  банківської  діяльності,  які  здійснюють 
парламентський  контроль  за  станом  і  рухом  бюджетних 
коштів. У статті 85 Основного Закону закріплено повно-
важення Верховної Ради України щодо затвердження Дер-
жавного бюджету України, внесення змін до нього, конт-
ролю за його виконанням, прийняття рішення щодо звіту 
про його виконання.

Згідно зі статтею 109 Бюджетного кодексу України [9], 
до повноважень Верховної Ради України з контролю за до-
держанням бюджетного законодавства належать:

–  заслуховування  звітів  про  стан  виконання Держав-
ного бюджету України, зокрема заслуховування звітів роз-
порядників  бюджетних  коштів  про  використання  коштів 
державного бюджету;

– контроль за використанням коштів резервного фонду 
державного бюджету.

Кабінет Міністрів України
Відповідно до статті 113 Конституції України, Кабінет 

Міністрів  України  є  вищим  органом  виконавчої  влади, 
який  спрямовує  і  координує  роботу  міністерств,  інших 
органів  виконавчої  влади,  тобто  здійснює  контроль  за 
всіма  ланками  виконавчої  влади.  Контрольна  діяльність 
Кабінету  Міністрів  України  спрямована  на  реалізацію 
завдань  економічного  та  соціального  розвитку  держави. 
Діяльність  Кабінету  Міністрів  регламентується  Законом  
України «Про Кабінет Міністрів України» [10].

Рахункова палата
Відповідно  до  статті  98  Конституції  України,  Рахун-

кова палата  здійснює контроль від  імені Верховної Ради 
України за надходженням та використанням коштів Дер-
жавного  бюджету  України.  Організація,  повноваження 
і  порядок  діяльності  Рахункової  палати  визначаються 
Законом України  «Про  Рахункову  палату»  [11]  та  Регла-
ментом,  затвердженим  рішенням  Рахункової  палати  від 
28.08.2018 № 22-7 [12]. У своїй роботі Рахункова палата 
також  керується Методичними  рекомендаціями  з  прове-
дення  фінансового  аудиту,  затвердженими  рішенням  Ра-
хункової  палати  від  22.09.2015 № 5-5  [13]  та  застосовує 
основні  принципи  діяльності  Міжнародної  організації 
вищих  органів  фінансового  контролю  (INTOSAI),  Євро-
пейської організації вищих органів фінансового контролю 
(EUROSAI)  та Міжнародні  стандарти вищих органів фі-
нансового контролю (ІSSAІ) в частині, що не суперечить 
Конституції та законам України. 

Державна аудиторська служба України
Згідно  зі  статтею 1 Закону України «Про основні  за-

сади  здійснення  державного  фінансового  контролю  в 
Україні» [14], здійснення зовнішнього державного фінан-
сового контролю забезпечує центральний орган виконав-
чої  влади,  уповноважений  Кабінетом Міністрів  України 
на реалізацію державної політики у сфері державного фі-
нансового контролю. Сьогодні таким органом є Державна 
аудиторська  служба  України,  діяльність  якої  регламен-
тується  Положенням  про  Державну  аудиторську  службу 
України [15]. 

Міністерство фінансів України
Відповідно до пункту 1 Положення про Міністерство 

фінансів  України,  затвердженого  постановою  Кабінету 
Міністрів  України  від  20.08.2014  №  375,  Міністерство 
фінансів  України  є  центральним  органом  виконавчої 
влади,  діяльність  якого  спрямовується  і  координується 
Кабінетом Міністрів України, а також головним органом 
у  системі  центральних  органів  виконавчої  влади, що  за-
безпечує формування та реалізує державну фінансову та 
бюджетну політику, державну політику у сфері організації 
та контролю за виготовленням цінних паперів, документів 

суворої звітності, бухгалтерського обліку, випуску  і про-
ведення лотерей, а також забезпечує формування та реалі-
зацію державної політики у сфері державного фінансово-
го контролю, казначейського обслуговування бюджетних 
коштів,  запобігання  і  протидії  легалізації  (відмиванню) 
доходів,  одержаних  злочинним шляхом,  або фінансуван-
ню  тероризму,  забезпечує формування  єдиної  державної 
податкової, митної політики,  державної політики  з  адмі-
ністрування  єдиного  внеску на  загальнообов’язкове дер-
жавне соціальне страхування, державної політики у сфері 
боротьби  з  правопорушеннями  під  час  застосування  по-
даткового  та  митного  законодавства,  а  також  законодав-
ства з питань сплати єдиного внеску, державної політики 
у  сфері  видобутку,  виробництва,  використання  та  збері-
гання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, до-
рогоцінного каміння органогенного утворення та напівдо-
рогоцінного каміння, обігу та обліку [16].

Державна казначейська служба України 
Державна казначейська служба України є центральним 

органом виконавчої влади, діяльність якої спрямовується 
і координується Кабінетом Міністрів України через Міні-
стра фінансів України. Основними завданнями Державної 
казначейської служби України є реалізація державної полі-
тики у сферах казначейського обслуговування бюджетних 
коштів,  бухгалтерського  обліку  виконання  бюджетів  та 
внесення на розгляд Міністра фінансів пропозицій щодо 
забезпечення формування державної політики у  зазначе-
них сферах. Діяльність служби регламентується Положен-
ням про Державну казначейську службу України [17].

Державна фіскальна служба України 
Державна  фіскальна  служба  України  є  центральним 

органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і 
координується Кабінетом Міністрів України через Міністра 
фінансів України. Основними  завданнями Державної фіс-
кальної служби України є реалізація та внесення на розгляд 
Міністра фінансів пропозицій щодо державної податкової 
політики  та політики у  сфері  державної митної  справи,  а 
також щодо державної політики у сфері боротьби з право-
порушеннями під час застосування податкового та митного 
законодавства.  Діяльність  служби  регламентується  Поло-
женням про Державну фіскальну службу України [18].

Також згідно із законодавством України, певні функції 
щодо здійснення державного фінансового контролю покла-
дені на Національний банк України, Національну комісію з 
цінних паперів та фондового ринку, Антимонопольний ко-
мітет України, Фонд державного майна України, Державну 
службу фінансового моніторингу України тощо.

До важливих нормативно-правових актів, які регулю-
ють питання організації та здійснення державного фінан-
сового контролю, окрім наведених, також належать закони 
України  «Про  аудит фінансової  звітності  та  аудиторську 
діяльність» [19], «Про Національний банк України» [20], 
«Про місцеве самоврядування в Україні» [21], «Про обіг 
векселів в Україні» [22], а також акти Кабінету Міністрів 
України, якими встановлюється порядок проведення пла-
нових перевірок органами виконавчої влади, уповноваже-
ними здійснювати контроль за нарахуванням і сплатою по-
датків і зборів, стандарти та методичні рекомендації щодо 
проведення  фінансового  аудиту  Рахункової  палати,  нор-
мативно-правові  акти  Державної  казначейської  служби 
України, Державної аудиторської служби України тощо. 

Основним міжнародним  правовим  актом  у  цій  сфері 
є Лімська декларація керівних принципів контролю, при-
йнята в 1977 році на IX Конгресі Міжнародної організації 
вищих органів фінансового  контролю  (INTOSAI),  в  якій 
узагальнено досвід організації і діяльності вищих органів 
фінансового контролю різних держав  з урахуванням різ-
номанітності  систем  управління,  специфіки  господарю-
вання і практики контрольної роботи, систематизовано за-
гальноприйняті основні принципи зовнішнього контролю 
за фінансовими ресурсами.
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Як видно з наведеного, в Україні сформована система 
державного  фінансового  контролю.  Водночас  сьогодні 
вона  потребує  реформування  у  зв’язку  з  наявністю  не-
доліків,  серед  яких  є  недосконалість  нормативно-право-
вого,  фінансового,  інформаційного  та  методологічного 
забезпечення системи державного фінансового контролю, 
відсутність  належної  співпраці  органів,  що  здійснюють 
державний  фінансовий  контроль,  із  європейськими  ор-
ганами  протидії  фінансово-економічним  правопорушен-
ням  (зокрема Комісією ЄС з питань боротьби  з шахрай-
ством  (OLAF)),  недостатній  рівень  розуміння  органами 
державної влади, органами місцевого самоврядування та 
суб’єктами  господарювання  сутності  державного  фінан-
сового  контролю,  що  негативно  впливає  на  результати 
їхньої  діяльності,  низька  спроможність  розпорядників 
бюджетних коштів до впровадження та розвитку внутріш-
нього  контролю  через  недостатній  рівень  усвідомлення 
сутності державного внутрішнього фінансового контролю 
та відповідальності за результати своєї діяльності, зокре-
ма перед суспільством, брак ефективної взаємодії органів 
контролю між собою тощо. 

Із  метою  вирішення  цих  проблем  вітчизняними  на-
уковцями та експертами здійснюється велика робота, яка 
знайшла  відображення  в  низці  стратегічних  документів 
держави,  зокрема  Середньостроковому  плані  пріоритет-
них дій Уряду до 2020 року, затвердженому розпоряджен-
ням  Кабінету  Міністрів  України  від  03.04.2017  №  275, 
Стратегії реформування системи управління державними 
фінансами на 2017-2020 роки, схваленій розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 № 142, Страте-
гії  сталого розвитку «Україна – 2020», схваленій Указом 
Президента України від 12.01.2015 № 5.

Основним  документом,  який  визначає  напрями  і  ме-
ханізм  розвитку  системи  державного  фінансового  конт-
ролю  в  Україні  з  урахуванням  міжнародного  досвіду  та 
найкращих практик Європейського Союзу,  а  також базу-
ється на  зазначених  стратегічних документах,  є Концеп-
ція реалізації  державної політики у  сфері реформування 
системи державного фінансового контролю до 2020 року, 
схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 
10.05.2018 № 310-р. У цьому документі йдеться про необ-
хідність реформування системи державного фінансового 
контролю та роль Державної аудиторської служби України 
як центрального  органу  виконавчої  влади,  який  забезпе-
чує формування і реалізує державну політику у сфері дер-
жавного  фінансового  контролю.  Крім  того,  в  зазначеній 
Концепції  пропонується  вирішення  проблемних  питань 
реформування  системи  державного  фінансового  контро-
лю шляхом виконання таких завдань, як:

1)  розбудова  уніфікованої  нормативно-методологіч-
ної  бази  та  стандартизація  державного  фінансового  ау-
диту, зокрема вдосконалення та посилення інституційної 
основи наявних видів державного фінансового аудиту, що 
проводить Державна  аудиторська  служба України,  впро-
вадження в діяльність нових видів і форм аудиту (з цією 
метою Державна аудиторська служба України має розро-

бити проект закону про основні засади діяльності органів 
державного фінансового контролю);

2)  підвищення  ефективності  виконання  функції  ін-
спектування  шляхом  фокусування  зусиль  аудиторів  на 
найбільших фінансових ризиках;

3)  удосконалення  інформаційного  забезпечення  Дер-
жавної  аудиторської  служби  України,  унормування  ме-
ханізму  взаємодії  та  обміну  інформацією  між  органами 
державної  влади,  органами  місцевого  самоврядування, 
створення  інтегрованої  автоматизованої  інформаційної 
бази;

4)  формування  системи  запобіжників  під  час  здій-
снення  реформи  з  децентралізації  владних  повноважень 
та забезпечення належного контролю за витрачанням фі-
нансових ресурсів на місцевому та регіональному рівнях;

5)  зміцнення  кадрового  потенціалу  Державної  ауди-
торської служби України;

6)  формування  механізмів  співпраці,  налагодження 
партнерських  відносин  органів  Державної  аудиторської 
служби України з іншими органами державної влади, ор-
ганами місцевого самоврядування та суб’єктами господа-
рювання як об’єктами державного фінансового аудиту.

Висновки. Підсумовуючи викладене, доходимо висно-
вку, що сьогодні державний фінансовий контроль відіграє 
важливу  роль  у  розбудові  держави,  оскільки  наявність 
ефективної  системи  фінансового  контролю  за  управлін-
ням державними ресурсами та використанням є не лише 
гарантією прозорості діяльності органів державної влади, 
органів  місцевого  самоврядування  та  суб’єктів  господа-
рювання,  а  й  дієвим  механізмом  забезпечення  фінансо-
вої  стабільності  і  безпеки  України  загалом.  Державний 
фінансовий  контроль  є  також  важливим  засобом  адміні-
стративно-правового  регулювання  економіки  України  на 
сучасному  етапі  розвитку,  адже  процеси  євроінтеграції 
вимагають приведення у відповідність до вимог Європей-
ського Союзу норм адміністративного та фінансового пра-
ва, пов’язанихі з його організацією та здійсненням. 

Водночас  маємо  зазначити,  що  в  Україні  на  держав-
ному рівні постійно проводиться робота з удосконалення 
системи державного фінансового контролю, до якої залу-
чаються науковці, експерти, представники державних ін-
ституцій  та  громадськості,  результатом  якої  є  прийняття 
таких фундаментальних документів, як Концепція реалі-
зації  державної політики у  сфері реформування системи 
державного фінансового контролю до 2020 року, а також 
інших нормативно-правових актів, прийнятих Державною 
аудиторською  службою  України,  Державною  казначей-
ською службою України та Рахунковою палатою. Завдяки 
такій співпраці в Україні має бути створена принципово 
нова,  ефективна  система  державного  фінансового  конт-
ролю,  що  сприятиме  зміцненню  фінансово-бюджетної 
дисципліни, мінімізації зловживань у сфері використання 
державних  ресурсів,  удосконаленню управління  держав-
ними ресурсами та забезпеченню розвитку правової бази 
функціонування  органів,  що  здійснюють  державний  фі-
нансовий контроль. 
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СУТНІСТЬ, ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СЛУЖБОВО-БОЙОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СИЛ ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ

ESSENCE APPOINTMENT AND MAIN TASKS OF THE PSYCHOLOGICAL SUPPORT 
OF THE MILITARY-COMBAT ACTIVITY OF THE FORCES OF LAW ENFORCEMENT
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Статтю присвячено аналізу поняття «морально-психологічне забезпечення» у формуваннях сил охорони правопорядку як об’єктивної 
необхідності, яка сприяє підтриманню готовності та здатності виконувати завдання службово-бойової діяльності. Розкрито сутність, при-
значення та основні завдання психологічного забезпечення службово-бойової діяльності сил охорони правопорядку. Проаналізовано 
визначення «психологічна робота» та «психологічне забезпечення». Також було проведено порівняння визначень «психологічне забез-
печення», надані в різних підзаконних актах, щодо різних підрозділів сил охорони правопорядку України.

Ключові слова: морально-психологічне забезпечення, психологічна робота, сили охорони правопорядку, службово-бойові завдан-
ня, професійна діяльність.

Статья посвящена анализу понятия «морально-психологическое обеспечение» в формированиях сил охраны правопорядка как объ-
ективной необходимости, которая способствует поддержанию готовности и способности выполнять задачи служебно-боевой деятель-
ности. Раскрыта суть, предназначение и основные задачи психологического обеспечения служебно-боевой деятельности сил охраны 
правопорядка. Проанализированы определения «психологическая работа» и «психологическое обеспечение». Также было проведено 
сравнение определений «психологическое обеспечение», предоставленных в различных подзаконных актах, относительно  различных 
подразделений сил охраны правопорядка Украины.

Ключевые слова: морально-психологическое обеспечение, психологическая работа, силы охраны правопорядка, служебно-бое-
вые задачи, профессиональная деятельность.

The article is devoted to the analysis of the concept of “moral and psychological support” in the formation of forces of law and order protection, 
as an objective necessity, which contributes to maintaining readiness and ability to perform tasks of military and combat activity. The essence, 
purpose and main tasks of psychological support of military-fighting forces of law enforcement forces are revealed. 

The definitions of “psychological work” and “psychological support” are analyzed. Also, a comparison was made between the definitions of 
“psychological support” provided in various subordinate acts regarding various units of the law enforcement forces of Ukraine. 

Key words: moral and psychological support, psychological work, forces of law enforcement, military-combat tasks, professional activity.

Постановка проблеми. В умовах сьогодення йде ак-
тивний пошук найбільш перспективних  технологій фор-
мування необхідних моральних, психологічних і бойових 
якостей особового складу сил охорони правопорядку, під-
готовки до функціонування у будь-яких умовах, удоскона-
лення сил і засобів психологічного забезпечення. 

Світовий та вітчизняний досвід розвитку сил охорони 
правопорядку переконливо свідчить про велике значення 
морального духу і психологічної стійкості особового скла-
ду, добре організованого морально-психологічного забез-

печення повсякденної діяльності як у мирний час, так і в 
умовах воєнного конфлікту.

Особливостями  професійної  діяльності  особового 
складу сил охорони правопорядку є постійне нервово-пси-
хічне  напруження,  фізичне  перенавантаження,  дефіцит 
часу для прийняття рішень, можливість виникнення нової 
складної ситуації чи погіршення наявної.

Зазначені психологічні особливості професійної діяль-
ності особового складу сил охорони правопорядку вимага-
ють використання сучасних науково обґрунтованих підхо-
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дів  до  розроблення  та практичного  впровадження  заходів 
морально-психологічного забезпечення професійної діяль-
ності особового складу сил охорони правопорядку [1].

Службово-бойова діяльність військовослужбовців На-
ціональної гвардії України (далі НГУ), пов’язана з вико-
нанням завдань підвищеної небезпеки та складності, від-
бувається  переважно  у  складних  екстремальних  умовах, 
що вимагає від особового складу психологічної готовнос-
ті та витривалості, змобілізованості, рішучості, миттєвого 
реагування на небезпеку для успішного виконання профе-
сійних функцій.

Отже,  у  правоохоронних  формуваннях  України  мо-
рально-психологічне  забезпечення  є  об’єктивною  необ-
хідністю, яка сприяє підтриманню готовності та здатності 
виконувати завдання службово-бойової діяльності.

Досліджуючи  тему, ми  дійшли  висновку, що  за  роки 
незалежності України дещо збільшився інтерес до науко-
вого дослідження окремих елементів  і напрямів мораль-
но-психологічного забезпечення правоохоронних органів. 
Наукові погляди з цього напряму вийшли на якісно новий 
рівень у розвитку теорії та практики, а також потребують 
більш глибокого наукового вивчення та обґрунтування.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У  дослі-
дженнях військової психології, юридичної психології, пси-
хології діяльності в особливих умовах є досить вагомою 
проблема психологічного забезпечення службово-бойової 
діяльності  сил  охорони правопорядку.  Завдяки науковим 
працям  Д.О.  Александрова,  Б.І.  Бараненка,  Б.І.  Барка,  
В.О. Бодрова, Б.Ф. Ломова, С.Д. Максименка, В.Л. Мари-
щука, В.Д. Небиліцина, В.І. Осьодла, Є.М. Потапчука, О.Д. 
Сафіна, С.І. Яовенка та багатьох інших авторів вона має де-
які розроблені теоретико-методологічні основи та практич-
ні результати, але є досить багато питань, які потребують 
наукового дослідження та подальшого вирішення.

У  працях  вітчизняних  та  зарубіжних  учених,  зокре-
ма  В.Г.  Андрусюка,  Л.М.  Балабанової,  О.М.  Бандурки,  
С.П.  Бочарової,  О.В.  Землянскій,  В.О.  Лефтерова,  
І.І. Приходька, В.В. Рибалки, В.О. Татенка, О.В. Тімченка 
досліджувались  питання  психологічного  забезпечення  в 
системі правоохоронних органів, але вивчивши та проана-
лізувавши роботи, ми дійшли висновку, що до цього часу 
питання  психологічного  забезпечення  службово-бойової 
діяльності сил охорони правопорядку не було предметом 
досконалого вивчення. У наукових дослідження висвітлю-
вались лише окремі його аспекти. 

Аналіз  праць  науковців  у  військовій  діяльності,  зо-
крема О. Копаниці, В. Ягупова, В. Стасюка, В.  Безбаха, 
В. Гречанінова та інших, свідчить про неперервні пошуки 
шляхів удосконалення системи морально-психологічного 
забезпечення діяльності військ  (сил) у локальних війнах 
і збройних конфліктах, але предмет цих досліджень дещо 
вужчий і стосується морально-психологічного забезпечен-
ня діяльності військ (сил) безпосередньо у локальних ві-
йнах і збройних конфліктах.

Мета статті – визначити та охарактеризувати сутність, 
призначення  основні  завдання  психологічного  забезпе-
чення  службово-бойової  діяльності  сил  охорони  право-
порядку,  висвітлити  загальні  аспекти  психологічного  за-
безпечення професійної діяльності особового складу сил 
охорони правопорядку.

Виклад основного матеріалу. До психологічних якос-
тей  особового  складу  сил  охорони  правопорядку  Украї-
ни в професійній діяльності висуваються високі вимоги. 
Саме тому ефективність службово-бойової діяльності ви-
значається  комплексом  психологічних  заходів  і  засобів, 
які сприяють підвищенню резервних можливостей психі-
ки людини і забезпеченню її оптимальної працездатності. 
Сьогодні  все  більш  великого  значення  набуває  психоло-
гічне забезпечення діяльності сил охорони правопорядку, 
під яким розуміється комплекс заходів щодо формування, 
підтримання  та  відновлення  у  особового  складу  психо-

логічних якостей,  які  забезпечують високу психологічну 
готовність та психічну стійкість військовослужбовців ви-
конувати  службово-бойові  завдання  в  будь-яких  умовах 
обстановки. 

Відповідно до нормативно-правових документів, наразі 
всебічне забезпечення складають такі основні види: опера-
тивне, морально-психологічне, матеріально-технічне.

Поняття  «психологічне  забезпечення»  і  «психоло-
гічна  робота»  вміщені  в  нормативно-правові  документи. 
Водночас одночасне введення у користування на початку  
90-х р. XX ст. близьких за змістом термінів вимагає уточ-
нення співвідношення між собою. Так, І.І. Приходько за-
значає, що термін «психологічна робота» як більш широ-
кий застосовується до діяльності відповідних фахівців у 
мирний та воєнний час, фіксуючи спрямованість на діяль-
ність, завдання (психологічне забезпечення) і на людину, її 
психічне здоров’я (психологічна допомога). Тоді як термін 
«психологічне забезпечення» – це комплекс психологічних 
заходів щодо формування, підтримання та відновлення у 
особового  складу  психологічних  якостей,  які  забезпечу-
ють високу психологічну  стійкість  військовослужбовців, 
готовність  виконувати  службово-бойові  завдання в будь-
яких  умовах  обстановки,  дослідження  соціально-психо-
логічних  процесів  у  військовому  колективі  під  час  про-
ведення службово-бойової діяльності (далі СБД), а також 
оцінювання та прогнозування динаміки психічних станів 
у військовослужбовців НГУ під час виконання службово-
бойових завдань (далі – СБЗ) в екстремальних умовах.

На  думку  І.І.  Приходько,  психологічне  забезпечення 
здійснюється посадовими особами підрозділів  і  військо-
вих частин у контексті службово-бойової діяльності з ура-
хуванням її змісту [2]. 

І хоча, на нашу думку, зазначені визначення є досить 
чіткими, необхідно розглянути всі визначення, щоб обра-
ти найбільш вдале.

Найважливішими  прикладними  завданнями  психо-
логічної  роботи  у  силах  охорони правопорядку України, 
до  яких віднесено НГУ, Службу безпеки України  (СБУ), 
Міністерство внутрішніх справ (МВС) України, Державну 
прикордонну службу України (ДПСУ), Військову службу 
правопорядку  Збройних Сил України  (ЗСУ), Управління 
державної охорони України,  є організація  заходів психо-
логічної  роботи  щодо  забезпечення  бойової  і  мобіліза-
ційної  готовності,  виконання службово-бойових  завдань, 
несення  вартової  і  внутрішньої  служби,  вивчення  моло-
дого  поповнення  і  розроблення  пропозицій  щодо  його 
раціонального  розподілу,  вивчення  індивідуально-психо-
логічних  особливостей  військовослужбовців,  соціально-
психологічних процесів і явищ у військових колективах і 
прогнозування розвитку, формування здорового психоло-
гічного  клімату  у  військових  колективах,  психологічний 
аналіз  службово-бойової  діяльності,  навчального  проце-
су, роботи з особовим складом і вироблення заходів щодо 
підвищення ефективності; збереження психологічної без-
пеки особового складу, запобігання розвитку негативних 
психічних станів, які можуть виникати під час виконання 
службово-бойових завдань, організація психологічної до-
помоги військовослужбовцям, членам сімей і цивільному 
персоналу [2].

У Наказі МВС України «Про затвердження Положен-
ня про психологічне забезпечення в Національній гвардії 
України»  зазначається,  що  психологічне  забезпечення  – 
комплекс  психодіагностичних,  психоформувальних,  пси-
хопрофілактичних  і  психокорекційних  заходів,  спрямо-
ваних на вивчення, формування та розвиток в особового 
складу Національної  гвардії України  професійно  важли-
вих психічних якостей, підтримання та відновлення опти-
мальних психічних станів, необхідних для успішного ви-
конання службово-бойових завдань, збереження високого 
рівня психологічної безпеки та психологічного стану, за-
побігання виникненню професійної деформації [3].
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У Наказі МВС України  «Про  затвердження  Порядку 
психологічного  забезпечення  в Державній  службі Украї-
ни  з  надзвичайних  ситуацій» психологічне  забезпечення 
розуміють як комплекс психодіагностичних, психопрофі-
лактичних  і  психокорекційних  заходів,  спрямованих  на 
вивчення, формування  та  розвиток  в  осіб  рядового  і  на-
чальницького  складу,  рятувальників  та  працівників  про-
фесійно  важливих  психологічних  якостей,  підтримання 
позитивних психічних станів, необхідних для успішного 
виконання завдань за призначенням та збереження висо-
кого рівня психологічної безпеки [4]. 

Слід зазначити, що психологічне забезпеченнявміщує 
прогнозування та оцінювання морального духу, морально-
психологічного стану, психологічних втрат і психологічної 
безпеки  особового  складу,  психологічну  підготовку  осо-
бового  складу  до  виконання  службово-бойових  завдань, 
психологічне  супроводження  виконання  завдань  бойової 
служби,  психологічну  допомогу  особовому  складу,  який 
отримав бойові психічні травми, соціально-психологічну 
реабілітацію та реадаптацію військовослужбовців[5].

Отже, проаналізувавши ці підзаконні акти, ми дійшли 
висновку,  що  психологічне  забезпечення  –  це  комплекс 
цілеспрямованих  заходів  щодо  формування,  підтриман-
ня і поновлення в особового складу військ (сил) мораль-
но-психологічного  стану,  необхідних  морально-бойових 
якостей,  психологічної  стійкості  та  готовності  виконати 
поставлені  бойові  завдання  будь-яких  умовах  обстанов-
ки, зниження психогенних втрат і збереження психічного 
здоров’я військовослужбовців, чим, на нашу думку, є чітке 
визначення, що повністю розкриває його суть.

Основне  призначення  психологічного  забезпечення 
полягає  у  формуванні  в  особового  складу  військ  (сил) 
Збройних Сил України мотивів, установок, настроїв,  ви-
сокого рівня морально-психологічного стану, необхідного 
для якісного виконання бойових завдань, здатності зноси-
ти значні нервово-емоційні навантаження бойових дії.

Як  зазначає  В.В.  Стасюк,  мета  психологічного  забез-
печення полягає у повному та своєчасному вивченні відпо-
відності  психологічних  можливостей  особового  складу  до 
вимог сучасного бою, формуванню, корекції та відновлення 
психологічних якостей окремих військовослужбовців і соці-
ально-психологічних  характеристик  військових  колективів, 
ефективної та раціональної взаємодії командирів (начальни-
ків), офіцерів органів виховної (виховної та соціально-пси-
хологічної) роботи з підлеглими щодо оптимізації особистіс-
ного потенціалу на успішне виконання бойових завдань [6].

У Наказі чітко вказано, що напрямами психологічно-
го  забезпечення  визначається  професійно-психологічний 
відбір,  професійно-психологічна  підготовка,  психологіч-
ний  супровід  виконання  службово-бойових  завдань,  ви-
вчення  соціально-психологічного  клімату  у  військових 
колективах,  психологічна  оцінка  надзвичайних  подій, 
психопрофілактика,  психологічна  допомога  та  реабіліта-
ція, професійна підтримка психологів.

Зазначені  напрями  морально-психологічного  забез-
печення реалізуються шляхом здійснення: інформаційно-
пропагандистського  забезпечення,  психологічного  забез-
печення,  воєнно-соціальної  роботи,  культурно-виховної 
роботи, інформаційно-психологічної протидії.

На прикладі Національної гвардії України як військо-
вого формування, яке входить до складу сил охорони пра-
вопорядку, основними завданнями психологічного забез-
печення є:

– організація та проведення професійно-психологічно-
го відбору кандидатів для проходження військової служби 
в НГ, для участі в міжнародних операціях з підтримання 
миру і безпеки в складі національного персоналу або на-
ціонального  контингенту,  навчання  у  вищих  військових 
навчальних  закладах  (навчальних  військових  частинах 
(центрах)),  військовослужбовців  перед  призначенням  на 
вищі посади;

–  надання  допомоги  командирам  (начальникам)  вій-
ськових  частин  із  питань  створення  ефективної  системи 
підтримання психологічної готовності, стійкості та надій-
ності особового складу для виконання службово-бойових 
завдань;

– організація та проведення професійно-психологічної 
підготовки особового складу з урахуванням специфіки та 
умов виконання завдань служби;

–  упровадження  новітніх  психологічних  і  психотре-
нінгових технологій, зокрема за напрямами службово-бо-
йової діяльності, зокрема із застосуванням комп’ютерної 
техніки  (автоматизованих  психодіагностичних  комплек-
сів, поліграфів, приладів зворотного біологічного зв’язку), 
для вивчення, оцінки і прогнозування професійної діяль-
ності особового складу;

–  проведення  соціометричних  та  соціально-психоло-
гічних досліджень військових колективів, вивчення та мо-
ніторинг  соціально-психологічного  клімату  у  військових 
колективах, рейтингу і стилю керівництва посадових осіб 
та надання рекомендацій командирам (начальникам) щодо 
формування  необхідного  рівня  сприйнятливості,  згурту-
вання колективу, створення обстановки високої вимогли-
вості і взаємодопомоги;

–  здійснення  психологічного  аналізу  причин  та  умов 
травматизму, суїцидів (спроб суїцидів), загибелі особово-
го складу НГУ та підготовка рекомендацій щодо поперед-
ження;

– проведення психопрофілактичної роботи, спрямова-
ної на збереження, зміцнення і відновлення психологічної 
безпеки та психологічного здоров’я особового складу, по-
передження виникнення соціально-психологічної та осо-
бистісної дезадаптації;

–  виконання  комплексу  заходів  психологічної  допо-
моги,  підтримки  та  реабілітації  військовослужбовців, 
які  постраждали  внаслідок  дії  службово-бойових  стрес-
факторів, перебували в екстремальних (бойових) умовах, 
застосовували зброю на ураження;

– науково-дослідницьке та методичне супроводження 
виконання основних  завдань підрозділами психологічної 
служби [3].

Ми  вважаємо, що  перелік  основних  завдань  у  наказі 
не є вичерпним і до них необхідно віднести такі, як фор-
мування  в  особового  складу  високої  морально-психоло-
гічної стійкості, готовності  і здатності успішно виконати 
поставлені  завдання;  роз’яснювати  особовому  складу 
державну політику в області оборони  і безпеки України, 
рішень військово-політичного керівництва країни, опера-
тивне роз’яснення отриманих завдань, наказів командирів 
і мобілізація особового складу на виконання, безперервне 
бойове інформування про військово-політичну обстанов-
ку, що склалася, підтримка правопорядку і військової дис-
ципліни, постійна оцінка морально-психологічного стану 
особового  складу,  здійснення  психологічного  супрово-
дження бойових дій, прогнозування і зниження психоген-
них втрат, підтримка і своєчасне відновлення духовних і 
фізичних  сил  військовослужбовців,  створення  умов  для 
психологічної  реабілітації,  організації  відпочинку  і  до-
звілля,  підвищення  пильності  і  бойової  настороженості, 
створення  сприятливої  морально-психологічної  обста-
новки  в  районах  ведення  бойових  дій,  захист  особового 
складу  від  інформаційно-психологічної  дії  противника, 
соціальний захист військовослужбовців.

Крім  того,  на  думку  деяких  учених,  загальними  за-
вданнями психологічного забезпечення є:

–  виявлення  психологічних  особливостей  майбутніх 
бойових дій, вимог до емоційно-вольових та психофізіо-
логічних якостей особового складу, злагодженості та згур-
тованості військових колективів (підрозділів і військових 
частин);

– аналіз впливу факторів бою (бойових дій) на мораль-
но-психологічний стан та поведінку особового складу;
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– аналіз психологічних аспектів тактики можливих дій 
противника,  негативного  інформаційно-психологічного 
впливу тощо;

– оцінювання психологічних показників боєздатності 
підрозділів  та  військових  частин,  передусім  моніторинг 
морально-психологічного стану особового складу;

– виявлення осіб із нервово-психічною нестійкістю та 
вжиття психопрофілактичних і психокорекційних заходів;

–  прогнозування  можливих  бойових  психогенних 
втрат особового складу, планування, організація та прове-
дення заходів психологічної підготовки особового складу, 
підрозділів і військових частин до виконання бойових за-
вдань у конкретних (суспільно-політичних, природно-клі-
матичних,  географічних  та  ергономічних)  умовах  обста-
новки;

– формування й утвердження оптимізму  і впевненос-
ті в особового складу у своїх силах, можливості виконати 
поставлене бойове завдання;

– навчання особового складу психологічним методам 
надання само- та взаємодопомоги;

– розгортання й організація роботи пункту психологіч-
ної допомоги та реабілітації;

–  ужиття  заходів  професійно-психологічного  відбору 
(добору) особового складу для комплектування, доукомп-
лектування, поповнення підрозділів та військових частин 
і т. д. [6].

Глибокі  знання питань теорії  і практики, виховного  і 
морально-психологічного  забезпечення  –  це  обставини  і 
вимоги, від дотримання яких залежить посилення дієвості 
заходів забезпечення на свідомість, психіку і вчинки вій-
ськовослужбовців,  на  морально-психологічний  стан  вій-
ськовослужбовців. Розглядаючи це питання, ми повністю 
згодні з М.П. Ротань, який уважає, що до цих вимог та об-
ставин слід віднести: 

1)  науковий підхід до планування й організації вихов-
ного і морально-психологічного забезпечення;

2)  постійне вдосконалення національно-патріотичних 
та професійних якостей офіцерських кадрів, підвищення 
компетентності  і  відповідальності  за  доручену  справу, 
вміння  сконцентрувати  зусилля  підлеглих  на  головних, 
корінних питаннях покращення якості бойової готовнос-
ті  та  зміцнення  дисципліни,  самокритично й  об’єктивно 

оцінювати досягнення, розкривати творчість та ініціативу 
особового складу;

3)  повсякденне  вдосконалення  інформаційно-пропа-
гандистського  забезпечення  життєдіяльності  та  застосу-
вання  підрозділів  Збройних  Сил  України,  військово-со-
ціальної,  культурно-виховної  та  просвітницької  роботи. 
Всі  напрями мусять мати  чітке  національно-патріотичне 
спрямування;

4)  комплексний підхід до організації виховного і мо-
рально-психологічного забезпечення;

5)  опанування  командирами  (начальниками),  шта-
бами,  виховними  структурами  методами  і  технологіями 
виховного  і  морально-психологічного  забезпечення  на 
людей,  військові  колективи,  вдосконалення  ними  стилю 
роботи,  системи  контролю  та  перевірки  виконання  при-
йнятих рішень;

6)  забезпечення впровадження в життя Концепції ви-
ховної роботи у Збройних Силах та інших військових фор-
муваннях України, становлення структур виховної роботи 
Збройних Сил України, організаційне та методичне зміц-
нення [7].

Ефективність  виховного  і  морально-психологічного 
забезпечення визначається шляхом порівняння вихідного 
та кінцевого стану об’єкта забезпечення (чи то свідомість 
або поведінка однієї людини, чи то діяльність однієї або 
декількох організацій) [8].

Висновки і перспективи подальших досліджень. 
Таким чином, ми вважаємо, що у підрозділах сил охорони 
правопорядку  має  бути  чітка  система  морально-психоло-
гічного забезпечення щодо формування в особового складу 
високих  морально-психологічних  якостей,  його  психоло-
гічної готовності до вирішення службово-бойових завдань.

Морально-психологічне  забезпечення  спрямоване  на 
підтримання  високої  боєздатності  та  готовності  право-
охоронних формувань до виконання поставлених завдань 
шляхом створення високого морально-психічного клімату 
у підрозділах сил охорони правопорядку. 

Отже, під час підготовки фахівців сил охорони право-
порядку  особливу  увагу  необхідно  приділити  морально-
психологічному забезпеченню, яке є запорукою високого 
морального  духу  та  високого  морально-психологічного 
стану як складника бойового потенціалу держави.
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ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА: ПОНЯТТЯ, ВИДИ ТА ОЗНАКИ

INFORMATION SECURITY: CONCEPT, TYPES AND CHARACTERS

Лапінська Є.І.,
аспірант

Навчально-наукового інституту права
Національного університету державної фіскальної служби України

У статті розглянуто поняття «інформаційна безпека», зокрема, проаналізовано її види та ознаки. Розкрито зміст вказаної категорії в 
науковій літературі. Стаття презентує особливості забезпечення безпеки інформаційного простору в Україні.

Ключові слова: інформація, інформаційна безпека, інформаційна безпека держави, інформаційний ресурс, трансформація, інфор-
маційна структура, законодавча база.

В статье рассмотрено понятие «информационная безопасность», в частности, проанализированы ее виды и признаки. Раскрыто со-
держание указанной категории в научной литературе. Статья представляет особенности обеспечения безопасности информационного 
пространства в Украине.

Ключевые слова: информация, информационная безопасность, информационная безопасность государства, информационный 
ресурс, трансформация, информационная структура, законодательная база.

The article considers the concept of "information security". In particular, its types and attributes are analyzed. The content of the specified 
category in the scientific literature is revealed. The article presents the features of ensuring the security of information space in Ukraine.

Key words: information, information security, information security of the state, information resource, transformation, information structure, 
legislative base.

Зміст категорії «інформаційна безпека» в науковій лі-
тературі  розкривається  неоднозначно. У  великій  чисель-
ності джерел зазначено, що виникла вона з появою засобів 
інформаційних комунікацій між людьми. Люди усвідоми-
ли, що якщо інтереси їх та їхніх співтовариств співпада-
ють, то можна завдати збитку один одному шляхом дії на 
засоби  інформаційних  комунікацій,  наявність  і  розвиток 
яких  забезпечує  і  задає  інформаційний  обмін  між  всіма 
елементами соціуму. 

Питання  інформаційної  безпеки,  її  поняття,  види  та 
ознаки розглядались у працях іноземних і вітчизняних на-
уковців, таких, як: І. Арістова, В. Бебик, А. Гальчинський, 
П. Друкер, А.Колодюк, Е. Лемберг, А. Яфонкін.

Мета дослідження – проаналізувати поняття, види та 
ознаки інформаційної безпеки.

Забезпечення  інформаційної  безпеки  України  є  най-
важливішою  функцією  держави,  справою  всього  Укра-
їнського  народу.  Це  закріплено  статтею  17  Конституції 
України  [1,  ст.  17]. Виходячи  з цього,  інформаційна без-
пека  зорієнтована на  захист не  лише  інтересів  людини  і 
суспільства. Громадяни є одними із суб’єктів забезпечен-
ня інформаційної безпеки.

Відповідно до Закону України «Про національну без-
пеку України» інформаційна безпека держави – це стан її 
захищеності,  за  якого  спеціальні  інформаційні  операції, 
акти зовнішньої інформаційної агресії, інформаційний те-
роризм, незаконне зняття інформації за допомогою спеці-
альних технічних засобів, комп’ютерні злочини та інший 
деструктивний інформаційний вплив не завдають суттєвої 
шкоди національним інтересам [2, ст. 1].

У  Законі  «Про  інформацію»  інформаційна  безпека 
розглядається  як  «захищеність  життєво  важливих  інтер-
есів  суспільства,  держави  й  особи,  якою  виключається 
заподіяння шкоди через неповноту, несвоєчасність, недо-
стовірність інформації, через негативні наслідки функціо-
нування  інформаційних  технологій  або внаслідок розпо-
всюдження інформації, забороненої для розповсюдження 
законами України [3, с. 5–6].

Кореневим  у  проблематиці  інформаційної  безпе-
ки  є  поняття  «інформація».  Воно  зустрічається  у  трьох 
нині  чинних  загальнодержавних  документах  прямої  дії: 
Законах  України:  «Про  інформацію»  [3],  «Про  телеко-
мунікації»  [4],  а  також  державному  стандарті  України  

ДСТУ 2226-93 «Автоматизовані системи. Терміни та ви-
значення» [9]. Ось як подається це визначення:

‒  інформація – будь-які відомості та/або дані, які мо-
жуть бути збережені на матеріальних носіях або відобра-
жені в електронному вигляді [3];

‒  інформація – відомості, подані у вигляді сигналів, 
знаків, рухомих або нерухомих зображень чи в інший спо-
сіб [4];

‒  інформація  –  відомості  про  об’єкти,  процеси  та 
явища [9]. 

Проводячи аналіз цих понять, можна зазначити, що всі 
визначення  є  різними,  їх  об’єднує  тільки поняття  «відо-
мостей».  Скориставшись  енциклопедичним  словником-
довідником Ф.С. Воройського, зазначимо, що «формалізо-
вані відомості-факти – це дані», а отже, «відомості» – це 
ще далеко не «інформація», а лише основа для «даних».

На  сьогодні  відсутні  визначення  багатьох 
взаємопов’язаних  понять  інформаційної  сфери:  «дер-
жавна інформаційна політика», «інформаційний ресурс», 
«інформаційна  безпека»,  «кібернетична  безпека»  тощо. 
Перша спроба розмежувати інформаційну та кібернетич-
ну сфери в нормативно-правовій базі була зроблена з 2015 
року в положеннях чинної Стратегії національної безпеки 
України,  в  якій  окремо  були  визначені  загрози  інформа-
ційній  безпеці,  загрози  кібербезпеці  й  безпеці  інформа-
ційних ресурсів (хоча самі ці поняття на той час не були 
визначені). 

Не роз’яснюють на достатньому рівні поняття «інфор-
маційна безпека» і нові нормативно-правові акти, що були 
покликані  сьогоденням,  боротьбою  з  російським агресо-
ром на Сході держави, такі як оновлена Воєнна доктрина 
України та Стратегічний оборонний бюлетень України. 

Звернемо увагу на дослідження категорії «інформацій-
на  безпека»  різними  науковцями.  Проведемо  порівняль-
ний аналіз даної категорії, результати якого систематизує-
мо та подамо в таблиці 1.

Відповідно  до  вищезазначеного  матеріалу,  інформа-
ційну  безпеку  розглядають  за  трьома  основними  харак-
теристиками:  стан  захищеності  інформаційного  серед-
овища, суспільні відносини та захищеність установлених 
законом правил.

Узагальнюючи  підходи  до  розуміння  сутності  інфор-
маційної безпеки, слід наголосити, що в умовах глобалі-
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заційних  процесів  інформаційну  безпеку  суб’єктів  гос-
подарювання  запропоновано  визначати  як  інтегрований 
складник  процесу  забезпечення  захисту  інформації  від 
внутрішніх  і  зовнішніх  загроз  і  створення  сприятливих 
умов для ефективного функціонування суб’єктів господа-
рювання і підвищення їх конкурентоспроможності.

У науковій літературі поки ще бракує єдиного консо-
лідованого погляду на  зміст поняття  «інформаційна без-
пека». Для одних воно відображає стан, для інших – про-
цес,  діяльність,  здатність,  систему  гарантій,  властивість, 
функцію. Це ще  раз  підтверджує необхідність  в  угрупу-
ванні  визначення  аналізованого  поняття.  Найбільш  при-
йнятними  є  інтегральний  підхід,  за  якого  інформаційна 
безпека  визначатиметься  за  допомогою  окреслення  най-
більш важливих її сутнісних ознак з урахуванням постій-
ної  динаміки  інформаційних  систем.  Інформаційну  без-

пеку  слід розглядати через  єдність ознак,  таких  як  стан, 
властивість, а також управління загрозами і небезпеками, 
за  якого  забезпечується  обрання  оптимального шляху  їх 
усунення  і  мінімізації  впливу  негативних  наслідків.  Не-
вірним  є  зведення  інформаційної  безпеки  до  захисту  ін-
формації,  це  поняття  є  більш широким  за  своєю  суттю. 
Це багатогранна область діяльності, що вимагає систем-
но-комплексного  підходу.  Зробимо  спробу  узагальнити 
визначення даної правової категорії. Отже, інформаційна 
безпека – це складова частина національної безпеки, про-
цес управління  загрозами та небезпеками, державними  і 
недержавними  інституціями,  окремими  громадянами,  за 
якою забезпечується інформаційний суверенітет України; 
відбувається вдосконалення державного регулювання роз-
витку  інформаційної  сфери,  йде  впровадження  новітніх 
технологій  у  цій  сфері;  внутрішній  і  світовий  інформа-

Таблиця 1
Підходи до визначення правової категорії «інформаційна безпека»

Автори Визначення
О.А. Сороківська,
В.Л. Гевко

Суспільні відносини щодо створення і підтримання на належному рівні життєдіяльності інформаційної системи 
об’єкта господарської діяльності

Л.Дж. Хоффман Стан інформації, за якого забезпечується збереження визначених політикою безпеки властивостей інформації
В. Богуш,
О. Юдін, 
О.Г. Додонов 

Стан захищеності інформаційного середовища суспільства, який забезпечує його формування, використання й 
розвиток в інтересах громадян, організацій, держави

Ю.А. Фісун, 
В.К. Гасеський, 
В.А. Авраменко

Стан захищеності життєво важливих інтересів особи, суспільства та держави, який виключає можливість 
заподіяння їм шкоди через неповноту, невчасність, недостовірність інформації, через негативні наслідки 
функціонування інформаційних технологій або внаслідок поширення законодавчо забороненої чи обмеженої для 
поширення інформації

А.А. Тер-Акопов Стан захищеності інформації, яка забезпечує життєво важливі інтереси людини
О.М. Горбатюк  Стан захищеності потреб в інформації особистості, суспільства і держави, за якого забезпечується їх існування і 

прогресивний розвиток незалежно від наявності внутрішніх і зовнішніх інформаційних загроз
О. Литвиненко Один з аспектів розгляду інформаційних відносин у межах інформаційного законодавства
Б.А. Кормич Захищеність установлених законом правил, за якими відбуваються інформаційні процеси в державі, що 

забезпечують гарантовані Конституцією умови існування і розвитку людини, усього суспільства та держави
О.І. Крюков Суспільні правовідносини щодо процесу організації створення, підтримки, охорони та захисту необхідних для 

особи (людини чи юридичної особи, установи, підприємства, організації), суспільства і держави безпечних 
умов їх життєдіяльності; суспільні правовідносини, пов’язані з організацією технологій створення, поширення, 
зберігання та використання інформації (відомостей, даних, знань) для забезпечення функціонування і розвитку 
інформаційних ресурсів людини, суспільства, держави

О. Л. Голубченко Цілеспрямована діяльність органів суб’єктів господарювання та посадових осіб із використанням дозволених 
сил і засобів з досягнення стану захищеності інформаційного середовища, що забезпечує нормальне 
функціонування і динамічний розвиток суб’єктів господарювання

В.І. Ярочкін Стан захищеності особи, суспільства і держави від зовнішніх та внутрішніх небезпек і загроз, який базується 
на діяльності людей, суспільства, держави, світового співтовариства з виявлення, попередження, послаблення, 
ліквідації і відбиття небезпек і загроз, здатних загубити їх, лишити фундаментальних матеріальних і духовних 
цінностей, завдати неприйнятної шкоди, закрити шлях для прогресивного розвитку

А.С. Циплаков Набір засобів, методів і робіт, орієнтованих на захист інформаційної інфраструктури суб’єктів господарювання 
від будь-яких зовнішніх або внутрішніх загроз, які можуть призвести до крадіжки, псування, або 
несанкціонованої зміни даних на серверах або робочих станціях

Т.Г. Васильців Це суспільні відносини щодо створення і підтримання на належному рівні життєдіяльності інформаційної 
системи суб’єкта господарської діяльності

Закон України «Про 
основні засади розвитку 
інформаційного 
суспільства в Україні на 
2007–2015 рр.»

Стан захищеності життєво важливих інтересів людини, суспільства і держави, за якого запобігають нанесення 
шкоди через: неповноту, невчасність і недостовірність використовуваної інформації; негативний інформаційний 
вплив; негативні наслідки застосування інформаційних технологій; несанкціоноване поширення, використання, 
порушення цілісності, конфіденційності та доступності інформації

Р.Л. Калюжний  Вид суспільних інформаційних правовідносин щодо створення, підтримки, охорони та захисту бажаних для 
людини, суспільства і держави безпечних умов життєдіяльності, суспільних правовідносин, пов’язаних зі 
створенням, розповсюдженням, зберіганням та використанням інформації

Цимбалюк В.С. Інформаційна безпека – це суспільні відносини щодо створення і підтримання в належному стані нормального 
режиму функціонування відповідної інформаційної системи; комплекс організаційних, правових та інженерно-
технологічних заходів щодо охорони, захисту, запобігання і подолання природних, технологічних і соціогенних 
(антропогенних) загроз, реалізація яких може порушити чи припинити життєдіяльність конкретної системи 

Рубан В.Я. Інформаційна безпека – стан захищеності життєво важливих інтересів особи, суспільства і держави, за 
якого зводиться до мінімуму завдання збитку через неповноту, невчасність і недостовірність інформації, 
негативний інформаційний вплив, негативні наслідки функціонування інформаційних технологій, а також через 
несанкціоноване поширення інформації

Джерело: складено автором за [7, с.105–108; 2, с. 30–36]
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ційний  простір  наповнюється  достовірною  інформацією 
про  Україну;  засоби  масової  інформації  залучаються  до 
боротьби з корупцією, іншими явищами, що загрожують 
національній  безпеці  України;  дотримання  конституцій-
ного права громадян на свободу слова, доступу до інфор-
мації; невтручання будь-якого у діяльність засобів масової 
інформації;  відсутність  дискримінації  в  інформаційній 
сфері; захист національного інформаційного простору та 
протидій монополізації інформаційної сфери України. Це 
визначення є оптимальним та відображає всі аспекти вза-
ємодії суб’єктів інформаційних відносин.

Здійснимо класифікацію видів інформаційної безпеки. 
За сферами суспільного життя існує інформаційна безпе-
ка  в  економічній,  політичній,  оборонній,  екологічній  та 
соціальній  сферах  тощо. Ця  класифікація  закріплена За-
коном України  «Про  Концепцію Національної  програми 
інформатизації»  та  Доктриною  інформаційної  безпеки 
України.  За  аспектами  розуміння  інформаційної  безпеки 
є  інформаційно-психологічна безпека,  інформаційно-тех-
нологічна  (технологічна)  безпека,  інформаційна  безпека 
у  сфері прав  і  свобод людини.  За  видами  інформаційної 
діяльності  існує  одержання  інформації  у  встановленому 
порядку; забезпечення можливостей використання інфор-
мації; законне поширення інформації; належне зберігання 
інформації;  захист  інформації. Стаття 14 Закону України 
«Про  інформацію»  розкриває  ці  види  інформаційної  ді-
яльності, а державна діяльність, що відповідає цим видам, 
згідно зі ст. 6 цього ж Закону, становить основу державної 
інформаційної політики.

За напрямами пізнавального процесу в інформаційній 
сфері виділяють: професійну інформаційну освіту; науко-
ві  дослідження  інформаційної  сфери  і  просвітницько-ін-
формаційне виховання. 

Існують  окремі  види  інформаційної  безпеки  залежно 
від стадій діяльності з протидії загрозам в інформаційній 
сфері:  моніторинг  інформаційної  сфери;  ранжування  за-
гроз;  профілактика  і  попередження  негативного  впливу 
загроз;  протидія  загрозам.  За  державним  забезпеченням 
інформаційної  безпеки  виділяють  такі  її  види:  інформу-
вання; інформатизація як цілеспрямована діяльність дер-
жави;  унормування  поведінки  суб’єктів  в  інформаційній 
сфері;  боротьба  з  правопорушеннями  в  інформаційній 
сфері.

Окремо  класифікуємо  види  інформаційної  безпеки 
за  змістовими  елементами  її  забезпечення.  Виділяють 
інформаційну  безпеку  особи,  суспільства,  держави  –  за 
об’єктами інформаційної безпеки. За суб’єктами забезпе-
чення інформаційної безпеки існує: її міжнародне забезпе-
чення  (сприяння міжнародному співробітництву в галузі 
інформації,  гарантування  інформаційного  суверенітету 
держави; сприяння задоволенню за інформаційних потреб 
громадян  за  кордоном);  державне  забезпечення  (діяль-
ність державних організацій спрямована на забезпечення 
інформаційної безпеки); недержавне забезпечення (діяль-
ність громадських організацій та індивідів спрямована на 
забезпечення інформаційної безпеки.

За  характером  предмета  діяльності  по  забезпеченню 
інформаційної  безпеки  існує:  протидія  негативним  про-
цесам  та  явищам  (загрозам  небезпекам);  сприяння  по-
силенню  позитивних  процесів;  сприяння  трансформації 
нейтральних процесів у позитивні.

За засобами забезпечення інформаційної безпеки існує 
правова регламентація; контрольно-наглядова діяльність; 
інженерно-технічне  забезпечення;  матеріально-технічне 
забезпечення. 

На  основі  положень  Законів України  «Про  державну 
таємницю» та «Про доступ до публічної інформації» мож-
на виділити такі види інформаційної безпеки: залежно від 
правового  режиму  інформації  (забезпечення  режиму  до-
ступу до інформації з обмеженим доступом; забезпечення 
оптимального  обміну  відкритою  інформацією;  забезпе-

чення належного розповсюдження публічної  інформації) 
та за заходами по захисту інформації (інженерно-технічне 
забезпечення;  організаційно-правове  забезпечення;  опе-
ративно-розшукове  забезпечення;  криптографічне  забез-
печення).  Систематизована  сукупність  відомостей  про 
інформаційну безпеку держави та шляхи  її  забезпечення 
– це є Концепція інформаційної безпеки держави. Відпо-
відно до неї і подано класифікацію різних видів інформа-
ційної безпеки: дестабілізуючих факторів, загроз безпеці 
особистості, суспільства, держави; способи і форми забез-
печення інформаційної безпеки.

Виходячи з викладеного, можна виділити найважливі-
ші два види інформаційної безпеки:

1)  інформаційна  безпека  особистості  –  це  захище-
ність  психіки  й  свідомості  людини  від  небезпечних  ін-
формаційних  впливів:  маніпулювання  свідомістю,  де-
зінформування,  спонукання до образ,  самогубства  тощо. 
Застосування інтернет-технологій може викликати значні 
структурні та функціональні зміни у свідомості та психіч-
ній діяльності людини. Це особливо використовується під 
час війн. Сьогодні Україна стала об’єктом інформаційних 
атак  (інформаційно-психологічних  акцій),  спрямованих 
на встановлення контролю над усіма  сферами  існування 
незалежної держави через військові дії на Сході. Причин 
використання Донбасу в інформаційній війні на протива-
гу  іншим регіонам України кілька:  значна частка  (понад 
30%)  російськомовного  населення,  традиційні  родинні, 
освітні й економічні зв’язки з Росією, включаючи трудову 
міграцію,  транскордонні  поїздки,  господарська  коопера-
ція [10, с. 69–81]. Але слід зазначити, що жодну війну не 
можна нині виграти, доки не буде отримано перемогу на 
інформаційному фронті. Слід виграти боротьбу за свідо-
мість особистості, а далі й суспільну свідомість. 

2)  інформаційна  безпека  держави  –  це  міра  захище-
ності  держави  (суспільства)  та  стійкості  основних  сфер 
її життєдіяльності  (економіки, науки, техносфери, сфери 
управління, військової справи тощо) від дестабілізуючих 
інформаційних  впливів.  Інформаційна  безпека  держави 
визначається здатністю нейтралізувати такі впливи. 

Особливо  важливою  сферою  інформаційної  безпеки 
держави є економіка. Тому розглянемо види інформацій-
ної безпеки підприємства, що застосовуються на Україні. 

За методами забезпечення  інформаційну безпеку під-
приємства можна об’єднати в три види:

‒  правова безпека;
‒  організаційна безпека;
‒  програмно-технічна безпека.
Правова безпека включає сукупність нормативно-пра-

вових  актів,  які  регулюють  відносини,  пов’язані  з  вико-
ристанням  інформації  в  діяльності  суб’єкта  господарю-
вання. Розглянемо основні види такої інформації:

1)  статистична  інформація  (офіційно  документована 
державна  інформація,  що  кількісно  характеризує  масові 
явища та процеси,  які  відбуваються в  економічній,  соці-
альній, культурній та інших сферах життя);

2)  адміністративна інформація (це офіційно докумен-
товані дані, що характеризують явища та процеси, які від-
буваються в економічній, соціальній, культурній та інших 
сферах життя  і  збираються, використовуються, поширю-
ються та зберігаються органами державної влади, місце-
вого самоврядування, юридичними особами з метою ви-
конання адміністративних завдань, що належать до їхньої 
компетенції);

3)  масова інформація (публічно поширювана друкова-
на та аудіовізуальна інформація);

4)  інформація про діяльність державних органів влади 
та органів місцевого самоврядування;

5)  правова  інформація  (сукупність  документованих 
або публічно оголошених відомостей про право, його сис-
тему,  джерела,  реалізацію, юридичні  факти,  правовідно-
сини, правопорядок, правопорушення тощо);
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6)  інформація про особу (персональні дані);
7)  інформація  довідково-енциклопедичного  хара- 

ктеру;
8)  соціологічна інформація (це документовані або пу-

блічно оголошені відомості про ставлення окремих грома-
дян і соціальних груп до суспільних подій та явищ, про-
цесів, фактів).

За режимом доступу вирізняють: відкриту інформацію 
та  інформацію  з обмеженим доступом.  Інформація  з  об-
меженим доступом у свою чергу поділяється на конфіден-
ційну і таємну.

Конфіденційна  інформація  –  це  відомості, що  знахо-
дяться у володінні, користуванні або розпорядженні окре-
мих фізичних чи юридичних осіб і поширюються за їхнім 
бажанням відповідно до передбачених ними умов (напри-
клад, комерційна таємниця). 

Стосовно  інформації,  яка  є  власністю держави  і  зна-
ходиться в користуванні органів державної  влади чи ор-
ганів місцевого самоврядування, підприємств, установ та 
організацій усіх форм власності, то з метою її збереження 
може бути встановлено обмежений доступ, тобто надано 
статус конфіденційної. 

До таємної належить інформація, що містить відомос-
ті, які становлять державну чи іншу передбачену законом 
таємницю,  розголошення  якої  завдає  шкоди  особі,  сус-
пільству  і  державі  (наприклад,  державна  таємниця,  бан-
ківська таємниця).

Віднесення  інформації  до категорії  таємних відомос-
тей,  які  становлять  державну  таємницю,  і  доступ  до неї 
громадян  здійснюється  відповідно  до  закону  про  цю  ін-
формацію. Порядок  і  терміни оприлюднення  таємної  ін-
формації визначаються відповідним законом ст. 18–25 За-
кону України «Про інформацію».

Інформація з обмеженим доступом може поширювати-
ся без згоди її власника, якщо вона є суспільно значущою, 
тобто виступає предметом громадського інтересу і право 
громадськості знати цю інформацію переважає над правом 
власника на її захист: Закон України «Про державну таєм-
ницю», ст. 60–62; Закон України «Про банки і банківську 
діяльність», ст. 30; Закону України «Про інформацію».

Отже, інформація є основним об’єктом інформаційної 
безпеки.  Як  об’єкт  вона  містить:  документи,  ділові  вза-
ємовідносини, електронні носії інформації, технології ви-
робництва, нові товари та послуги, знання.

Програмно-технічний  вид  інформаційної  безпеки  ре-
алізується  за  допомогою  засобів  програмного  та  апарат-
ного  забезпечення.  Організаційний  вид  полягає  в  забез-
печенні  збереження  конфіденційної  інформації  суб’єктів 
господарювання шляхом формування корпоративної сис-
теми захисту.

Аналізуючи  практику  інформаційних  відносин 
суб’єктів господарювання та беручи до уваги роль інфор-
мації в такій діяльності, можна говорити, що інформацій-
на безпека включає такі її види: комп’ютерну безпеку, ін-
формаційно-психологічну безпеку, комунікаційну безпеку 
та документаційну безпеку.

Комп’ютерна  безпека  передбачає:  захист  засобів 
комп’ютеризації,  комп’ютерних  технологій  та  інформа-
ції,  що  знаходиться  на  електронних  носіях;  отримання 
необхідної  суб’єктом  господарювання  інформації  з  гло-
бального  інформаційного  простору  (мережі  Інтернет) 
для формування  їхнього  інформаційного ресурсу; проти-
дія  інформаційним  загрозам  у  середовищі  електронної 
інформації  (комп’ютерні  віруси,  шкідливі  програми, 
комп’ютерний тероризм і т.п.)

Інформаційно-психологічна  безпека  зосереджує  свої 
зусилля у сфері знанієвої  інформації та  її носіїв (праців-
ників,  клієнтів,  споживачів  продукції  суб’єктів  господа-
рювання). 

Комунікаційна  безпека  включає  захист  інформації 
в  процесі  взаємообміну  (електронна  пошта,  мобільний 

зв’язок)  та  ділового  спілкування  (зустрічі,  перемови-
ни);  проведення  заходів  в  інформаційному  середовищі 
суб’єктів господарювання; протидія поширенню негатив-
ної інформації засобами масової комунікації.

Документаційна безпека спрямована передусім на за-
хист документаційної інформації та носіїв.

Інформаційну безпеку можливо класифікувати за її ви-
дами, відповідно до загроз, а саме:

–  забезпечення  безпеки  діяльності,  пов’язаної  із  за-
безпеченням свободи слова та доступу громадян до інфор-
мації;

–  протидія поширенню засобами масової інформації 
культу насильства, жорстокості, порнографії;

–  протидія  намагання  маніпулювання  суспільною 
свідомістю,  зокрема,  шляхом  поширення  недостовірної, 
неповної або упередженої інформації;

–  протидія  комп’ютерній  злочинності  й 
комп’ютерному тероризму;

–  забезпечення  безпеки  інформаційно-телекомуніка-
ційних систем загального призначення;

–  захист  національних  інформаційних  ресурсів,  у 
тому числі  тих,  доступ до  яких  здійснюється  з  викорис-
танням мережі Інтернет;

–  забезпечення  безпеки  інформаційно-телекомуніка-
ційних  систем органів  державної  влади  та місцевого  са-
моврядування, інформаційно-телекомунікаційних систем, 
які  функціонують  в  інтересах  управління  державою,  за-
безпечують потреби оборони та безпеки держави кредит-
но-банківських та інших сфер економіки держави, систем 
управління життєзабезпеченням;

–  захист інформації, що становить державну та іншу, 
передбачену  законом  таємницю,  конфіденційної  інфор-
мації, що є власністю держави або спрямована на забез-
печення потреб та національних інтересів суспільства та 
держави [8, с.77–78].

Виходячи з вищезазначеного, визначимо основні озна-
ки інформаційної безпеки держави:

‒  інформаційна система виступає як ознака стабіль-
ного, стійкого стану системи органів виконавчої влади;

‒  сама система інформаційної безпеки повинна мати 
такі  характеристики:  доступність;  цілісність;  конфіден-
ційність;

‒  повинні бути забезпечені такі рівні  інформаційної 
безпеки: нормативно-правовий – закони, нормативно-пра-
вові акти тощо; адміністративний – дії загального характе-
ру, що вживаються органами виконавчої влади; процедур-
ний  –  конкретні  процедури  забезпечення  інформаційної 
безпеки; програмно-технічний – конкретні технічні захо-
ди забезпечення інформаційної безпеки.

‒  інформаційна  безпека  –  це  вид  інформаційної  ді-
яльності певних суб’єктів;

‒  інформаційна безпека виявляється у співвідношен-
ні між напрямками діяльності різних суб’єктів;

‒  статус, обсяг, зміст інформаційної безпеки визнача-
ється Конституцією України, тут же визначається її пріо-
ритет серед інших напрямків державної діяльності;

‒  інформаційна безпека особи,  соціальних  спільнот, 
держави  є  складовою частиною національного  суверені-
тету;

‒  через створення кодексів можливе державне регу-
лювання інформаційної сфери суспільства;

‒  держава повинна мати компетенцію щодо безпеки в 
інформаційній сфері;

‒  багатовекторною має бути політика у сфері інфор-
маційної  безпеки,  що  зумовлюється  об’єктивною  різно-
рідністю суспільних відносин щодо інформації.

Можна виділити й такі ознаки, які не є обов’язковими, 
а саме: відмовостійкість (здатність посвідчити дію, яка 
мала місце або подію так, що ці події не могли бути піз-
ніше  відкинуті),  підзвітність,  достовірність,  автентич-
ність.
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Статтю присвячено проблемам встановлення та реалізації адміністративної відповідальності за вчинення булінгу (цькування) учас-
ника освітнього процесу, передбаченої статтею 173-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Наголошено, що зміст по-
няття булінгу потребує коригування для удосконалення адміністративної відповідальності за вчинення даного адміністративного право-
порушення. Зроблено висновок про те, що чинний зміст статті 173-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення не дозволяє 
ефективно застосовувати заходи адміністративної відповідальності.

Ключові слова: булінг, цькування, хейзінг, мобінг, освітній процес, адміністративна відповідальність.

Статья посвящена проблемам установления и реализации административной ответственности за совершение буллинга (травли) 
участника образовательного процесса, предусмотренной статьей 173-4 Кодекса Украины об административных правонарушениях. От-
мечено, что содержание понятия буллинга нуждается в корректировке для совершенствования административной ответственности за 
совершение данного административного правонарушения. Сделан вывод о том, что действующее содержание статьи 173-4 Кодекса 
Украины об административных правонарушениях не позволяет эффективно применять меры административной ответственности.

Ключевые слова: буллинг, травля, хейзинг, моббинг, образовательный процесс, административная ответственность.

The article is devoted to problems of establishing and realization of administrative responsibility for the commission of a bullying (offend) 
of the participant of the educational process, provided by Article 173-4 of the Code of Ukraine on Administrative Offenses. Emphasized that the 
concept content of the bullying need to adjusted for the improvement of administrative responsibility for the commission of this administrative of-
fense. Concluded that the current content of Article 173-4 of the Code of Ukraine on Administrative Offenses does not allow effective application 
of measures of administrative liability.

Key words: bullying, offend, hazing, mobbing, educational process, administrative responsibility.

Сьогодні  можна  спостерігати  інтенсивний  розвиток 
вітчизняного  права, що  знаходить  прояв  у  врегулюванні 
суспільних відносин найважливіших складників суспіль-
ного життя. Можна з упевненістю вести мову про лібера-
лізацію законодавства про працю в частині недискриміна-
ції окремих груп осіб, про посилення відповідальності за 
вчинення домашнього насильства, про збільшення штра-
фів у сфері дорожнього руху, вдосконалення системи на-
ціонального правосуддя тощо.

Приведення  національного  законодавства  у  відпо-
відність до стандартів Європейського Союзу (далі – ЄС) 
підкреслює європейські прагнення України стати повно-
цінним учасником цього економіко-політичного союзу. В 

цьому аспекті вкрай важливою вбачається належна адап-
тація  європейських  практик  у  вітчизняне  законодавство, 
норми якого мають бути здатними до реалізації, а не ли-
шатися декларативними.

Нагадаємо, що 19 січня 2019 року набув чинності За-
кон України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів  України  щодо  протидії  булінгу  (цькуванню)»  [1], 
яким,  серед  іншого,  було  встановлено  адміністративну 
відповідальність за вчинення булінгу (цькування) учасни-
ка  освітнього  процесу  [2].  Вбачається, що  встановлення 
адміністративної  відповідальності  за  наведені  вище  дії 
має створити дієвий механізм для юридичного аналізу та 
подальшого притягнення до відповідальності винних осіб. 
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З іншого боку, можна спостерігати численні проблеми на 
нормативному рівні, що негативно впливатимуть на ефек-
тивність застосування адміністративних норм про проти-
дію булінгу (цькуванню).

Дослідження теоретичних і практичних проблем юри-
дичної  відповідальності  за  цькування  в  дитячому колек-
тиві  недостатньо  розглянуті  вітчизняними  фахівцями  з 
адміністративно-деліктного  права.  Переважну  більшість 
із  наукового  доробку  присвячено  загальним  проблемам  
адміністративної  відповідальності  неповнолітніх  осіб. 
Частково це пояснюється тим, що будь-які прояви непра-
вомірних діянь, що вчинялися неповнолітніми, розгляда-
лися в межах статті 184 Кодексу України про адміністра-
тивні  правопорушення  (далі  –  КУпАП)  «Невиконання 
батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо 
виховання  дітей»  [2].  Натомість  проблема  булінгу  була 
розкрита у значній кількості наукових та публіцистичних 
праць із соціології, психології та педагогіки.

Метою статті  є  розкриття проблемних  аспектів  адмі-
ністративної відповідальності за вчинення булінгу (цьку-
вання) та окреслення перспектив їх вирішення.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити 
такі завдання: 1) проаналізувати зміст статті 173-4 КУпАП 
на предмет спірних положень; 2) розкрити зміст булінгу 
та суміжних із ним понять; 3) окреслити перспективи удо-
сконалення юридичної  відповідальності  за  вчинення  бу-
лінгу на теоретичному та практичному рівнях.

Вирішуючи завдання щодо аналізу змісту статті 173-4  
«Булінг  (цькування)  учасника  освітнього  процесу»  
КУпАП [2] на предмет спірних положень, нагадаємо, що 
одразу виникає питання, що в назві  Законодавцем обме-
жено сферу дії норми статті «учасниками освітнього про-
цесу». Як бути у випадку, коли протиправне діяння вчиня-
ється в ході перебування особи в дитячому оздоровчому 
таборі, у дворі багатоквартирного будинку, на спортивній 
секції, в дитячому розважальному центрі, де жертва також 
може зазнавати систематичного або повторюваного цьку-
вання і образ? Очевидно, назва статті має бути розширена, 
оскільки поточна її редакція звужує коло суб’єктів відпо-
відальності за протиправні дії.

Наступним  спірним  положенням  є  те, що  «…внаслі-
док  протиправного  діяння,  психічному  або  фізичному 
здоров’ю потерпілого могла бути чи була заподіяна шко-
да» [2]. Якщо поглянути на зміни, внесені Законом Украї-
ни «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Укра-
їни щодо протидії булінгу (цькуванню)» до змісту Закону 
України «Про освіту» [3], можна побачити типові ознаки 
булінгу (цькування), а саме: а) систематичність (повторю-
ваність)  діяння;  б)  наявність  сторін  –  кривдник  (булер), 
потерпілий  (жертва булінгу),  спостерігачі  (за наявності); 
в)  дії  або  бездіяльність  кривдника,  наслідком  яких  є  за-
подіяння  психічної  та/або  фізичної шкоди,  приниження, 
страх,  тривога,  підпорядкування  потерпілого  інтересам 
кривдника, та/або спричинення соціальної ізоляції потер-
пілого [1]. Третя з наведених ознак дає підстави вважати, 
що наслідком булінгу є «заподіяння психічної  та/або фі-
зичної  шкоди,  приниження,  страх,  тривога,  підпорядку-
вання  потерпілого  інтересам  кривдника,  та/або  спричи-
нення соціальної ізоляції потерпілого» [1]. 

З іншого боку, в КУпАП закріплено, що шкода «могла 
бути чи була заподіяна» [2]. Отже, настання шкоди для фі-
зичного та/або психічного здоров’я потерпілого від булін-
гу не є обов’язковою ознакою для кваліфікації діяння як 
булінгу,  водночас настання  такої шкоди є  типовою озна-
кою булінгу. Це свідчить про відсутність належного корес-
пондування законодавчих положень між собою  і усклад-
нює кваліфікацію протиправних дій.

Ще одним проблемним моментом є вік суб’єкта відпо-
відальності за вчинення булінгу. Частиною 3 статті 173-4 
КУпАП закріплено, що діяння, передбачене частиною пер-
шою наведеної статті, вчинене малолітньою або неповно-

літньою особою віком від 14 до 16 років, тягне за собою 
накладення штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють, 
від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів грома-
дян або громадські роботи на строк від 20 до 40 годин [2]. 
На противагу цьому, в статті 6 Сімейного кодексу Украї-
ни чітко закріплено, що малолітньою вважається дитина 
до досягнення нею 14 років. Неповнолітньою вважається 
дитина у віці від 14 до 18 років [4]. Таким чином, можна 
вести мову про невірне оперування поняттям «малолітня 
особа»,  внесеним  до  КУпАП,  адже  у  випадку  вчинення  
адміністративного  правопорушення,  передбаченого  
статтею  173-4  КУпАП малолітньою  особою,  остання  не 
має досягти 14 річного віку.

Для  демонстрації  наступної  проблемного  складника 
наведемо фрагменти  першого  в Україні  судового  рішен-
ня у  справі  про  вчинення булінгу  (Справа № 359/933/19 
від  5.02.2019  р.)  [5].  «…неповнолітня  гр.  ОСОБА_2,  
ІНФОРМАЦІЯ_3,  знаходячись  у  приміщенні  Бориспіль-
ської ЗОШ № 7, за адресою: м. Бориспіль вул. Калмикова 
7, вчинила боулінг, тобто дії психологічного та сексуально-
го насильства із застосуванням засобів електронних кому-
нікацій, щодо неповнолітньої ОСОБА_3, що проявилось 
у  висвітленні  непристойних фото  в  мережі  «Інстаграм», 
у  результаті  чого  могла  бути  завдана шкода  психічному 
здоров’ю потерпілої. Відповідальність  за  вказане  діяння 
несе мати ОСОБА_1 за ознаками правопорушення, перед-
баченого ч. 3 ст. 173-4 КУпАП» [5]. Переконані, що брати 
до уваги поширену в засобах масової інформації технічну 
помилку у вигляді автоматичного виправлення текстовим 
редактором  протиправного  діяння  –  «булінгу»  на  попу-
лярний  вид  спорту,  яким  є  «боулінг»,  та  яку  14  лютого  
2019 року було виправлено судом шляхом винесення від-
повідної постанови, не варто. Наголосимо на суті проти-
правних  дій:  «…тобто  дії  психологічного  та  сексуаль-
ного  насильства  із  застосуванням  засобів  електронних 
комунікацій» [5]. Керуючись визначенням поняття булінгу 
(цькування),  закріпленим статтею 1 Закону України «Про 
освіту», ним є «діяння, … які полягають у психологічному, 
фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому 
числі  із  застосуванням  засобів  електронних  комунікацій» 
[3]. З іншого боку, сексуальне насильство визначене у стат-
ті  153  Кримінального  Кодексу  України.  Ним  вважається 
вчинення  будь-яких  насильницьких  дій  сексуального  ха-
рактеру, не пов’язаних із проникненням у тіло іншої особи, 
без добровільної згоди потерпілої особи [6]. Якщо ж були 
вчинені насильницькі дії сексуального характеру, які могли 
завдати шкоди психічному  здоров’ю жертви,  чому настає 
лише адміністративна відповідальність? Чому в  судовому 
рішенні не йдеться про ступінь і характер шкоди для пси-
хічного здоров’я потерпілої особи, а лише згадується про 
можливість  її  заподіяння?  Очевидно,  що  визначення  бу-
лінгу  неузгоджене  з  адміністративним  та  кримінальним 
законодавством,  що  в  подальшому  створюватиме  багато 
проблемних  моментів  у  ході  провадження  в  справах  про 
кримінальні та адміністративні правопорушення.

Наступним  завданням  визначалося  розкриття  змісту 
булінгу та суміжних із ним понять. Як було вказано вище, 
булінг  (цькування)  –  діяння  (дії  або  бездіяльність)  учас-
ників освітнього процесу, які полягають у психологічно-
му, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, в 
тому числі із застосуванням засобів електронних комуні-
кацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповно-
літньої особи та (або) такою особою стосовно інших учас-
ників  освітнього  процесу,  внаслідок  чого  могла  бути  чи 
була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю 
потерпілого [3].

Н.О. Прибіткова слушно зауважує, що термін «булінг» 
походить  від  «bullying»  з  анг. Bully  (хуліган,  забіяка,  за-
дирака, грубіян, насильник), що у світовій практиці визна-
чається як прояв дискримінації дитини, що виражається у 
фізичних і психічних формах насильства [7, с. 58].
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Національна  Асоціація  шкільних  працівників  США 
дає таке визначення поняття булінгу: «Булінг – це дина-
мічні  і  повторювані моделі  вербальної  або  невербальної 
поведінки,  що  здійснюються  одним  учнем  або  групою 
учнів  щодо  іншого  учня,  спрямовані  на  навмисне  нане-
сення шкоди, за наявності реальної різниці в силі» [8, с. 2].

Кібербулінг  може  бути  визначений  як  форма  прояву 
булінгу або ж як самостійний вид насильства в молодіж-
ному (дитячому) середовищі. Варто погодитись із думкою 
про те, що кібербулінг не є достатньо висвітленою пробле-
мою в сучасній психологічній науковій літературі. Кібер-
булінг – це новітня форма агресії, що передбачає жорстокі 
дії з метою дошкулити, нашкодити, принизити людину з 
використанням  інформаційно-комунікаційних  засобів: 
мобільних телефонів, електронної пошти, соціальних ме-
реж тощо. Кібербулінг як негативне явище найчастіше зу-
стрічається серед учнів старшої школи [9, с. 286].

Хейзинг  як  форма  агресивної  поведінки  зазвичай  по-
лягає в  залякуванні та приниженні в процесі посвяти або 
прийняття  до  певного  клубу,  групи,  спортивної  команди  
[8, с. 3].  І тут важливим моментом є те, що між правопо-
рушником і потерпілим відсутні освітні відносини. Тут мо-
жуть мати місце як неприйняття новачка до складу устале-
ної спільноти (приміром, команди), так і явище, подібне до 
«дідовщини», коли більш досвідчений учасник (учасники) 
певної  групи  встановлюють  критерії  для  вступу  в  групу 
(випробування, ритуал, перевірку), які має пройти неофіт.

Л.П. Гаращенко пропонує вважати мобінгом систематич-
не цькування, психологічний терор, форми зниження авто-
ритету і психологічного тиску у вигляді цькування співробіт-
ника в колективі, зазвичай з метою його звільнення. Мобінг 
є соціальним явищем, яке має безпосереднє відношення до 
трудової діяльності людини і застосовується в контексті мо-
рального і психологічного переслідування [10, с. 200].

Не беручі до уваги детальний розгляд кожної з вище-
наведених категорій, можна спостерігати певну їхню спо-
рідненість,  яка полягає  в насильстві  однієї  особи  (групи 
осіб)  над  іншою  особою  (особами)  в  певному  колективі 
(групі). Важливим аспектом нами вбачається чітке окрес-
лення видів, форм та  суб’єктного складу насильницьких 
діянь, що можуть охоплюватись відповідними поняттями 
для більш ефективної протидії цим явищам.

Загалом, визначення булінгу в національному законо-
давстві  не можна  вважати  досконалим  через  відсутність 
розкриття подібних до булінгу (цькування) категорій, зо-
крема, наведених кібербулінгу, хейзінгу та мобінгу.

Щодо  перспектив  удосконалення юридичної  відпові-
дальності за вчинення булінгу (цькування) на теоретично-
му та практичному рівнях, слід врахувати декілька ключо-
вих моментів, що мають бути в основі змін.

По-перше, вимагає суттєвого доопрацювання понятій-
но-категоріальний апарат у нормативно-правових актах із 

протидії булінгу. Для цього на  теоретичному рівні необ-
хідно  розробити  проект  змін  до  діючого  національного 
законодавства  в  частині  усунення  недоліків,  окреслених 
у дослідженні вище, та урахувати сучасні підходи до ро-
зуміння булінгу і суміжних із ним явищ насильницької по-
ведінки.

По-друге, юридична відповідальність за вчинення бу-
лінгу  має  бути  посилена  за  рахунок  збільшення  обсягу 
санкцій. Пояснюючи власну думку, відмітимо, що домаш-
нє насильство, подібне за своєю сутністю до досліджува-
ної проблеми булінгу (цькування), має як адміністративну 
(стаття  173-2  КУпАП),  так  і  кримінальну  (стаття  126-1 
КК)  види юридичної  відповідальності.  Цілком  логічним 
вбачається, що систематичне вчинення булінгу, яке завда-
ло шкоди здоров’ю потерпілого, повинно мати наслідком 
саме кримінальну відповідальність.

Вимагає перегляду суб’єктний складник таких проти-
правних дій. Якщо для мобінгу більш властивим є вік, з 
якого особа може перебувати у відносинах  із роботодав-
цем, тобто є дорослішою, то для булінгу – навпаки. 

І. Сидорук наводить статистичні матеріали про харак-
тер проблеми булінгу в учнівському середовищі, згідно з 
якими в Україні 20% дівчат і 19% хлопців 11-річного віку 
зазнавали  різноманітних  образ  у  школі  не  менше  двох 
разів упродовж місяця – декількох місяців. Кількість та-
ких дітей 13-річного віку дещо нижча порівняно з попе-
редньою  віковою  категорією.  Відповідно,  18%  дівчат  та 
16% хлопців. У 15-річному віці тенденція до зменшення 
зберігається. Так, 12% дівчат і 13% хлопців зазнавали різ-
номанітних  образ  у школі  не менше  2-х  разів  упродовж 
місяця – декількох місяців, тобто з віком кількість жертв 
насилля, булінгу зменшується [11, с. 169].

Ми  переконані,  що  як  адміністративна,  так  і  кримі-
нальна відповідальність за вчинення булінгу (цькування) 
та  подібних  до  нього  протиправних  дій має  наступати  з 
14-річного віку, оскільки в цьому віці фізична особа вже 
здатна усвідомлювати асоціальний і протиправний харак-
тер  своїх  дій. Для цього має  бути  системно переглянуте 
національне  законодавство,  яке  дотичне  до  питань юве-
нальної юстиції.

Взагалі,  запровадження  юридичної  відповідальності 
за вчинення булінгу (цькування) є важливим і своєчасним 
актом.  Визнавши  цю  проблему,  Україна  приєдналася  до 
розвинутих  Європейських  держав,  деліктне  законодав-
ство  яких має подібні норми. Разом  із  тим очевидна не-
досконалість прийнятих вітчизняних норм у сукупності із 
застарілою процедурою притягнення до адміністративної 
відповідальності в цілому, що створює істотні загрози для 
ефективної протидії цьому негативному явищу. Перспек-
тивою  наступних  наукових  розвідок  у  даному  напрямку 
має виступати удосконалення наукового та нормативного 
складників протидії булінгу (цькуванню) в Україні.
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У статті досліджено теоретичні та законодавчі засади конституційно- правового статусу біженців, його аналізу, розкривається поняття 
«біженець» у міжнародному праві. Також розглядаються питання відповідності вітчизняного законодавства міжнародним нормативно-
правовим актам та ефективність його застосування в сучасних реаліях. 
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В статье исследованы теоретические и законодательные основы конституционно-правового статуса беженцев, его анализа, раскры-
вается понятие «беженец» в международном праве. Также рассматриваются вопросы соответствия отечественного законодательства 
международным нормативно-правовым актам и эффективность его применения в современных реалиях.
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In this article the theoretical and legal principles of the constitutional legal status of refugees, its analysis, the concept of "refugee" in interna-

tional law are explored. Also, the issues of compliance of domestic legislation with international legal acts and the effectiveness of its application 
in modern realities are considered.

Key words: refugees, foreigners, migrants, protection, legal status, legislation, international legal acts.

Останніми  роками  ускладнення  політичної  ситуації 
в  деяких  регіонах  світу,  географічна  близькість  України 
до  кордонів  об’єднаної  Європи  та  «прозорість»  східних 
кордонів  України  призвели  до  посилення  міграційних 
процесів  і  загострення  проблеми  біженців  в Україні. Ця 
проблема в Україні існує й дедалі більше загострюється як 
правова, гуманітарна, соціальна та політична, що й зумов-
лює необхідність розроблення законодавства, яке б визна-
чало правовий статус біженця.

Початок формування законодавства про біженців при-
падає  на  перші  роки  незалежності.  Розроблення  законо-
давства  щодо  біженців  не  мало  характеру  спланованого 
і продуманого процесу, було фактично реагуванням, при-
чому не завжди оперативним та адекватним, на гострі мі-
граційні проблеми, висунуті бурхливими роками розвалу 
СРСР  і  створення  власного  державного  організму.  Нові 
суспільні  відносини,  які  виникли  у  зв’язку  з  відкриттям 
кордонів,  зумовили  прийняття  різноманітних  актів,  які 
стосувалися  питань  міграції,  порядку  перетину  кордону, 
набуття громадянства тощо.

На сьогоднішній день нормативно-правова база з питан-
ня біженців в основному сформована. Разом із тим розви-
ток законодавства України про біженців відбувався безсис-
темно, значною мірою ситуативно. Реалізація закріплених 
у ньому прав і свобод біженців ускладнювалася перманент-
ною реорганізацією державних органів, на які покладало-
ся виконання законодавства в цій сфері. Після приєднання 
України у 2002 р. до Конвенції ООН про статус біженців та 
проголошення курсу України на євроінтеграцію поставило 
завдання  привести  законодавство України  про  біженців  у 
відповідність до міжнародних стандартів. 

У  вітчизняній  науковій  літературі  досить  ґрунтовно 
досліджувалися  різні  аспекти  конституційно-правового 
статусу людини і громадянина загалом, а також окремих 
суб’єктів  конституційного  права.  Зокрема,  теоретичні  та 
практичні  питання  правового  статусу  біженців  в  Украї-
ні  досліджували В.Д. Андрієнко, Ю.М.  Білуха, В.П.  Бо-
сий,  С.П.  Бритченко,  Ю.В.  Бузницький,  М.В.  Буромен-
ський,  Д.В.  Голобородько,  В.С.  Гринчак,  В.І.  Євінтов,  
О.Л. Копиленко, І.Г. Ковалишин, І.Г. Козинець, В.С. Кри-
саченко, О.В. Кузьменко, О.А. Малиновська, В.О. Новік,  
О.І. Піскун, В.Ф. Погорілко, С.П. Ратушний, Ю.І. Римаренко,  

С.Г. Рубанов, Ю.М. Тодика, О.Ф. Фрицький, С.Б. Чехович, 
В.М. Шаповал, Ю.С. Шемшученко, М.О. Шульга та інші.

Віддаючи  належне  авторам  досліджень,  слід  зазна-
чити, що у зв’язку з оновленням законодавства деякі те-
оретичні  положення цієї  проблеми  вимагають  перегляду 
і подальшого дослідження, тому обрана тема залишається 
недостатньо розробленою в конституційному праві Укра-
їни. Оскільки визначення конституційно-правового стату-
су належить до сфери юрисдикції держави, що випливає 
з її суверенного права встановлювати відповідний право-
порядок,  дотримуватися  якого  зобов’язані  всі  особи,  які 
перебувають  на  території  України,  це  питання  потребує 
належного наукового забезпечення.

Тому метою дослідження є визначення конституційно-
правового статусу біженців в Україні.

Проблема правового статусу біженців має тривалу іс-
торію. Міжнародною спільнотою неодноразово робилися 
спроби  вирішити  цю  проблему  шляхом  розроблення  й 
прийняття міжнародних універсальних угод та удоскона-
лення національного  законодавства. Питання про  біжен-
ців  у  глобальному  масштабі  залишається  пріоритетним 
напрямком  у  діяльності  Організації  Об’єднаних  Націй. 
Під її егідою у 1951 р. державами була прийнята Конвен-
ція про статус біженців [1], яка є основним міжнародно-
правовим документом, що регулює правовий статус указа-
ної категорії осіб та захищає їхні основні права й свободи.  
У 1967 р. був розроблений Протокол, що стосується стату-
су біженців [2]. Його поява надала Конвенції нової сили, 
суттєво розширивши сферу її дії.

А втім, зазначені міжнародні заходи для врегулювання 
проблем біженців до кінця не вирішують увесь комплекс 
питань. Положення щодо біженців, закріплені в Конвенції 
1951 р., не  завжди виконуються державами. Усе частіше 
зміни  в  національному  законодавстві  різних  країн  вста-
новлюють більш суворі вимоги щодо надання статусу бі-
женця, ніж закріплено в Конвенції, права біженців часто 
порушуються або невиправдано обмежуються державами. 
Гострота й невирішеність цих питань, збільшення чисель-
ності біженців, поява нових категорій вимушених мігран-
тів ставлять головне питання, яке необхідно вирішувати, –  
реальне забезпечення становища біженців, як це передба-
чено міжнародним правом.
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Сучасне міжнародно-правове визначення поняття «бі-
женець», яке закріплене у Конвенції 1951 р., формувалося, 
виходячи з об’єктивних потреб і прагнень співтовариства 
держав створити такий правовий механізм, який би охо-
пив усі категорії біженців. У Конвенції термін «біженець» 
означає  особу,  яка через  обґрунтовані побоювання  стати 
жертвою  переслідувань  за  ознакою  расової  належності, 
релігії, громадянства, належності до певної 

соціальної групи чи політичних поглядів знаходиться 
за межами 

країни своєї національної належності й не в змозі ко-
ристуватися 

захистом цієї країни або не бажає користуватися таким 
захистом 

унаслідок таких побоювань; або, не маючи визначено-
го громадянства 

і знаходячись за межами країни свого колишнього міс-
ця проживання в 

результаті подібних подій, не може чи не бажає повер-
нутися до неї 

внаслідок таких побоювань [1].
Таким чином, у Конвенції 1951 р. закріплений універ-

сальний  перелік  критеріїв,  за  наявності  яких  надається 
статус біженця. Це особи, які мають цілком обґрунтовані 
побоювання стати жертвою переслідувань за расову при-
належність, громадянство, віросповідання, належність до 
певної соціальної групи чи політичні переконання. 

Відповідно  до  принципу  державного  суверенітету 
кожна держава самостійно визначає правовий статус на-
ціональних  (вітчизняних)  суб’єктів  права,  іноземних 
суб’єктів права, суб’єктів, що не мають державної прина-
лежності  (громадянства,  національності),  а  також  регла-
ментує  питання  про  допуск  указаних  суб’єктів  на  свою 
територію й умови їх перебування на ній тощо. Питання, 
що  стосуються  правового  статусу  іноземних  суб’єктів 
права,  суб’єктів,  які  не мають  державної  приналежності 
(громадянства, національності), регулюються також між-
народними  договорами  й  угодами,  що  укладаються  між 
державами.

Правовий  статус  суб’єкта  права  в  суспільстві  юри-
дично  оформлюється  державою,  він  окреслюється 
об’єктивним правом  (юридичними нормами). Тобто дер-
жава здійснює фіксацію в нормах права певної моделі пра-
вового  статусу. Норми  права,  як  відомо,  об’єднуються  в 
галузі права, тобто складові елементи системи права, від-
окремлені  сукупності  норм  права, що  регулюють  якісно 
однорідні суспільні відносини (конституційні, адміністра-
тивні, процесуальні тощо). Відповідно до цього, залежно 
від галузевої належності правові статуси класифікуються 
на  конституційно-правові,  адміністративно-правові,  про-
цесуально-правові (цивільний, кримінальний, адміністра-
тивний,  господарський),  цивільно-правові,  сімейно-пра-
вові тощо. 

Наука конституційного права під конституційним ста-
тусом  людини  розуміє  загальні,  основоположні  засади, 
за  допомогою  яких  у  Конституції  визначаються  основні 
права, свободи й обов’язки людини і громадянина, а також 
гарантії  їх  здійснення,  тобто можливість мати,  володіти, 
користуватися та розпоряджатися економічними, політич-
ними,  культурними  та  іншими  соціальними  цінностями; 
користуватися свободою дій і поведінки в межах консти-
туції та інших законів [3, с. 61].

Під конституційним статусом особи розуміють загаль-
ні, базові засади, за допомогою яких у Конституції України 
визначаються основні права, свободи й обов’язки людини 
та громадянина; гарантії їх здійснення, тобто можливість 
мати,  володіти,  користуватися  і  розпоряджатися  еконо-
мічними, політичними, культурними та соціальними цін-
ностями й благами, а також користуватися свободою дій і 
поведінки в межах Конституції та інших законів України 
[4, с. 148].

Конституційний статус громадянина – це поняття, яке 
відображає тільки те, що властиве всім  і кожному члену 
суспільства, і «залишає» за своїми межами все приватне, 
індивідуальне,  що  стосується  конкретних  осіб  або  їхніх 
груп [5, с. 96].

Таким чином, конституційно-правовий статус як кате-
горія сучасного конституційного права може  інтерпрету-
ватися як система закріплених Конституцією та законами 
України фундаментальних і невідчужуваних прав, свобод 
та обов’язків  людини  і  громадянина,  а  також сукупність 
повноважень органів державної влади та місцевого само-
врядування,  їхніх  посадових  і  службових  осіб  у  різних 
сферах  суспільних  відносин,  що  регулюються  галузями 
публічного та приватного права.

Конституція  України,  висвітлюючи  конституційно-
правовий  статус  людини  й  громадянина,  спирається  на 
ліберальну  концепцію  прав  людини.  Так  у  Конституції 
України із 48 статей ІІ Розділу, що присвячені правам лю-
дини і громадянина, 37 стосуються особистих прав та сво-
бод, і тільки 4 статті закріплюють обов’язки громадян.

Для  того,  щоб  зрозуміти  зміст,  сутність  та  правову 
природу  принципів  конституційно-правового  статусу  бі-
женців в Україні, потрібно розглянути поняття принципів 
права та принципів конституційно-правового статусу лю-
дини  і  громадянина,  які між собою взаємопов’язані  та  є 
висхідними для принципів конституційно-правового ста-
тусу біженців в Україні.

Громадянство є одним із визначальних факторів у ха-
рактеристиці  правового  становища  особи,  одним  із  най-
важливіших  елементів  її  правового  статусу.  Громадянин 
позначає фізичну особу, чий правовий статус зумовлений 
належністю до тієї або іншої держави. Громадяни в кож-
ній країні становлять найчисленнішу категорію населен-
ня. Саме вони наділені правами  і  свободами в найбільш 
широкому обсязі. Громадянином України, як й іншої дер-
жави, є не будь-яка людина, а котра проживає на її терито-
рії, підкоряється державній владі, користується правами і 
виконує обов’язки. Громадянином України є та особа, яка 
перебуває  в  особливих  правових  зв’язках  з  Україною,  – 
зв’язках, що становлять зміст громадянства.

Категорія «громадянин» дає змогу встановити відмін-
ність прав громадянина від прав людини. Така диференці-
ація історично зумовлена поділом держави як політичної 
організації (права громадянина) і незалежної від неї сфери 
громадянського суспільства (права людини). Теорія права 
й правова практика розрізняють поняття «права людини» 
і «права громадянина». У першому випадку йдеться про 
права, пов’язані із самою людською істотою, її існуванням 
та розвитком. Що ж до прав громадянина, то вони зумов-
лені сферою відносин людини із суспільством, державою, 
їхніми інститутами. Основу цього виду прав становить на-
лежність людини до держави,  громадянином якої  вона  є 
[6, с. 54].

Поняття  конституційно-правового  статусу  біженців 
визначається  як  сукупність  взаємопов’язаних  елементів, 
що складається з правосуб’єктності, прав і обов’язків бі-
женців  та  гарантій  їхньої  реалізації,  відповідних  право-
вих норм. Система прав  і  обов’язків  біженців,  визнаних 
і  закріплених  нормами  міжнародного  права  та  внутріш-
нім правом держави перебування біженців,  визначається  
основним елементом правового статусу біженців. 

У Законі Україні «Про біженців  та осіб,  які потребу-
ють додаткового або тимчасового захисту» статус біженця 
трактується як визнання центральним органом виконавчої 
влади, що реалізує державну політику у сфері біженців та 
осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, 
іноземця або особи без громадянства біженцем [7].

З погляду міжнародного права, правовий статус біжен-
ця визначатиметься у правовому просторі, що характери-
зується, з одного боку, принципом суверенітету держав і 
пов’язаними  з  ним  принципами  територіального  верхо-
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венства  та  самозбереження,  а  з  іншого  –  конкуруючими 
гуманітарними принципами, які випливають  із загально-
го міжнародного права  (включаючи мету  і  принципи ді-
яльності ООН) й окремих договорів. Інакше кажучи, зміст 
правового статусу біженців становлять їхні права, свобо-
ди та обов’язки, передбачені нормами загальних  і спеці-
альних міжнародних (переважно багатосторонніх) угод, а 
також  реалізовані  національним  законодавством  держав  
[8, с. 242].

Національне  законодавство  України  визначає  права, 
свободи й обов’язки лише осіб, стосовно яких прийнято 
рішення про оформлення документів щодо визнання їх бі-
женцями,  та  осіб,  визнаних  біженцями. Водночас  права, 
свободи й обов’язки осіб,  які  з наміром бути визнаними 
біженцями  перетнули  державний  кордон  України  в  по-
рядку, встановленому її законодавством або незаконно, та 
осіб,  які  подали  заяву про надання  статусу  біженця,  але 
рішення  про  оформлення  документів  щодо  визнання  їх 
біженцями ще не прийнято, ні Закон України «Про біжен-
ців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового 
захисту», ні інші закони практично не визначають. Лише 
частина друга статті 3 Закону України «Про правовий ста-
тус  іноземців  та  осіб  без  громадянства»  передбачає, що 
іноземці та особи без громадянства, які перебувають під 
юрисдикцією України, незалежно від законності  їх пере-
бування мають право на визнання їх правосуб’єктності та 
основних прав і свобод людини. 

Отже, правовий статус визнаних біженців ширший за 
правовий  статус  звичайних  іноземців  та  осіб  без  грома-
дянства,  оскільки біженцям надаються  спеціальні  права, 
яких не мають інші категорії іноземців та осіб без грома-
дянства. За своєю природою конституційно-правовий ста-
тус біженців ґрунтується на нормах міжнародного права і 
внутрішнього права держави перебування біженця. Між-
народне  право  зобов’язує  держави  надавати  біженцям 

щонайменше той самий обсяг прав і обов’язків, яким за-
звичай користуються  іноземці на території цієї держави. 
Але  головним  і  визначальним фактором для оцінювання 
системи прав і обов’язків біженців є дія законів держави 
перебування по відношенню до біженців.

Проблема біженців  у широкому плані  –  це  проблема 
співвідношення міжнародного і національного права дер-
жави. Дослідження міжнародно-правових норм і практи-
ки в цій галузі свідчить, що встановлення правомочності 
особи щодо набуття статусу біженця є прерогативою тієї 
держави, де ця особа шукає притулку.

Визначення  поняття  біженця,  яким  користуються  в 
міжнародному праві, яке адаптоване правовими система-
ми більшості держав, знайшло своє закріплення і в зако-
нодавстві України. Воно включає в себе як позитивні кри-
терії:  наявність  переслідування  особи  або  обґрунтовані 
побоювання переслідування; переслідування за ознаками 
раси, віросповідання, національності, політичних переко-
нань, громадянства (при цьому достатньо переслідування 
лише за однією з ознак); відсутність захисту з боку держа-
ви від таких переслідувань; перебування особи за межами 
країни  походження  і  небажання  повертатися  на  батьків-
щину через побоювання переслідування.

В  Україні  сформовано  певну  законодавчу  базу  з  пи-
тань  конституційно-правового  статусу  біженців.  Приєд-
навшись до Конвенції про статус біженців, наша держава 
прагне формувати національне законодавство, що визна-
чає  конституційно-правовий  статус  біженців  відповідно 
до  міжнародних  стандартів.  Воно  в  основному  належно 
визначає  конституційно-правовий  статус  осіб,  стосовно 
яких прийнято рішення про оформлення документів щодо 
визнання  їх  біженцями,  та  осіб,  визнаних  біженцями,  і 
значною мірою узгоджується із зазначеними стандартами 
з цього питання, однак має певні недоліки, які мають бути 
усунені.
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ОСОБЛИВОСТІ АТЕСТАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ, ЩО ВИКОНУЮТЬ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ, 
ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

PECULIARITIES OF ATTESTATION OF EMPLOYEES PERFORMING FUNCTIONS 
OF THE STATE UNDER THE LEGISLATION OF UKRAINE

Мішок С.М.,
здобувач кафедри правового забезпечення 

господарської діяльності факультету № 6 
Харківського національного університету внутрішніх справ

Стаття присвячена аналізу спеціального законодавства щодо проведення процедури оцінювання професійного рівня працівника та 
його здатності до роботи, пов’язаної з виконанням функцій держави. Досліджено особливості атестації державних службовців, поліцей-
ських, військовослужбовці Служби безпеки України, прокурорів. Обґрунтовано думку, що спеціальні правові умови проведення атестації 
названих категорій працівників зумовлені родом трудової діяльності, професією, спеціальністю чи посадою.

Ключові слова: атестація, атестування, державний службовець, поліцейський, військовослужбовець Служби безпеки України,  
прокурор.

Статья посвящена анализу специального законодательства по проведению процедуры оценки профессионального уровня работ-
ника и его пригодности к работе, связанной с выполнением функций государства. Исследованы особенности аттестации государствен-
ных служащих, полицейских, военнослужащих Службы безопасности Украины, прокуроров. Обосновано утверждение, что специальные 
правовые условия проведения аттестации названных категорий работников обусловлены родом трудовой деятельности, профессией, 
специальностью или должностью.

Ключевые слова: аттестация, государственный служащий, полицейский, военнослужащий Службы безопасности Украины,  
прокурор.

The article is devoted to the analysis of special legislation on the procedure for assessing the professional level of an employee and his 
ability to perform work related to the performance of state functions. The features of attestation of civil servants, policemen, servicemen of the 
Security Service of Ukraine, prosecutors were investigated in the work. The work substantiates that the special legal conditions for attestation of 
the named categories of employees are determined by the nature of labor activity, profession, specialty or position.

Key words: attestation, certification, civil servant, police officer, serviceman of Security Service of Ukraine, prosecutor.

Актуальність. Службовці  як одні  із  суб’єктів  трудо-
вого  права  наділені  низкою  службово-трудових  прав  та 
обов’язків,  які  позначаються  на  процедурі  проведення 
атестації.  Працівники,  які  під  час  виконання  своїх  тру-
дових обов’язків реалізують функції держави, проходять 
атестацію  згідно  зі  спеціальними нормативними  актами. 
До таких категорій працівників належать: державні служ-
бовці, поліцейські, прокурори, військовослужбовці Служ-
би  безпеки  України.  Правові  умови  атестаційної  проце-
дури  цієї  категорії  працівників  закріплені  спеціальним 
нормативно-правовими актами і повинні містити не лише 
процесуальні аспекти проведення процедури оцінювання, 
а й питання щодо захисту  інтересів  і прав таких праців-
ників. Це зумовлює необхідність проведення аналізу спе-
ціального  законодавства  про  атестацію,  виявлення  про-
блемних аспектів у регулюванні цієї процедури як з метою 
вдосконалення законодавства, так для забезпечення захис-
ту прав працівників.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-
танням  атестації  працівників,  які  виконують  функції 
держави  у  своїй  службово-трудовій  діяльності,  остан-
німи  роками  присвятили  свої  праці  такі  науковці,  як:  
О.А.  Губська,  В.Ю.  Кікінчук,  Ю.В.  Ковбасюк,  
К.Ю. Мельник, О.Ю. Оболенський, С.М. Серьогін, І.Г. Су-
рай, А.А. Стародубцев. І саме роботи цих науковців стали 
науковою основою даної статті.

Метою статті є  визначення  та  характеристика  осо-
бливостей  атестації  працівників,  які  виконують  роботу, 
пов’язану з реалізацією функцій держави.

Виклад основного матеріалу. Відповідно  до  поло-
жень Закону України «Про державну службу», у частині 
службової кар’єри державного службовця визначено, що 
«черговий ранг у межах відповідної категорії посад при-
своюється державному службовцю через кожні три роки 
з урахуванням результатів оцінювання його службової ді-
яльності.  Дострокове  присвоєння  чергового  рангу  може 
здійснюватися  не  раніше  ніж  через  один  рік  після  при-

своєння попереднього рангу» [1]. Тобто атестаційна про-
цедура  для  державних  службовців  також  є  періодичною 
процедурою, яка має прямий зв’язок з отримання черго-
вого рангу державного  службовця.  З  огляду на  завдання 
атестації працівників у контексті професійного розвитку 
працівника та його просування по службі, законодавством 
визначено правило, відповідно до якого отримання рангу 
державного  службовця  позачергово  можливе  не  раніше 
ніж  через  рік  після  присвоєння  державному  службовцю 
попереднього рангу. Таке правило, на наше переконання, 
створює правові стимули для державних службовців під-
вищувати  свою професійну майстерність  із метою поза-
чергового  отримання  підвищення  рангу,  що  оцінюється 
нами  як  правова  можливість  пришвидшення  кар’єрного 
зростання державного  службовця  за його волевиявлення 
та сумлінне виконанням покладених на нього службових 
обов’язків.

Оцінювання  результатів  службової  діяльності  дер-
жавного  службовця має  на меті  здійснення  контролю  за 
якістю виконання посадових обов’язків, визначення рівня 
результативності й ефективності служби, а також плану-
вання кар’єри, виявлення необхідності підвищення рівня 
професійної компетентності державних службовців, сти-
мулювання  їх  результативної  діяльності  [2,  с.  50].  Вод-
ночас сама процедура оцінювання результатів службової 
діяльності  в  спеціальному  законі  не  визначена,  хоча  по 
суті вона має відповідати названій меті контролю за якіс-
тю  виконання  державним  службовцем  його  посадових 
обов’язків.  Науковці  зазначають  недосконалість  чинної 
процедури професійного розвитку працівників.  Зокрема, 
О.А. Губська наголошує на тому, що створення спеціальної 
атестації сприятиме вирішенню багатьох питань, зокрема 
просування державного службовця по службі  [3, с. 319].  
Погоджуючись із наведеним твердженням, зазначимо, що 
спеціального  законодавства  щодо  проведення  атестації 
державних  службовців  сьогодні  в  Україні  немає,  отже, 
під  час  проведення  такої  атестації  необхідно  керуватися 
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загальним нормами, зважаючи на те, що загальна атеста-
ційна процедура не може бути застосована на державній 
службі,  мінімальний  вплив  на  проходження  державної 
служби локальних нормативних актів роботодавця чи ак-
тів  соціального  партнерства  питання  процедурного  про-
вадження  державних  службовців  в  України  може  бути 
охарактеризований  не  як  спрощення  процедури  оцінки 
професійного рівня працівника, а як процедура, зосеред-
жена «у руках керівництва органу державної влади», що 
суперечить вимогам гласності і відкритості атестації дер-
жавних службовців.

І.Г.  Сурай  звертає  увагу  «на  необхідність:  уточнення 
функціональної структури системи державного управлін-
ня, функцій посад державної служби та чіткий зв’язок їх 
із  вимогами  до  професійної  компетентності  державного 
службовця  на  конкретній  посаді;  розроблення  методи-
ки  опрацювання  вимог  до  професійної  компетентності; 
посилення  зв’язку  підвищення  рівня  професійної  ком-
петентності  державного  службовця  з  подальшою  його 
службовою кар’єрою; підвищення кваліфікації державно-
го службовця не рідше одного разу на три роки; введен-
ня в систему безперервної освіти державних службовців 
«індивідуальних  освітніх  книжок»;  запровадження  «на-
громаджувального»  механізму  підвищення  рівня  профе-
сійної  компетентності»  [4,  с.  272–273]. Таке  твердження 
оцінюється  нами  неоднозначно,  по-перше,  професійна 
компетентність  фактично  і  має  (повинна  мати)  зв’язок 
зі  службовою  кар’єрою;  до-друге,  доповнення  особової 
справи  державного  службовця  «індивідуальною  освіт-
ньою  книжкою»  створює  додаткові  бюрократичні  про-
цедури та можливості зловживання роботодавцем своїми 
трудовими правами й  обов’язками  в  процесі  заповнення 
такої книжки. Сьогодні все частіше трудове законодавство 
тяжіє  до  скасування  трудових  книжок працівників,  тому 
така пропозиція не відповідає тенденціям розвитку доку-
ментального оформлення трудових чи службово-трудових 
відносин. Водночас  погоджуємося  з  автором  у  тому, що 
потребує  розроблення  методика  опрацювання  вимог  до 
професійної  компетентності,  бо  відсутність  нормативно 
визначених вимог до державного службовця в процесі оці-
нювання його службової діяльності доповнена норматив-
ною невизначеністю процесуального аспекту атестаційної 
процедури породжує «широке поле» для зловживань дис-
циплінарною владою роботодавця, а точніше, посадовими 
особами,  які  вирішують  питання  просування  по  службі 
державного  службовця.  Загалом,  атестаційна  процедура 
оцінки професійного рівня державного  службовця пови-
нна набути нормативно визначеної форми з максимальним 
відображенням специфіки атестаційної процедури залеж-
но  від  категорій  посад  державної  служби  та  специфіки  
діяльності органів виконавчої влади.

Що стосується атестації поліцейських, то варто зазна-
чити, що реформування системи правоохоронних органів 
зумовило скасування попереднього законодавства, що ре-
гламентувало діяльність міліції, ухвалення і впроваджен-
ня в життя нового законодавства про національну поліцію. 
Разом  із  реформуванням  самої  системи  правоохоронних 
органів  змінилася  і процедура оцінювання професійного 
рівня поліцейських. Так, В.Ю. Кікінчук свого часу наголо-
шував на тому, що «під оцінюванням показників діяльнос-
ті працівників органів внутрішніх справ України розумі-
ється встановлений відповідними нормативно-правовими 
актами процес перевірки належності виконання працівни-
ками органів внутрішніх справ України роботи, що безпо-
середньо передбачена  їх функціональними обов’язками» 
[5,  с.  178].  К.Ю.  Мельник,  характеризуючи  атестацію 
службовців  правоохоронних  органів,  зазначав,  що  оцін-
ці  підлягають  ділові,  професійні,  моральні  й  особисті 
якості,  рівень  культури  і  здатність  працювати  з  людьми, 
робляться  висновки  про  відповідність  займаній  посаді  і 
даються рекомендації щодо подальшої служби [6, с. 244].  

А.А. Стародубцев зазначав, що «проведення атестації пра-
цівників органів внутрішніх справ як елемента службової 
кар’єри – питання досить неоднозначне, складне та спір-
не, оскільки, з одного боку, наявна оцінка ділових та про-
фесійних якостей,  з  іншого – вона не  завжди може бути 
об’єктивною» [7, с. 903].

Наведене  свідчить про  те, що питання  атестації  пра-
цівників правоохоронних органів, зокрема і тих, що про-
ходять службу в поліції, концептуально є визначеними та 
зрозумілими. Чітко визначено необхідний зв’язок оціню-
вання професійного рівня працівника з його службовими 
обов’язками за посадою, має місце прямий зв’язок профе-
сійного рівня та компетенції працівника правоохоронних 
органів  із  його  службовою  кар’єрою  та  просуванням  по 
службі.  Також  уже  давно  не  викликає  сумніву  необхід-
ність безперервності навчання та підвищення кваліфікації 
працівниками правоохоронних органів,  їхня моральність 
та культура в процесі праці тощо.

Сьогодні  на  рівні  централізованого  законодавчого 
регулювання  закріплено,  що  атестування  поліцейських 
проводиться з метою оцінки їхніх ділових, професійних, 
особистих  якостей,  освітнього  та  кваліфікаційного  рів-
нів, фізичної підготовки на підставі глибокого і всебічно-
го  вивчення,  визначення  відповідності  посадам,  а  також 
перспектив  їхньої  службової  кар’єри.  Положення  ст.  57 
«Атестування  поліцейських»  Закону  «Про  Національну 
поліцію»  встановлюють,  що  атестування  поліцейських 
проводиться: 1) у разі призначення на вищу посаду, якщо 
заміщення цієї посади здійснюється без проведення кон-
курсу;  2)  для  вирішення  питання  про  переміщення  на 
нижчу посаду через службову невідповідність; 3) для ви-
рішення питання про звільнення зі служби в поліції через 
службову  невідповідність.  Спеціальним  законом  визна-
чено, що атестування проводиться атестаційними комісі-
ями органів  (закладів, установ) поліції, що створюються 
їхніми  керівниками.  Рішення  про  проведення  атестуван-
ня ухвалює керівник поліції, керівники органів (закладів, 
установ)  поліції  стосовно  осіб,  які,  згідно  із  законом  та 
іншими нормативно-правовими актами. призначаються на 
посади їхніми наказами [8].

Варто зазначити, що по суті заміна словоформи «атес-
тація»  на  «атестування»  не  привнесла  нічого  нового  в 
процес  оцінювання  професійного  рівня  поліцейських, 
проте спричинила термінологічну неузгодженість Закону 
України «Про Національну поліцію»  із  Законом України 
«Про професійний розвиток працівників». З одного боку, 
це не створює правової проблематики в процесі оцінюван-
ня професійного рівня працівників поліції, з іншого боку, 
це створює умови для суб’єктивного тлумачення процесу 
атестації поліцейських.

У  свою  чергу,  в  Україні  діє  деталізований  порядок 
проведення  атестування  поліцейських,  в  якому  визнача-
ється, що процедура оцінювання професійного рівня по-
ліцейських у частині підготовки і проведення відповідних 
заходів  проводиться  за  наказом  керівника.  У  цьому  на-
казі «передбачається: 1) створення атестаційних комісій;  
2) складання списків поліцейських, які підлягають атесту-
ванню; 3) визначення дати, часу і місця проведення засі-
дання комісії; 4) розміщення на офіційному веб-сайті Мі-
ністерства внутрішніх справ (далі – МВС), Національної 
поліції України чи відповідних органів поліції оголошень 
про  набір  до  атестаційної  комісії;  5)  доведення  до  полі-
цейських інформації про проведення атестування, зокрема 
шляхом розміщення на офіційному веб-сайті МВС, Наці-
ональної  поліції  України  чи  відповідного  органу  поліції 
інформації про час та місце проведення атестування  [9]. 
Тобто атестаційна комісія поліцейських утворюється кож-
ного разу самостійна, за наказом керівника з відповідними 
повноваженнями. Коло осіб, які підлягають атестуванню, 
також визначається керівником одноосібно, також важли-
во, що розміщення відповідної інформації про атестацію 
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поліцейських  передбачає  її  оприлюднення  через мережу 
Інтернет,  проте  не  має  прямої  вказівки  на  необхідність 
повідомлення такої інформації працівнику під розпис. На 
наше  переконання,  цитовані  положення  не  виключають 
можливості  повідомлення  поліцейського  про  атестацію 
під розпис, водночас і прямого обов’язку про інформуван-
ня працівника про його  атестування не передбачено, що 
загалом оцінюється нами як умови, що не сприяють про-
зорості процедури атестування поліцейських та поінфор-
мованості працівника про атестаційну процедуру, яка має 
бути проведена з метою оцінки його професійного рівня.

Новелою вітчизняного законодавства у сфері атестації 
працівників загалом та стосовно поліцейських зокрема є 
впровадження  тестування  працівників  поліції,  яке  про-
водиться  атестаційними  комісіями  для  визначення  тео-
ретичної  та  практичної  підготовленості,  компетентності, 
здатності якісно й ефективно реалізовувати на службі свої 
потенційні можливості. Нормативно  закріплено, що  тес-
тування як спосіб оцінки професійного рівня працівника 
поліції (поліцейського) має сприяти об’єктивному визна-
ченню  спроможності  осіб,  які  атестуються,  виконувати 
свої  службові  обов’язки,  визначати  особисті  якості  пра-
цівника  щодо  виконання  службово-трудових  обов’язків 
в  органах  Національної  поліції  України  відповідно  до 
конкретної  посади.  Згідно  з  Інструкцією  про  порядок 
проведення  атестування  поліцейських,  «за  результатами 
проведеного  тестування  атестаційна  комісія  встановлює 
мінімальний бал, що становить 25 балів за тестом на зна-
ння  законодавчої  бази,  та  25 балів  за  тестом на  загальні 
здібності та навички, який в обов’язковому порядку ура-
ховується атестаційною комісією при прийняті рішення». 
До  позитивних  удосконалень  проведення  атестації  по-
ліцейських  необхідно  віднести  нормативне  визначення 
критеріїв, які враховуються атестаційною комісією під час 
ухвалення  рішення  стосовно  оцінки  професійного  рівня 
працівника поліції, а саме: 1) повноту виконання функці-
ональних обов’язків  (посадових  інструкцій); 2) показни-
ки службової діяльності; 3) рівень теоретичних знань та 
професійних якостей; 4) оцінки із професійної і фізичної 
підготовки; 5) наявність заохочень; 6) наявність дисциплі-
нарних стягнень; 7) результати тестування; 8) результати 
тестування на поліграфі (у разі проходження) [9].

Загалом  атестаційна  процедура  стосовно  поліцей-
ських  включає  широкий  спектр  якісних  характеристик 
працівника,  які  надають можливість  об’єктивно  оцінити 
службову  діяльність  поліцейського.  Водночас  деякі  кри-
терії,  що  підлягають  оцінюванню,  можуть  бути  оцінені 
суб’єктивно,  зокрема «показники  службової  діяльності», 
що, з одного боку, доводить неможливість суб’єктивного 
абстрагування від оцінювання службової діяльності пра-
цівника поліції, з іншого боку, потребують результативної 
праці співробітника.

Аналогічно  до  процедури  атестації  поліцейських  та 
державних службовців, військовослужбовці Служби без-
пеки України проходять атестування. Звертаємо увагу на 
те, що  і  для цієї  категорії  працівників нормотворець об-
рав словоформу «атестування», хоча і в цьому спеціально-
му законодавстві не має визначення різниці атестації від 
атестування.  Так,  законодавством  передбачено,  що  «для 
забезпечення правильного добору, розстановки, вихован-
ня, вдосконалення підготовки військовослужбовців Служ-
би безпеки України, об’єктивної та принципової оцінки їх 
професійної підготовки, ділових і моральних якостей, ви-
значення відповідності займаним посадам та перспективи 
службового  використання,  створення  резерву  кандидатів 
для  просування  по  службі  та  направлення  на  навчання 
проводиться атестування військовослужбовців» [10]. Тоб-
то ця процедура також пов’язана з організацією процесу 
праці  в  Службі  безпеки  України  з  метою  забезпечення 
максимально ефективної роботи цього органу державної 
влади.  Особливості  атестування  військовослужбовців 

Служби безпеки України полягають у тому, що така про-
цедура регламентується для застосування в мирний час, а 
її періодичність визначена в строк п’ять років. Також до 
особливостей  атестування  військовослужбовців  Служби 
безпеки України належить вимога про повідомлення пра-
цівника про проведення такої процедури не пізніше ніж за 
3 місяці до закінчення строку контракту в разі укладання 
нового  контракту.  Названа  категорія  працівників  також 
підлягає  атестації  в  разі  переміщення  з  вищих  посад  на 
нижчі, тобто не в разі підвищення по службі, а навпаки.

Законодавством не визначено особи, відповідальної за 
організацію та проведення атестації військовослужбовців 
Служби безпеки України, і закріплено виняток, відповід-
но до якого атестування всіх військовослужбовців Служ-
би безпеки України  або окремих  їх  категорій може бути 
проведено  за  рішенням  голови Служби  безпеки України 
також в інші строки або з інших підстав, ніж передбачені 
відповідним Положенням [11]. Оцінюючи процедуру атес-
тації працівників Служби безпеки України, які є військо-
вослужбовцями,  зазначимо,  що  особливості,  визначені 
спеціальним  законодавством  із цього питання, не перед-
бачають відкритості цієї процедури, однак,  зважаючи на 
сферу  діяльності  такої  категорії  працівників,  припускає-
мо, що правові умови, критерії й умови діяльності атес-
таційних комісій при Службі безпеки Україні регламенту-
ються законодавством, що має обмежений доступ чи гриф 
«секретно».

Ще однією категорією працівників, для яких визначено 
спеціальні правові умови проходження атестації, є проку-
рори. Так, Закон України «Про прокуратуру» не визначає 
умов проведення атестації прокурорів, цим нормативним 
актом у ст. 43 «Підстави притягнення прокурора до дис-
циплінарної відповідальності» лише передбачено, що «під 
час здійснення дисциплінарного провадження щодо про-
курора у разі необхідності може бути проведена його атес-
тація. Вмотивоване рішення про необхідність проведення 
атестації  приймається  Кваліфікаційно-дисциплінарною 
комісією  прокурорів»  [12].  Тобто Кваліфікаційно-дисци-
плінарна комісія прокурорів вдається до атестації проку-
рора за необхідності визначення його здатності виконува-
ти покладені на прокурора обов’язки. Діяльність же самої 
Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів визна-
чається локальним нормативним актом, який ухвалюється 
Всеукраїнською  конференцією  прокурорів.  Водночас  до 
сьогодні  чинним  є  Положення  про  порядок  проведення 
атестації прокурорсько-слідчих працівників органів про-
куратури України – наказ Генерального Прокурора України  
від 12 вересня 2005 р. № 2958ц, відповідно до якого ви-
значається, що «атестація – це управлінська кадрова про-
цедура,  спрямована  на  оцінку  кваліфікації  стажистів, 
прокурорів  і  слідчих,  а  також працівників Академії про-
куратури України, яким присвоєно класні чини, з метою: 
визначення відповідності працівників прокуратури та на-
вчальних закладів займаним посадам, стану їх професій-
ної  підготовки;  оцінки  стану  професійної  підготовки  та 
придатності стажистів за діловими і моральними якостя-
ми до самостійної роботи на посаді прокурора прокурату-
ри чи слідчого; формування резерву кадрів на висунення; 
удосконалення професійної майстерності; визначення на-
прямів  підвищення  кваліфікації,  професійної  підготовки 
і  перепідготовки;  внесення  і  обґрунтування  пропозицій 
щодо призначення та переміщення кадрів» [13].

Той факт, що  атестація  визначається  як  управлінська 
кадрова процедура, свідчить про те, що вона проводиться 
здебільшого з метою організації процесу праці прокурорів 
та оптимізації їх діяльності, а оцінка їх професійної діяль-
ності розглядається як невід’ємна складова частина здій-
снення  діяльності  в  галузі  правосуддя. Однак  необхідно 
зауважити, що з ухваленням змін до Конституції України 
щодо правосуддя [14] функції прокуратури істотно зміне-
но, прокуратура як орган зазнала реформування, а отже, і 
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питання атестації прокурорів та умови її проведення ма-
ють бути узгоджені з оновленим змістом функції цього ор-
гану влади. Проте, на жаль, до сьогодні питання атестації 
працівників прокуратури, зокрема прокурорів, на набули 
визначених правових умов, хоча час, що минув, дозволяв 
хоча б на галузевому рівні визначити правові умови про-
цедури  атестації  прокурорів.  На  наше  переконання,  це 
свідчить про те, що правові умови проведення оцінювання 
професійного рівня прокурорів не лише не відповідають 
принципам прозорості та визначеності вимог, а й не від-
повідають обґрунтованому нами вище принципу «право-
вої безпеки», який спрямований на правову визначеність 
становища працівника в процесі його атестації та захище-
ність його легітимних очікувань у поточному та майбут-
ньому періодах під час праці. 

Висновки: 
1. Спеціальні правові умови проведення атестації про-

аналізованих категорій працівників пов’язані з родом тру-
дової  діяльності,  професією,  спеціальністю  чи  посадою. 
Спеціальне  законодавство  загалом спрямовано на визна-
чення  специфіки  атестаційної  процедури  залежно  від 
будови  структури  державного  органу,  працівники  якого 
проходять атестації. Відмінності загальних і спеціальних 

нормативно-правових  актів  щодо  атестації  працівників 
розкривають регулятивний вплив дії принципу «єдності і 
диференціації» правового регулювання атестації. 

2. У результаті порівняння спеціальних правових умов 
атестації  працівників,  які  виконують  функції  держави, 
більш прийнятною визнана правова регламентація проце-
дури  оцінювання  поліцейських,  яка  є  більш нормативно 
визначеною  та  зрозумілою.  Водночас  необхідно  зазна-
чити, що заміна в окремих нормативних положеннях по-
няття  «атестація»  на  «атестування»  загалом  не  утворює 
правової  проблеми,  але  все  ж  таки  створює  основу  для 
вільного трактування законодавства про атестації праців-
ників,  зокрема щодо  співвідношення  загального  і  спеці-
ального законодавства. 

3.  Пропонуємо  переглянути  спеціальні  нормативні 
акти щодо  відповідності  атестаційної  процедури  загаль-
ним  умовам  атестації  працівників,  деталізувати  специ-
фічні  умови  та  строки  атестації.  Для  окремих  категорій 
працівників  мають  бути  ухвалені  галузеві  нормативно-
правові акти на кшталт Положень про атестацію, і це має 
бути  зроблено  для  регулювання  процедури  оцінювання 
професійного  рівня  державних  службовців,  військовос-
лужбовців Служби безпеки України та прокурорів.
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Статтю присвячено дослідженню специфіки оцінювання якості освіти України в контексті європейського вектора розвитку. Визначено 
якість оцінювання освіти як важливої складової частини державної політики у сфері освіти загалом. Аналізуються проблеми вітчизняного 
моніторингу якості освіти, що пов’язуються з моніторингом впровадження Болонського процесу в закладах вищої освіти. 

Ключові слова: адміністративно-правове регулювання, інтеграційні процеси, освіта, оцінювання якості освіти, якість освіти.

Статья посвящена исследованию специфики оценивания качества образования Украины в контексте европейского вектора раз-
вития. Определено качество оценивания образования как важной составляющей государственной политики в сфере образования в 
целом. Анализируются проблемы отечественного мониторинга качества образования, связанные с мониторингом внедрения Болонского 
процесса в вузах.

Ключевые слова: административно-правовое регулирование, интеграционные процессы, образование, оценки качества образова-
ния, качество образования.

The article is devoted to the study of the specifics of the evaluation of the quality of education in Ukraine in the context of the European vec-
tor of development. Determination of the quality of assessment of education as an important component of state policy in the field of education 
in general. The problems of the domestic monitoring of the quality of education, which are associated with monitoring the implementation of the 
Bologna process in higher educational institutions, are analyzed.

Key words: administrative-legal regulation, integration processes, education, evaluation of quality of education, quality of education.

Постановка проблеми. Удосконалення системи освіти 
завжди було й  залишається актуальною проблемою, вирі-
шення якої – умова нормального освітнього процесу в за-
кладах вищої освіти, необхідного для професійного розви-
тку особистості. Особливо важливим це питання стає під 
час останніх реформаторських змін у сфері освіти загалом.

Сьогодні якість освіти перебуває в центрі уваги в усьо-
му світі. Адже здобуття освіти важливе не лише конкрет-
ним особам для власного розвитку, але й роботодавцям у 
процесі  пошуку  співробітників  та  для  піднесення  рівня 
розвитку  суспільства  загалом.  Проте  низка  причин,  що 
стосуються  якості  освіти,  завжди  були  частиною  акаде-
мічної традиції, оскільки певний час панувала думка про 
можливість нормального розвитку вищої освіти в умовах 
жорсткого адміністрування. Сьогодні забезпечення якості 
освіти пов’язують з автономією навчальних закладів та га-
рантією якості з їхнього боку [1]. 

Університетська освіта посідає особливе місце в роз-
витку  вищої  школи,  оскільки  впливає  не  стільки  на  со-
ціально-економічні  процеси  перетворення  сьогодення, 
скільки  на  наше  майбутнє,  шляхом  формування  нового 
покоління  професіоналів,  тобто  виробляє  високоякісний 
людський капітал, що є основним ресурсом, який здатний 
забезпечити розвиток країни в сучасну епоху.

Стан дослідження. У вивчення проблеми оцінювання 
якості вищої освіти значний внесок зробили такі вітчиз-
няні й закордонні науковці, як: Л. Артемчук, С. Архипова, 
І.  Булах, С.  Гончаров,  І. Денькович,  І. Линьова,  Т. Лукі-
на, О. Ляшенко, В. Мошинський, М. Мруга, В. Сафонова,  
Н. Селезньова, Л. Сігаєва, О. Субетто, Н. Фоменко. Є авто-
ри, які виділяють деякі класифікаційні ознаки та підходи 
до оцінювання якості освіти. Отже, окреслене питання є 
актуальним і певною мірою досліджується, але багато ас-
пектів ще недостатньо вивчено та потребують подальшого 
розгляду  і  вироблення  пропозицій  для  ухвалення  дієвих 
управлінських рішень.

Мета статті – привернути увагу науковців та всіх ба-
жаючих до питання змісту та специфіки оцінювання якос-

ті освіти в Україні, створення дієвих механізмів оцінюван-
ня якості освіти.

Виклад основного матеріалу. Специфіка оцінювання 
якості  освіти України  в  контексті  європейського  вектора 
розвитку здійснюється в межах державної політики у сфе-
рі вищої освіти та корелюється від професійної підготов-
ки фахівців в одній країні до здобуття освіти чи працевла-
штування в іншій. 

Категорії  учасників  освітнього  процесу  різні,  це  зу-
мовлює  складність  визначення  якості  вищої  освіти.  На-
ціональні традиції встановлення методів оцінки якості не 
є  однаковими.  В  одній  країні  показники  продуктивності 
є  сталими  і  використовуються  регулярно,  в  іншій  країні 
до них ставляться з великою підозрою. В одній країні екс-
пертна  оцінка  не  може  бути  застосована  через  високий 
рівень  корупції,  а  в  іншій  –  це  єдиний  законний  метод.  
В  одних  країнах  використання  стандартизованих  націо-
нальних тестувань здійснюється на всіх ступенях освіти, 
ці показники вважаються найбільш об’єктивними, в інших 
– ці методи взагалі тривалий час були заборонені [2; 3].

В Україні ж проведено низку реформ освіти: дванад-
цятирічна  підготовка  в  середній школі,  дванадцятибаль-
на система оцінки знань у середній школі, двоступенева 
система  підготовки  студентів  у  ЗВО,  Болонська  система 
підготовки студентів ЗВО з її рейтингами та тестами, за-
провадження Єдиного фахового вступного випробування 
з  використанням  організаційно-технологічних  процесів 
здійснення  зовнішнього  незалежного  оцінювання  для 
вступу для здобуття ступеня вищої освіти магістра за ви-
значеним переліком спеціальностей. Таке вдосконалення 
адміністративно-правових  механізмів  регулювання  дер-
жавної  політики  у  сфері  освіти  значно  ускладнює  мож-
ливість здобуття освіти загалом, багато науковців у нашій 
країні ставлять під сумнів саме здобуття якісної освіти за 
використання таких методів і способів.

Світова  спільнота  визнала  функціонування  універси-
тетської  освіти  як  одного  з  найбільш  ефективних  інсти-
тутів принципу неперервності освіти, де формується сві-
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тогляд, поведінка, утворюється осередок освіти, науки та 
культури в суспільстві, закладається доля кожного випус-
кника та майбутнього суспільства.

Залежно від історично сформованих укладів управлін-
ня в системах освіти в різних країнах існує більший або 
менший рівень централізації управління освітою. За рів-
нем централізації управління можна виділити дві основні 
системи оцінювання вищої освіти: 

1.  Децентралізоване.  Оцінювання  проводиться  на-
вчальними  закладами  та  фактично  є  самооцінюванням, 
спрямованим  на  внутрішній  аналіз  і  поліпшення  діяль-
ності  ЗВО.  Окрім  того,  у  деяких  країнах  зазвичай  іс-
нує  громадський  контроль  (Сполучені  Штати  Америки  
(далі – США), Філіппіни, Тайвань). 

2.  Централізоване.  Регулювання  й  оцінювання  здій-
снюється в основному державними органами управління 
освітою (європейські країни і країни Співдружності Неза-
лежних Держав) [4].

Отже, ми можемо стверджувати, що в країнах із цен-
тралізованою системою управління освітою функції моні-
торингу й оцінювання  (ліцензування, акредитація,  аудит, 
сертифікація  тощо)  виконують  відповідні  державні  ві-
домства, а в країнах із менш централізованою системою –  
вищі  навчальні  заклади  та  громадський  контроль  у  ви-
гляді  асоціацій,  об’єднань,  інших  організацій.  Основні 
відмінності європейських систем оцінки вищої школи від 
американської  системи полягають у повноваженнях уря-
ду,  формулюванні  цілей,  визначенні  найбільш  важливих 
аспектів оцінки, способах ухвалення рішень  і,  звичайно, 
власне організації освітнього процесу.

Загальновідомим  фактом  є  те,  що  Україна  досить 
тривалий  час  мала  централізовану  систему  управління, 
що  вплинуло  на  оцінювання  знань  студентів  ЗВО.  Про-
те  у  зв’язку  із  внесенням  змін  до  Закону  України  «Про 
вищу освіту» дана ситуація змінилася. Адже ЗВО в Укра-
їні  надано  право  самостійно  розпоряджатися  коштами, 
отриманими від надання платних послуг,  встановлювати 
мінімальний та максимальний обсяги навчального наван-
таження педагогічних і науково-педагогічних працівників. 
За університетами закріплюють окремі права на створені 
ними об’єкти інтелектуальної власності, права відкривати 
банківські  рахунки  та  користуватися  банківськими  кре-
дитами;  розширено  участь  університетів  у  формуванні 
структури й обсягів державного замовлення на підготов-
ку  фахівців  із  вищою  освітою  тощо.  Реалізація  універ-
ситетської автономії в Україні можлива через здійснення 
зобов’язань  України  за  Болонською  системою,  а  також 
через укладання угоди з тими університетами, які брати-
муть на себе відповідні зобов’язання забезпечення якості 
та прозорості всіх видів звітності.

Координатори  проектів  ОБСЄ  проводять,  наприклад, 
аналізування  стану  юридичної  професії.  На  основі  чого 
відбувається вироблення єдиної державної політики в цій 
сфері освіти, що засновується на конкретних аналітичних 
фактах  для  забезпечення  якості  вищої  освіти  загалом  та 
юридичної  професії  зокрема,  а  також  допоможе  встано-
вити  зв’язки  між  результатами  середньої  та  вищої  осві-
ти.  Означений  стан  справ  сприятиме  комплексному  ро-
зумінню взаємозалежностей систем освіти та її розвитку  
в цілому.

Для  порівняння,  особливе  значення  в  університетах 
США надається залученню викладачів до процесу оцінки. 
Ініціатором  оцінки  може  бути  ректор,  проректор,  декан, 
але викладачі повинні бути в центрі оцінки університет-
ських  результатів.  В  ідеалі,  оцінний  процес  виростає  з 
партнерства  між  адміністрацією  та  викладацьким  скла-
дом. Участь викладачів в оцінці необхідна, зокрема і для 
того, щоби вони могли зберігати прихильність до резуль-
татів перевірки із часом і прагнули до реалізації позитив-
них змін. Варто зазначити, що для програми оцінки необ-
хідна сильна адміністративна підтримка – адміністратори 

повинні  працювати  разом  із  викладачами. Щоби  стиму-
лювати на належному рівні інтерес викладачів до оцінки, 
адміністратори  повинні  поважати  зобов’язання  виклада-
чів  за  часом,  враховувати  їхні  пріоритети  і  системи цін-
ностей. Важливим аспектом оцінювання у  вузах США є 
розуміння того, що оцінювання – це основа для постійно-
го самовдосконалення. В ідеальних умовах оцінювання є 
частиною щоденної діяльності, яке підтримується адміні-
страцією, служить підставою для здійснення університет-
ських реформ та розглядається викладачами як професій-
ний обов’язок [5].

Існують  різні  підходи  до  зовнішньої  оцінки  якості 
(EQA). Якість може проявлятися, наприклад, під час акре-
дитації  навчального  закладу.  Загальні  принципи  щодо 
оцінки  якості  можна  сформулювати  так:  визначити,  що 
таке  якість;  встановити  стандарти  для  неї;  встановити 
певні  показники  продуктивності;  виміряти,  наскільки  ці 
стандарти досягнуті. На цих підставах можна ухвалювати 
рішення. Але варто  зазначити, що  єдиної шкали для ви-
мірювання й оцінювання якості освіти поки ще немає [5]. 
Отже, можна говорити, що вимоги до оцінювання якості 
освіти загалом досить поширені і їх можна розвивати по-
стійно, адже ми не зможемо забезпечити ідеальної якості, 
проте можемо наблизитися максимально.

У  сфері  оцінювання  якості  освіти  проявились  нові 
тенденції: зміна розуміння якості освіти (яка розглядаєть-
ся  в  системі  ринкових відносин,  якість  із  позицій  її  від-
повідності);  комплексний розгляд проблем оцінки якості 
освіти,  управління  й  забезпечення  шляхом  створення 
ключових  елементів  системи  забезпечення  якості  освіти 
(наявність  освітніх  стандартів,  оцінки  досягнення  стан-
дартів  незалежними  організаціями,  знецінювання  авто-
номії  освітніх  установ  та  ін.);  розвиток нових  елементів 
системи оцінки якості освіти як поєднання внутрішньої й 
зовнішньої оцінки; поєднання оціночної діяльності як за-
собу звітності та надання підтримки освітній установі в її 
розвитку тощо; використання багаторівневого системного 
моделювання під час планування досліджень якості освіти 
й аналізу результатів [6].

Оцінювання  якості  освіти  України  в  контексті  євро-
пейського  вектора  розвитку  не  може  існувати  опосеред-
ковано, тому дана проблематика постійно досліджується і 
розвивається в усіх країнах світу. Адже освітній процес є 
цілеспрямованою діяльністю людей із метою здобуття на-
укових знань, практичних умінь та навичок, який не може 
зупинитися.

У світовому співтоваристві оцінювання якості освіти та 
підготовка майбутніх фахівців здійснюються впливовими 
міжнародними організаціями, серед яких: Інститут освіти 
ЮНЕСКО, Міжнародна асоціація з оцінювання шкільної 
успішності  (IEA),  Міжнародна  асоціація  з  оцінювання 
якості освіти (IAEA), Міжнародний інститут планування 
освіти (MIPO), Організація економічної співпраці та роз-
витку (OECD), Міжнародний дитячий фонд ЮНІСЕФ, Ін-
ститут економічного розвитку Всесвітнього банку [7].

Українські  науковці  С.  Гончаров  та  В.  Мошинський 
зазначають,  що  сьогодні  освіта  України  розвивається  в 
контексті загальнопланетарних освітніх тенденцій, за об-
ставин  політичних,  економічних,  соціальних  змін  у  сус-
пільстві. Процес інтеграції потребує за збереження досяг-
нень і традицій національної вищої школи удосконалення 
структури,  організації  й  управління  навчальними  закла-
дами,  стилів  і  методики  навчально-виховного  процесу, 
способів і методів підвищення якості навчання [8, с. 51]. 
Отже,  усі  функції  оцінювання  якості  освіти  мають  бути 
підпорядковані  загальній  державній  меті  –  підвищення 
ефективності професійної підготовки, спрямовані на мо-
дернізацію освітнього процесу. Постійно  діючим колегі-
альним органом, уповноваженим на реалізацію державної 
політики у сфері забезпечення якості вищої освіти в Укра-
їні, є Національне агентство із забезпечення якості освіти.
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Отже,  якість  оцінювання  освіти  –  це  складна  струк-
турована  державна  політика,  де  споживачами  освітніх 
послуг  та  результатів  наукової  й  освітньої  діяльності  є 
суспільство і держава загалом, що включає комплекс влас-
тивостей та характеристик освітнього процесу для надан-
ня можливості формування здібностей, вмінь та набуван-
ня професійних компетенцій.

Основними чинниками, які впливають на якість освіти 
і  процес надання  освітніх послуг,  є  такі:  якість  суб’єкта 
отримання освітніх послуг; якість об’єкта надання освіт-
ніх послуг: якість управління; якість проекту послуг, що 
надаються;  якість  ресурсного  забезпечення  процесу  на-
дання освітніх послуг (матеріально-технічного, методич-
ного,  кадрового,  фінансового);  якість  процесу  надання 
освітніх послуг: якість організації та реалізації вживання 
технологій  надання  освітніх  послуг;  якість  контролю  за 
процесом їх надання; якість контролю результатів надання 
освітніх послуг [9, с. 29].

Якщо  брати  загалом,  у  широкому  контексті  оцінки 
загальної університетської (інституційної) якості, то ака-
демічні досягнення студентів – це критичний компонент 
для визначення того, чого досяг чи ні університет. Отже, 
загальний рейтинг вузу обов’язково має фіксувати акаде-
мічні здобутки студентів. Це забезпечує основу для сумар-
ної оцінки ефективності університету, на базі якої ті, хто 
ухвалює рішення, судять про рейтинг ЗВО. А судження ці 
можуть варіюватися від громадського схвалення до реаль-
ного  збільшення  або  зменшення  ресурсів, що  може  від-
битися на розмірах фінансування окремого вузу чи навіть 
призвести до його закриття.

Отже, удосконалення підходів до оцінювання навчаль-
них  досягнень  студентів  посилюється  інтеграційними 
процесами в Європі, в яких задіяна Україна як учасниця 
Болонського  процесу.  Встановилася  тенденція  впрова-
дження  складних  методик  оцінювання  та  застосування 
100-бальної шкали оцінювання ECTS, диференційованих 
підходів до оцінювання навчальних досягнень студентів. 
Перевірка  ефективності  запровадженої  контрольно-оці-

нювальної системи навчальних досягнень студентів у ЗВО 
України дозволяє говорити про очевидні переваги такого 
підходу:  зникає  одночасне  використання  різних  систем 
оцінювання  у  вітчизняній  вищій  школі,  процес  контро-
лю базується на добре відомій викладачам чотирибальній 
шкалі оцінювання; зменшується час на процедури оціню-
вання  і  підбиття  підсумків  із  дисципліни. Використання 
інтегральної шкали  переходу  дозволяє  гармонізувати  ві-
тчизняну шкалу  оцінювання  та шкалу  ECTS;  без  додат-
кових зусиль і витрат часу фіксувати результати навчання 
студентів за прийнятою Болонською декларацією шкалою 
ECTS та видавати додаток до диплома європейського зраз-
ка, що значно розширює можливості навчання та працев-
лаштування  молодого  фахівця  на  європейському  ринку 
праці.

Одним  із  пріоритетних  завдань  навчальних  закладів 
України є забезпечення якості вищої освіти, що здійсню-
ється шляхом створення системи забезпечення та постій-
ного  поліпшення  якості  освітньої  діяльності,  відповідно 
до  рекомендацій  та  стандартів  Європейського  простору 
вищої освіти для забезпечення вимог і потреб суспільства 
й особистості. Така стратегія дозволить сформувати ака-
демічне середовище, в якому поліпшення якості освітньо-
го процесу стане головною темою професійного розвитку 
та забезпечить необхідну публічність і прозорість.

Висновки. Оцінювання якості освіти України в контек-
сті  європейського  вектора  розвитку  є  одним  із  найбільш 
актуальних  питань  для  сучасної  системи  освіти  України.  
У результаті наукового дослідження нами підтверджено, що 
в контексті європейського вектора розвитку та становлення 
інформаційного суспільства дослідження якості вищої осві-
ти  потребують  системного  висвітлення  на  різних  рівнях, 
що фіксуватимуть, насамперед на державному рівні, якісні 
зміни в системі знань, вмінь, навичок та норм майбутнього 
професіонала впродовж усіх етапів навчання і виховання, і 
умови організації діяльності вищого навчального закладу, 
і  рівень  управління  ним,  і  якість  ресурсів  інформаційно-
освітнього середовища, і ринок праці тощо. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
1. Система управління якістю медичної освіти в Україні : монографія / І. Булах  та ін. Київ, 2003. 212 с.
2. Линьова І. Забезпечення якості вищої освіти – стратегічний пріоритет розвитку системи освіти України. Проблеми сучасної педаго-

гічної освіти. Педагогіка і психологія. 2013. Вип. 40 (2). С. 115–121.
3. Артемчук Л., Булах І., Мруга М. Моніторинг якості медичної освіти. Центр тестування. 2005. 143 с.
4. Мінакова Т. Підходи до оцінювання якості вищої освіти. Економічний часопис. ХХІ. № № 7–8. 2012. С. 50–52. URL: http://dspace.

nbuv.gov.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/48319/15-Minakova.pdf?sequence=1.
5. Сігаєва Л., Білобровко Т. Проблема якості освіти: світовий досвід. Вісник НАПН України «Педагогіка і психологія». Київ. 2016. 

№ 3 (92). С. 48–55. URL: http://ephsheir.phdpu.edu.ua:8081/xmlui/bitstream/handle/8989898989/2052/STATTY%20SIGAEVA%20у%20збірни-
ку%20НАПН%20України.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

6. Сафонова В. Удосконалення методологічних піходів до оцінки якості вищої освіти як загальнодержавного пріоритету. Економіст. 
Київ. 2011. № 1 (291). С. 54–60.

7. Денькович І. Аналіз моніторингу якості підготовки у вищих навчальних закладах відповідно до вимог Болонського процесу. Вісник 
Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. 2011. № 211. Ч. II. С.48–55.

8. Гончаров С., Мошинський В. Вища освіта в Україні і Болонський процес. Рівне, 2005. 141 с.
9. Качалов В. Стандарты ИСО-9000 и проблемы управления качеством в вузах. Москва, 2001. 126 с.



279

Порівняльно-аналітичне право
♦

УДК 342.9:351.811.122 (477)

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ 
ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН В УКРАЇНІ

LEGAL REGULATION OF ADMINISTRATIVE ACTIVITY OF POLICE 
FOR PROVIDING RIGHTS AND FREEDOM OF CITIZENS IN UKRAINE

Отчак Н.Я.,
доцент кафедри адміністративно-правових дисциплін 

Львівського державного університету внутрішніх справ

У статті розглянуто теоретичні та практичні проблеми правового регулювання адміністративної діяльності поліції щодо забезпечен-
ня прав і свобод людини та громадянина в Україні. Досліджено важливість зміцнення кадрового, соціального потенціалу Національної 
поліції, що безпосередньо впливає на забезпечення прав і свобод людини та громадянина. Обґрунтована необхідність удосконалення 
правого регулювання адміністративної діяльності поліції в юрисдикційній, контрольній та дозвільній сферах. 

Ключові слова: адміністративна діяльність, правове регулювання, Національна поліція, права і свободи людини та громадянина.

В статье рассмотрены теоретические и практические проблемы правового регулирования административной деятельности полиции 
по обеспечению прав и свобод человека и гражданина в Украине. Исследована важность укрепления кадрового, социального потен-
циала Национальной полиции, что непосредственно влияет на обеспечение прав и свобод человека и гражданина. Обоснована необ-
ходимость совершенствования правового регулирования административной деятельности полиции в юрисдикционной, контрольной и 
разрешительной сферах.

Ключевые слова: административная деятельность, правовое регулирование, Национальная полиция, права и свободы человека 
и гражданина.

The article deals with the theoretical and practical problems of the legal regulation of the administrative activity of the police in ensuring the 
rights and freedoms of man and citizen in Ukraine. The importance of strengthening the personnel and social potential of the National Police, 
which directly affects the guarantee of the rights of human and citizen’s freedoms, is investigated. The necessity of improving the legal regulation 
of the administrative activity of the police in the jurisdictional, control and permitting areas is substantiated.

Key words: administrative activity, legal regulation, national police, human and citizen rights and freedoms.

Постановка проблеми.  Поліція України функціонує 
в досить складних обставинах, що супроводжуються со-
ціальними суперечностями та проблемами. Незважаючи 
на  проблеми,  наявні  в  суспільстві,  поліція  зобов’язана 
виконуватизавдання  та  функції  на  основі  Конституції 
України  та  чинного  законодавства.  Тільки  дотримання 
цього  основоположного  принципу  може  надати  функ-
ціонуванню поліції  необхідної  стабільності,  виключити 
в  роботі  політичну  доцільність  і  кон’юнктуру.  Головне 
в роботі поліції – забезпечення прав  і свобод громадян, 
формування  наданими  засобами  необхідного  рівня  за-
конності  та  правопорядку.  Реформа  органів  внутрішніх 
справ відкрила поліції всі необхідні можливості та пер-
спективи в цих напрямах. Говорити про це можна тому, 
що  істотно  вдосконалена  нормативно-правова  база,  по-
ліпшені  основи  матеріального  та  соціального  забезпе-
чення поліцейських. Здійснено технічне переоснащення 
поліції,  підвищені  вимоги  до  кандидатів  на  службу. Це 
повинно оптимізувати роботу, особливо принципово по-
винна покращитися робота поліції в справі забезпечення 
прав і свобод громадян.

В  юридичній  літературі  питання  забезпечення  прав 
і  свобод  в  адміністративній  діяльності  поліції  розгля-
дали  вчені-юристи,  зокрема:  В.  Андрєєв,  О.  Бандурка,  
В. Венедіктов,  І.  Зуб, М.  Іншин, М. Ковалів, В. Костюк,  
Н. Мельничук, П. Пилипенко, С. Прилипко, О. Процевський,  
О.  Остапенко,  А.  Слюсар,  Н.  Хуторян,  Ю.  Чижмарь,  
В. Щербина, О. Ярошенко й інші. 

Відзначаючи  позитивну  спрямованість  наукових  до-
сліджень теоретичних положень про адміністративну ді-
яльність  поліції щодо  забезпечення  прав  і  свобод  люди-
ни  та  громадянина,  варто  констатувати  відсутність  чітко 
вираженого  напряму  побудови  концептуальної  моделі 
діяльності в даній сфері. Це свідчить про необхідність, з 
урахуванням  досягнень  теорії  адміністративного  права, 
виявлення стану та визначення перспектив розвитку пра-
вового  регулювання  адміністративної  діяльності  поліції 
щодо забезпечення прав і свобод

Мета статті –  дослідити  правове  регулювання  адмі-
ністративної діяльності поліції щодо забезпечення прав і 
свобод громадян в Україні

Виклад основного матеріалу. Індикатором  забез-
печення прав  і  свобод  громадян може  стати поліпшення 
роботи  в  адміністративній  сфері  діяльності  поліції.  За 
охопленням відносин, що складаються у сфері внутрішніх 
справ, саме цей вид діяльності є змістовним, і тим самим 
він  показовий  стосовно  даної  проблематики.  Необхідно 
зазначити, що  в  правовій  демократичній  державі  робота 
поліції  не може проходити поза права,  тому правове  ре-
гулювання  адміністративної  діяльності  поліції  посідає 
центральне місце в механізмі забезпечення прав і свобод 
громадян. Нормативно-правовий елемент у механізмі  за-
безпечення  прав  громадян  виконує  функцію  юридично-
го  встановлення  меж  діяльності  поліції  [1,  с.  211].  Цей 
механізм  включає  акти  конституційного  характеру,  інші 
нормативно-правові  джерела,  що  конкретизують  зміст 
конституційних приписів про права і свободи людини та 
громадянина стосовно сфери діяльності вказаного інсти-
туту публічної влади.

Розмірковуючи  про  правові  основи  адміністратив-
ної діяльності поліції у сфері забезпечення прав і свобод 
громадян, необхідно враховувати положення Конституції 
України. Такий підхід випливає зі змісту Конституції. По-
ложення  її  мають  вищу юридичну  силу,  крім  того,  Кон-
ституція визначає основи правового статусу особи, який 
має незаперечний характер, зокрема в поліцейській діяль-
ності. Конституція закріплює основи державного устрою, 
низку  інших державноутворюючих положень, що безпо-
середньо стосуються організації діяльності поліції у сфері 
забезпечення прав і свобод громадян.

Згідно з Конституцією, людина,  її права та свободи є 
найвищою цінністю. Конституція визначає, що визнання, 
дотримання і захист прав і свобод людини та громадянина 
– обов’язок держави. В Україні визнаються, гарантують-
ся права і свободи людини та громадянина відповідно до 
загальновизнаних принципів і норм міжнародного права. 
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Права і свободи людини є безпосередньо діючими, визна-
чають зміст і застосування законів, діяльність законодав-
чої  та  виконавчої  влади, місцевого  самоврядування  і  за-
безпечуються правосуддям.

В Основному законі визначається, що права і свободи 
людини  та  громадянина  можуть  бути  обмежені  законом 
тільки  тією мірою,  в  якій це необхідно  з метою  захисту 
основ конституційного ладу, моральності, здоров’я, прав 
і законних інтересів інших осіб, забезпечення оборони та 
безпеки держави.

Ці  та  низка  інших  положень  Конституції,  що  стосу-
ються прав і свобод людини та громадянина, пронизують 
зміст  адміністративної  діяльності  поліції.  Дані  норми  є 
керівними, безпосередньо діючими для всіх поліцейських.

Деякі з положень Конституції України безпосередньо 
закріплені  в  Законі  України  «Про  Національну  поліції» 
[2].  Зауважимо, що це не просто механічне перенесення 
відповідних положень, такий підхід підкреслює логічний 
взаємозв’язок  Конституції  з  поліцейським  законодав-
ством. Це  говорить  про  необхідність  безпосередньої  ре-
алізації основних положень Конституції в справі забезпе-
чення правового статусу особи в поліцейській діяльності, 
в яких би формах вона не реалізовувалася.

Говорячи  про  Конституцію  як  основу  діяльності  по-
ліції, не можна залишити поза увагою ще одне положен-
ня. Як випливає  зі  змісту Конституції України,  вона має 
вищу юридичну силу, пряму дію та застосовується на всій 
території  країни.  Закони й  інші правові  акти,  ухвалені  в 
Україні, не повинні суперечити Конституції [3, с. 57]. Дея-
кі права громадян абсолютні, для їх реалізації не потрібно 
спеціальної  законодавчої  чи  іншої  нормативно-правової 
регламентації, однак для реалізації більшості прав грома-
дян  необхідна  спеціальна  правова  регламентація,  зокре-
ма для тих прав, що реалізуються громадянином у сфері 
внутрішніх  справ. Це  створює  певні  складнощі  в  справі 
використання прав і свобод, оскільки законом та іншими 
нормативно-правовими  актами  може  бути  встановлений 
досить складний правовий та організаційний механізм за-
стосування відповідних прав.

За цих умов можемо спостерігати зовсім не ту ситуацію, 
яка спочатку визначена Конституцією країни. Бюрократич-
ний процес підриває абсолютну віру в торжество консти-
туціоналізму,  особливо  неприйнятно,  коли  це  стосується 
забезпечення прав  і свобод громадян у діяльності поліції. 
Розмірковуючи про пряму дію Конституції України, нага-
даємо, що існує відповідне рішення Верховного Суду Укра-
їни.  Як  випливає  з  постанови Пленуму Верховного  Суду 
України  від  1  листопада  1996  р. №  8  «Про  застосування 
Конституції України при здійсненні правосуддя», суд, вирі-
шуючи справу, застосовує безпосередньо Конституцію [4]. 
Однак  суд  застосовує  Конституцію  тоді,  коли  закріплені 
нормою положення,  виходячи  зі  змісту, не  вимагають до-
даткової регламентації та не містять вказівок на можливість 
застосування за умови ухвалення закону, що регулює пра-
ва, свободи, обов’язки людини та громадянина. Аналогічні 
приписи повною мірою стосуються адміністративної діяль-
ності поліції у сфері забезпечення прав і свобод.

Процеси інтеграції держав, зростання транснаціональ-
ної  та  організованої  злочинності,  кримінальне  перемі-
щення людей, інші негативні процеси і явища, що відбу-
ваються у сфері  забезпечення правопорядку, потребують 
об’єднаних  зусиль  держав.  Позитивний  досвід  охорони 
публічного  порядку  та  забезпечення  прав  і  свобод  гро-
мадян вельми успішно експортується в різні країни щодо 
безпосередньої  практичної  значущості.  У  країнах  Євро-
пейського Союзу  (далі – ЄС) повинні  існувати єдині по-
ліцейські стандарти, зокрема у сфері забезпечення прав і 
свобод громадян.

Щодо  цього  Закон  України  від  29  червня  2004  р.  
№ 1906–ІV «Про міжнародні договори України» визначає, 
що  міжнародні  договори України,  поруч  із  загальновиз-

наними принципами  та нормами міжнародного права,  є, 
відповідно до Конституції, складовою частиною правової 
системи.  Якщо  міжнародним  договором  України  вста-
новлено інші правила, ніж передбачені законом, то засто-
совуються  правила  міжнародного  договору.  Положення 
офіційно опублікованих міжнародних договорів України, 
які не вимагають видання внутрішньодержавних актів для 
застосування, діють в Україні безпосередньо. Для  інших 
положень  міжнародних  договорів  України  ухвалюються 
відповідні правові акти. 

Україна, будучи членом міжнародних організацій, при-
єдналася до цілої низки міжнародних документів, що без-
посередньо стосуються боротьби зі злочинністю, забезпе-
чення правопорядку, дотримання прав і свобод громадян у 
сфері здійснення поліцейської діяльності.

Як випливає із Закону України «Про Національну полі-
цію», взаємодія поліції із правоохоронними органами іно-
земних держав  і міжнародними поліцейськими організа-
ціями здійснюється відповідно до міжнародних договорів 
України. До таких актів можуть бути віднесені: Конвенція 
проти транснаціональної організованої злочинності; Кон-
венція Ради Європи про захист дітей від сексуальної екс-
плуатації та сексуальних зловживань; Конвенція Організа-
ції Об’єднаних Націй (далі – ООН) проти корупції й інші 
[5]. У цих актах є адміністративні приписи, що визнача-
ють процедуру взаємодії держав у питаннях забезпечення 
прав і свобод громадян.

Необхідно  зазначити, що Україна  з  1992  р.  є  членом 
Міжнародної  організації  кримінальної  поліції  Інтерпо-
лу.  Згідно  з  постановою Кабінету Міністрів України  від  
13 грудня 2017 р. № 968 «Про внесення змін до постанови 
Кабінету Міністрів України від 25 березня 1993 р. № 220», 
Національне центральне бюро Інтерполу (далі – НЦБ Ін-
терполу) є структурним підрозділом Національної поліції 
України [6]. НЦБ Інтерполу є органом зі співробітництва 
правоохоронних  та  інших  державних  органів  України 
із  правоохоронними  органами  іноземних  держав-членів 
Міжнародної  організації  кримінальної  поліції  Інтерпо-
лу  та  Генеральним  секретаріатом  Інтерполу.  Основними 
завданнями  НЦБ  Інтерполу  є:  забезпечення  ефективно-
го  міжнародного  обміну  інформацією  про  кримінальні 
злочини;  надання  сприяння  у  виконанні  запитів  міжна-
родних  правоохоронних  організацій  та  правоохоронних 
органів  іноземних  держав;  здійснення  спостереження  за 
виконанням міжнародних договорів із питань боротьби зі 
злочинністю,  учасником  яких  є Україна. Незважаючи на 
важливість  норм  міжнародного  права  в  механізмі  адмі-
ністративно-правового  регулювання  діяльності  поліції  у 
сфері забезпечення прав і свобод громадян, детальне ре-
гулювання здійснюється на національному рівні. Особли-
вість полягає в тому, що ця галузь входить здебільшого до 
внутрішньої компетенції держав, оскільки злочинність як 
суспільне явище має національний характер.

Говорячи про конституційні основи діяльності поліції, 
підкреслимо, що Конституція України прямо нічого не го-
ворить про поліцію або поліцейську діяльність. Це част-
ково об’єктивно, у той період часу, коли ухвалено Консти-
туцію,  для цього ще не  було підготовлено політичного  і 
соціального підґрунтя. Водночас Конституції України не 
завадили би приписи, що стосуються поліцейської функції 
держави. Це дозволило би на більш високому рівні функ-
ціонувати  поліції,  додало  високої  конституційної  значу-
щості, що дало би можливість посилити реалізацію Осно-
вного  закону  в  правоохоронній  діяльності  поліції.  Такі 
приписи допомогли би зняти деякі організаційні проблеми 
в діяльності поліції. Це було б цілком доречно, оскільки 
така практика існує в державах-членах ЄС. У Конституції 
Угорщини закріплено основні обов’язки поліції з підтрим-
ки публічної безпеки та внутрішнього порядку (ст. 40).

Говорячи  про  законодавство, що  регламентує  адміні-
стративну діяльність поліції у  сфері  забезпечення прав  і 
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свобод  громадян,  варто  сказати, що  воно досить  велике. 
Це Закон України «Про Національну поліцію» – осново-
положний  акт,  який  регламентує  всі  напрями  діяльності 
поліції. У науковій літературі  значення Закону «Про На-
ціональну поліцію» оцінюється досить високо. Ухвалення 
зазначеного  Закону  відкриває  нову  віху  в  історії  органів 
внутрішніх справ. Закон набрав чинності в умовах, коли 
держава  потребувала  серйозного  оновлення  в  багатьох 
сферах,  зокрема в правоохоронній діяльності  [7,  с.  233]. 
У Законі простежуються тенденції правового регулюван-
ня  поліцейської  діяльності,  які  мають  місце  в  державах 
ЄС, де функціонує ефективна поліція. Варто азначити, що 
Закон «Про Національну поліцію» урахував сучасний рі-
вень розвитку законодавчої техніки, чинне законодавство, 
у  зв’язку  із чим з успіхом вмонтований у функціонуючу 
систему законодавства та права, у практику правоохорон-
ної роботи. 

Але  Закон  України  «Про  Національну  поліцію»  не-
досконалий.  З  об’єктивних  причин  регулярно  вносяться 
зміни і доповнення. Це може мати як позитивний, так і не-
гативний вплив, однак варто зробити висновок, що Закон 
постійно  адаптується  до  сучасних  реалій, що  допомагає 
поліцейським  ефективно  здійснювати  роботу  із  забезпе-
чення правопорядку.

Можливо, одним з істотних недоліків чинного Закону 
«Про Національну  поліцію»  є  невелика  кількість  дефі-
нітивних норм, тобто норм-визначень. Зокрема, у Законі 
немає визначення поліції, що  може дещо знижувати якіс-
ну характеристику. Закон робить акцент на призначення 
поліції, а було б правильним у відповідній статті Закону 
дати визначення поліції. Зокрема, поліцію можна визна-
чити  як  систему  органів  виконавчої  влади,  покликаної 
забезпечити права  і  свободи особи,  здійснювати проти-
дію злочинності й адміністративним правопорушенням, 
забезпечувати  правопорядок  у  всіх  сферах  державного 
управління  і  життєдіяльності  людей,  наділену  для  цих 
цілей правом застосовувати заходи державного примусу 
та переконання. Такий підхід дозволив би побачити, для 
чого функціонує поліція, до якої гілки державної влади 
належить,  які  засоби  використовує  для  досягнення  по-
ставлених завдань. 

Закон «Про Національну поліцію» не може детально 
врегулювати всі аспекти поліцейської діяльності, у зв’язку 
із цим у контексті розвитку ухвалено декілька законів: За-
кон України від 2 жовтня листопада 2018 р. № 2584–VIII 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо використання найменування та ознак належності до 
Національної поліції України», Закон України від 8 червня 
2017 р. № 2097– VIII «Про внесення змін до ст. 97 Закону 
України «Про Національну поліцію» щодо виплати одно-
разової грошової допомоги поліцейському».

Ці  закони  у  відповідних  напрямах  доповнили  Закон 
«Про Національну  поліцію»,  сформували  цілісну  карти-
ну  поліцейського  законодавства.  Необхідно  сказати,  що 
наведені  вище  закони  прямо  не  стосуються  діяльнос-
ті,  пов’язаної  із  забезпеченням  прав  і  свобод  громадян, 
оскільки звернені безпосередньо до поліцейських. Ці акти 
регламентують  низку  внутрішньоорганізаційних  відно-
син,  але,  незважаючи на це,  у  кінцевому підсумку  спря-
мовані на формування поліції, яка зобов’язана належним 
чином  виконувати  поставлені  завдання.  Це  підкреслює 
логічний взаємозв’язок внутрішньої  і  зовнішньої адміні-
стративної діяльності поліції.

Без  наведення  ладу  в  кадровій  та  соціальній  роботи 
чекати  якісних  результатів  у  діяльності  поліції щодо  за-
безпечення прав і свобод громадян не доводиться. На по-
чатку реформи зроблені якісні кроки в справі поліпшення 
матеріального забезпечення поліцейських, реалізовані за-
соби для поліпшення житлових умов, здійснено технічне 
переоснащення поліції. Однак надалі ця тенденція не на-
була  необхідного  розвитку,  що  не  можна  визнати  задо-

вільним. На порядку денному – необхідність подальшого 
матеріально-технічного  забезпечення  поліції,  зміцнення 
кадрового та соціального потенціалу, оскільки від цього, 
зрештою,  залежить  якість  роботи  поліції,  зокрема щодо 
забезпечення прав і свобод.

Умовно адміністративну діяльність поліції розділяємо 
на юрисдикційну, контрольну та дозвільну. У кожному з 
перелічених видів роботи поліція забезпечує права і свобо-
ди громадян. Значна кількість правовідносин в адміністра-
тивно-юрисдикційній  діяльності  поліції  регламентується 
Кодексом України  про  адміністративні  правопорушення. 
Для реалізації закону Міністерство внутрішніх справ (далі 
– МВС) України ухвалило низку підзаконних нормативно-
правових актів [8; 9]. Зазначимо, що ухвалені документи 
створили добротну правову базу для діяльності поліції у 
відповідному напрямі, однак, незважаючи на це, у даній 
сфері існують певні правові й організаційні проблеми.

На поліцію покладено не властиві  їй функції у сфері 
протидії  адміністративним  правопорушенням:  зокрема 
щодо благоустрою, будівництва,  сільського  господарства 
тощо. Таке регулювання неприпустимо, оскільки не впи-
сується  в межі  компетенції, що  визначені  Законом «Про 
Національну поліцію». Тому МВС України має вжити не-
обхідних заходів для того, щоби поліція виконувала влас-
тиві їй функції.

У сфері адміністративної юрисдикції необхідно зосе-
редити основну увагу на профілактиці  адміністративних 
правопорушень,  ставити  завдання  максимально  повного 
забезпечення  прав  громадян,  які  мають  у  відповідному 
провадженні різний процесуальний статус. Це дасть змогу 
зосередити основні зусилля в справі забезпечення прав і 
свобод громадян, які потрапили під відповідний правовий 
вплив поліції.

Інші  напрями  зовнішньої  адміністративної  діяльнос-
ті  поліції  регламентуються  загальними  законодавчими 
актами. Зокрема, дозвільна діяльність поліції спирається 
на приписи Закону України від 2 березня 2015 р. № 222–
VIII  «Про ліцензування видів  господарської діяльності». 
Позначений вид діяльності спрямований на гарантування 
громадської безпеки, прав і свобод громадян, які потрапи-
ли під вплив дозвільної системи.

Контрольно-наглядова  діяльність  поліції  спирається 
на  різні  нормативно-правові  акти. Особливе  місце  нале-
жить  Закону України  від  1  грудня  1994  р. №  264/94-ВР 
«Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з 
місць позбавлення волі». Як випливає зі змісту наведено-
го Закону, мета полягає в спостереженні поліцією за до-
триманням особою, звільненою з місць позбавлення волі, 
установлених судом тимчасових обмежень прав і свобод, 
за виконанням обов’язків, передбачених  законом. Відпо-
відний  вид  адміністративного  нагляду  встановлюється 
для запобігання вчиненню піднаглядними особами злочи-
нів і правопорушень, надання індивідуального профілак-
тичного впливу з метою захисту державних і громадських 
інтересів. 

Виходячи  зі  змісту  контрольно-наглядової  діяльності, 
здійснюваної  поліцією,  можна  зробити  висновок  про  те, 
що вона спрямована на виявлення різного роду правопору-
шень, забезпечення прав і свобод громадян. Цей напрям ро-
боти поліції потребує детального правового регулювання.

Істотне  місце  в  механізмі  регулювання  діяльності  по-
ліції щодо забезпечення прав і свобод громадян посідають 
акти  Президента  України.  Як  гарант  Конституції,  прав  і 
свобод громадян Президент України може визначати осно-
вні напрями діяльності МВС України, задавати певні пріо-
ритети в справі забезпечення прав і свобод громадян. Пре-
зидент підписує укази, які мають персональний характер. 
Виходячи  із  цього,  можна  зробити  висновок  про  те,  що 
акти глави держави посідають значне місце в механізмі ад-
міністративно-правового  регулювання  діяльності  поліції. 
Водночас було б цілком виправдано для привернення уваги 
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до даної проблеми,  а  також концентрації  зусиль поліції  у 
сфері забезпечення прав  і свобод людини та громадянина 
Президенту України ухвалити Указ «Про посилення заходів 
забезпечення прав і свобод громадян в діяльності поліції». 
З  урахуванням  злободенності  даної  проблеми  це  могло  б 
надати діяльності поліції певного імпульсу, що стосується 
забезпечення прав і свобод людини та громадянина. Такий 
підхід міг би сприяти пропаганді та розвитку гуманістич-
них  ідей, викоріненню негативних фактів, що стосуються 
порушення прав людини в діяльності поліції.

Вклад у справу правового регулювання діяльності по-
ліції  вносить  Кабінет  Міністрів  України  (далі  –  КМУ). 
КМУ  очолює  систему  виконавчої  влади,  здійснює  вико-
навчо-розпорядчу  діяльність,  зокрема щодо  проблем  со-
ціального  захисту  поліцейських.  КМУ  визначає  важливі 
питання  соціальної  політики  у  сфері  внутрішніх  справ. 
Зокрема, регулює порядок надання коштів для придбання 
житлового приміщення поліцейським. 

МВС України, ґрунтуючись на чинному законодавстві, 
ухвалює нормативно-правові акти із предмета роботи. До 
таких  документів  належать  накази,  положення,  інструк-
ції, настанови, регламенти тощо. Здебільшого акти різної 
форми  в  системі МВС України  затверджуються  наказом 
міністра внутрішніх справ України. Іноді постає необхід-
ність ухвалення спільних нормативно-правових актів. Це 
стосується питань, для вирішення яких необхідні зусилля 
інших відомств. Нормативно-правові акти МВС мають ве-
лике значення в справі правового регулювання діяльності 
поліції. Ці акти визначають компетенцію структурних під-
розділів, доводять необхідні приписи законодавства. Але в 
цьому аспекті діяльності МВС є проблеми [10, с. 45].

В  адміністративній  діяльності  поліції  реалізуються 
акти  різних  органів  виконавчої  влади,  що  мають  міжві-
домчий характер. Без такого підходу неможливо забезпе-
чити права і свободи громадян у багатьох сферах життєді-
яльності. Зокрема, у  системі МВС України реалізуються 
нормативно-правові акти Міністерства охорони здоров’я, 
Міністерства освіти та науки й інших структур. 

Місцеві  органи  влади  й  управління,  представницькі 
та виконавчі органи місцевого рівня можуть ухвалювати 
рішення, якими створюються організаційні умови для ді-
яльності поліції.

Висновки. Правові основи адміністративної діяльнос-
ті  поліції  досить  різноманітні,  можна  виділити  правові 
акти спеціального і загального характеру. Незважаючи на 
це, усі вони однако важливі для діяльності поліції, спря-
мованої на забезпечення прав і свобод громадян. Отже, ро-
бота зі зміцнення правових основ діяльності поліції пови-
нна проходити безперервно. В ідеалі необхідно домогтися 
такого рівня  законодавчої чи  іншої нормативної  техніки, 
щоб виключити ситуації порушення прав і свобод грома-
дян  вже на  стадії  нормотворчого процесу. Необхідно  за-
значити, що адміністративна діяльність поліції у сфері за-
безпечення прав і свобод громадян не може бути вирвана 
з контексту і логіки розвитку законодавства, суспільства, 
не  може  не  враховувати  вектори  розвитку  державності. 
Адміністративна діяльність поліції  у  сфері  забезпечення 
прав  і свобод громадян повинна бути взаємопов’язана  із 
соціальною й економічною політикою держави. Зважання 
на тенденції дозволить підвищити ефективність відповід-
ної роботи поліції, якісно поліпшити забезпечення прав і 
свобод громадян.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
1. Троян Я. Інститут забезпечення конституційних прав і свобод: поняття, основні ознаки. Підприємництво, господарство і право. 

2018. № 6. С. 210–215. 
2. Про Національну поліцію: Закон України від 2 липня 2015 р. № 580–VIII. Відомості Верховної Ради України.
3. Ковалів М., Гаврильців М., Бліхар М. Конституційне право України : навчальний посібник. Львів : ТОВ «Ліга-прес», 2014. 402 с.
4. Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя: постанова Пленуму Верховного Суду України від 1 листопада 

1996 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0009700-96 (дата звернення: 15.02.2019).
5. Конвенції про боротьбу зі злочинністю. URL: http://leksika.com.ua/15401023/legal/konventsiyi_pro_borotbu_zi_zlochinnistyu (дата 

звернення: 15.02.2019).
6. Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 1993 р. № 220: постанова Кабінету Міністрів України від 

13 грудня 2017 р. № 968. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/968-2017-%D0%BF (дата звернення: 15.02.2019).
7. Ковалів М., Єсімов С., Лозинський Ю. Правове регулювання правоохоронної діяльності : навчальний посібник. Львів : ЛьвДУВС, 

2018. 323 с.
8. Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення 

безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі: наказ МВС України від 7 листопада 2015 р. № 1395. URL: https://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/z1408-15 (дата звернення: 15.02.2019).

9. Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в органах поліції: наказ МВС України 
від 7 листопада 2015 р. № 1376. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1496-15 (дата звернення: 15.02.2019).

10. Бортник Н., Єсімов С. Зміст адміністративної відповідальності за вчинення правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорож-
нього руху. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Юридичні науки». 2016. № 855. С. 38–47.



283

Порівняльно-аналітичне право
♦

УДК 342.951:35.071.5] (477)

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ПРИНЦИПИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ 
У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ МИТНОЇ СПРАВИ

GENERAL CHARACTERISTICS AND PRINCIPLES OF THE IMPLEMENTATION 
OF STATE POLICY IN THE FIELD OF STATE CUSTOMS BUSINESS
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Статтю присвячено аналізу принципів реалізації державної політики у сфері державної митної справи. Розглянуто чинники, що ви-
значають зміст державної політики у сфері державної митної справи та безпосередньо впливають на гарантування митної безпеки в 
Україні. Встановлено, що принципи державної політики у сфері державної митної справи розкривають зміст національних інтересів 
держави та визначають засади, якими керуються компетентні органи державної влади під час розроблення законодавчих актів із митних 
питань та інших програмних документів.

Ключові слова: влада, державна політика, зовнішньоекономічна діяльність, митна безпека, митна політика, митна справа, міжна-
родна торгівля, принципи.

Статья посвящена анализу принципов реализации государственной политики в сфере государственной таможенного дела. Рас-
смотрены факторы, определяющие содержание государственной политики в сфере государственного таможенного дела и непосред-
ственно влияющие на обеспечение таможенной безопасности в Украине. Установлено, что принципы государственной политики в сфере 
государственного таможенного дела раскрывают содержание национальных интересов государства и определяют принципы, которыми 
руководствуются компетентные органы государственной власти при разработке законодательных актов по таможенным вопросам и 
других программных документов.

Ключевые слова: власть, государственная политика, внешнеэкономическая деятельность, таможенная безопасность, таможенная 
политика, таможенное дело, международная торговля, принципы.

The article is devoted to the analysis of principles of realization of the state policy in the field of state customs business. The factors determin-
ing the content of state policy in the field of state customs business are considered and directly affect the provision of customs security in Ukraine. 
It has been established that the principles of state policy in the field of state customs practice reveal the content of the national interests of the 
state and determine the principles under which the competent state authorities are guided when drafting legislation on customs issues and other 
program documents.

Key words: government, state policy, foreign economic activity, customs security, customs policy, customs, international trade, principles.

Становлення  і  розвиток  міжнародних  економічних 
відносин  сьогодення  зазнає  впливу  цілого  комплексу 
міжнародних  та  національних  чинників.  Це  насамперед 
зростання рівня інтернаціоналізації розвитку виробничих 
сил  держав  світу,  формування  та  розвиток  інфраструк-
тури  міжнародних  економічних  відносин,  підвищення 
національного  виробництва  товарів,  робіт  та  послуг, що 
виходить  за  межі  внутрішніх  потреб,  розвиток  науково-
технічного  прогресу,  що  пришвидшує  темпи  зростання 
економіки,  поглиблення  економічної  взаємозалежності 
держав. Незважаючи на міжнародне декларування усунен-
ня перешкод для вільного переміщення товарів, капіталів, 
об’єктів  інтелектуальної  власності  через  митні  кордони 
країн  світу,  кожна держава передусім дбає про  розвиток 
і стабільність власної економіки та її лідерство на міжна-
родній економічній арені.

У цих процесах важливе місце посідає й Україна, гео-
політичний потенціал якої привертає увагу багатьох кра-
їн  світу.  Невтішна  історія  України  в  складі  Радянського 
Союзу,  анексія  Кримського  півострова,  війна  в  східних 
регіонах  укотре  підтвердили  та  закріпили  необхідність 
європейської  стратегії  розвитку  української  зовнішньої 
політики. Обраний напрям розвитку політики нашої дер-
жави  відображено  в  усіх  галузях  та  сферах  державного 
та самоврядного управління. Особливо велике значення в 
умовах євроінтеграції відіграє державна митна політика.

Окремим аспектам функціонування державної політи-
ки у сфері державної митної справи приділили свою увагу 
такі  вчені,  як:  В.  Бойко, А. Дубініна,  Є.  Гармаш, О.  Га-
щицький, В. Гіжевський, О. Панфілова, І. Світлак, І. Скір-
ський, С. Трусов, О. Юлдашев та інші. 

З огляду на те, що кожна держава намагається контр-
олювати процеси переміщення товарів через свої кордони 
з  метою  захисту  власних  інтересів,  а  здійснення  такого 

контролю передбачає наявність механізму його реалізації, 
що залежить від політики держави в конкретних умовах, 
варто продовжувати наукові пошуки в цьому напрямі. 

Метою  статті  є  дослідження  детермінант,  поняття  та 
принципів державної політики у сфері державної митної 
справи.

Чинниками, що визначають зміст державної політики 
у сфері державної митної справи, є:

–  економічні:  загальний  стан  економіки  країни,  осо-
бливості  її  економічної  системи,  особливості  розвитку 
окремих  галузей  економіки,  наявні  зовнішні  економічні 
зв’язки, стан світових економічних відносин та інші;

–  ідеологічні  та  політичні:  програми  уряду щодо  за-
хисту внутрішнього ринку й окремих його сфер, екологіч-
ної безпеки країни, охорони моралі та духовності;

– міжнародні: членство держави в різноманітних між-
народних організаціях, наявність двосторонніх та багато-
сторонніх міжнародних угод, участь держави в митних та 
економічних союзах, підтримка певних міжнародно-пра-
вових  та  економічних  санкцій,  політика  уряду щодо  на-
дання преференцій окремим державам та інше [1, с. 34]. 

Державна політика у сфері державної митної справи, 
відповідно до стю 5 Митного кодексу України, – це сис-
тема цілей, принципів, функцій, напрямів, засобів і меха-
нізмів діяльності держави, спрямованих на забезпечення 
національних митних інтересів та безпеки України, регу-
лювання зовнішньої торгівлі та захист внутрішнього рин-
ку,  розвиток  національної  економіки  та  її  інтеграцію  до 
світової економіки, наповнення державного бюджету [2].

Сьогодні  державна  політика  у  сфері  державної  мит-
ної  справи  реалізується  через  механізми  тарифного  та 
нетарифного  регулювання  зовнішньоекономічної  діяль-
ності; участь у митних союзах,  зонах вільної торгівлі  та 
міжнародних  договорах  (конвенціях)  із  митних  питань; 
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встановлення  порядку  переміщення  товарів  через  митний 
кордон України та здійснення їх митного контролю; законо-
давство України з питань державної митної справи [3, с. 73].

Велике  значення  для  митної  політики  держави  має 
нормативне  закріплення  поняття  митної  безпеки.  Від-
повідно  до  Митного  кодексу  України,  митна  безпека  – 
це  стан  захищеності  митних  інтересів  держави,  що  дає 
можливість  у  різних  зовнішніх  і  внутрішніх  умовах,  не-
залежно від будь-яких загроз, забезпечити: а) переміщен-
ня  через митний  кордон  товарів  і  транспортних  засобів;  
б)  здійснення митного  регулювання,  пов’язаного  з  уста-
новленням та стягненням податків, зборів та інших митних 
платежів; в) застосування процедур митного контролю та 
митного оформлення  із  застосуванням  заходів митно-та-
рифного і нетарифного регулювання; г) ведення боротьби 
з контрабандою та порушеннями митних правил, а також 
виконання інших, покладених на органи доходів та зборів, 
завдань шляхом ефективної реалізації митної справи [2].

Діалектична природа митної політики зумовлює наяв-
ність, крім національних інтересів і національної безпеки 
взагалі,  певних  динамічних  принципів,  які  розкривають 
зміст національних інтересів держави на даному етапі та 
якими  керуються  компетентні  органи  державної  влади 
під  час  розроблення митної  політики  і  запровадження  її 
в життя. Такі принципи можна знайти в законодавчих ак-
тах із митних питань і програмних документах: посланнях 
Президента, програмах діяльності Кабінету Міністрів, ін-
ших  концептуальних  документах,  програмах  діяльності 
політичних партій і рухів тощо [4, с. 78]

Принцип єдності митної політики як складника зо-
внішньої політики України.  Митна  політика  України  є 
складовою частиною державної зовнішньої політики, має 
формуватися відповідно до цілей  і принципів останньої, 
завдань  захисту  національних  інтересів  та  національної 
безпеки. Митна  політика  за  своїм  змістом  є  складником 
зовнішньополітичних  позицій  держави,  іноді  політична 
частина  останніх  має  пріоритет  перед  економічною.  Це 
сосується  забезпечення  виконання міжнародно-правових 
зобов’язань  держави,  наприклад,  у  разі  приєднання  до 
міжнародних санкцій у межах Організації Об’єднаних На-
цій (далі – ООН), які вимагають припинення зовнішньое-
кономічних контактів з окремими країнами або виконання 
зобов’язань України в межах договору щодо непоширення 
ядерної зброї. Для виконання цих зобов’язань нехтуються 
можливі економічні переваги [5, с. 75].

Принцип єдності державного регулювання зовнішньо-
економічної діяльності та контролю за її здійсненням. 
Згідно із ч. 1 ст. 8 Закону України «Про зовнішньоеконо-
мічну діяльність», Україна самостійно формує систему та 
структуру  державного  регулювання  зовнішньоекономіч-
ної діяльності на її території [6, с. 15]. 

До системи органів, що здійснюють регулювання  зо-
внішньоекономічної діяльності в Україні, вказаний Закон 
відносить Верховну Раду України, Кабінет Міністрів, На-
ціональний банк України, Органи доходів та зборів, Анти-
монопольний  комітет  України,  місцеві  органи  публічної 
адміністрації,  що  діють  на  основі  єдиної  законодавчої 
бази та відповідно до єдиних принципів і цілей. 

Важливою складовою частиною регулювання зовніш-
ньоекономічної діяльності є система державного контро-
лю. Згідно з Митним кодексом України, усі товари й інші 
предмети  переміщуються  через  митний  кордон  України 
під  митним  контролем.  Митному  контролю  підлягають 
усі товари, транспортні засоби комерційного призначення, 
які переміщуються через митний кордон України. Митний 
контроль здійснюється виключно органами доходів і збо-
рів відповідно до цього Кодексу й інших законів України. 
Товари, що переміщуються через митний кордон України, 
крім митного контролю, можуть підлягати державному са-
нітарно-епідеміологічному,  ветеринарно-санітарному, фі-
тосанітарному, екологічному та радіологічному контролю. 

У пунктах пропуску через державний кордон України за-
значені види державного контролю (крім радіологічного) 
здійснюються органами доходів і зборів [2].

Принцип єдності тарифної політики України. Єд-
ність  тарифної  політики  України  передбачає  створення 
Митного  тарифу України, що містить перелік  ставок  за-
гальнодержавного податку – ввізного мита на товари, що 
ввозяться на митну територію України  і систематизовані 
згідно  з  Українською  класифікацією  товарів  зовнішньо-
економічної  діяльності  (далі  –  УКТЗЕД),  складеною  на 
основі Гармонізованої системи опису та кодування това-
рів (ст. 1 Закону України «Про Митний тариф України» від 
19 вересня 2013 р.). Митні тарифи формуються на основі 
товарних класифікаторів, що містять перелік товарів, які 
розподіляються за відповідною схемою [7].

Митний тариф (customs tariff) за характером своєї дії 
належить до економічних регуляторів зовнішньої торгівлі 
та може визначатися як:

а) інструмент торгової політики і державного регулю-
вання внутрішнього ринку країни під час його взаємодії зі 
світовим ринком;

б) звід ставок митних зборів, які застосовуються до то-
варів, що переміщуються через митний кордон, система-
тизований відповідно до  товарної номенклатури  зовніш-
ньо-економічної діяльності;

г)  конкретна  ставка мита, що підлягає  сплаті  під  час 
вивозу або ввозу визначеного товару на митну територію 
країни [1, с. 89].

Зазвичай  митний  тариф  застосовується  на  національ-
ному рівні,  але коли низка країн об’єднуються в торгово-
економічне  угруповання  і  створюють  свій  митний  союз, 
митний тариф стає загальним інструментом зовнішньотор-
говельного регулювання, єдиним для всіх країн-учасниць в 
їхніх торговельних відносинах із третіми країнами [7]. 

Принцип єдності політики експортно-імпортного 
контролю. В Україні діють єдині правила щодо порядку пе-
реміщення через митий кордон товарів та інших предметів. 
Увезення в Україну, вивезення з України та транзит через її 
територію товарів та інших предметів, окремих видів може 
бути  заборонено  чи  обмежено  законодавством  України. 
Такі  обмеження  чи  заборони  вводяться  для  гарантування 
національної безпеки України, захисту національних інтер-
есів,  виконання  міжнародно-правових  зобов’язань  нашої 
держави (наприклад, це може стосуватися вивозу зброї та 
військової  техніки,  технологій  подвійного  призначення, 
наркотичних  речовин).  Контроль  за  такими  операціями, 
окрім митних органів, здійснюють відповідні міністерства 
та відомства, правоохоронні органи України [1, с. 56].

Принцип єдності митної території України. Він  за-
снований на понятті  територіальної юрисдикції держави 
на  митній  території  України  та  встановленні  області  дії 
митного суверенітету держави. 

Цей  принцип  є  важливим  для  забезпечення  сплати 
мита та застосування інших засобів митного регулювання. 
Згідно зі ст. 9 Митного кодексу України, територія Укра-
їни,  зайнята сушею, територіальне море, внутрішні води 
і  повітряний  простір,  а  також  території  вільних  митних 
зон, штучні острови, установки і споруди, створені у ви-
ключній  (морській)  економічній  зоні України,  на  які  по-
ширюється  виключна  юрисдикція  України,  становлять 
митну територію України. Території  вільних митних  зон 
вважаються такими, що розташовані поза межами митної 
території України. Межі митної території України є мит-
ним кордоном України. Митний кордон України збігається 
з державним кордоном України, крім меж штучних остро-
вів, установок і споруд, створених у виключній (морській) 
економічній зоні України, на які поширюється виключна 
юрисдикція України. Межі території зазначених островів, 
установок і споруд становлять митний кордон України [2].

Принцип гармонізації й уніфікації митної діяльності 
України із загальноприйнятими в міжнародній практиці 
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нормами і стандартами. Цей принцип означає прагнення 
України інтегруватися до світової економічної системи, за-
гальноєвропейських економічних процесів, до Світової ор-
ганізації торгівлі (далі – COT/WTO) та до створення, у кін-
цевому підсумку, Зони вільної торгівлі, для чого необхідно 
узгодити національні митні стандарти із загальноприйняти-
ми світовими принципами та вимогами, що, зокрема, перед-
бачає  недопущення  застосування  нетарифних  обмежень, 
узгодження митних тарифів із рекомендаціями COT тощо.
Уніфікація  митних  процедур,  спрямованих  на  спрощен-
ня міжнародного торговельного співробітництва, у межах 
міжнародних організацій базується на прагненні держав до 
усунення  ускладнених  правил  торгівлі,  пов’язаних  із  ви-
сокими операційними витратами, які стримують розвиток 
міжнародного  торговельного  співробітництва  й  економіч-
ного зростання держав, а також обмежують упровадження 
новітніх технологій у всьому світі [8, с. 45].

Принцип захисту державою прав та законних інтере-
сів учасників зовнішньоекономічної діяльності. Цей прин-
цип закріплено в ст. 2 Закону України «Про зовнішньое-
кономічну діяльність», його зміст, згідно із цим Законом, 
полягає в тому, що Україна як держава забезпечує рівний 
захист  інтересів  всіх  суб’єктів  зовнішньоекономічної  ді-
яльності  й  іноземних  суб’єктів  господарської  діяльності 
на її території згідно із законами України; здійснює рівний 
захист  усіх  суб’єктів  зовнішньоекономічної  діяльності 
України  за межами України  згідно  з нормами міжнарод-
ного права; здійснює захист державних інтересів України 
як на  її території, так  і за  її межами лише відповідно до 
законів України,  умов  підписаних  нею міжнародних  до-
говорів та норм міжнародного права [9]. Серед прикладів 
реалізації такого захисту можна назвати: уведення певних 
економічних заходів (санкцій) проти держав, які порушу-
ють  права  та  інтереси  українських  суб’єктів  зовнішньо-
економічної діяльності;  виплати бюджетним коштом або 

вимоги таких виплат із боку інших держав із метою ком-
пенсації українським суб’єктам зовнішньоекономічної ді-
яльності, що постраждали внаслідок заходів із боку інших 
держав.

Принцип юридичної рівності і недискримінації. Ви-
ключення невиправданого втручання держави в зовніш-
ньоекономічну діяльність.  Цей  принцип  ґрунтується  на 
ст.  42 Конституції України,  яка  гарантує  кожному право 
на  підприємницьку  діяльність,  що  не  заборонена  зако-
ном. У  ч.  4  ст.  2  Закону України  «Про  зовнішньоеконо-
мічну діяльність» визначено рівність перед законом усіх 
суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності незалежно від 
форм власності, зокрема держави, під час здійснення зо-
внішньоекономічної діяльності [9]. Також забороняються 
будь-які, крім передбачених зазначеним Законом, дії дер-
жави,  результатом  яких  є  обмеження прав  і  дискриміна-
ція  суб’єктів  зовнішньоекономічної  діяльності,  а  також 
іноземних суб’єктів господарської діяльності за формами 
власності, місцерозташуванням та  іншими ознаками; ви-
знається  неприпустимість  обмежувальної  діяльності  з 
боку будь-яких  її  суб’єктів,  крім випадків, передбачених 
цим Законом.  Із принципом виключення невиправданого 
втручання з боку держави та її органів в зовнішньоеконо-
мічну діяльність пов’язане право суб’єктів зовнішньоеко-
номічної  діяльності  на  відшкодування  коштом  держави 
збитків, завданих незаконними діями її органів. Це право 
ґрунтується на ст. 56 Конституції України та ст. 34 Закону 
України «Про зовнішньоекономічну діяльність» [9].

Отже, принципи державної політики у сфері держав-
ної митної справи – це базові засади, вихідні положення, 
що спрямовані на створення передумов для забезпечення 
права  громадян  на  пересування,  економічних  інтересів 
держави, міжнародного економічного, політичного, куль-
турного та соціального співробітництва, зайняття вагомо-
го місця в міжнародному розподілі ринків. 
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У статті розглянуто останні зміни до Кодексу адміністративного судочинства України, утвердження явищ типової та зразкової справи, 
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В статье рассмотрены последние изменения в Кодексе административного судопроизводства Украины, утверждение явлений типич-
ного и образцового дел, семантика понятий, сущность, особенности, практический аспект, а также все преимущества и риски реформи-
рования административного судопроизводства.
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The article deals with the latest changes to the Code of Administrative Legal Proceedings of Ukraine, the approval of typical and examplary 
cases, semantics of concepts, essence, peculiarities, practical aspects, as well as all the advantages and risks of reforming administrative justice.
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Постановка проблеми. Спроби України стати повно-
правним членом Європейського Співтовариства не обмеж-
уються  імплементацією  норм  та  їх  ратифікацією,  окрім 
цього, запроваджуються реформи та узгоджується націо-
нальне законодавство з міжнародними стандартами. Саме 
зміни в адміністративному судочинстві можуть стати пра-
вовою  гарантією українців  у  сфері  судового  захисту по-
рушених прав і свобод. Поява й утвердження нових явищ, 
на кшталт зразкової та типової справи, стануть справжнім 
зрушенням у вдосконаленні процесуальних  інструментів 
захисту, що є ннині актуальним.

Стан опрацювання тематики дослідження. Дане 
питання  є малодосліджуваним через його новизну. Тому 
до джерел належать суто законодавча база й узагальнена 
судова практика. 

Мета статті полягає  у  визначенні  сутності  зразкової 
та  типової  справи, механізму  їх  правового  регулювання, 
складнощів, що виникають на практиці, необхідності по-
дальшого їх впровадження.

Виклад основного матеріалу. Ст.  1  Кодексу  адміні-
стративного  судочинства  (далі  –  КАС)  України  «визна-
чаєюрисдикцію та повноваження адміністративних судів, 
встановлює порядок здійснення судочинства в адміністра-
тивних  судах».  У  свою  чергу,  ст.  2  регламентує  завдан-
ня  та  засади  адміністративного  судочинства.    Завданням 
адміністративного  судочинства  є  справедливе,  неуперед-
жене  та  своєчасне  вирішення  судом  спорів  у  сфері  пу-
блічно-правових відносин  із метою ефективного захисту 
прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів 
юридичних осіб  від порушень  із  боку  суб’єктів  владних 
повноважень. До основних принципів належать такі:

1) верховенство права;
2) рівність усіх учасників судового процесу перед за-

коном і судом;
3) гласність і відкритість судового процесу та його по-

вне фіксування технічними засобами;
4)  змагальність  сторін,  диспозитивність  та  офіційне 

з’ясування всіх обставин у справі;

5) обов’язковість судового рішення;
6) забезпечення права на апеляційний перегляд справи;
7) забезпечення права на касаційне оскарження судо-

вого рішення у випадках, визначених законом;
8) розумність строків розгляду справи судом;
9)  неприпустимість  зловживання  процесуальними 

правами;
10)  відшкодування  судових  витрат  фізичних  та юри-

дичних осіб, на користь яких ухвалене судове рішення [1].
Очевидно,  що  кожного  року  з’являється  все  більше 

явищ, які потребують правового регулювання, щоби не за-
лишатися поза сферою дії правової площини. Безперечно, 
одразу  законодавець  не  може  передбачити  весь  спектр 
змін, формацій,  але,  вивчивши та проаналізувавши  їхню 
сутність, він може внести якісні зміни до чинного законо-
давства. У такому правовому вдосконаленні зацікавлений 
не лише законодавець, а й держава та суспільство загалом.

Як ми бачимо, і Конституція України [2], і Кодекс адмі-
ністративного судочинства України визнають необхідність 
дії принципу верховенства права, адже саме права, свободи 
людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість ді-
яльності  держави.  Реалізація  цього  принципу  неможлива 
без ефективного судового захисту прав, свобод та інтересів 
особи. Саме необхідність у створенні ефективних механіз-
мів  судового  захисту  зумовила  оновлення  процесуальних 
норм та стала підставою для ухвалення Закону України № 
2147  «Про  внесення  змін  до  Господарського  процесуаль-
ного кодексу України, Цивільного процесуального кодексу 
України,  Кодексу  адміністративного  судочинства  України 
та інших законодавчих актів» від 3 жотвня 2017 р., який на-
брав чинності 15 грудня 2017 р. [3].

На  наш  погляд,  цей  Закон  став  справжнім  поштов-
хом для дієвого подолання численних колізій,  прогалин, 
фікцій у  законодавстві,  які  із часом стають усе більшою 
загрозою ефективному захисту прав,  свобод та  інтересів 
громадян.

Передумови  для  ухвалення  нових  процесуальних 
норм сформувались об’єктивно.   Очевидно, що процесу-
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альні  інструменти та правові  засоби,  за допомогою яких 
здійснювалося судочинство раніше, уже потребували вдо-
сконалення. Показовою є ситуація, коли тисячі громадян 
вимушені були звертатись до суду для вирішення спорів, 
утворених  через  прогалини  в  законодавстві.  А  судді,  у 
свою чергу, зобов’язані були щоразу вивчати та розгляда-
ти такі однотипні справи. У такому разі постає питання, 
чи сприяє це оперативності й ефективності, якості розгля-
ду таких справ в адміністративних судах? Звичайно ж, ні.

Так, однією з новел Закону від 3 жовтня 2017 р. № 2147 
є введення в КАС України таких процесуальних інститу-
тів, як «зразкова справа» та «типова справа». Цю процеду-
ру розроблено за прикладом «пілотних рішень», які ухва-
лює Європейський суд з прав людини [4].

Пілотне рішення – це остаточне рішення в справі, що 
розглядається  першочергово,  в  якій  Європейський  суд  з 
прав людини визнає порушення прав, гарантованих Кон-
венцією, а також встановлює, що таке порушення має ма-
совий  характер  через  системно-структурну  дисфункцію 
правової  системи  держави-відповідача,  накладає  на  дер-
жаву-учасницю  зобов’язання  вжити  заходів  загального 
характеру для зупинення порушень за аналогічними спра-
вами та недопущення їх виникнення в майбутньому, вико-
нання якого перебуває під особливим наглядом Комітету 
міністрів Ради Європи. Ст. 46 Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод – згідно із тлумаченням 
цієї статті в контексті ст. 1 – покладає на державу-відпо-
відача юридичний обов’язок вжити під наглядом Комітету 
міністрів відповідних загальних та/або індивідуальних за-
ходів для захисту прав заявника, порушення яких установ-
лено  Судом.  Таких  заходів  держава-відповідач  повинна 
вжити також стосовно інших осіб, ситуація яких аналогіч-
на ситуації заявника – насамперед шляхом вирішення про-
блем, які спонукали Суд до таких висновків.  Інформація 
про  ініціювання процедур пілотного рішення, ухвалення 
пілотних постанов і їх виконання, а також про припинен-
ня таких процедур повинна публікуватися на сайті Суду 
в мережі Інтернет. Стосовно України «пілотними» нині є 
такі рішення:

1.  «Юрій  Миколайович  Іванов  проти  України»  від  
15 жовтня 2009 р. (заява № 40450/04). 

2.  «Харченко  проти  України»  від  10  лютого  2011  р.  
(заява № 40107/02).

3. «Балицький проти України» від 3 листопада 2011 р. 
(заява № 12793/03).

4.  «Каверзін  проти  України»  від  15  травня  2012  р.  
(заява № 23893/03). 

5.  «Василь  Іващенко  проти  України»  від  26  липня  
2012 р. (заява № 760/03). 

6. «Олександр  Волков  проти  України»  від  9  січня  
2013 р. (заява № 21722/11). 

7.  «Вєренцов  проти  України»  від  11  квітня  2013  р.  
(заява № 20372/11) [4].

Згідно із ч. 2 ст. 125 Конституції України, Верховний 
Суд є найвищим судовим органом у системі судів загаль-
ної юрисдикції, а в ст. 36 Закону України «Про судоустрій 
і статус суддів» передбачено, що Верховний Суд повинен  
забезпечувати  сталість  та  єдність  судової  практики.  У 
зв’язку із цим окрему увагу в Законі приділено створенню 
механізмів, які забезпечать єдність практики застосування 
права Верховим Судом [2; 6].

Зокрема, типовою справою називають «адміністратив-
ні справи, відповідачем у яких є той самий суб’єкт влад-
них повноважень (його відокремлені структурні підрозді-
ли), спір у яких виник з аналогічних підстав, у відносинах, 
що регулюються одними нормами права, та в яких позива-
чами заявлено аналогічні вимоги» [1].

Щоби  відповісти  на  питання:  чому  ця  справа  є  саме 
«типовою»?, вважаємо за необхідне з’ясувати семантику 
даного  слова  в  «Академічному  тлумачному  словнику», 
отже, типовий – це такий: 

1)  який  відзначається  ознаками,  властивими  якій-не-
будь сукупності осіб, явищ, предметів і т. ін;

2)  який  часто  трапляється;  характерний,  звичайний, 
природний для кого-, чого-небудь;

3) який виявляє загальне в частковому, індивідуальному;
4)  який  є  зразком,  стандартом  для  низки  однорідних 

явищ, фактів і т. ін. [5].
 Зразкова адміністративна справа – типова адміністра-

тивна справа, прийнята до провадження Верховним Судом 
як судом першої  інстанції для постановлення зразкового 
рішення. Ознаки типовості визначені в п. 21 ч. 1 ст. 4 КАС 
України [1].

Під час ухвалення рішення в типовій справі, яке від-
повідає ознакам,  зазначеним у рішенні Верховного Суду 
за  результатами  розгляду  зразкової  справи,  суд  повинен 
враховувати правові висновки Верховного Суду, викладені 
в рішенні за результатами розгляду зразкової справи (ч. 3 
ст. 291 КАС України). Також суд має право зупинити про-
вадження в справі в разі розгляду типової справи й опри-
люднення  повідомлення Верховного Суду  про  відкриття 
провадження в зразковій справі – до набуття чинності рі-
шенням Верховного Суду. Отже, відпадає необхідність в 
апеляційному та касаційному оскарженні рішень, які бу-
дуть ухвалені судами першої інстанції за наслідками роз-
гляду  типових  справ  з  урахуванням правових  висновків, 
викладених  у  рішенні  Верховного  Суду,  ухваленому  за 
результатами розгляду зразкової справи. Загалом, розгляд 
великої  кількості  типових  справ  помітно  прискориться, 
оскільки  судам,  які  розглядають  ці  справи,  знадобиться 
менше часу для ухвалення рішень.

Запровадження такого  інституту буде прогресивним і 
вельми корисним для формування єдиної правозастосов-
ної  практики  в  однотипних  судових  спорах.  Основною 
перевагою процедури розгляду зразкової справи є те, що 
за  появи  одноманітних  справ  щодо  застосування  будь-
якої норми вища судова інстанція одразу висловлює свою 
правову позицію, яку враховуватимуть у всіх аналогічних 
справах.  Отже,  зразкові  справи  спрямовані  на  розванта-
ження судів і слугуватимуть упровадженню судового пре-
цеденту в Україні.

За детермінацією даних визначень можемо резюмувати, 
що введення таких понять є важливим кроком для впрова-
дження судового прецеденту в Україні. Сам факт визнання 
за Верховним Судом права  на  створення  судового  преце-
денту (творення права) є кроком уперед шляхом розвитку 
України як соціальної, правової держави тому, що відбува-
ється зміна сприйняття права та судової практики в суспіль-
стві. Судові рішення в зразкових справах набувають ознак 
реального носія об’єктивної інформації та джерела права.

Прецедент (від лат. praecedens – «той, що передує») – 
випадок або подія, що мала місце в минулому та є прикла-
дом або підставою для аналогічних дій у сьогоденні. Ака-
демічний словник визначає прецедент у праві як рішення 
суду щодо певної справи, яке надалі є взірцем для судів під 
час розгляду аналогічних справ [5].

Тому,  як  бачимо,  запровадження  таких  інститутів  за-
свідчує, що прецедентне право – це «динамічне, живе пра-
во», яке виконує основну функцію права – забезпечувати 
вирішення життєвих проблем. Тобто запровадження таких 
важливих процедурних змін до КАС України надалі спри-
ятиме забезпеченню передбачуваності й єдності правозас-
тосовної практики, швидкому розгляду великої кількості 
однотипних справ, зменшенню навантаження на суддів.

На практиці все відбувається так.
У  поданні  про  розгляд  справи  Верховним  Судом  як 

зразкової зазначаються підстави, з яких суд, що надає по-
дання, вважає, що справа має бути розглянута Верховним 
Судом  як  зразкова,  зокрема  посилання  на  типові  справи. 
До  подання  додаються  матеріали  справи.  Для  вирішен-
ня  питання  про  відкриття  провадження  в  зразковій  спра-
ві  Верховний  Суд  може  витребувати  з  відповідного  суду  
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(судів) матеріали  типових  справ. Вирішення  питання  про 
відкриття  провадження  в  зразковій  справі,  відмову  у  від-
критті  провадження  в  зразковій  справі,  розгляд  зразкової 
справи  здійснюється  колегією  суддів  Верховного  Суду  в 
складі не менше п’яти суддів, визначених відповідно до ви-
мог цього Кодексу. Питання про відкриття провадження в 
зразковій справі вирішується протягом 10 днів із дня над-
ходження до Верховного Суду матеріалів,  зазначених у ч. 
2 цієї статті. Верховний Суд відмовляє у відкритті прова-
дження в зразковій справі, якщо подання не відповідає ви-
могам ч. 1 та (або) ч. 2 цієї статті, зокрема через значні роз-
біжності в їх фактичних обставинах, які унеможливлюють 
ухвалення для них зразкового рішення. Ухвала про відкрит-
тя Верховним Судом провадження в зразковій справі публі-
кується на офіційному веб-порталі судової влади України, 
а також в одному із загальнодержавних друкованих засобів 
масової  інформації не пізніше ніж  за десять днів до дати 
судового засідання для розгляду зразкової справи [3].

Якщо  говорити  про  конкретні  категорії  справ,  то  пе-
редусім  до  типових  справ  можна  віднести  справи щодо 
пенсійних і соціальних виплат, які мають масовий харак-
тер  і  стосуються  однієї  категорії  позивачів.  Наприклад, 
коли йдеться про пенсії  військовослужбовців, проблемні 
питання, що виникають у зоні антітерорестичної операції 
(звільнення від податків, єдиного внеску, статус внутріш-
ньо переміщених осіб, пенсійне забезпечення цих осіб). 

15 лютого 2018 р. Верховний Суд уже ухвалив рішен-
ня в першій зразковій справі щодо перерахунку пенсії ко-
лишньому  співробітнику Міністерства  внутрішніх  справ 
з  урахуванням  грошового  забезпечення  поліцейських. 
Станом на 14 березня 2018 р. Верховний Суд відкрив ще 
чотири зразкові провадження, а в трьох витребував мате-
ріали типових справ для вирішення питання про відкриття 
провадження в зразковій справі [7].

У національних стандартах виокремлюють такі підроз-
діли щодо вирішення, як: історія справи; аргументи учасни-
ків; обставини, установлені судом; джерела права й акти їх 
застосування; позиція Верховного Суду: оцінка аргументів 
учасників справи; висновки; ознаки типових справ; обста-
вини зразкової справи, які зумовлюють типове застосуван-
ня норм матеріального права та порядок застосування таких 
норм; обставини, які можуть впливати на інше застосуван-
ня норм матеріального права, ніж у зразковій справі [8].

Орієнтуючись  на  вищезазначене,  на  нашу  думку,  яв-
ною перевагою цього інституту є можливість узагальнен-
ня й об’єднання справ системним підходом до їх вирішен-
ня, що полегшить роботу суддям, тобто: 

1. Єдність правозастосовної практики.
2. Швидкий розгляд значної кількості типових справ.
3.  Розвантаження  суддів  (за  інформацією  офіційного 

сайту  ОАСК,  середньомісячне  навантаження  на  суддю 
тут становить понад 100 справ і матеріалів. Натомість по 
Україні цей показник трохи перевищує 40 [8]).

4. Підвищення якості адміністративного судочинства.
Проте варто усвідомлювати, що на практиці під час за-

стосування  даного  інституту  може  виникати  складність, 
що полягає в правильності ідентифікування справи як ти-
пової, застосуванні до неї висновків зразкових справ.

Серед  недоліків  цього  інституту  можна  зазначити 
велику залежність долі сотень суперечок від однієї кон-
кретної справи, яка, можливо, має деякі недоліки з яки-
хось обставин, або якщо позивач буде недостатньо ква-
ліфікований для обстоювання своєї позиції  (особливо в 
разі, якщо це будуть суперечки щодо пенсій, соціальних 
виплат тощо). Адже в майбутньому змінити або перегля-
нути таке рішення буде практично неможливо. Цей ризик 
може бути знівельовано лише якісним і неупередженим 
розглядом спору суддями, які за необхідності заповнять 
прогалини.  Тому  важливо  залучити  правозахисні  ор-
ганізації,  які  можуть  взяти  на  себе  функцію  супроводу 
зразкових  суперечок  для  осіб,  які  не  можуть  оплатити 
послуги кваліфікованих адвокатів. Яскравим відповідни-
ком цього процесу може виступати інститут медіації. Су-
дова  медіація  (“court-related”,  “court-connected”,  “court-
annexed mediation” – у дослівному перекладі «медіація, 
приєднана  до  суду»)  є  самостійним  видом медіації,  ін-
тегрованим у судову систему. Наприклад, у Сполучених 
Штатах Америки (далі – США) тільки 5% справ доходять 
до  судового  розгляду,  інші  завершуються,  не  доходячи 
до  суду,  завдяки  альтернативним  способам  вирішення. 
Позасудове  врегулювання  спорів  там  розвинене  через 
тривалість строків розгляду справ і вельми високі адво-
катські гонорари. У світовій практиці успішно працюють 
десятки видів примирних процедур.

Отже, серед мінусів виокремлюємо таке:
1.  Надмірне  завантаження  Верховного  суду  України 

через право адміністративних судів звертатися з таким по-
данням.

2.  Затягування процесу  (передання  справи,  відкриття 
провадження, слухання потребує часу).

3. Поверхневий розгляд.
Тобто  можемо  спостерігати  не  лише  позитивні  зру-

шення, а й ризики такого реформування.
Висновки. Отже,  провадження  за  типовими,  зразко-

вими  справами  є  однією  з  нових  та  найцікавіших  новел 
нового КАС України,  яка потенційно  істотно впливає на 
забезпечення єдності судової практики як однієї з найваж-
ливіших ознак функціонування ефективного судочинства. 
Цей  інститут  дасть  змогу  істотно  знизити  завантаження 
суддів  адміністративних  судів,  зробить  розгляд  адміні-
стративних  спорів  швидшим  та  ефективнішим.  Однак 
існує багато ризиків, пов’язаних із таким докорінним ре-
формуванням. Передусім такі проблеми можуть виникну-
ти за ідентифікування: чи є дана справа типовою та чи під-
лягає застосуванню під час винесення рішення Верховним 
Судом за зразковою справою. Також постає низка питань, 
відповідь на які на даний момент не є такою однозначною, 
зокрема:  роль  учасників  інших  типових  справ  у  процесі 
розгляду Верховним Судом зразкової справи, можливість 
оскарження рішення в зразковій справі учасниками інших 
типових справ, звернення учасників процесу із клопотан-
ням до суду щодо подання до Верховного Суду про роз-
гляд їхньої справи як зразкової, підхід Верховним Суду до 
формування ознак типової справи. Відповідь на ці й інші 
проблемні питання, які з’являться в процесі застосування 
цієї процедури на практиці, ще залишається з’ясувати.
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ПОВНОВАЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ 
КОРУПЦІЇ ЯК СУБ’ЄКТА ПРОТИДІЇ ПОРУШЕННЯМ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА 

ПОЛІТИЧНИМИ ПАРТІЯМИ

THE POWERS OF THE NATIONAL AGENCY FOR PROTECTION OF CORRUPTION 
AS A SUBJECT OF CONTINGENCY WITH BUDGETARY LEGISLATION 

BY POLITICAL PARTIES

Петрик І.Я.,
завідувач відділення актуалізації навчання та практичної підготовки

Львівського державного університету внутрішніх справ

У статті на підставі дослідження нормативно-правових актів та судової практики проаналізовано повноваження Національного агент-
ства з питань запобігання корупції як суб’єкта протидії порушенням бюджетного законодавства політичними партіями та її посадовими 
особами. Запропоновано класифікувати ці повноваження на фінансово-правові, адміністративно-судочинські й адміністративно-юрис-
дикційні. Зазначено, що нормативно-правові акти наділяють Національне агентство з питань запобігання корупції найбільшим колом 
повноважень серед інших суб’єктів щодо здійснення контрольних заходів та застосування примусу у сфері протидії порушенням бюджет-
ного законодавства політичними партіями.

Ключові слова: Національне агентство з питань запобігання корупції, політичні партії, протидія порушенням бюджетного законодав-
ства, адміністративне правопорушення, зупинення та припинення державного фінансування.

В статье на основании исследования нормативно-правовых актов и судебной практики проанализированы полномочия Нацио-
нального агентства по вопросам предотвращения коррупции как субъекта противодействия нарушениям бюджетного законодатель-
ства политическими партиями и их должностными лицами. Предложено классифицировать эти полномочия на финансово-правовые, 
административно-судопроизводственные и административно-юрисдикционные. Отмечено, что нормативно-правовые акты наделяют 
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции самым большим кругом полномочий среди других субъектов по осу-
ществлению контрольных мероприятий и применению принуждения в сфере противодействия нарушениям бюджетного законодатель-
ства политическими партиями.

Ключевые слова: Национальное агентство по предупреждению коррупции, политические партии, противодействие нарушением бюд-
жетного законодательства, административное правонарушение, приостановление и прекращение государственного финансирования.

The article analyzes the powers of the National Agency for the Prevention of Corruption as the subject of counteraction to the violation of 
budget legislation by political parties and its officials on the basis of the study of normative legal acts and judicial practice. It is proposed to clas-
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the use of coercion in counteraction to violations of budget legislation by political parties.
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Постановка проблеми. Декларування майнового ста-

ну  публічних  службовців,  моніторинг  способу  їхнього 
життя, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, 
державний  контроль  за  дотриманням  установлених  за-
коном  обмежень  щодо  фінансування  політичних  партій, 
законним  та  цільовим  використанням  політичними  пар-
тіями коштів, виділених із державного бюджету – це все 
відносять до новітніх превентивних антикорупційних ме-
ханізмів.  Головним  же  суб’єктом,  який  мав  забезпечити 
впровадження  відповідних  інструментів  запобігання  та 
протидії  корупції  стало Національне  агентство  з  питань 
запобігання корупції (далі – НАЗК) [1, с. 60].

Законодавство  наділило  НАЗК  сукупністю  повно-
важень, реалізація яких має  забезпечити  зниження рівня 
корупції,  зокрема  у  сфері  використання  бюджетних  ко-
штів політичними партіями, та мінімізувати  інші прояви 
політичної корупції (фінансування виборчої кампанії, яке 
передбачає надання фінансових або  інших ресурсів при-
ватним особам чи партіям в обмін на відповідне ставлення 
тих, які перемагають на виборах; негласна витрата публіч-
них  коштів  на  потреби панівної  партії  тощо  [2,  с.  119]). 
Однак аналіз сучасної правозастосовної практики не дає 
підстав вважати діяльність НАЗК у цій сфері ефективною, 
що актуалізує як питання пошуку практичних шляхів по-
кращення  реалізації  повноважень  НАЗК,  так  і  наукових 
досліджень цієї діяльності. 

Стан дослідження. Окремі аспекти реалізації повно-
важень  суб’єктів  протидії  порушенням  бюджетного  за-
конодавства та запобігання корупції, серед яких  і НАЗК, 
досліджувалися  в  роботах  О.З.  Гладуна,  К.І.  Годуєвої,  

О.В. Джафарової, Е.С. Дмитренко, О.О. Дудорова, Д.І. Йо-
сифовича, О.П. Мусієнко, Ю.С. Назара, Т.О. Коломоєць та 
інших  науковців.  Однак  комплексного  аналізу  повнова-
жень НАЗК як суб’єкта протидії порушенням бюджетного 
законодавства з урахуванням сучасного законодавства та 
судової практики здійснено не було. 

Метою статті є  дослідження  повноважень  НАЗК  як 
суб’єкта протидії порушенням бюджетного законодавства 
політичними партіями, здійснення характеристики та кла-
сифікації цих повноважень, а також виявлення на підставі 
аналізу судової практики окремих недоліків їх реалізації.

Виклад основного матеріалу. Відповідно до  ст.  17–1 
Закону  України  «Про  політичні  партії  в  Україні»  [3],  ко-
штом  державного  бюджету:  1)  фінансується  статутна  ді-
яльність політичних партій, не пов’язана з їхньою участю 
у виборах народних депутатів України, виборах Президен-
та України і місцевих виборах, зокрема оплата праці пра-
цівників  статутних  органів  політичної  партії,  її  місцевих 
організацій  у  порядку,  передбаченому  законодавством;  
2) відшкодовуються витрати політичних партій, пов’язані з 
фінансуванням їхньої передвиборної агітації під час черго-
вих та позачергових виборів народних депутатів України.

Рішення  про  надання  політичній  партії  державного 
фінансування  її  статутної діяльності ухвалюється Націо-
нальним агентством з питань запобігання корупції на під-
ставі результатів останніх чергових або позачергових ви-
борів народних депутатів України (якщо виборчий список 
кандидатів у народні депутати України політичної партії в 
загальнодержавному  багатомандатному  виборчому  окру-
зі  отримав  не  менше  2%  голосів  виборців  від  загальної 



290

№ 6 2018
♦

кількості голосів виборців, поданих за всі виборчі списки 
кандидатів  у  народні  депутати України  в  цьому  окрузі). 
Рішення  ж  про  відшкодування  політичній  партії  витрат, 
пов’язаних  із  фінансуванням  її  передвиборної  агітації, 
ухвалює Центральна  виборча  комісія  за  умови,  що  така 
партія  взяла  участь  у  розподілі  депутатських  мандатів. 
І в першому,  і  в другому випадках кошти зараховуються 
на окремі, спеціально відкриті рахунки в установах бан-
ків  України. Фінансування  статутної  діяльності  має  чіт-
ко виражений цільовий характер, що зумовлює заборону 
зарахування  на  такий  рахунок  інших  коштів,  ніж  кошти 
державного бюджету, виділені на фінансування статутної 
діяльності партії.

Законодавчі  норми  встановлюють  й  інші  процедурні 
правила  надання  й  отримання  бюджетних  коштів  полі-
тичними партіями  (р.  IV–1 «Державне фінансування по-
літичних партій» Закону України «Про політичні партії в 
Україні»), вимогам щодо цільового використання коштів 
бюджету та звітування про їх використання як засадничим 
умовам  бюджетного  законодавства  приділено  особливу 
увагу. Найбільшим колом повноважень щодо  здійснення 
контрольних заходів та застосування державно-правового 
примусу  законодавство  наділяє НАЗК, що  зумовлює  ви-
сновок  про  його  правовий  статус  як  одного  з  основних 
суб’єктів  протидії  порушенням  бюджетного  законодав-
ства політичними партіями.

Відповідно до п. 8–1 ч. 1 ст. 11 Закону України «Про за-
побігання корупції» [4], до повноважень НАЗК належать 
здійснення  в  порядку  та  в  межах,  визначених  законом, 
державного  контролю  за  дотриманням  установлених  за-
коном  обмежень  щодо  фінансування  політичних  партій, 
законним та цільовим використанням політичними парті-
ями коштів, виділених із державного бюджету на фінансу-
вання  їхньої  статутної  діяльності,  своєчасністю  подання 
звітів партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фі-
нансового характеру, звітів про надходження і використан-
ня коштів виборчих фондів на загальнодержавних та міс-
цевих виборах, повнотою таких звітів, звіту зовнішнього 
незалежного фінансового аудиту діяльності партій, відпо-
відністю їх оформлення встановленим вимогам, достовір-
ністю включених до них відомостей. На виконання цього 
повноваження ст. ст. 17–6–17–9 Закону України «Про по-
літичні партії в Україні» передбачено, що НАЗК у процесі 
здійснення державного контролю за законним та цільовим 
використанням політичними партіями коштів,  виділених 
із державного бюджету на фінансування їхньої статутної 
діяльності, зокрема й щодо перерахування партією залиш-
ків невикористаних коштів до державного бюджету після 
завершення  календарного  року,  має  право  застосовувати 
зупинення та припинення державного фінансування ста-
тутної діяльності політичної партії. 

НАЗК  зупиняє  державне  фінансування  статутної  
діяльності політичної партії в разі:

1)  неподання  політичною  партією  звіту  про  майно, 
доходи,  витрати  і  зобов’язання  фінансового  характеру  у 
встановлений законодавством строк;

2) подання політичною партією звіту про майно, дохо-
ди, витрати і зобов’язання фінансового характеру, оформле-
ного із грубим порушенням установлених вимог, або звіту, 
який містить недостовірні відомості про майно політичної 
партії  чи  кошти  або  витрати  політичної  партії  в  розмірі 
більше  двадцяти  розмірів  мінімальної  заробітної  плати, 
встановленої на 1 січня відповідного календарного року.

Підставами  ж  для  припинення  державного  фінансу-
вання статутної діяльності політичної партії, пов’язаними 
з порушеннями бюджетного законодавства, варто вважати: 

1) повторне протягом року вчинення будь-якого  з  та-
ких порушень: неподання політичною партією до НАЗК у 
встановлений законодавством строк звіту політичної пар-
тії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового 
характеру; подання політичною партією до НАЗК звіту по-

літичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання 
фінансового характеру, оформленого із грубим порушен-
ням  установлених  вимог,  або  звіту,  який  містить  недо-
стовірні відомості про майно політичної партії чи кошти 
або витрати політичної партії в розмірі більше двадцяти 
розмірів  мінімальної  заробітної  плати,  встановленої  на  
1 січня відповідного календарного року; 

2) невикористання коштів, отриманих на фінансування 
статутної  діяльності  політичної  партії,  протягом  одного 
року  із  дня,  коли  такі  кошти  вперше  були  зараховані  на 
окремий рахунок політичної партії в установі банку;

3) повторне протягом року зарахування на окремий ра-
хунок політичної партії, відкритий в установі банку Украї-
ни для зарахування коштів державного бюджету на фінан-
сування статутної діяльності політичної партії, коштів, які 
заборонено зараховувати на такий рахунок;

4) встановлення судом фактів, які свідчать про те, що 
кошти,  виділені  з  державного  бюджету  на фінансування 
статутної діяльності політичної партії,  використані полі-
тичною партією на фінансування  її  участі у виборах на-
родних  депутатів України,  виборах Президента України, 
місцевих виборах або на цілі, не пов’язані зі здійсненням 
її статутної діяльності. 

В  останньому  випадку  обов’язковою  умовою  засто-
сування припинення державного фінансування є рішення 
суду, в якому встановлені відповідні факти. Таке рішення 
може бути ухвалено на підставі позову, поданого Рахунко-
вою палатою України або НАЗК. Тобто ще одним повно-
важенням щодо протидії порушенням бюджетного законо-
давства політичними партіями є повноваження звертатися 
до суду  з позовом про встановлення фактів,  які  свідчать 
про те, що кошти, виділені з державного бюджету на фі-
нансування  статутної  діяльності  політичної  партії,  вико-
ристані нею на фінансування участі у виборах народних 
депутатів України, виборах Президента України, місцевих 
виборах або на цілі, не пов’язані зі статутною діяльністю.

Виявлення  порушень  бюджетного  законодавства  по-
літичними  партіями  НАЗК  здійснює  зазвичай  під  час 
планових та позапланових перевірок, одними з основних 
завдань проведення яких є здійснення державного контро-
лю за діяльністю політичних партій, а також своєчасне по-
передження, виявлення та вжиття заходів щодо усунення 
виявлених порушень законодавства у сфері фінансування 
політичних партій  [5].  За  результатами проведеної пере-
вірки складається акт перевірки дотримання вимог Закону 
України «Про політичні партії в Україні», в якому мають 
бути  додержані  об’єктивність,  достовірність,  обґрунто-
ваність,  ясність  і  вичерпність  опису  виявлених  фактів 
і даних. П. 9 р. V Порядку проведення перевірок Націо-
нальним агентством з питань запобігання корупції перед-
бачає, що реалізація актів перевірки відбувається шляхом 
ухвалення  уповноваженою  особою  НАЗК  рішень  щодо 
підготовки проекту припису стосовно усунення порушен-
ня  законодавства,  проведення  службового  розслідуван-
ня, притягнення винної особи до відповідальності; щодо 
складення протоколу про адміністративне правопорушен-
ня,  передбачене  ст.  ст.  212–15,  212–21  Кодексу  України 
про  адміністративні  правопорушення  (далі  –  КУпАП); 
щодо підготовки звернення до суду з позовом про встанов-
лення відповідних фактів, які свідчать про те, що кошти, 
виділені з державного бюджету на фінансування статутної 
діяльності політичної партії, використані політичною пар-
тією на фінансування її участі у відповідних виборах або 
на цілі, не пов’язані зі здійсненням її статутної діяльнос-
ті відповідно до Закону України «Про політичні партії в 
Україні». За результатами розгляду цих документів НАЗК 
може ухвалити рішення про винесення припису, направ-
лення протоколу про адміністративне правопорушення та 
доданих матеріалів до суду, звернення до суду з позовом.

Отже, на підзаконному нормативно-правовому рівні де-
талізовано повноваження НАЗК щодо звернення до суду в 
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разі виявлення під час перевірок нецільового використан-
ня бюджетних коштів, наданих політичним партіям. Також 
вказано на реалізацію повноважень щодо притягнення до 
адміністративної  відповідальності  за  недотримання  по-
рядку державного фінансування політичних партій і щодо 
винесення припису за інші порушення в цій сфері. Однак 
можливості  ухвалення  як окремого рішення про  встанов-
лення  фактів,  що  зумовлюють  припинення  державного 
фінансування  політичної  партії  (невикористання  коштів, 
отриманих на фінансування статутної діяльності політичної 
партії, протягом одного року із дня, коли такі кошти впер-
ше були зараховані на окремий рахунок політичної партії 
в установі банку; повторне протягом року зарахування на 
окремий  рахунок  політичної  партії,  відкритий  в  установі 
банку України для зарахування коштів державного бюдже-
ту на фінансування статутної діяльності політичної партії, 
коштів,  які  заборонено  зараховувати  на  такий  рахунок), 
на  жаль,  у  Порядку  проведення  перевірок  Національним 
агентством з питань запобігання корупції не передбачено.

Повноваження  НАЗК  щодо  винесення  припису  де-
талізовано  в  рішенні  Національного  агентства  з  питань 
запобігання  корупції  від  9  червня  2016  р. №  5  «Про  за-
твердження  Порядку  оформлення  протоколів  про  адмі-
ністративні  правопорушення  та  внесення  приписів  На-
ціональним  агентством  з  питань  запобігання  корупції». 
Припис,  який  вважається  обов’язковим  для  виконання, 
вноситься  керівнику  відповідного  органу,  підприємства, 
установи,  організації,  якщо вчинені  політичною партією 
дії (чи бездіяльність) не призводять до іншого виду відпо-
відальності. Про результати виконання припису посадова 
особа,  якій  його  адресовано,  інформує  НАЗК  упродовж 
десяти робочих днів із дня одержання припису. Контроль 
за своєчасністю та повнотою виконання вимог, зазначених 
у  приписі,  здійснює  уповноважена  особа НАЗК,  яка  ви-
явила порушення, чи інша уповноважена особа, на яку по-
кладено контроль за його виконанням. У разі невиконання 
припису протягом десяти робочих днів із дня його надси-
лання (вручення) уповноважена особа НАЗК складає про-
токол про адміністративне правопорушення, передбачене 
ч. 1 ст. 188–46 КУпАП, за невиконання припису.

Також  притягнення  до  адміністративної  відповідаль-
ності  винних  осіб  (громадян  та  посадових  осіб)  здій-
снюється  за  порушення  встановленого  законом  порядку 
надання  або  отримання  внеску  на  підтримку  політичної 
партії,  порушення  встановленого  порядку  надання  або 
отримання державного фінансування статутної діяльності 
політичної партії, а також порушення встановленого зако-
ном порядку надання або отримання фінансової  (матері-
альної) підтримки для здійснення передвиборної агітації, 
агітації з усеукраїнського або місцевого референдуму (ст. 
212–15 КУпАП), за порушення встановленого порядку або 
строків подання фінансового звіту про надходження і ви-
користання коштів виборчого фонду, звіту політичної пар-
тії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового 
характеру  або  подання  фінансового  звіту,  оформленого 
з  порушенням  установлених  вимог  (ст.  212–21 КУпАП). 
Адміністративно-юрисдикційні  повноваження  НАЗК  об-
межуються  лише  складанням  протоколу  про  адміністра-
тивні  правопорушення  та його направленням на  розгляд 
суду,  який  ухвалює  рішення  про  накладення  адміністра-
тивного стягнення.

Аналіз  судової  практики  свідчить  про  поширеність 
випадків  повернення  судами  матеріалів  справи  про  ад-
міністративні  правопорушення  до  НАЗК  для  належного 

оформлення.  Мотивують  це  суди  або  порушенням  пра-
вил  територіальної  підсудності  (відповідно  до  положень  
ст.  276  КУпАП,  справа  про  адміністративне  правопо-
рушення  розглядається  за  місцем  його  вчинення)  [6;  7], 
або  порушенням  вимог  щодо  процедури  направлення 
матеріалів  справи до  суду. Так,  у постанові Печерського 
районного  суду  м.  Києва  в  справі №  757/36090/17-п  за-
значено, що відповідно до п. 6.5 р. VI Регламенту НАЗК, 
акт  проведення  перевірки,  рішення  про  внесення  при-
пису,  направлення  висновку  спеціально  уповноваженим 
суб’єктам у сфері протидії корупції, складення протоколу 
про адміністративне правопорушення, звернення до суду 
з позовом (заявою) та матеріали, що підтверджують факти 
вчинення правопорушень, подаються на чергове засідан-
ня НАЗК протягом  трьох робочих днів  із  дня ухвалення 
уповноваженою  особою  НАЗК  одного  з  рішень,  перед-
бачених у п.  6.4.  цього Регламенту. Відповідно до п.  6.6 
р. VI Регламенту НАЗК,  за результатами розгляду НАЗК 
ухвалює  рішення,  зокрема щодо  направлення  протоколу 
про адміністративне правопорушення та доданих матері-
алів до суду. Водночас до матеріалів справи не долучено 
документи, які підтверджують ухвалення на черговому за-
сіданні НАЗК рішення про направлення матеріалів до суду 
для ухвалення рішення по суті.

Зважаючи  на  вищезазначене,  оскільки  керівником 
Департаменту  з  питань  запобігання  політичній  корупції 
в порушення вимог п. 6.5, п. 6.6 р. VI Регламенту НАЗК 
одноособово  ухвалено  рішення  про  направлення матері-
алів до суду, суд констатував, що вказаний протокол про 
адміністративне  правопорушення  з  додатками  має  бути 
повернений органу, який його склав [8]. Схожі аргументи 
наведені й в інших судових рішеннях [9; 10]. Зважаючи на 
вимоги ст. 38 КУпАП про строки притягнення до відпо-
відальності, у багатьох випадках представники НАЗК не 
вкладаються в установлений законодавством строк (3 мі-
сяці з моменту вчинення правопорушення) щодо повтор-
ного  надсилання  матеріалів  справи,  що  дозволяє  право-
порушникам уникнути відповідальності. Тому важливим 
є під  час  складання протоколу про  адміністративне пра-
вопорушення  та  здійснення  процедур  адміністративного 
розслідування уповноваженим особам НАЗК чітко дотри-
муватися вимог законодавчих та підзаконних нормативно-
правових актів. 

Висновки.  Отже,  нормативно-правові  акти  наділя-
ють НАЗК найбільшим колом повноважень  серед  інших 
суб’єктів щодо здійснення контрольних заходів та засто-
сування  державно-правового  примусу  у  сфері  протидії 
порушенням бюджетного законодавства політичними пар-
тіями та їх представниками. Ці повноваження НАЗК поді-
ляються на:

– фінансово-правові (застосовувати зупинення та при-
пинення  державного  фінансування  статутної  діяльності 
політичної партії);

– адміністративно-судочинські (звертатися до суду як 
суб’єкт владних повноважень із позовом про встановлен-
ня фактів, які свідчать про те, що кошти, виділені з дер-
жавного  бюджету  на  фінансування  статутної  діяльності 
політичної партії, використані нею на фінансування учас-
ті у виборах народних депутатів України, виборах Прези-
дента України, місцевих виборах або на цілі, не пов’язані 
зі статутною діяльністю);

– адміністративно-юрисдикційні  (складати протоколи 
про адміністративні правопорушення посадовими особа-
ми політичних партій за ст. ст. 212–15, 212–21 КУпАП). 
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ПРАВОВА ПРИРОДА ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ В ПРАВООХОРОННІЙ СФЕРІ

THE LEGAL NATURE OF THE DISCIPLINARY LIABILITY OF CIVIL SERVANTS 
IN THE LAW ENFORCEMENT SPHERE
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та адміністративного процесу факультету № 3
Львівського державного університету внутрішніх справ

У статті розглянуто теоретичні та практичні проблеми дисциплінарної відповідальності державних службовців у правоохоронній сфе-
рі з позиції адміністративного та трудового права в контексті розвитку службового права. Обґрунтована належність інституту дисциплі-
нарної відповідальності державних службовців у правоохоронній сфері до комплексного правового утворення. Досліджено важливість 
розуміння змісту та структури дисциплінарної відповідальності як інституту адміністративного права.

Ключові слова: державна служба, державний службовець, правоохоронна сфера, дисциплінарна відповідальність.

В статье рассмотрены теоретические и практические проблемы дисциплинарной ответственности государственных служащих в 
правоохранительной сфере с позиции административного и трудового права в контексте развития служебного права. Обоснована при-
надлежность института дисциплинарной ответственности государственных служащих в правоохранительной сфере к комплексному 
правовому образованию. Исследована важность понимания содержания и структуры дисциплинарной ответственности как института 
административного права. 

Ключевые слова: государственная служба, государственный служащий, правоохранительная сфера, дисциплинарная 
ответственность.

The article deals with the theoretical and practical problems of the disciplinary responsibility of civil servants in the law enforcement sphere 
from the point of view of administrative and labor law in the context of the development of the service law. The membership of the institute of 
disciplinary responsibility of civil servants in the law-enforcement sphere to the complex legal education is substantiated. The importance of un-
derstanding the content and structure of disciplinary responsibility as an institute of administrative law is researched. 

Key words: civil service, civil servant, law enforcement sphere, disciplinary responsibility.

Постановка проблеми. Україна  як  правова  держава 
зацікавлена в підвищенні престижу державної служби як 
виду  професійної  діяльності, що має  громадську  довіру. 
Одним із заходів, спрямованих на вдосконалення держав-
ного управління, є розвиток інституту дисциплінарної від-
повідальності, що реалізується в системі державно-служ-
бових  правовідносин.  Дисциплінарна  відповідальність  є 
динамічною, яка системно розвивається, є видом юридич-
ної відповідальності державних службовців. 

Аналіз  нормативно-правових  актів,  які  регулюють 
державно-службові відносини, дозволяє констатувати від-
сутність  у  розробників  єдиної  концепції  побудови  служ-
бового  законодавства  України.  Це  стосується  правового 
регулювання  відносин,  пов’язаних  із  притягненням  дер-
жавних службовців до дисциплінарної відповідальності.

На  сучасному  етапі  розвитку  адміністративно-право-
вої науки можна говорити про наявність деяких комплек-
сних  досліджень  із  питань  дисциплінарної  відповідаль-
ності  державних  службовців  у  правоохоронній  сфері.  
У юридичній літературі питання дисциплінарної відпові-
дальності розглядали вчені-юристи, зокрема: В. Андрєєв, 
Н.  Болотіна,  В.  Венедіктов,  С.  Венедіктов,  С.  Вавжен-

чук, С. Вишновецька, Ю. Гришина, І. Зуб, Д. Журавльов,  
М.  Іншин, М.  Клемпарський,  В.  Костюк,  Д.  Кутоманов,  
С.  Лукаш,  А.  Мацюк,  Н.  Мельничук,  П.  Пилипенко,  
С. Попов, С. Прилипко, О. Процевський, В. Процевський,  
О.  Обушенко,  А.  Слюсар,  Н.  Хуторян,  Г.  Чанишева,  
Ю. Чижмарь, В. Щербина, О. Ярошенко й ін.

Відзначаючи  позитивну  спрямованість  наукових  до-
сліджень на розроблення загальних теоретичних, адміні-
стративних і трудових правових положень про державну 
службу, юридичну відповідальність у державному управ-
лінні,  варто  констатувати  відсутність  чітко  вираженої 
спрямованості  щодо  побудови  концептуальної  моделі 
публічної дисциплінарної відповідальності в системі дер-
жавно-службових  правовідносин. Це  свідчить  про  необ-
хідність,  з  урахуванням  досягнень  у  галузі  теорії  права, 
теорії адміністративного права та державного управління, 
виявлення стану та визначення перспектив правового роз-
витку інституту дисциплінарної відповідальності в систе-
мі державно-службових відносин.

Мета статті  –  дослідити правову природу  дисциплі-
нарної  відповідальності  державних  службовців  у  право-
охоронній сфері.
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Виклад основного матеріалу. Стратегія розвитку сис-
теми органів Міністерства внутрішніх справ (далі – МВС) 
України на період до 2020 р. передбачає підвищення рів-
ня дисципліни та законності серед державних службовців 
правоохоронної  сфери  завдяки  вдосконаленню  наявної 
моделі  правового  регулювання  дисциплінарної  відпові-
дальності на державній службі [1].

Дисциплінарна  відповідальність  є  самостійним  видом 
юридичної  відповідальності,  який,  виходячи  із  частоти 
застосування  та  потенційних  можливостей,  традиційно 
посідає  головне місце в системі державної служби в пра-
воохоронній  сфері.  З  позиції  О.  Мінченко,  яка  вивчала 
застосування  феноменологічного  підходу  в  правових  до-
слідженнях,  правова  природа  явища  розуміється  в  теорії 
права як встановлення правового значення досліджуваного 
феномена, яке має починатися з уточнення місця феномена 
в  системі права  (приватне чи публічне право),  наступний 
ступінь дослідження – віднесення до галузі права [2, c. 14].

Проблема  визначення  галузевої  приналежності  дис-
циплінарної відповідальності в системі державної служби 
похідна від визначення галузевої приналежності правово-
го інституту державної служби. Серед вчених немає єди-
ної думки із цього питання.

Перший погляд обґрунтовується вченими в галузі тру-
дового права, згідно з позицією яких відносини, пов’язані 
з надходженням, проходженням і припиненням державної 
служби, є трудовими правовідносинами.

Друга думка висувається й обґрунтовується вченими в 
галузі адміністративного права, її представники традицій-
но розглядають сукупність правових норм, що регулюють 
державно-службові відносини, як складову частину адмі-
ністративного права. 

Одним із перших можливість виокремлення публічно-
го  службового  права  обґрунтував В. Авер’янов. Пізніше 
службове  право,  як  зазначають  Р.  Калюжний,  О.  Гусар, 
сформульовано  як  право  публічної  служби  (державна 
служба та служба в органах місцевого самоврядування) –  
підгалузі  адміністративного  права,  норми  якого  регулю-
ють  публічно-службові  відносини  щодо  організації  та 
функціонування публічної служби, пов’язані зі здійснен-
ням  компетенції  державних  органів  і  органів  місцевого 
самоврядування [3, c. 201].  Ідея формування службового 
права підтримана іншими вченими (Т. Аніщенко, Ю. Бер-
лач, Д. Бондаренко,  З. Кісіль, М. Ковалів, Т. Коломоєць,  
Р. Мельник, В. Ортинський) [4–7]. Істотний вклад у розви-
ток службового права, як зазначає Д. Припутень, внесло 
видання колективної монографії «Службове право: вито-
ки, сучасність та перспективи розвитку» [8; 9, с. 143].

Незважаючи на те, що дискусія про існування службо-
вого права ще остаточно не завершена, з огляду на адапта-
цію національного законодавства до вимог Європейського 
Союзу та впровадження європейських стандартів держав-
ної служби, ми дотримуємося думки про його підгалузе-
вий характер, відповідно до якого службове право – під-
галузь адміністративного права. Що стосується державної 
служби  –  основного  інституту  службового  права,  то  її 
специфіка, особливості правового регулювання державно-
службових відносин обговорюються в літературі протягом 
багатьох років. 

Оскільки  переважна  частина  норм,  що  регулюють 
державно-службові  відносини,  традиційно  відноситься 
до  адміністративного  права,  більшість  учених,  підкрес-
люючи  адміністративно-правовий  характер  державної 
служби, водночас визнають  її комплексним правовим ін-
ститутом, зазначають, що даний інститут об’єднує, разом 
з  адміністративним,  норми  й  інших  галузей  права:  кон-
ституційного, фінансового,  трудового, права соціального 
забезпечення,  кримінального,  міжнародного. Наприклад, 
дослідження О. Дрозда «Узгодження норм адміністратив-
ного  та  трудового  права  у  сфері  правового  регулювання 
проходження державної служби в Україні» [10].

Досліджуючи проблему розуміння комплексних галу-
зей українського права та комплексних правових утворень 
у системі права, В. Хряпченко зазначає, що ознака комп-
лексності означає приналежність нормативного утворення 
до різних галузей права [11, c. 29]. Доцільно вести мову 
про комплексну галузь законодавства, що містить норми 
різних самостійних галузей права. Варто визнати, що дер-
жавно-службові відносини регулюються досить широким 
переліком нормативних актів, що свідчить про відсутність 
систематизованого службового законодавства та дозволяє 
порушити питання про можливість кодифікації.

Водночас у науковій літературі зазначено, що практич-
но будь-яка галузь права може включати норми, які мають 
іншу  галузеву  приналежність.  Це  пояснюється  тим,  що 
межі між  галузями права  –  досить  розмиті  утворення,  а 
самі галузі права – це теоретичні конструкції, які не мають 
у законодавстві чіткого виділення. Водночас, як зазначає 
Л. Заморська, досліджуючи галузь права як вираз право-
вої  нормативності  в  контексті  теоретико-правового  зміс-
ту,  складова частина нормативно-правової  системи норм 
права має  загальні  (загальноправові),  особливі  (субстан-
ціональні)  й  одиничні  (індивідуальні)  ознаки,  зумовлені 
особливостями предмета та методу правового регулюван-
ня [12, с. 12]. Виявленню публічного характеру відносин, 
що становлять предмет правового регулювання інституту 
державної служби, сприяє правова модель суспільних від-
носин, встановлена в службовому законодавстві.

Відповідно  до  ст.  3  Закону  України  від  10  грудня  
2015 р. № 889–VIII «Про державну службу», можна визна-
чити перелік органів правоохоронної сфери, де працівни-
ки мають правовий статус державного службовця з ураху-
ванням Закону України від 23 грудня 1993 р. № 3781–ХІІ 
«Про державний захист працівників суду  і правоохорон-
них органів» [13; 14].

Проходження служби військовослужбовцями в право-
охоронній  сфері  здійснюється  згідно  із  законодавством 
про проходження  військової  служби,  причому щодо  вій-
ськовослужбовців законодавство про працю не згадується. 

Державна служба інших видів характеризується видо-
вим розмаїттям і диференціацією правового регулювання.

На  відміну  від  військовослужбовців,  норми  трудового 
права впливають на діяльність співробітників Міністерства 
внутрішніх справ України, а також на співробітників низки 
інших, найбільш порівнянних із ними за статусом і функці-
ями державних органів. У нормативно-правових актах, що 
регулюють їхню діяльність, міститься пряме звернення до 
норм трудового законодавства, окремі положення трудово-
го законодавства відтворюються без змін або з унесенням 
необхідних модифікацій, в яких враховується специфіка да-
ного виду державно-службової діяльності.

Державна  служба  може  характеризуватися  спільним 
правовим  регулюванням  нормами  адміністративного 
та  трудового  права.  На  думку  Л.  Величко,  відносини  у 
сфері  праці  державних  службовців  входять  до  сфери  дії 
трудового права. Державний  службовець  виконує  трудо-
ву  функцію  особисто  й  повинен  підкорятися  службовій 
дисципліні,  спеціальним  правилам,  установленим  як  на 
локальному, так і на державному рівнях [15, с. 4]. Відпо-
відно визначено можливість субсидіарного правового ре-
гулюванні інституту державної служби нормами трудово-
го права.

Аналогічне положення міститься  в  низці  законів, що 
регулюють  державну  службу,  пов’язану  із  правоохорон-
ною діяльністю. Наприклад, Законом України від 14 жов-
тня 2014 р. № 1697–VII «Про прокуратуру» регулюються 
такі  підстави  зміни  трудових  правовідносин  працівника 
прокуратури, як переведення прокурора на посаду до ін-
шого  органу  прокуратури  та  призначення  прокурора  на 
адміністративну посаду. Усі ж інші підстави зміни трудо-
вих  правовідносин  працівника  прокуратури  залишилися 
неврегульованими [16; 17, с. 46].
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Можна зробити висновок, що неврегулюванні правові 
відносини регулюються законодавством України про пра-
цю та  законодавством про державну  службу  з  урахуван-
ням особливостей, передбачених у Законі України від 14 
жовтня 2014 р. № 1697–VII «Про прокуратуру».

Оскільки  дисциплінарна  відповідальність  є  складо-
вим елементом правового статусу державних службовців, 
можна  зробити  висновок  про  адміністративно-правову 
природу даного виду юридичної відповідальності держав-
них службовців.

У  теорії  права  дисциплінарну  відповідальність  при-
йнято  класифікувати  залежно  від  джерел  правового  ре-
гулювання на  різновиди:  відповідно до правил  внутріш-
нього  трудового  розпорядку;  за  підлеглістю;  відповідно 
до дисциплінарних статутів і положень, що діють в низці 
галузей та сфер.

На відміну від загальної дисциплінарної відповідаль-
ності  працівників  за  трудовим  законодавством,  що  має 
на  меті  забезпечення  дисципліни  праці,  попередження 
та  припинення  порушень  трудового  законодавства,  дис-
циплінарна  відповідальність  у  системі  державно-служ-
бових  правовідносин  є  засобом  забезпечення  законності 
та  службової  дисципліни  в  апараті  державних  органів. 
Основна  мета  дисциплінарної  відповідальності  держав-
них службовців полягає в превенції дисциплінарних про-
ступків  у  системі  державної  служби  загалом  (загальна 
превенція) та в конкретному державному органі (приватна 
превенція) зокрема. Зауважимо, що стосовно спеціальної 
дисциплінарної  відповідальності  в нормативно-правових 
актах відсутня вказівка на цілі, що свідчить про недоско-
налість законодавства в цій галузі.

Дисциплінарна відповідальність застосовується у фор-
мі  дисциплінарного  стягнення. Система  дисциплінарних 
стягнень у службовому праві досить розроблена та розріз-
няється для різних видів державних службовців. У резуль-
таті  зіставлення  положень  службового  законодавства  та 
Кодексу законів про працю України стає очевидним, що, 
незважаючи на те, що окремі дисциплінарні стягнення збі-
гаються, до державних службовців може бути застосовано 
специфічне стягнення – попередження про неповну поса-
дову відповідність. 

Ще  більшою  специфікою  вирізняються  дисциплінар-
ні стягнення, що накладаються на військовослужбовців і 
службовців державної служби, пов’язаної із правоохорон-
ною діяльністю.

Загалом порядок притягнення до дисциплінарної від-
повідальності  державних  службовців  аналогічний  за-
гальному порядку за нормами Кодексу законів про працю 
України. Особливістю дисциплінарної відповідальності в 
системі державно-службових правовідносин є те, що пе-
ред  накладенням  на  державних  службовців  стягнень  за-
конодавство  здебільшого  вимагає  проведення  службової 
перевірки (розслідування).

Сутність і зміст правовідносин дозволяє розмежувати 
дисциплінарну відповідальність державних службовців та 
дисциплінарну відповідальність працівників.

Можна  зробити  висновок,  що  виявлені  відмінності 
дисциплінарної відповідальності в межах трудового й ад-
міністративного права є підставою для диференціації дис-
циплінарної відповідальності за суб’єктним складом.

Залежно від підходу до правового регулювання виді-
ляються два типи дисциплінарної відповідальності: служ-
бово-дисциплінарна  відповідальність  (дисциплінарна 
відповідальність  державних  службовців);  дисциплінарна 
відповідальність працівників.

Здійснюваний у даний час процес відокремлення дер-
жавної служби  і служби в органах місцевого самовряду-
вання  в  підгалузь  адміністративного  права  –  службове 
право  –  дає підстави для порушення питання про дифе-
ренціацію  дисциплінарної  відповідальності  державних 
службовців у системі дисциплінарної відповідальності та 

віднесення  її  до  службово-дисциплінарної  відповідаль-
ності.

Правові  норми, що  регулюють  дисциплінарну  відпо-
відальність  державних  службовців,  є  різновидом  норм, 
що  регулюють  заходи  дисциплінарного  примусу,  що  за-
стосовуються до державних службовців у межах держав-
но-службових правовідносин, які мають на меті здійснити 
державно-владне  узгодження  протиправної  поведінки  із 
заданими нормами права моделями службової дисципліни 
в апараті державного органу. Основоположним поняттям 
у структурі службового права, на нашу думку, мають стати 
державно-службові правовідносини, тобто державно-пра-
вові  відносини  служби  та  відданості  закону  державного 
службовця, який вступає на службу. Роботодавці держав-
ного службовця – держава, органи державної влади, інші 
органи, на які поширюється дія Закону України «Про дер-
жавну службу» [18, с. 153].

Відповідно до дослідження Н. Янюк «Дисциплінарна 
відповідальність державних службовців за Законом Укра-
їни  «Про  державну  службу»  (2015):  правовий  аналіз», 
ураховуючи  відмінність  у  цілях  заходів  дисциплінарно-
го примусу, ці заходи доцільно класифікувати на: заходи 
дисциплінарного  припинення;  відновлювальні  заходи; 
додаткові  дисциплінарні  заходи  матеріально-морального 
впливу [19].

На основі аналізу правової природи та сутнісних ознак 
дисциплінарну  відповідальність  державних  службов-
ців можна визначити як вид юридичної відповідальності 
державних  службовців, що має  адміністративно-правову 
природу, є різновидом заходів дисциплінарного примусу, 
що  застосовуються  в  системі  державно-службових  пра-
вовідносин,  пов’язаний  із  накладенням  дисциплінарних 
стягнень  уповноваженою  посадовою  особою  від  імені 
публічного утворення-наймача  за невиконання або нена-
лежне виконання державним службовцем покладених на 
нього службових обов’язків.

Важливо  зазначити, що  інститут  дисциплінарної  від-
повідальності  державних  службовців  як  правове  явище 
є  результатом  взаємодії  матеріальних  і  процесуальних 
норм, матеріальних  і  процесуальних правовідносин дис-
циплінарної відповідальності на державній службі. Це не 
перешкоджає  розгляду дисциплінарного провадження на 
державній службі як самостійного матеріально-правового 
інституту адміністративного права, як сукупності матері-
альних норм, що регулюють коло суб’єктів дисциплінар-
ної відповідальності, принципи, функції, систему підстав 
дисциплінарної  відповідальності  державних  службовців, 
види  дисциплінарних  проступків,  систему  дисциплінар-
них стягнень у службовому праві, як самостійного адміні-
стративно-процесуального інституту – складової частини 
адміністративного процесу.

Висновки. У  контексті  Стратегії  реформування  дер-
жавної служби на 2016–2020 рр. за допомогою механізму 
дисциплінарної  відповідальності  державних  службов-
ців  повинні  бути  вирішені  деякі  проблеми  забезпечення 
функціонування  ефективної  системи  державного  управ-
ління,  створення  адміністративно-правових  засобів  про-
тидії корупції на державній службі та забезпечено захист 
прав  і  законних  інтересів  державних  службовців.  Зміст 
концептуальної  моделі  публічної  дисциплінарної  відпо-
відальності  містить  блоки  норм:  норми  про  принципи 
дисциплінарної  відповідальності  державних  службовців; 
норми, що  регулюють матеріальні  аспекти  дисциплінар-
ної  відповідальності  в  системі  державно-службових  від-
носин;  норми, що  регулюють  позасудове  дисциплінарне 
провадження на державній службі. Фактичною підставою 
для  дисциплінарної  відповідальності  є  дисциплінарний 
проступок  –  це  винне,  протиправне  діяння  державного 
службовця,  що  полягає  в  невиконанні  або  неналежному 
виконанні  службових  обов’язків,  за  вчинення  якого  до 
державного службовця може бути застосовано дисциплі-
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нарне стягнення. Розроблення концепції публічної дисци-
плінарної відповідальності потребує вирішення проблеми 
систематизації дисциплінарних проступків з установлен-

ням зв’язку між віднесенням дисциплінарних проступків 
до  визначеної  категорії,  дисциплінарними  стягненнями, 
що накладаються, порядком накладення.
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ПОНЯТТЯ ДЕРЖАВНОГО АУДИТУ (КОНТРОЛЮ) В УКРАЇНІ

A CONCEPT OF STATE AUDIT (TO CONTROL) IN UKRAINE

Проць І.М.,
кандидат юридичних наук,

доцент кафедри адміністративно-правових дисциплін
Львівського державного університету внутрішніх справ

Стаття присвячена дослідженню проблем виокремлення видів державного аудиту як інструменту вдосконалення теорії та практики. 
Розглянуто окремі проблеми розвитку та функціонування державного фінансового аудиту як форми фінансового контролю Рахункової 
палати. Запропоновано шляхи вирішення та наголошено на необхідності застосування державного фінансового аудиту в контрольній 
діяльності Рахункової палати України. 

Ключові слова: рахункова палата, контроль, аудит, державний фінансовий контроль, державний фінансовий аудит, зовнішній аудит, 
аудит ефективності, внутрішній державний аудит.

Статья посвящена исследованию проблем выделения видов государственного аудита в качестве инструмента совершенствования 
теории и практики. Рассмотрены отдельные проблем развития и функционирования государственного финансового аудита как формы 
финансового контроля Счетной палаты. Предложены пути решения и отмечена необходимость применения государственного финансо-
вого аудита в контрольной деятельности Счетной палаты Украины.

Ключевые слова: счетная палата, контроль, аудит, государственный финансовый контроль, государственный финансовый аудит, 
внешний аудит, аудит эффективности, внутренний государственный аудит.

The article is devoted to the study of the problems of distinguishing the types of state audit, as an instrument for improving the theory and 
practice. The separate problems of development and functioning of the state financial audit as a form of financial control of the Accounting Cham-
ber are considered. The ways of solution are proposed and the necessity of using the state financial audit in control activity of the Accounting 
Chamber of Ukraine is emphasized.

Key words: Accounts Chamber, control, audit, state financial control, state financial audit, external audit, audit of efficiency, internal  
state audit.
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Постановка проблеми. Громадяни кожної країни по-
винні повною мірою користуватися правами та відчувати 
себе  причетними  до  демократії  та  державного  суверені-
тету.  Найбільш  повноцінним  способом  реалізації  даних 
можливостей є створення та функціонування на держав-
ному  рівні  інституту,  який  фактично  діє  від  імені  сус-
пільства,  виступає  гарантом  рівноправності  та  вирішує 
низку  завдань  щодо  обмеження  особистого  збагачення, 
боротьби з корупцією та привілеями в системі державного 
управління. В Україні таким інститутом є Рахункова пала-
та України. Ця обставина зводить органи публічного ауди-
ту в особливий ранг, наділяючи особливим, не властивим 
жодному іншому органу держави статусом, що спричиняє 
появу в органів державного (аудиту) вищого ступеня від-
повідальності – відповідальності перед суспільством.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналізую-
чи останні дослідження та публікації у сфері формування 
державного аудиту як інституту незалежного фінансового 
контролю, передусім варто зазначити праці таких провід-
них науковців та практиків, як: Л.А. Савченко, М.Т. Білу-
ха,  Н.І.  Дорош,  О.В.  Петрик,  Б.Ф.  Усач,  Л.К.  Воронова,  
О.П. Орлюк, І.Б. Стефанюк, В.В. Поліщук, Ю.Б. Слободя-
ник, М.А. Холошин та ін. Водночас курс на європейську 
інтеграцію потребує дослідження ефективності норматив-
но-правого регулювання державного фінансового контро-
лю та державного аудиту. 

Метою статті є дослідження поняття державного ау-
диту (контролю) в Україні.

Виклад основного матеріалу. Відповідно  до  Закону 
України «Про Рахункову палату», постійно діючий вищий 
орган  зовнішнього державного  аудиту  (контролю) –   Ра-
хункова палата України (далі – Рахункова палата), [1]. Ха-
рактеристика «вищий» означає відсутність будь-яких ви-
щих структур, здатних впливати на діяльність Рахункової 
палати, а характеристика «зовнішній» вказує на незалеж-
ність,  організаційну,  процесуальну,  у  процесі  ухвалення 
рішення щодо того, кого і як перевіряти, у процесі безпо-
середньої реалізації повноважень.

Рахункова палата є державним органом, який не нале-
жить ні до однієї з гілок влади, що дуже важливо, оскільки 
на  функціонування Верховній  Раді України  виділяються 
кошти з державного бюджету, що робить зазначені струк-
тури підконтрольними Рахунковій палаті України. 

За наявності прямої підконтрольності Верховній Раді 
України це спричинило би прямий конфлікт інтересів під 
час здійснення Рахунковою палатою повноважень у галузі 
контролю й аудиту. У зв’язку з цим статус державного ор-
гану є найбільш оптимальною формою організації в Укра-
їні  вищого  зовнішнього  органу  державного  фінансового 
контролю (аудиту).

У зв’язку з реалізацією Угоди про асоціацію між Укра-
їною,  з  однієї  сторони,  та Європейським Союзом, Євро-
пейським співтовариством з атомної енергії і їхніми дер-
жавами-членами, з  іншої сторони, відбувається поетапна 
перебудова системи державного фінансового контролю, у 
результаті чого виникають нові форми публічної фінансо-
вої діяльності, наслідком чого стане поява нових понять 
і  термінів, що використовуються в  галузі  суспільних фі-
нансів і фінансового права [2]. Наприклад, «публічний ау-
дит»; «державний аудит»; «зовнішній аудит»; «зовнішній 
державний фінансовий контроль»; «зовнішній державний 
аудит  (контроль)»;  «зовнішній  державний  фінансовий  
аудит». 

Запровадження нових понять і термінів має конкретну 
мету, спрямовану на вдосконалення процесів  і  явищ, що 
виникають в юридичній діяльності, у публічній фінансо-
вій діяльності також.

На практиці часто посадові особи контрольних орга-
нів  і  підконтрольні  суб’єкти  практично  не  розрізняють 
поняття «контроль» та «аудит», вважаючи їх синонімами, 
розуміючи,  що  ці  явища  розрізняються  суто  правовими 

наслідками.  За  результатами  контролю  може  наступити 
відповідальність посадових осіб, а за результатами аудиту 
ні. Хоча по суті  та правовій природі ці форми публічної 
фінансової  діяльності  відрізняються,  оскільки покликані 
досягти  абсолютно  різних цілей  і  вирішити  різнорівневі 
завдання. 

Контроль  спрямований  насамперед  на  забезпечення 
законності  руху  публічних  грошових фондів,  аудит  –  на 
підвищення  рівня  ефективності  публічного  фінансового 
управління.

Досить докладно поняття «контроль» і «аудит» аналі-
зуються в дисертаційному дослідженні Ю.Б. Слободяник, 
яка наводить різні етимологічні  значення зазначених ви-
значень [3, c. 12].

Д.В.  Григор’єв  бюджетний  контроль  розуміє  як  ді-
яльність  спеціалізованих  і  неспеціалізованих  органів 
бюджетного  контролю,  інших  уповноважених  суб’єктів, 
наділених контрольними повноваженнями, щодо перевір-
ки правомірності руху публічних грошових коштів і вико-
ристання державного майна  за допомогою використання 
встановлених законом форм і методів роботи, які виступа-
ють як єдина система [4, c. 128]. 

Бюджетний  аудит  розуміють  як  окремий  напрям  ді-
яльності  органів  державного  аудиту,  на  всіх  рівнях 
публічної  влади  з  аналізу  й  оцінки  ефективності  ді-
яльності суб’єктів, які беруть участь у бюджетних право-
відносинах, пов’язаних із реалізацією бюджетної політики  
держави.

Поняття «аудит» застосовується здебільшого в комер-
ційній діяльності, але це не означає, що його не можна ви-
користовувати в державній діяльності.

Можливість застосування аудиту не тільки в приватній 
сфері, а й в діяльності державних органів, підтверджено в 
Законі України «Про Рахункову палату», де визначено ста-
тус Рахункової палати як органу зовнішнього державного 
аудиту. Застосування державного аудиту відповідає світо-
вій практиці більшості демократичних держав.

У даний час під аудитом розуміються кілька форм сус-
пільних  відносин.  По-перше,  аудиторським  вважається 
контроль,  що  проводиться  недержавними  аудиторськи-
ми організаціями або  індивідуальними аудиторами  з  іні-
ціативи  держави  (обов’язковий  аудит);  по-друге,  аудит, 
проведений державними структурами, щодо державних і 
недержавних  органів  у  формі  традиційного  фінансового 
контролю.

У науковій літературі є різні підходи до розуміння по-
няття «державний аудит». Це напрям державного фінансо-
вого контролю; спеціальний метод здійснення державного 
фінансового контролю; форма здійснення державного фі-
нансового контролю.

Окремі  автори  вважають  державний  аудит  самостій-
ним видом діяльності в системі державного управління.

С.В.  Івахненков  стверджує,  що  поняття  «аудит»  та 
«контроль» нетотожні, тому що державний аудит, крім фі-
нансового контролю за своєчасним і законним витрачан-
ням  державних  коштів,  передбачає  оцінку  ефективності 
та доцільності використання державних коштів [5, с. 52].

Інший  дослідник,  Л.А.  Савченко,  державний  аудит 
розглядає як форму державного контролю, яка передбачає 
аналіз фінансово-господарської діяльності підконтрольно-
го суб’єкта щодо визначення правильності ведення обліку 
та фінансової звітності, законності здійснення операцій і 
відповідності встановленим нормам, дослідження еконо-
мічності,  ефективності,  результативності  адміністратив-
ної діяльності відповідних організацій [6, с. 55].

А.В. Семенова пропонує таке визначення державного 
аудиту – інструмент державного управління, чітка система 
та безперервний процес, що спрямовані на оцінку досто-
вірності фінансової інформації, підвищення ефективності 
використання  державних  фінансових  ресурсів;  це  неза-
лежний контроль, який здійснюється з метою об’єктивної 
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оцінки  та  вираження  фахової  думки  про  достовірність 
звітності,  законність  і  ефективність  операцій,  правиль-
ність відображення в обліку [7, с. 155].

Насамперед це відповідає міжнародним стандартам –  
усі рахункові палати світу є інститутами аудиту. Крім того, 
термін «аудит» підкреслює зовнішній і незалежний харак-
тер  контрольної  діяльності  рахункових  палат,  дозволяє 
розглядати окремо від роботи контрольних органів вико-
навчої влади.

Згідно з Бюджетним кодексом України, державний фі-
нансовий  контроль  здійснюється  з  метою  забезпечення 
дотримання бюджетного законодавства, інших норматив-
но-правових  актів, що  регулюють  бюджетні  правовідно-
сини [8]. Усі види, або форми контролю досить детально 
досліджені  в  науці фінансового  права.  Згідно  з  Бюджет-
ним  кодексом,  зовнішній  державний  фінансовий  конт-
роль, здійснюваний Рахунковою палатою, є видом держав-
ного фінансового контролю.

Державний  аудит  –  урегульована  нормами  права  зо-
внішня система незалежного контролю від  імені товари-
ства за діяльністю органів державної влади з управління 
загальнонаціональними  ресурсами  країни.  Державний  
аудит – зовнішній незалежний контроль, який не потребує 
додаткового словесного визначення. Тому словосполучен-
ня «зовнішній державний фінансовий контроль» має бути 
вилучено та замінено на поняття «державний аудит».

Аналогічна ситуація щодо трактуванням терміна «зо-
внішній державний фінансовий  аудит», що має  схожість 
з одним із видів державного аудиту – фінансового аудиту.

Учені  по-різному  розглядають  аудит:  як  вид,  метод, 
форму або  тип фінансового контролю. Водночас не  вра-
ховуються  призначення  та  наслідки  використання  цих 
управлінських функцій. Європейська  тенденція  останніх 
років  зводиться  до  звуження  контрольних  повноважень 
державних  суб’єктів,  у  зв’язку  з  діяльністю  саморегуля-
тивних організацій,  державних  корпорацій,  позабюджет-
них державних фондів тощо [9, с. 100].

Контроль передбачає виявлення порушень і недоліків, 
вжиття  заходів  до порушників.  За  підсумками контроль-
них  заходів  складаються  акти,  подання,  приписи,  пові-
домлення про  застосування бюджетних  заходів примусу, 
протоколи про адміністративні правопорушення, звернен-
ня в правоохоронні органи.

Мета аудиту – аналізувати ситуації; виявляти причини 
виникнення проблем та служити основою для вироблення 
рекомендацій щодо поліпшення  справ на  об’єкті  аудиту; 
інформувати  про  результати  аудиту  законодавчі  (пред-
ставницькі)  органи. Притягнення до  відповідальності  не 
передбачається.  Аналіз  наукової  літератури,  основопо-
ложних  фінансово-правових  актів  доводить,  що  термін 
«державний контроль» охоплює «державний аудит», який 
є  одним  із  видів,  що  має  особливий  предмет  і  об’єкти 
контролю.

Словосполучення «державний аудит», що вживається 
законодавцем,  містить  термін  «контроль» що можна  по-
яснити  лише  державно-владним  характером  тих  дій,  які 
вчиняються спеціально уповноваженим органом держав-
ного аудиту.

У зв’язку із цим не можна погодитися з думкою авто-
рів, які розрізняють поняття «аудит» та «контроль», вва-
жаючи поняття «аудит» ширшим, ніж поняття «контроль», 
водночас не можна погодитися з висловлюваннями про те, 
що ці терміни є тотожними.

На практиці системи державного контролю та держав-
ного аудиту не протистоять одна одній. Державний аудит 
і державний контроль зобов’язані тісно взаємодіяти, тому 
що це дозволяє більш ефективно використовувати наявні 
ресурси, не витрачаючи їх на дублювання функцій.

Державний  аудит  і  державний  фінансовий  контроль 
також мають суттєві відмінності. Державний аудит спря-
мований на надання  існуючої  інформації, прогнозування 

розвитку об’єкта, пропозиції рекомендацій щодо вирішен-
ня  встановлених  проблем  тощо.  Тому  державний  аудит 
може  бути  не  тільки  у фінансовій  сфері,  а  виступати  як 
аудит ефективності.

За фінансового контролю організації надають тільки ін-
формацію, а пропозиції щодо поліпшення напрямів у даній 
сфері не пропонують. У разі проведення державного аудиту, 
особливо за аудита ефективності, основна діяльність контр-
ольних органів спрямована на розроблення рекомендацій, 
спрямованих  на  виявлення  й  усунення  порушень,  підви-
щення результативності діяльності об’єкта аудиту. 

Основною метою фінансового контролю є виявлення 
порушень і покарання винних осіб за допомогою збирання 
інформації та передачі її до правоохоронних органів. Ор-
гани державного аудиту націлені на виявлення правопору-
шень, але це є далеко не основною метою, а здебільшого 
супутньою  діяльністю.Така  особлива  мета  державного 
аудиту зазначена в ст. 1 Лімської декларації: «Аудит є не 
самоціллю, а найважливішою частиною всієї системи ре-
гулювання, спрямований на виявлення відхилень від необ-
хідних норм  і порушень принципів  законності,  ефектив-
ності та економічної ефективності витрачання всіх видів 
ресурсів  якомога раніше для  того, щоб мати можливість 
своєчасно виправляти механізми, а в окремих випадках – 
залучити відповідальних, отримати компенсацію за вияв-
лений збиток і вжити заходів для скорочення порушень у 
майбутньому» [10].

Державний  аудит  вважається  формою  контролю  за 
ухваленими  державними  рішеннями,  а  державний  фі-
нансовий контроль – за ухваленими та виконаними. Вар-
то  зазначити,  що  законодавче  регулювання  фінансового 
контролю, що йде шляхом удосконалення чинних норма-
тивно-правових актів, розроблення та внесення в Бюджет-
ний кодекс відповідних норм, що регламентують порядок 
здійснення  державного фінансового  контролю,  не  забез-
печує створення єдиної термінології даної сфери [11].

Не врегульоване фінансовим законодавством легальне 
визначення  ключових  понять  створює  проблеми  під  час 
розроблення  відповідних  стандартів  здійснення  держав-
ного  аудиту,  породжує  численні  суперечки  в  науковому 
співтоваристві. Зважаючи на це, є гостра необхідність змін 
чинних законодавчих актів, що регламентують сферу дер-
жавного аудиту з погляду формування єдиного та несупер-
ечливого понятійного апарату.

Удосконалення фінансово-правового законодавства не 
може стояти на місці та зупинятися на досягнутих резуль-
татах. Внесення відповідних змін до Бюджетного кодексу 
України  й  інших  нормативно-правових  актів  дозволило 
системі державного аудиту вийти на якісно новий рівень 
розвитку, проте стабільне функціонування потребує чис-
ленних доопрацювань. Перші з них повинні бути звернені 
на викорінення різного тлумачення основних понять дер-
жавного аудиту.

Очевидним  для  вирішення  даної  проблеми  бачиться 
ухвалення єдиного фінансово-правового акта, як-от Закон 
України «Про державний аудит (контроль)», в якому мо-
жуть бути легально закріплені поняття й основні категорії 
державного  аудиту,  зокрема поняття  «зовнішній  держав-
ний фінансовий контроль», яке варто розуміти як тотожне 
поняттю «державний аудит».

Державний  аудит  –  багатоскладова  система  елемен-
тів,  об’єднаних  спільною  метою  та  завданнями,  отже, 
його можна  розглядати  як  єдину  систему.  Рахункова  па-
лата України й інші органи бюджетного контролю мають 
різний правовий статус та ступінь впливу на предмет ді-
яльності, але виступають як елементи єдиної системи дер-
жавного аудиту. Варто зазначити, що система державного 
аудиту складається із правового регулювання, організації 
та безпосереднього здійснення державного аудиту.

Як підкреслюють Л.А. Будник, І.Д. Голяш, вертикаль-
но  систему  державного  аудиту  можна  розділити  на  два 
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рівні: центральний  і місцевий [12, с. 663]. Фінансове за-
конодавство,  що  регулює  систему  державного  аудиту  в 
Україні, формувалося під впливом низки чинників, серед 
яких такі: адміністративно-територіальний устрій держа-
ви; міжнародне співробітництво, міжнародні угоди та до-
говори; історично сформована система державного фінан-
сового контролю.

Як джерело правового регулювання особливо варто за-
значити міжнародний  акт, що  заклав  основи  для  єдиних 
стандартів організації та здійснення публічного аудиту, – 
Лімську декларацію керівних принципів державного ауди-
ту. Декларацією встановлені основні принципи організації 
державного аудиту. 

У  продовження  Лімської  декларації,  XIX  Конгрес 
INTOSAI  в м Мехіко  ухвалив Мексиканську декларацію 
незалежності вищих ревізійних установ, де закріплено ві-
сім основних принципів, що випливають  із Лімської  де-
кларації та рішень [13, c. 80].

Крім Лімської  та Мексиканської  декларацій,  до  між-
народних актів, що регулюють діяльність органів зовніш-
нього фінансового аудиту, можна віднести договори, уго-
ди, протоколи, меморандуми та міжнародно-правові акти, 
що укладає Рахункова палата з органами та міжнародними 
організаціями іноземних країн.

Процес  створення  системи  державного  аудиту  по-
чався  з ухвалення Закону України від 16 жовтня 2012 р.  
№ 5463–VI «Про  внесення  змін до деяких  законодавчих 
актів  України  щодо  діяльності  Міністерства  фінансів 
України,  Міністерства  економічного  розвитку  і  торгівлі 
України, інших центральних органів виконавчої влади, ді-
яльність яких спрямовується та координується через від-
повідних  міністрів».  Незважаючи  на  те,  що  зазначений 
закон  стосувався  основних  засад  здійснення  державного 
фінансового контролю в Україні, у ньому визначено перші 
норми, що регулюють інститут публічного аудиту.

2015 р. ухвалено новий Закон України «Про Рахункову 
палату», який заклав основи державного аудиту, паралель-
но внесено відповідні зміни в Бюджетний кодекс України.

Згідно  із  Законом  України  «Про  Рахункову  палату», 
Рахункова палата набула статусу постійно діючого вищого 
органу зовнішнього державного аудиту, наділена повнова-
женнями щодо здійснення контрольних заходів за поряд-
ком формування, управління та розпорядження коштами 

державного  бюджету,  бюджетів  державних  позабюджет-
них фондів, державною власністю й іншими ресурсами.

Новий  статус Рахункової палати викликав  серед уче-
них розбіжності щодо тотожності та відмінностей устале-
ного в науковому співтоваристві поняття «державний фі-
нансовий контроль» і нового терміна «державний аудит».

Термін  «аудит»  до  ухвалення  Закону  України  «Про 
Рахункову палату» мав суто приватноправовий характер і 
містився в Законі України від 22 квітня 1993 р. № 3125–ХІІ  
«Про аудиторську діяльність», а державний аудит є діяль-
ністю зовнішніх органів державного аудиту на всіх рівнях 
публічної влади з управління загальнонаціональними ре-
сурсами. Державний  аудит  включає  не  тільки  зовнішній 
державний аудит, а й внутрішній.

Висновки. Пропонується  універсальне  визначення 
поняття «державний аудит (контроль)» – це врегульована 
нормами права незалежна діяльність органів з управління 
загальнонаціональними  ресурсами,  надання  незалежної 
оцінки  й  аналізу  стандартизованої  інформації  про  вико-
ристання  суспільних  ресурсів,  винесення  об’єктивного 
висновку про достовірність поданої інформації і про від-
повідність  діяльності  органів  виконавчої  влади  у  сфері 
управління суспільними ресурсами критеріям законності 
й  ефективності.  Органи  державного  аудиту  (контролю) 
об’єднуються  в  єдину  систему, що  є  складним  утворен-
ням  системоутворюючих  елементів,  об’єднаних  спіль-
ною метою  та  завданнями. Незалежність  вищого  органу  
аудиту – це  умова, фундамент професійної переваги,  за-
вдяки  якому  аудитори  можуть  зберігати  критичний  і 
об’єктивний погляд на речі, забезпечуючи високу якість і 
прозорість контрольних заходів.

Рахункову  палату  України  названо  органом  зовніш-
нього  державного  контролю  (аудиту).  Дане  визначення 
не  означає,  що  законодавець  ототожнює  поняття  «конт-
роль» і «аудит», перед дужками, імовірно, передбачається 
союз «і», тоді виходить, що Рахункова палата України – це 
орган  зовнішнього державного контролю  і  аудиту. Тобто 
Рахункова  палата України  реалізує  два  базових  напрями 
–  публічний  аудит  і  контроль. Однак  ці  види  діяльності 
нерозривно пов’язані та взаємно доповнюють одна одну. 
Відмінність полягає в методах здійснення, у результатах, 
правових наслідках, що виникають щодо підконтрольних 
суб’єктів.
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ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ ЗАПАСУ 
УКРАЇНИ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

PUBLIC ADMINISTRATION IN THE FIELD OF USE AND PROTECTION OF LANDS 
OF UKRAINE: ADMINISTRATIVE-LEGAL ASPECT

Рибалка К.І., 
здобувач кафедри адміністративного та господарського права 

Запорізького національного університету 

Стаття присвячена аналізу поняття «публічне управління» та його співвідношення з поняттями «публічне адміністрування» та «дер-
жавне управління» з метою вироблення наукового підходу до визначення його сутності, з урахуванням чинників його формування та 
розвитку. Автором досліджені основні підходи до розуміння співвідношення понять «публічне управління», «публічне адміністрування» 
та «державне управління». Проаналізована різниця між цими поняттями та доведено, що їх не можна вживати як синоніми. Під час 
проведеного дослідження визначено, що публічне управління землями запасу розуміється як вид діяльності органів державної влади, 
місцевого самоврядування та громадян, який має виконавчо-розпорядчий характер, спрямований на забезпечення суспільних відносин, 
проведення ефективних і комплексних заходів щодо використання й охорони земель запасу та їх раціонального використання.

Ключові слова: землі запасу, публічне управління, публічне адміністрування, державне управління, управлінська діяльність, публіч-
не управління земельними ресурсами. 

Статья посвящена анализу понятия «публичное управление» и его соотношения с понятиями «публичное администрирование» и 
«государственное управление» с целью выработки научного подхода к определению его сущности, с учетом факторов его формиро-
вания и развития. Автором исследованы основные подходы к пониманию соотношения понятий «публичное управление», «публичное 
администрирование» и «государственное управление». Проанализирована разница между этими понятиями и доказано, что их нельзя 
использовать в качестве синонимов. В ходе проведенного исследования определено, что публичное управление землями запаса по-
нимается как вид деятельности органов государственной власти, местного самоуправления и граждан, который носит исполнительно-
властный характер, направленный на обеспечение общественных отношений, проведение эффективных и комплексных мероприятий 
по использованию и охране земель запаса и их рациональному использованию. 

Ключевые слова: земли запаса, публичное управление, публичное администрирование, государственное управление, управлен-
ческая деятельность, публичное управление земельными ресурсами. 

The article is devoted to the analysis of the concept of “public management” and its relationship with the concepts of “public administration” 
and “public administration” in order to develop a scientific approach to determining its essence, taking into account the factors of its formation and 
development. The author studies the main approaches to understanding the relationship between the concepts of “public administration”, “public 
administration” and “public administration”. The difference between these concepts is analyzed and it is proved that they can not be used as 
synonyms to each other. In the course of the study, it was determined that public management of land reserves is understood as a type of activity 
of state authorities, local self-government and citizens, which is executive-administrative, aimed at ensuring social relations, conducting effective 
and comprehensive measures for the use and protection of land reserves and their rational use.

Key words: land stock, public administration, public administration, public administration, management, public administration of land  
resources.

В юридичній  літературі  поняття  «публічне  управлін-
ня»  часто  ототожнюють  із  поняттями  «публічне  адміні-
стрування»,  «державне  управління»,  а  це  призводить  до 
неправильного  розуміння  чинників  його  формування  та 
розвитку.  Вважаємо  доцільним  проаналізувати  категорі-
альний ряд та з’ясувати, чи є ці поняття однопорядковими, 
або вживаються на позначення тих самих правових явищ. 
Для цього необхідно визначити, поруч із публічним управ-
лінням, що являють собою «публічне адміністрування» та 
«державне управління».

Зазначеним  питанням  цікавилися  такі  науковці,  як:  
В.  Авер’янов,  Ю.  Битяк,  К.  Колєснікова,  Ю.  Легеза,  
Н. Максименцева, Р. Мельник, О. Мітяй, В. Ціплухіна й інші. 

Державне  управління,  яке  розглядається  як  різновид 
владно-управлінської  діяльності,  визнається  головною, 
найбільш традиційною та широко вживаною формою без-
посередньої реалізації суспільних потреб та інтересів, яка 
забезпечує остаточне втілення в життя не тільки складни-
ків адміністративно-правової, а й об’єктів  інших публіч-
но-правових галузей (наприклад, земельного або фінансо-
вого права) [1, с. 258]. 

Ю. Битяк визначає державне управління як самостій-
ний вид державної діяльності, яка має організуючий, ви-
конавчо-розпорядчий,  підзаконний  характер,  особливої 
групи  державних  органів  (посадовців)  щодо  практичної 
реалізації  функцій  і  завдань  держави  в  процесі  повсяк-
денного  і безпосереднього керівництва економічним, со-
ціально-культурним  і  адміністративно-політичним будів-
ництвом [2, с. 261].

У теорії адміністративного права є два підходи до ви-
значення державного управління. У широкому розумінні 
державне управління – це сукупність усіх видів діяльності 
всіх органів держави, тобто фактично всі форми реалізації 
державної влади загалом. Ст. 6 Конституції України визна-
чає, що державна влада в Україні здійснюється на прин-
ципах  її  розділення  на  законодавчу,  виконавчу  і  судову. 
Органи законодавчої, виконавчої і судової влади здійсню-
ють свої повноваження у встановлених цією Конституці-
єю межах і відповідно до законів України. Інакше кажучи, 
державне управління в широкому розумінні характеризує 
всю діяльність держави щодо організуючого впливу спеці-
альних суб’єктів права на громадські стосунки. Державне 
управління у вузькому розумінні – це сукупність держав-
них  органів,  між  якими  певним  чином  розподілені  різні 
види  діяльності  держави.  Отже,  категорія  державного 
управління у  вузькому  значенні  відображає відносно  са-
мостійний вид діяльності держави,  який  здійснює певна 
частина державних органів [3].

З  дослідження  позицій  науковців  щодо  визначення 
та  з’ясування місця державного управління можна дійти 
загального  висновку,  за  яким  державне  управління  –  це 
самостійний вид державної діяльності, який має виконав-
чо-розпорядчий  характер  і  виконує  функції  та  завдання 
держави в процесі регулювання економічною, соціально-
культурною й адміністративно-політичною сферами. 

У  сучасних  умовах  публічне  адміністрування  –  це 
регламентована  законами  й  іншими  правовими  актами 
організаційна,  управлінська  діяльність  уповноважених  
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державних органів щодо забезпечення виникнення змін та 
припинення прав і обов’язків суб’єктів адміністративних 
правовідносин.  Публічне  адміністрування  покликане  за-
безпечувати суспільне благо, діяти в інтересах суспільства 
[4]. Або ж публічне адміністрування – це цілеспрямована 
взаємодія  публічних  адміністрацій  з юридичними  та фі-
зичними особами щодо забезпечення реалізації законів та 
підзаконних актів, виконання частини основних функцій: 
орієнтуючого  планування,  що  визначає  бажані  напрями 
розвитку, створення правових, економічних та інших умов 
для  реалізації  інтересів  учасників  взаємодії,  розподілу 
праці,  кооперування  та  координування  діяльності,  моні-
торингу  результатів  [5,  с.  312–314].  Воно  є  різновидом 
управлінської  діяльності  інституцій  публічної  влади,  за-
вдяки якій держава та громадське суспільство забезпечу-
ють самокерованість (самоврядність) усієї суспільної сис-
теми та її розвиток у певному, визначеному напрямі [6]. 

Метою публічного адміністрування, на думку деяких 
авторів,  є  саме  підвищення  ефективності  та  гнучкості 
ухвалення управлінських рішень, зменшення ієрархічнос-
ті  державного  апарату,  делегування  повноважень  із  ви-
щого рівня на нижчий, посилення механізмів зворотного 
зв’язку [7, с. 92].

З аналізу визначених понять «публічного адміністру-
вання» видно, що його орієнтування спрямоване більше на 
взаємодію між суб’єктами правовідносин, що виникають 
в державі стосовно забезпечення та реалізації суспільних 
потреб та інтересів на основі використання різних право-
вих засобів, формування суб’єктивних прав та обов’язків 
учасників суспільних процесів, переведення їхніх зв’язків 
та стосунків у конкретні правовідносини.

Що стосується поняття «публічне управління», то вар-
то зазначити, що його поява та формування є результатом 
зростання ролі громадськості в реалізації політичної влади.

Реалізація  публічного  управління  базується  на  поло-
женнях ст. 5 Конституції України, де визначено, що носі-
єм суверенітету і єдиним джерелом влади є народ. Народ 
може реалізовувати свою владу як через органи державної 
влади та місцевого самоврядування, так і безпосередньо, 
зокрема шляхом утворення громадських об’єднань та ру-
хів. Саме це  актуалізувало необхідність переосмислення 
категорії  публічного  управління,  визначення  критеріїв 
його співвідношення з державним управлінням та публіч-
ним адмініструванням [8, с. 44]. 

Д. Галіган, В. Полянський та Ю. Старилов зазначають, 
що адміністративне право закріплює відносини, що вини-
кають у процесі здійснення виконавчої (адміністративної, 
управлінської, виконавчо- розпорядчої) влади, що по суті 
є публічним управлінням. Дослідники доходять висновку, 
що предметом адміністративного права в публічно-право-
вому аспекті  є відносини у сфері публічного управління 
[9, с. 77]. 

На  практиці  поняття  «публічне  управління»  час-
то  ототожнюють  із  державним  управлінням,  яке  охо-
плює  три  виміри:  урядування  (governance),  менеджмент 
(management) та адміністрування (administration), яке фо-
кусується на процедурах і контролі правильного викорис-
тання розпоряджень (у країнах з демократичним устроєм 
та розвинутою ринковою економікою загальноприйнятим 
термінологічним сполученням на позначення виконавчо-
організаційної  діяльності  держави  є  англомовний  тер-
мін  “public  administration”  –  «публічне  адміністрування»  
[10, с. 90–92]. 

Вимогою реалізації публічного управління в усіх сфе-
рах  суспільного  життя Ю.  Легеза  зазначає  необхідність 
упровадження  дієвих  механізмів  відповідальності  орга-
нів  державної  влади,  дотримання  принципів  прозорості 
та  громадського  обговорення  ухвалення  управлінських 
рішень та актів. На думку автора, здійснення публічного 
управління  базується  на  реалізації  складної  сукупності 
державної влади, влади народу та регіональної (місцевої) 

влади. Тому під час реалізації публічного управління за-
галом і у сфері використання природних ресурсів зокрема 
необхідно виходити з визначення шляхів його забезпечен-
ня на різних рівнях [8, с. 62].

Отже, можна зробити висновок, що публічне управлін-
ня є взаємодією політичної системи, державного сектора, 
співвідношенням муніципальних, державних та народних 
інтересів із залучення суспільства до механізму контролю 
всіх органів влади.

Співвідношення  понять  «публічне  управляння»  та 
«державне управління» слушно, на нашу думку, визначає 
Н. Максименцева, яка вважає, що публічне управління та 
державне  управління  спрямовані  на  досягнення  єдиних 
цілей у суспільстві  загалом, адміністративні ж правовід-
носини, що їх опосередковують, характеризуються спіль-
ністю  змісту  і  відрізняються  лише  суб’єктним  складом. 
Такий  підхід  дозволяє  зробити  висновок,  що  «публічне 
управління» є більш широкою категорією, аніж «держав-
не  управління»,  оскільки  охоплює  більш  широке  коло 
суб’єктів [11, с. 50]. 

Що  стосується  публічного  адміністрування,  то  автор 
робить  акцент  на  наданні  публічних  сервісів,  публічних 
послуг,  кооперації  між  суб’єктом  та  об’єктом,  їхній  вза-
ємодії, децентралізації, свободі вибору, високому ступені 
дискретності тощо, натомість управління, на її думку, ха-
рактеризується більшим ступенем детермінованого впли-
ву суб’єкта на об’єкт, високим рівнем централізованості, 
узалежненості об’єкта від суб’єкта, домінацією у впливах 
[11, с. 50].

На думку О. Митяя й О. Світового, доцільне погодити-
ся з розумінням публічного адміністрування як окремого 
виду діяльності, яка здійснюється особливими суб’єктами 
(публічна  адміністрація)  з  реалізації  всього  комплексу 
державних  заходів,  які  пов’язані  з  виконанням  законів, 
постанов  і рішень уряду й управління, а також  із надан-
ням публічних послуг. Огляд наукових і енциклопедичних 
джерел свідчить, по-перше, про тісний зв’язок державно-
го управління і публічного адміністрування, який виявля-
ється в схожих рисах двох понять, у тому, що суттю цих 
видів діяльності є управлінський вплив на суспільство. 

Помітна різниця між поняттями, яка простежується в 
більшій  демократичності  і  відкритості  публічного  адмі-
ністрування, його націленості радше на роботу регулюю-
чого впливу, а також помітна зосередженість на сервісній 
складовій частині цього поняття – на наданні публічних 
послуг  фізичним  і  юридичним  особам.  Відмінності  між 
державним  управлінням  і  публічним  адмініструванням 
полягають більше не в площині понять або визначень, а 
в  площині  тенденцій  розвитку.  Публічне  адмініструван-
ня  і  є  державним управлінням  (про що  окремо  свідчить 
той цікавий факт, що до недавнього часу поняття “public 
administration”  українською  (і  російською) мовами  пере-
кладали  саме  як  «державне  управління»,  що  не  зовсім 
відповідало суті публічного адміністрування, проте свід-
чило про тенденції розвитку вітчизняної науки і її тяжін-
ня  до  європейського  розуміння  державного  управління), 
але  державним  управлінням  у  його  розвитку,  тобто  тим 
державним управлінням, до якого прагне українське сус-
пільство  і  держава.  Навіть  стрімкий  розвиток  інституту 
надання публічних послуг  (і  найчисленнішого  їх  виду  – 
адміністративних)  свідчить  про  таку  ж  тенденцію  –  до 
зміни поняття «державне управління» на термін «публічне 
адміністрування». Така зміна вже фактично відбулася, не-
зважаючи на процеси реформування державного апарату і 
державної управлінської діяльності, що тривають, оскіль-
ки державне управління стає все більш публічним, менше 
використовуються пряме управління, безпосереднє розпо-
рядництво, імперативні приписи тощо [12, с. 124].

Державне  управління  та  публічне  адміністрування  є 
підвидами  (складники)  соціального  управління.  Публіч-
не  адміністрування  є  зв’язком між  державним управлін-
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ням і публічним управлінням і забезпечує організацію та 
втілення  його  рішень.  Ключовими  елементами  для  дер-
жавного управління є держава і державна влада, а для пу-
блічного адміністрування – суспільство та публічна влада.  
У державному управлінні об’єктом держава, а в публічно-
му адмініструванні об’єктом є суспільство. Для державно-
го управління характерний авторитаризм, а для публічного 
адміністрування – демократія. Отже, публічне адміністру-
вання впроваджує демократичні цінності та сприяє стало-
му  розвитку  нашої  держави  в  процесі  суспільної  транс-
формації [13, с. 41–45].

У  результаті  дослідження  сутності  понять  «публічне 
управління»,  «державне  управління»,  «публічне  адміні-
стрування» доведено, що не варто  їх вживати як синоні-
ми.  Публічному  управлінню  властиві  такі  особливості:  
1)  забезпечення  взаємодії  інтересів  держави  та  народу;  
2) спирається на державну владу; 3) залучає суспільство 
до участі в соціально-економічному та громадському, сус-
пільному  та  політичному  процесах.  Державне  управлін-
ня, на нашу думку, є складником публічного управління, 
а  сутність  публічного  адміністрування  поєднує  два  інші 
та  сприяє  реалізації  поставлених  завдань  органів  влади. 
Особливостями  державного  управління  є  такі:  1)  пере-
важає адміністративний та організуючий вплив держави; 
2) недостатньо спирається на публічний сектор; 3) виконує 
функції регулювання економічною, соціально-культурною 
й  адміністративно-політичною  сферами.  Особливостями 
публічного адміністрування є: 1)  забезпечення реалізації 
рішень  органів  влади;  2)  застосування  демократичних, 
політичних, ліберальних форм та методів управління сус-
пільним, соціальним, економічним розвитком країни [14]. 

Проаналізувавши визначення понять «державне управ-
ління»,  «публічне  адміністрування»,  «публічне  управ-
ління»,  можна  виділити  декілька  підходів  до  розуміння 
їх співвідношення, а саме: 1) публічне адміністрування є 
державним управлінням, а «державне управління» і «пу-
блічне управління» є  тотожними поняттями; 2) публічне 
адміністрування  є  зв’язком  між  державним  і  публічним 
управлінням;  3)  публічне  адміністрування  охоплює  дер-
жавне управління та є складником публічного управління; 
4) державне управління  є  складником публічного управ-
ління,  а  публічне  адміністрування  їх  поєднує  та  сприяє 
реалізації поставлених завдань органами влади.

Сьогодні спостерігаються процеси реформування дер-
жавного апарату і державної управлінської діяльності, що 
тривають,  оскільки  державне  управління  стає  все  більш 
публічним,  менше  використовуються  пряме  управління, 
безпосереднє розпорядництво, імперативні приписи тощо. 

Публічне управління земельними ресурсами в ринко-
вих  умовах  являє  собою  систему  взаємопов’язаних  еко-
номічних, правових, організаційних, політичних та інших 
заходів, за допомогою яких держава впливає на інтереси 
різних учасників земельних відносин із метою організації 
раціонального використання земельних ресурсів та їх охо-
рони. Натомість організація управління землекористуван-
ням – одне з найважливіших державних завдань. Механізм 
такого  управління  можна  представити  як  органічне  по-
єднання трьох властивих йому аспектів – законодавчого, 
економічного  й  екологічного  забезпечення.  Розглядаючи 
ці складові частини у взаємозв’язку, особливу увагу варто 
приділити формуванню ефективної системи економічних 
важелів – найбільш дієвого  і складного методу впливу у 
сфері управління земельними ресурсами [15, с. 30–36]. 

Ефективне управління суспільними відносинами щодо 
використання земельних ресурсів у зв’язку з тим, що зем-
ля є просторовим базисом розміщення продуктивних сил, 
предметом  і  засобом праці,  забезпечує високу конкурен-
тоспроможність  національної  економіки  на  глобальному 
рівні. Це досягається шляхом удосконалення та розвитку 
техніко-технологічних,  екологічних,  соціальних  аспектів 
землекористування  окремими  приватними  власниками. 
Водночас  держава,  перерозподіляючи  додану  вартість 
шляхом  оподаткування,  підвищує  рівень  добробуту  сус-
пільства загалом [15]. 

Публічне  управління  земельними  ресурсами  неефек-
тивне без створення необхідних механізмів збалансовано-
го землекористування, що включає конкретний інструмен-
тарій для забезпечення умов сталості під час використання 
одного з основних національних багатств нашої країни – 
землі. Земельні ресурси як складник природно-ресурсного 
потенціалу  країни  є  унікальним об’єктом,  на  який  спря-
мовані інтереси всіх членів суспільства, оскільки земля є 
універсальним чинником суспільного життєзабезпечення. 
Рівень їх використання та відтворення визначається харак-
тером впливу на них суб’єктів господарювання [16, с. 52]. 

Ефективне управління  земельними ресурсами є клю-
човим  компонентом  реформи,  що  ініціює  держава,  ви-
значаючи  її  стратегію,  напрями  реалізації  та  вплив  на 
формування правової й  інституційної бази. Через успіш-
не  земельне  адміністрування  відбувається  узгодження 
інтересів приватної власності та суспільства, відкриваєть-
ся доступ до земельних ресурсів та до земельного ринку  
[17, с. 85–90]. 

Публічне управління земельними ресурсами має комп-
лексний  характер,  оскільки  зачіпає  інтереси  багатьох 
суб’єктів земельних відносин, що потребує застосування 
системного підходу до управління процесом використання 
й охорони земельних ресурсів, узгодження організаційно-
технологічних рішень із можливими еколого-економічни-
ми наслідками. Функції управління виконують законодав-
чі, виконавчі органи влади та місцевого самоврядування, 
які  регулюють  земельні  відносини,  визначають  загальну 
стратегію розвитку системи землеволодіння і землекорис-
тування, правотворчості, правоохоронної діяльності тощо. 
Зміст діяльності виконавчо-розпорядчих органів з управ-
ління  земельними  ресурсами  полягає  в  прогнозуванні  і 
плануванні їх використання; установленні норм і порядку 
землеволодіння, землекористування, розподілу і перероз-
поділу  земель;  оперативно-розпорядчої,  регуляторної  і 
контрольно-наглядової діяльності за використанням і охо-
роною земель [18, с. 234–240]. 

Проаналізувавши питання сутності публічного управ-
ління  землями  запасу  та  його  види,  можна  визначити 
поняття  останнього,  зокрема,  це  вид  діяльності  органів 
державної  влади,  місцевого  самоврядування  та  грома-
дян,  який має  виконавчо-розпорядчий  характер,  спрямо-
ваний  на  забезпечення  суспільних  відносин,  проведення 
ефективних  і  комплексних  заходів щодо  використання й 
охорони земель запасу та їх раціонального використання. 
Функції  публічного  управління  здійснюють  законодав-
чі, виконавчі органи влади та місцевого самоврядування, 
які  регулюють  земельні  відносини,  визначають  загальну 
стратегію розвитку системи землеволодіння і землекорис-
тування, правотворчості, правоохоронної діяльності тощо 
в  процесі  регулювання  економічною,  соціально-культур-
ною й адміністративно-політичною сферами. 
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ДЖЕРЕЛА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА: 
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ УКРАЇНИ ТА РУМУНІЇ

SOURCES OF ADMINISTRATIVE LAW: 
COMPARATIVE ANALYSIS OF UKRAINE AND ROMANIA

Савюк М.Ф., 
кандидат юридичних наук, докторант 

Науково-дослідного інституту публічного права

У статті на підставі компаративістичного аналізу порівнюється адміністративне право Румунії й України. Виокремлюються характерні 
ознаки джерел адміністративного права романо-германської правової системи. Робиться висновок про схожість наявних проблем у ко-
дифікації норм адміністративного права як в Україні, так і в Румунії.

Ключові слова: джерела адміністративного права, кодифікація, романо-германська правова система, адміністративне право Укра-
їни, адміністративне право Румунії.

В статье на основании компаративистского анализа сравнивается административное право Румынии и Украины. Выделяются харак-
терные признаки источников административного права романо-германской правовой системы. Делается вывод о сходстве имеющихся 
проблем в кодификации норм административного права как в Украине, так и в Румынии.

Ключевые слова: источники административного права, кодификация, романо-германская правовая система, административное 
право Украины, административное право Румынии.

In the article, on the basis of comparative analysis, the administrative law of Romania and Ukraine is compared. The distinctive features of 
the sources of administrative law of the Romano-Germanic legal system are singled out. A conclusion is drawn about the similarity of existing 
problems in the codification of the norms of administrative law, both in Ukraine and in Romania.

Key words: sources of administrative law, codification, Romano-Germanic legal system, аdministrative law of Ukraine, аdministrative law 
of Romania.

Вступ. Становлення України як правової держави по-
требує  нового  змісту  адміністративного  права.  Розвиток 
адміністративного права припускає розгляд поняття і ви-
дів джерел адміністративного права під новим кутом зору, 
оскільки  в  змісті  та  системі  зазначених  джерел  відбува-
ються істотні зміни, що сприяють формуванню нового ад-
міністративного права України [1].

Постановка завдання. Мета  статті  –  дослідити  сис-
тему джерел адміністративного права України та Румунії, 
виокремити характерні ознаки та спірні питання кожної з 

означеної країни щодо визначення джерел адміністратив-
ного права.

Джерела  права  –  це  встановлені  державою  або  ви-
знані  нею  офіційно-документальні  форми  виявлен-
ня  і  закріплення  норм  права,  що  надає  їм  юридичного, 
загальнообов’язкового значення. Тобто джерела є офіцій-
ними  способами  зовнішнього  вираження  і  закріплення 
норм права. У межах правової системи джерела права роз-
ташовані за принципом їхньої ієрархічності і підпорядко-
ваності, утворюють цілісну систему, її вертикальна струк-
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тура  будується  таким  чином,  що  розпорядження  одних 
джерел права  видаються на  основі  вищих джерел. Чітка 
підпорядкованість  джерел  права  законодавчо  закріплена 
і  забезпечена  за  допомогою  юридичних  механізмів,  має 
велике  соціально-політичне  значення.  Єдність  системи 
джерел права означає єдність вираженої в законі верховної 
державної волі [2].

Поняття джерел права залежить від того, до якої пра-
вової  системи  належить  держава.  Зважаючи  на  те, що  в 
межах нашого дослідження ми будемо порівнювати Укра-
їну і Румунію, які належать до романо-германської право-
вої сім’ї, більш детально розглянемо становлення даного 
інституту адміністративного права саме з позиції романо-
германської правової концепції.

У  романо-германській  правовій  родині  немає  єдино-
го  визначення  джерел  права.  Розмаїтість  національних, 
етнічних  та  історичних  розходжень  у  країнах  романо-
германського  права,  особливості  правових  культур,  як  і 
багато  інших  чинників  (суб’єктивних  і  об’єктивних),  не 
дозволили виробити в юристів-теоретиків і юристів-прак-
тиків єдиної думки про те, що таке джерело права, яким 
повинно бути його визначення [3, с. 35]. Але це не озна-
чає, що сьогодні серед учених немає спільної думки щодо 
джерел права. 

Загалом,  усі  джерела  права  в  багатьох  країнах  рома-
но-германської сім’ї часто класифікуються за комплексом 
критеріїв, а саме: за їхньою чинністю, соціальною значу-
щістю і ступенем поширеності серед інших джерел права. 
За такими критеріями виділяють первинні і вторинні дже-
рела права.

Первинні джерела охоплюють нормативні акти  і  зви-
чаї.  Іноді до первинних джерел відносять також загальні 
принципи права. До  вторинних джерел належить  судова 
практика, судові прецеденти і доктрини, які мають певну 
юридичну  вагу  в  країнах  романо-германської  правової 
сім’ї тоді, коли первинні джерела відсутні або ж коли вони 
не повною мірою можуть регулювати відповідні суспільні 
відносини [4, с. 15].

Поняття  джерела  права  в  правовій  доктрині  Румунії 
має два значення: 1) джерело права в матеріальному зна-
ченні  –  матеріальні  умови  суспільства  в  певний момент 
(законотворчі чинники), які були основою волевиявлення 
законодавця щодо регулювання окремої соціальної сфери; 
2)  джерело  права  у  формальному  значенні  –  форма  зо-
внішнього прояву волі законодавця та публічних органів 
під час реалізації (виконання) законів. 

В Україні  і Румунії система джерел адміністративного 
права містить такі види джерел: нормативно-правовий акт, 
нормативний  договір,  правовий  прецедент,  правовий  зви-
чай і доктрина. Серед джерел права найважливішу роль ві-
діграють нормативно-правові акти, які мають низку ознак, 
притаманних  романо-германської  правової  сім’ї,  а  саме:  
а)  виходять  від  держави,  є  результатом  діяльності  компе-
тентних суб’єктів правотворчості; б) містять правові норми; 
в) мають документально-письмову форму; г) ухвалюються 
і  здійснюються  юридично  врегульованим  процедурно-
процесуальним  порядом;  ґ)  їх  реалізація  забезпечується 
комплексом заходів державного впливу,  зокрема заходами 
державного примусу. Останнє передбачає, що в разі пору-
шення  норм  права  держава  застосовує  відповідні  заходи 
державного  впливу  у  вигляді  кримінально-правових,  ци-
вільно-правових, адміністративно-правових та інших санк-
цій щодо порушників [4, с. 17]. З огляду на те, що більшість 
адміністративних норм закріплено в нормативно-правових 
актах, детально зупинимося на їх характеристиці.

Необхідно погодитися із професором В. Колпаковим у 
тому, що адміністративне право України як галузь права 
складається зі значної кількості правових норм, різнома-
нітних за своїм змістом, цільовим призначенням і спосо-
бом правового впливу на регульовані суспільні відносини 
[5, с. 57].

Тому, на відміну від інших галузей права, в адміністра-
тивному праві України регулювання адміністративно-пра-
вових відносин здійснюють норми, які закріплені в різних 
нормативно-правових актах, а саме: у законах, указах Пре-
зидента,  постановах  Кабінету Міністрів  України,  різних 
положеннях, статутах, інструкціях тощо. Зазначені норма-
тивно-правові акти різні за юридичною силою.

Що стосується джерел адміністративного права Руму-
нії, то нормативні акти також не мають однакової юридич-
ної сили, вони перебувають в ієрархічних відносинах, що 
відповідає ієрархії органів [6]. Згідно з положеннями ст. 4 
пар. (1) Закону № 24/2000 «Про нормативно-технічні стан-
дарти для розробки нормативних актів» [7], з наступними 
змінами та доповненнями, «нормативні акти повинні роз-
роблятися  відповідно  до  їх  ієрархії  і  прийматися  компе-
тентним державним органом».

Найвищу юридичну силу в обох країнах має Консти-
туція,  усі  інші  нормативні  акти  повинні  розробляться  і 
застосовуватися  відповідно  до  її  положень.  На  наступ-
ному рівні – закони, які діляться на органічні закони, що 
ухвалюються за прямими приписами Конституції, та зви-
чайні  закони,  які  регулюють  будь-яку  сферу  суспільних 
відносин,  за  винятком  тих,  які  закріплені  в  органічних 
законах. Органічні закони є джерелом адміністративного 
права лише тоді, коли вони містять норми адміністратив-
ного права, що регламентують адміністративні відносини. 
Наприклад, Закон № 213/1998 «Про публічну власність», 
Закон  №188/1999  «Про  статус  публічних  службовців». 
Звичайні  (ординарні)  закони  також  є  джерелом  адміні-
стративного  права  лише  тоді,  коли  вони  містять  норми 
адміністративного  права.  Приклад  ординарного  закону: 
№ 52/2003 «Про прозорість прийняття рішеннь публічної 
адміністрації» [8].

Наступні за законами – акти уряду, ухвалені на підста-
ві законодавчого делегування (прості постанови і надзви-
чайні постанови), а також адміністративні акти, ухвалені 
або видані для організації виконання законів.

Адміністративні нормативно-правові акти Румунії та-
кож мають свою власну ієрархію, яка складається з таких 
нормативно-правових  актів:  укази  президента  Румунії; 
урядові рішення; рішення прем’єр-міністра; міністерські 
накази; накази префектів; рішення окружної ради; поло-
ження президента окружної ради; рішення місцевої ради; 
положення мерів [9].

Деякі автори Румунії вважають, що незалежно від га-
лузі, що регулюється, постанови уряду є джерелом адмі-
ністративного права, вони виходять з органу, який має за 
мету  здійснення  загального  управління  публічною  адмі-
ністрацією, що відображає характер адміністратративних 
нормативних актів [9; 10]. 

Останніми десятиліттями як в Україні, так і в Румунії 
точиться дискусія про кодифікацію джерел адміністратив-
ного права, науковці та практики відмовилися від тради-
ційної  теорії,  згідно  з  якою  джерела  адміністративного 
права не можуть бути кодифіковані через його надмірну 
«мобільність». 

Виходячи із принципу, що діяльність публічної адміні-
страції «не повинна сприйматися без чітких, наскільки це 
можливо, унітарних норм, відомих кожному» [10], питан-
ня  про  кодифікацію  великої  маси  нормативно-правових 
актів стоїть дуже гостро і в Україні, і в Румунії.

Сьогодні в доктрині адміністративного права Румунії 
є  спірне  питання  щодо  конкретного  способу  реалізації 
цього  процесу, шляхом  ухвалення Адміністративно-про-
цесуального  чи  Адміністративно-процедурного  кодексу. 
Думки розходяться, причому більшість авторів пропону-
ють поетапну кодифікацію, починаючи з ухвалення Адмі-
ністративно-процесуального кодексу. На думку науковців, 
«існування  та  необхідність  адміністративного  процесу 
в  будь-якій  системі  демократичного  права  незаперечна.  
У разі відсутності такої процедури законні права громадян 
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і  інших залучених сторін, прозорість процесу ухвалення 
рішень  і  навіть  законність  остаточного  рішення  адміні-
стративного або судового органу, покликаного аналізува-
ти акти влади, будуть залишені порожніми. Альтернативні 
способи врегулювання конфлікту можуть бути відсутніми, 
укладання  адміністративних  контрактів  або  виконання 
інших  адміністративних  операцій  не  буде  регулюватися, 
тому  почнеться  свавілля.  Звідси  необхідність  ухвалення 
системи  стабільних  правил  через  кодифікацію  великого 
обсягу спеціальних законів» [11].

Це  також  підтверджується  посиланням  на  дискусії  на 
рівні  ЄС  про  ухвалення  Адміністративного  процедурного 
кодексу. Також варто зазначити наявність проекту ReNEUAL 
[12], в якому запропоновано «розробити європейський Ад-
міністративно-процедурний  кодекс,  щоб  об’єднати  євро-
пейські принципи, наявні як в європейському праві, так і в 
прецедентному  праві  Європейського  суду,  з  набором  стан-
дартних правил адміністративних процедур ЄС» [13].

8  листопада  2016  р. Міністерство  регіонального  роз-
витку  та  державного  управління  публічно  обговорило 
проект  закону  «Про  адміністративний  кодекс  Румунії». 
Об’єднавши в зазначеному проекті матеріальні, процесу-
альні та процедурні норми.

Кодекс  складається  з  10  частин,  містить  679  статей  
і 4 додатки.

Ч.  I. «Загальні положення». Визначення та принципи 
державного управління і регулювання. Визначено такі по-
няття: «державне управління», «орган публічного управ-
ління», «публічна установа», «публічна власність держави 
і  адміністративно-територіальних  одиниць»,  «державна 
служба»,  «суспільне  благо»,  «дискреційна  влада»  тощо. 
До принципів, застосовних до державного управління, які 
регулюються  в  проекті  Адміністративного  кодексу,  вхо-
дять: законність, рівність, прозорість, пропорційність, не-
упередженість і пріоритет суспільних інтересів.

Ч.  II.  «Центральна  публічна  адміністрація». Містить 
положення, що стосуються Президента Румунії, уряду, мі-
ністерств і автономних адміністративних органів.

Ч.  III  стосується  місцевої  державної  адміністрації 
(префект, установа префекта і децентралізовані державні 
служби).

Ч.  IV.  «Місцева  публічна  адміністрація», містить  по-
ложення, що стосуються: правил процесу децентралізації, 
загального  режиму  місцевої  автономії,  адміністратив-
но-територіальної  організації,  органів  місцевого  пу-
блічного  управління  (конституція,  роль,  повноваження, 
функціонування,  адміністративні  акти),  голови  адміні-
стративно-територіальної одиниці (роль і атрибути), дер-
жавного  адміністратора,  громадського  самоврядування, 
статусу і підзвітності місцевих виборних представників.

Ч. V. «Статут державних службовців і правовий статус, 
який можна застосовувати до контрактних співробітників 
у державній адміністрації», містить положення, що стосу-
ються: принципів, що лежать в основі здійснення держав-
ної  служби,  категорій  державних  службовців,  функцій, 
порядку вступу на державну службу, прав і обов’язків дер-
жавних  службовців  (право  на  кар’єру,  відповідальність, 
правовий статус).

Ч.  VI.  «Власність  держави  і  адміністративно-тери-
торіальних  одиниць»,  містить  положення,  що  стосують-
ся:  визначальних  елементів,  способів  здійснення  права 
державної  власності  держави  або  адміністративно-тери-
торіальних  одиниць,  способів  здійснення,  захисту,  при-
пинення права власності держави або адміністративно-те-
риторіальних одиниць.

Ч. VII  присвячена  адміністративній  відповідальності 
службовців залежно від типу та виду зайнятості.

Ч. VIII. «Державні послуги», містить загальні правила, 
що  охоплюють:  створення  державних  служб,  класифіка-
цію державних послуг, механізми управління, скасування 
державних послуг.

Ч. IX містить тимчасові і прикінцеві положення.
Ч. X містить поправки і доповнення до інших чинних 

нормативних актів, пов’язані з положеннями Адміністра-
тивного кодексу [14].

Професор Раду Карп підкреслює, що кодифікації адмі-
ністративної  процедури  і  навіть  норм  адміністративного 
права загалом є давно обговорюваним питанням у Румунії 
й  інших європейських країнах. На питання про необхід-
ність  ухвалення  Адміністративно-процедурного  кодексу 
відповідь може бути тільки позитивною. Кодифікувати ад-
міністративні норми потрібно для «уніфікації адміністра-
тивних процедур, щоб вони не відрізнялися одна від одної 
в будь-якій адміністративно-територіальній одиниці» [11].

Як  ми  бачимо,  сьогодні  в  Румунії  обговорюється  пи-
тання  про  ухвалення  Адміністративного,  Адміністратив-
но-процесуального  кодексів  та  Кодексу  адміністративного 
судочинства. Здійснення процесу кодифікації опублікованих 
адміністративних  нормативно-правових  актів,  що  регулю-
ють організацію та функціонування державного управління 
залишається актуальним, з огляду на те, що навігація цими 
нормативними  лабіринтами  важка  для  професіоналів,  але 
особливо  для  неспеціалістів  у  цій  області.  Тому  в  межах 
означеної проблеми гостро стоїть питання про доступність 
закону на вимогу реалізації принципу правової визначеності.

Висновки. Усе  вищезазначене  дозволяє  зробити  такі 
висновки:

– поняття джерел права залежить від того, до якої пра-
вової системи належить держава;

– усі джерела права в багатьох країнах романо-герман-
ської сім’ї часто класифікуються на первинні та вторинні, 
до первинних відносять нормативні акти, правові звичаї, 
загальні принципи права; до вторинних – нормативний до-
говір, судову практику, судові прецеденти і доктрини;

– в Україні та Румунії до системи джерел адміністра-
тивного  права  належать  такі:  нормативно-правовий  акт, 
нормативний договір, правовий прецедент, правовий зви-
чай і доктрина;

– у Румунії поширені такі види нормативно-правових 
актів: укази президента Румунії; урядові рішення; рішення 
прем’єр-міністра; міністерські  накази;  накази  префектів; 
рішення окружної ради; положення президента окружної 
ради; рішення місцевої ради; положення мерів;

– як для України, так і для Румунії гострим є питання 
про ухвалення Адміністративно-процесуального й Адмі-
ністративно-процедурного кодексів.
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УДК 342.951

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ 
ЗАКЛАДАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗІ СПЕЦИФІЧНИМИ УМОВАМИ НАВЧАННЯ

ADMINISTRATIVE LEGAL MECHANISM OF GRANT OF EDUCATIONAL SERVICES 
BY ESTABLISHMENTS OF HIGHER EDUCATION WITH SPECIFIC TERMS OF STUDIES

Сезонова О.М.,
завідувач відділення планування 

навчального процесу навчально-методичного відділу
Харківського національного університету внутрішніх справ

У статті розглянуто адміністративно-правовий механізм надання освітніх послуг закладами вищої освіти зі специфічними умовами 
навчання шляхом виокремлення його нормативної, інституційної та функціональної складових частини. Основний акцент зроблено на 
адміністративних процедурах організації та надання освітніх послуг відповідними закладами освіти, зокрема, на ліцензуванні освітньої 
діяльності, акредитації освітніх програм та інституційній акредитації. Обґрунтовуються положення, що реформування освітнього зако-
нодавства та розвиток вітчизняного адміністративного права через адаптацію права Європейського Союзу напряму вплинули на зміст і 
напрями владного впливу на сферу освіти. 

Ключові слова: адміністративно-правовий механізм, заклади вищої освіти, освітні послуги, публічна адміністрація, специфічні 
умови навчання.

В статье рассмотрен административно-правовой механизм предоставления образовательных услуг заведениями высшего обра-
зования со специфическими условиями учебы путем выделения его нормативной, институционной и функциональной составляющих. 
Основной акцент сделан на административных процедурах организации и предоставления образовательных услуг заведениями обра-
зования, в том числе на лицензировании образовательной деятельности, аккредитации образовательных программ и институционной 
аккредитации. Обосновываются положения о том, что реформирование образовательного законодательства и развитие отечественного 
административного права через адаптацию права Европейского Союза напрямую повлияли на содержание и направления властного 
влияния на сферу образования.

Ключевые слова: административно-правовой механизм, заведения высшего образования, образовательные услуги, публичная 
администрация, специфические условия учебы.

In the article establishments of higher education with the specific terms of studies, consider the administrative legal mechanism of grant of 
educational services by the selection of him normative, institutional and functional constituents. A basic accent is done on administrative proce-
dures of organization and grant of educational services by corresponding establishments of education, including licensing of educational activity, 
accreditation of the educational programs and institutional accreditation. Positions are grounded, that reformation of educational legislation and 
development of home administrative law through adaptation of right for EU straight influenced on maintenance and directions of imperious influ-
ence on a sphere of education.

Key words: administrative legal mechanism, establishments of higher education, educational services, public administration, specific terms 
of studies.

Постановка проблеми. Ефективно налагоджена освіт-
ня  діяльність  у  країні  відіграє  важливу  роль  у  сприянні 
процесу  забезпечення  суспільних  і  публічних  інтересів, 
зокрема  шляхом  організації  належного  функціонування 
закладів  вищої освіти  зі  специфічними умовами навчан-
ня,  що  перебувають  у  сфері  управління  низки  суб’єктів 
публічної  адміністрації. На майбутніх фахівців  поклада-
ються зобов’язання зі здобуття під час навчання комплек-
су  загальних  і  спеціальних компетентностей  за обраною 
спеціальністю. Вони реалізуються в здобутті професійних 
знань, формуванні умінь та навичок, необхідних для сис-
темного  застосування в охарактеризованих раніше осно-
воположних сферах публічного адміністрування. 

Досягнення  відповідних  результатів  зобов’язує  ком-
петентних  суб’єктів  публічної  адміністрації  провадити 
свою  діяльність  згідно  з  положеннями  міжнародного  та 
вітчизняного освітнього законодавства й відомчими нор-
мативно-правовими актами. Водночас у цьому процесі на 
особливу  увагу  заслуговує  система  норм  адміністратив-

ного права, які закріплюють комплекс юридичних засобів 
організації та надання освітніх послуг. Сукупність цього 
інструментарію  утворює  основу  адміністративно-право-
вого  забезпечення надання освітніх послуг навчальними 
установами.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Заклади 
вищої освіти досить часто ставали предметом досліджен-
ня в межах науки державного управління,  економічного, 
педагогічного  й  іншого  спрямування.  Адміністратив-
но-правове  забезпечення  їхньої  діяльності  суб’єктами 
публічної  адміністрації  розглядалося низкою вчених,  се-
ред  яких:  М.Н.  Курко,  М.І.  Легенький,  В.І.  Пальчикова,  
Н.С. Ракша, Р.В. Шаповал, В.І. Шилова й ін.

Метою статті є з’ясування сутності та характеристика 
складників адміністративно-правового механізму надання 
освітніх послуг закладами вищої освіти зі специфічними 
умовами навчання. 

Виклад основного матеріалу. Загалом, адміністратив-
но-правовий механізм надання освітніх послуг закладами  
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вищої  освіти  зі  специфічними  умовами  навчання  варто 
розуміти як передбачену нормами адміністративного пра-
ва  сукупність  адміністративно-правових  засобів,  за  до-
помогою  яких  здійснюється  владний  вплив  на  суспільні 
правовідносини, що виникають у процесі публічного ад-
міністрування  сфери надання  освітніх  послуг  закладами 
вищої освіти зі специфічними умовами навчання. Ідеться 
про певний різновид механізму адміністративно-правово-
го регулювання, що в теорії права має широкий елемент-
ний склад. Натомість специфіка окресленої проблематики 
зумовлює розгляда більш вузького розуміння, що охоплює 
головні складники. До структурних елементів адміністра-
тивно-правового  механізму  надання  освітніх  послуг  за-
кладами вищої освіти зі специфічними умовами навчання 
входять: нормативний складник – сукупність адміністра-
тивно-правових  актів  у  сфері  освітньої  діяльності;  ін-
ституційний складник –  система компетентних суб’єктів 
публічної  адміністрації  у  сфері  освітньої  діяльності; 
функціональний  складник  –  комплекс  адміністративних 
процедур у сфері освітньої діяльності. 

Нині  акцентуємо  увагу  на  функціональній  складо-
вій  частині  відповідного  адміністративно-правового  ме-
ханізму  –  сукупності  адміністративних  процедур,  які 
є  динамічним  виразом  нормативного  й  інституційного 
елементів.  Останні  виражають  регламентований  адміні-
стративним законодавством особливий порядок учинення 
за певною формою та змістом сукупності юридичних дій 
компетентними суб’єктами публічної  адміністрації щодо 
впорядкування і координації функціонування закладів ви-
щої освіти зі специфічними умовами навчання для забез-
печення надання комплексу належних освітніх послуг, які 
відповідають  консолідованим  громадським  і  державним 
інтересам.

Особливості  функціонування  та  суб’єктного  складу 
керівних органів  у  сфері надання освітніх послуг  закла-
дами  вищої  освіти  зі  специфічними  умовами  навчання 
зумовлюють формування  й  реалізація  загальних  і  спеці-
альних  адміністративних  процедур  організації  освітньої 
діяльності.  Загальне  спрямування  передбачає  діяльність 
Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти  і науки 
(далі – МОН) України й інших владних інституцій зі ство-
рення  належних  умов  для  провадження  освітньої  діяль-
ності на рівні з іншими закладами вищої освіти. Натомість 
спеціальне  спрямування  втілюється  в  життя  суб’єктами 
публічної адміністрації, у сфері управління яких перебу-
вають відповідні навчальні установи. Окрім того, у межах 
свого адміністративно-правового статусу  за деяких умов 
вони взаємодіють із загальною ланкою з метою узгоджен-
ня різнорідних питань організації надання освітніх послуг 
і  врахування специфіки підготовки фахівців, насамперед 
військового і правоохоронного спрямування. 

Стрижневим адміністративно-правовим інструментом 
організації надання освітніх послуг слугує ліцензування, 
оскільки  загалом  воно  є  потужним  засобом  публічного 
адміністрування  провадження  певних  видів  господар-
ської діяльності, спрямованим на забезпечення реалізації 
єдиної  державної  політики  у  сфері  ліцензування,  захист 
економічних  і соціальних  інтересів держави, суспільства 
й окремих споживачів. Згідно з п. 6 ч. 1 ст. 7 Закону Укра-
їни  «Про  ліцензування  видів  господарської  діяльності», 
одним  із  таких  видів  господарської  діяльності  є  освітня 
діяльність, яка обов’язково підлягає ліцензуванню з ура-
хуванням особливостей, визначених спеціальним законо-
давством з питань освіти [1]. Ідеться про закони України 
«Про  освіту»  та  «Про  вищу  освіту»,  Ліцензійні  умови 
провадження  освітньої  діяльності,  затверджені  поста-
новою Кабінету Міністрів України; Умови від 30  грудня  
2015 р. № 1187, якими охоплено базові аспекти реалізації 
відповідних адміністративних правовідносин.

Вітчизняним  законодавством  ліцензування  освітньої 
діяльності визначено як процедуру визнання спроможнос-

ті юридичної або фізичної особи надавати освітні послуги 
на певному рівні освіти відповідно до ліцензійних умов. 
Вони  визначаються  окремо  для  кожного  рівня  освіти, 
формуються  з  урахуванням спеціальних вимог щодо до-
ступності для осіб з особливими освітніми потребами [2].  
З огляду на це, освітня діяльність у сфері вищої освіти про-
вадиться закладами вищої освіти та науковими установа-
ми для підготовки фахівців ступеня доктора філософії на 
підставі  ліцензій  [3],  виданих нормативно  встановленим 
порядком МОН України. Цей центральний орган виконав-
чої влади внесений до Переліку органів ліцензування, за-
твердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
5 серпня 2015 р. № 609.

Суттєве  реформування  останніми  роками  освітнього 
законодавства  та  розвиток  вітчизняного  адміністратив-
ного права через  адаптацію права Європейського Союзу  
(далі – ЄС) напряму вплинули на зміст процедури ліцен-
зування  освітньої  діяльності  у  сфері  вищої  освіти.  Цей 
процес  набув  більш  демократичних  рис,  зокрема,  під-
вищилася  прозорість  та  рівень  громадського  контролю 
з  одночасним  спрощенням  певних  етапів  отримання  до-
звільного акта. Водночас відповідні процедурні аспекти з 
об’єктивних причин ускладнилися, насамперед у частині 
подачі додаткових підтверджувальних документів і необ-
хідності отримання певного експертного висновку від На-
ціонального агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Ухвалення  Закону  України  «Про  освіту»  2014  р.  зу-
мовило  не  лише  суттєве  переформатування  процедури 
ліцензування  освітньої  діяльності  у  сфері  вищої  освіти. 
Законодавчим  актом  уведено  додаткові  важливі  право-
ві  інструменти  забезпечення якості  вищої освіти –  акре-
дитацію  освітніх  програм  та  інституційну  акредитацію 
закладів  вищої  освіти,  які  проводяться  Національним 
агентством  із  забезпечення  якості  вищої  освіти,  іншими 
незалежними  інституціями.  Окреслені  ініціативи  реалі-
зуються на виконання положень Стандартів  і рекоменда-
цій щодо  забезпечення якості в Європейському просторі 
вищої  освіти,  ухвалених Міністерською  конференцією  в 
м. Єревані 14 травня 2015 р. [4]. Водночас акредитаційні 
процедури сьогодні не набули поширення, оскільки відпо-
відна нормотворча робота перебуває лише на стадії про-
ектів,  серед  яких  Положення  про  акредитацію  освітніх 
програм Національним агентством із забезпечення якості 
вищої освіти, Критерії оцінки якості програм вищої освіти 
та методичні  рекомендації щодо  їх  застосування під  час 
акредитації, Положення про  галузеві  експертні  ради На-
ціонального агентства із забезпечення якості вищої осві-
ти, Положення про експертів  із  зовнішнього оцінювання 
якості вищої освіти.

Нині  склалася  ситуація,  за  якої  відбувається  налаго-
дження сталого функціонування Національного агентства 
із  забезпечення  якості  вищої  освіти,  тому  акредитацію 
освітніх  програм  й  державне  визнання  статусу  закладів 
вищої освіти досі проводить МОН України. Цей суб’єкт 
публічної  адміністрації  послуговується  застарілим  зако-
нодавством, зокрема Положенням про акредитацію вищих 
навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних 
закладах  та  вищих  професійних  училищах,  затвердже-
ним постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня  
2001 р. № 978. 

Вважаємо  за  недоречне  здійснення  теоретико-пра-
вового  аналізу  наведених  адміністративних  процедур, 
які  незабаром  втратять  свою  чинність.  Більш  дореч-
ним  є  концентрування  уваги  на  відповідних  положен-
нях  новітнього  вітчизняного  освітнього  законодавства 
й  перспективних  пропозиціях  міжнародних  партнерів 
у  межах  проекту  QUAERE  “Quality  Assurance  Systemin 
Ukraine: Development on  the Base of ENQA Standards and 
Guidelines”.  Останні  беруть  активну  участь  у  норматив-
ному розвитку питань забезпечення якості вищої освіти, 
системно та тісно співпрацюють із владними суб’єктами, 
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у сфері управління яких перебувають заклади вищої осві-
ти зі специфічними умовами навчання. 

Відповідно  до  приписів  ст.  44  Закону  України  «Про 
освіту», ст. 25 Закону України «Про вищу освіту», акреди-
тацію освітньої програми варто розглядати як оцінювання 
освітньої програми на предмет її відповідності державно-
му стандарту освіти, а також спроможності закладу освіти 
забезпечити досягнення здобувачами освіти передбачених 
в освітній програмі компетентностей. Ця процедура є до-
бровільною і проводиться за  ініціативою закладу освіти, 
але документ про вищу освіту державного зразка видаєть-
ся тільки за акредитованою освітньою програмою. Інакше 
видаються  власні  документи про  вищу освіту  в  порядку 
та за зразком, що визначені вченою радою закладу вищої 
освіти.  Водночас  заклади  вищої  освіти  зі  специфічними 
умовами навчання обов’язково проходять процедуру акре-
дитації, що зумовлено особливостями військової підготов-
ки або підготовки фахівців для правоохоронної сфери.

Погоджуємося з позицією Л.В. Губерського, Д.В. Ще-
глюка  й  інших  учасників  проекту  QUAERE,  які  зазна-
чають,  що  акредитація  освітньої  програми  –  це  процес 
перевірки й аналізу  інформації, що міститься у звіті про 
самооцінювання й інших документах, а також отриманої 
під час інтерв’ю із представниками закладу вищої освіти, 
що  ґрунтується на фактичних даних  і  включає  вивчення 
будь-яких питань, які стосуються якості оцінюваної про-
грами та шляхів її покращення. Вона реалізується на по-
передньому  етапі,  аналітичному  та  заключному  етапах  
[5, с. 17]. Визначена стадійність цієї адміністративної про-
цедури дозволяє на належному рівні реалізувати завдання, 
які покладено на державу та зацікавлені інститути грома-
дянського суспільства у сфері забезпечення якості вищої 
освіти.

Окремо  наголосимо на  тому, що  згодом  акредитацію 
закладів вищої освіти і спеціальностей у закладах вищої 
освіти  цілком  замінить  інституційна  акредитація.  Таке 
оцінювання  якості  освітньої  діяльності  фактично  здій-
снюється за наведеним вище порядком, але з деякими осо-
бливостями. По-перше, воно здійснюється Національним 
агентством із забезпечення якості вищої освіти у співпра-
ці з національними та міжнародними експертами, міжна-
родними  інституціями, що здійснюють діяльність у сфе-
рі  забезпечення якості вищої освіти. По-друге, результат 
акредитації засвідчується сертифікатом, що надає закладу 
вищої освіти право на самоакредитацію освітніх програм, 
окрім тих освітніх програм, що акредитуються вперше в 
межах відповідної  галузі  знань. Отже,  залучення міжна-
родної експертної спільноти до оцінки якості вітчизняних 
закладів вищої освіти є вкрай позитивним кроком у розви-
тку, зокрема спеціальної вищої освіти.

Серед  адміністративних  процедур  організації  та  на-
дання  освітніх  послуг  закладами  вищої  освіти  зі  специ-
фічними  умовами  навчання  чільне  місце  належить  реа-
лізації  функції  державного  нагляду  (контролю).  Завдяки 
цьому можна досягти високого рівня дотримання стандар-
тів вищої освіти та ліцензійних умов провадження освіт-
ньої  діяльності.  Реформування  освітнього  законодавства 
суттєво вплинуло на окреслену сферу, зокрема, проголо-
шено інституційне відокремлення функцій контролю (на-
гляду) та функцій забезпечення діяльності закладів освіти, 
скасовано державне інспектування закладів вищої освіти, 
створена Державна служба якості освіти України. 

Контрольно-наглядові повноваження у сфері виконан-
ня  та дотриманням  закладами вищої освіти  зі  специфіч-
ними  умовами  навчання  стандартів  освітньої  діяльності 
та  ліцензійних  умов  провадження  освітньої  діяльності 
покладаються  на  низку  ланок  публічної  адміністрації.  З 
урахуванням особливостей вказаних навчальних установ 
адміністративні  процедури  державного  контролю  та  на-
гляду за суб’єктами владного впливу варто поділити таким 
чином: адміністративні процедури, які здійснюються Дер-

жавною  службою  якості  освіти  України;  адміністратив-
ні  процедури,  які  здійснюються  владними  суб’єктами,  у 
підпорядкуванні яких перебувають заклади вищої освіти; 
адміністративні процедури, які здійснюються спільно на-
веденими органами виконавчої влади. 

Згідно  з  наведеним  переліком  сформовано  загаль-
ну та спеціальну нормативну базу, де основу утворюють 
положення  освітнього  законодавства,  Закону  України 
«Про  основні  засади  державного  нагляду  (контролю)  у 
сфері  господарської  діяльності»  [6],  постанов  Кабінету 
Міністрів  України  від  14  березня  2018  р. №  168  та  від  
21 листопада 2018 р. № 982 [7; 8], наказу МОН України від  
17 червня 2013 р. № 770 [9]. У другому випадку – відомчі 
нормативно-правові акти, які закріплюють повноваження 
компетентних  суб’єктів  публічної  адміністрації  у  сфері 
освітньої діяльності закладів вищої освіти зі специфічни-
ми умовами навчання. 

Варто зазначити недоречність ґрунтовного аналізу ас-
пектів реалізації владних повноважень у частині втілення 
в життя контрольних і наглядових завдань, оскільки деякі 
із  цих  питань  розглянуто  в  попередніх  підрозділах  дис-
ертації. Окрім того, під час дослідження сфери взаємодії 
закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання 
з  іншими суб’єктами формування й реалізації державної 
освітньої політики зазначеній проблематиці буде приділе-
но належна увага. Отже, у загальних рисах охарактеризу-
ємо стадії адміністративної процедури державного конт-
ролю  (нагляду)  за  наданням  освітніх  послуг  закладами 
вищої освіти зі специфічними умовами навчання. 

Підготовча  стадія  включає  вчинення  юридичних  дій 
публічною адміністрацією, серед яких: а) збір та узагаль-
нення центральними органами виконавчої влади, яким під-
порядковуються заклади вищої освіти, інформації згідно з 
вимогами Критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику 
від провадження господарської діяльності у сфері вищої 
освіти  та  визначається  періодичність  проведення  плано-
вих  заходів  державного  нагляду  (контролю)  Державною 
службою якості освіти, з подальшим її направленням роз-
поряднику  Єдиної  державної  електронної  бази  з  питань 
освіти та Державній службі якості освіти України; б) на-
дання МОН України, іншими компетентними суб’єктами 
публічної адміністрації до Державної служби якості осві-
ти України переліку питань для здійснення планових за-
ходів у наступному календарному році; в) перевірка нада-
ної інформації та формування відповідних планів заходів 
Державною службою якості освіти України, які вносяться 
до Інтегрованої автоматизованої системи державного на-
гляду (контролю), з одночасною видачею наказу про про-
ведення контрольних заходів.

Стадія  реалізації  наглядових  (контрольних)  заходів, 
яка передбачає: а) оформлення посвідчення (направлення) 
на  проведення  заходу  державного  нагляду  (контролю)  з 
подальшим здійсненням планових і позапланових переві-
рок Державною службою якості освіти України або комп-
лексних заходів відповідно до Порядку здійснення комп-
лексних планових заходів державного нагляду (контролю), 
затвердженого  постановою  Кабінету  Міністрів  України 
від 24 травня 2017 р. № 350, проведення яких передбачає 
залучення МОН України  й  інших  владних  суб’єктів,  до 
сфери  управління  яких  входять  заклади  освіти  зі  специ-
фічними умовами навчання; б) складення акта перевірки 
посадовою особою контрольного органу за результатами 
проведення відповідних заходів.

Стадія закріплення результатів наглядових (контроль-
них)  заходів  різниться  залежно  від  виявлених  порушень 
освітнього законодавства та може додатково передбачати: 
а)  видачу  органом  державного  нагляду  (контролю)  при-
пису,  розпорядження  або  іншого  розпорядчого  докумен-
та;  б)  застосування  санкцій щодо  закладів  вищої  освіти 
зі специфічними умовами навчання, зокрема анулювання 
ліцензії або звуження провадження освітньої діяльності з 
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окремою  спеціальністю  за  певним  рівнем  вищої  освіти, 
за  освітньою  програмою  тощо.  Отже,  наведені  адміні-
стративні  процедури  організації  та  надання  освітніх  по-
слуг у своїй сукупності дають можливість компетентним 
суб’єктам публічної адміністрації повною мірою реалізу-
вати покладені  суспільством на них публічні  завдання  у 
сфері освітньої діяльності. 

Висновки. Адміністративно-правовий механізм надан-
ня освітніх послуг закладами вищої освіти зі специфічни-
ми  умовами  навчання  –  це  передбачена  нормами  адміні-
стративного  права  сукупність  адміністративно-правових 
засобів,  за  допомогою  яких  здійснюється  владний  вплив 
на суспільні правовідносини, що виникають у процесі пу-
блічного  адміністрування  сфери  надання  освітніх  послуг 
закладами вищої освіти зі специфічними умовами навчан-
ня.  Нормативну  складову  частину  утворюють  сукупність 
адміністративно-правових актів, які визначають загальні та 
спеціальні  засади реалізації адміністративних зобов’язань 
суб’єктів публічної адміністрації у сфері надання освітніх 
послуг закладами вищої освіти, які їм підпорядковані. 

Інституційний складник охоплює систему компетент-
них  суб’єктів  публічної  адміністрації,  які  реалізують 
організаційну  та  виконавчо-розпорядчу  компоненти  ад-
міністративно-правового  забезпечення  освітньої  діяль-
ності  закладів  вищої  освіти  зі  специфічними  умовами 
навчання.  Зокрема,  Кабінет  Міністрів  України,  МОН 
України, Міністерство внутрішніх справ України, Міно-
борони України, Служба безпеки України й інші органи 
виконавчої  влади,  яким  підпорядковані  заклади  освіти 
різних рівнів.

Функціональний  складник  передбачає  сукупність  ад-
міністративних  процедур,  які  виражають  регламентова-
ний  адміністративним  законодавством  особливий  поря-
док  учинення  за  певною формою  та  змістом  сукупності 
юридичних  дій  компетентними  суб’єктами  публічної 
адміністрації щодо  впорядкування  і  координації функці-
онування закладів вищої освіти зі специфічними умовами 
навчання для забезпечення надання комплексу належних 
освітніх послуг, які відповідають консолідованим громад-
ським і державним інтересам.
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ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ СУБ’ЄКТІВ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН 
У СФЕРІ ДОСТУПУ ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

THE CONCEPT AND CLASSIFICATION OF SUBJECTS OF PUBLIC RELATIONS 
IN THE FIELD OF ACCESS TO PUBLIC INFORMATION

Сибіга О.М.,
кандидат юридичних наук,

доцент кафедри адміністративного, фінансового та банківського права
Навчально-наукового інституту права імені Князя Володимира Великого

ПрАТ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»

У роботі розкриваються особливості правового регулювання, поняття та класифікація суб’єктів суспільних відносин у сфері доступу 
до публічної інформації. Детальному аналізу піддаються розпорядники інформації як учасники суспільних відносин у сфері доступу до 
публічної інформації, дається характеристика запитувачів інформації як учасників суспільних відносин у сфері доступу до публічної 
інформації. Робиться висновок, що до розпорядників інформації слід відносити виключно юридичних осіб, які: 1) визнаються суб’єктами 
владних повноважень; 2) фінансуються з державного, місцевих бюджетів, бюджету Автономної Республіки Крим; 3) виконують делего-
вані повноваження суб’єктів владних повноважень згідно із законом чи договором, включаючи надання освітніх, оздоровчих, соціальних 
або інших державних послуг; 4) є суб’єктами господарювання та займають домінуюче становище на ринку або наділені спеціальними чи 
виключними правами, або ж є природними монополіями в Україні. Акцентується увага на тому, що до запитувачів інформації належать: 
а) фізичні особи, а саме люди, котрі є учасниками публічно-правових відносин і мають правовий статус громадянина України, іноземця, 
особи без громадянства, внутрішньо переселеної особи, біженця, особи, яка потребує додаткового захисту, або ж особи, що потребує 
тимчасового захисту; б) організації, які мають статус юридичної особи; в) громадські організації та громадські спілки, що не мають ста-
тусу юридичної особи.

Ключові слова: публічна інформація, доступ до публічної інформації, запитувач інформації, розпорядник інформації.
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В работе раскрываются особенности правового регулирования, понятие и классификация субъектов общественных отношений в 
сфере доступа к публичной информации. Детальному анализу подвергаются распорядители информации как участники общественных 
отношений в сфере доступа к публичной информации, дается характеристика запрашивающих информацию как участников обще-
ственных отношений в сфере доступа к публичной информации. Делается вывод, что к распорядителям информации следует относить 
исключительно юридических лиц, которые: 1) признаются субъектами властных полномочий; 2) финансируются из государственного, 
местных бюджетов, бюджета Автономной Республики Крым; 3) выполняют делегированные полномочия субъектов властных полно-
мочий по закону или договору, включая предоставление образовательных, оздоровительных, социальных или других государственных 
услуг; 4) являются субъектами хозяйствования и занимают доминирующее положение на рынке или наделены специальными или ис-
ключительными правами, или являются естественными монополиями в Украине. Акцентируется внимание на том, что к запрашивающим 
информацию относятся: а) физические лица, а именно люди, которые являются участниками публично-правовых отношений и имеют 
правовой статус гражданина Украины, иностранца, лица без гражданства, внутренне переселенного лица, беженца, лица, нуждающего-
ся в дополнительной защите, или же лица, нуждающегося во временной защите; б) организации, имеющие статус юридического лица; 
в) общественные организации и общественные союзы, не имеющие статуса юридического лица.

Ключевые слова: публичная информация, доступ к публичной информации, запрашивающий информацию, распорядитель  
информации.

The paper reveals the peculiarities of legal regulation, the concept and classification of subjects of public relations in the field of access to 
public information. Information managers are subject to detailed analysis as members of public relations in the field of access to public informa-
tion, as well as the characteristics of questioners of information as participants in public relations in the field of access to public information. It is 
concluded that the information managers should be exclusively legal entities, which: 1) are recognized as subjects of authority; 2) are financed 
from the state, local budgets, the budget of the Autonomous Republic of Crimea; 3) perform delegated powers of the subjects of power authorities 
in accordance with the law or the contract, including the provision of educational, recreational, social or other public services; 4) are business 
entities and occupy a dominant position in the market or have special or exclusive rights or are natural monopolies in Ukraine. The attention is fo-
cused on the following: a) individuals, namely people who are participants in public-legal relations and have the legal status of a citizen of Ukraine, 
a foreigner, stateless person, internally displaced person, refugee, person in need additional protection, or a person in need of temporary protec-
tion; b) organizations having the status of a legal entity; c) public organizations and public associations that do not have the status of a legal entity.

Key words: public information, access to public information, information seeker, information manager.

Постановка проблеми. Становлення  України  як  де-
мократичної,  соціальної та правової держави неможливе 
без ефективного здійснення органами державної влади й 
органами  місцевого  самоврядування  покладених  на  них 
публічно-сервісних  функцій.  Конституцією  України  ви-
значено принципово нову роль держави в особі її органів 
у відносинах із людиною – взаємної відповідальності, що 
повинно проявлятися у партнерських відносинах, у вста-
новленні  цивілізованого  паритету  між  інтересами  особи 
та держави. Утвердження таких відносин є однією з осно-
воположних цілей реформи адміністративного права.

Важливим напрямом у досягненні вказаної мети є за-
безпечення  права  кожного  на  доступ  до  інформації,  яка 
знаходиться  у  володінні  суб’єктів  владних повноважень, 
інших  розпорядників  публічної  інформації.  Процедурна 
регламентація діяльності суб’єктів владних повноважень 
в  інформаційній  сфері  зумовлена  насамперед  тим,  що 
лише  через  прозорі  та  прості  процедури можна  досягти 
належного рівня реалізації прав, свобод та охоронюваних 
законом інтересів людини і громадянина. Не є ви винят-
ком у цьому сенсі і процедура реалізації права на доступ 
до публічної інформації, учасниками якої є розпорядники 
та запитувачі публічної інформації.

Зазначене  свідчить  про  необхідність  систематизації 
та  аналізу  емпіричного  і  теоретичного  матеріалу  щодо 
суб’єктів суспільних відносин у сфері доступу до публіч-
ної інформації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зміст по-
няття  «публічна  інформація»,  процедура  забезпечення 
та захисту права особи на доступ до публічної  інформа-
ції  досліджувалися  в  працях С. Алексєєва, О. Андрійко,  
В. Бачиніна, С. Братуся, В. Вешнякова, Б. Гоголя, О. Зай-
чука, А. Колодія, В. Копилова, Т. Костецької, А. Крусян, 
П. Кузнєцова, М. Матузова, Н. Мяловицької, О. Нестерен-
ко, Н. Оніщенко, В. Погорілка, П. Рабіновича, Л. Рудник, 
В. Сіренка, Т. Слiнько, В. Стефанюка, Ю. Тодики, Р. Хал-
фіної, Ю. Шемшученка, О. Ющика та багатьох інших ві-
тчизняних науковців.

Водночас  особливості  визначення  суб’єктів  суспіль-
них відносин у сфері доступу до публічної інформації та 
їх класифікація ще недостатньо досліджені в юридичній 
науці. Наука адміністративного права та процесу робить у 
цій сфері лише перші кроки.

Постановка  завдань.  Основні  завдання,  розв’язанню 
яких присвячена стаття:

1.  Дослідити  розпорядників  інформації  як  учасників 
суспільних відносин у сфері доступу до публічної інфор-
мації.

2.  Розкрити  зміст  і  класифікацію  запитувачів  інфор-
мації  як  учасників  суспільних  відносин у  сфері  доступу 
до публічної інформації.

Виклад основного матеріалу. Закон «Про доступ до 
публічної  інформації» закріплює, що суб’єктами взаємо-
відносин у сфері доступу до публічної інформації є, з од-
ного боку, запитувачі інформації, до яких належать фізич-
ні  та юридичні  особи,  а  також  об’єднання  громадян  без 
статусу юридичної особи, з іншого – розпорядники інфор-
мації  та  структурний  підрозділ  або  відповідальна  особа 
з питань доступу до публічної  інформації розпорядників 
інформації [1, ст. 12].

У  Законі  «Про  доступ  до  публічної  інформації»  під-
креслюється, що:

– право на доступ до публічної інформації гарантуєть-
ся, в т. ч., визначенням розпорядником інформації спеці-
альних структурних підрозділів або посадових осіб, котрі 
організовують у встановленому порядку доступ до публіч-
ної інформації, якою він володіє (п. 2 ч. 1 ст. 3);

– розпорядник інформації зобов’язаний мати спеціаль-
ні  структурні  підрозділи  або  призначати  відповідальних 
осіб для забезпечення доступу запитувачів до інформації 
й оприлюднення інформації (п. 5 ч. 1 ст. 14);

– розпорядник інформації відповідає за визначення за-
вдань  і  забезпечення діяльності  структурного підрозділу 
або  відповідальної  особи  з питань доступу до публічної 
інформації  розпорядників  інформації,  відповідальних  за 
опрацювання, систематизацію, аналіз і контроль щодо за-
доволення  запиту  на  інформацію,  надання  консультацій 
під час оформлення запиту, а також за оприлюднення пу-
блічної інформації (ч. 1 ст. 16).

Такий  підхід  законодавця  зумовлений  тим,  що  роз-
порядником  інформації  може  бути  виключно  юридична 
особа, тоді як структурний підрозділ юридичної особи чи 
будь-яка її посадова особа не є розпорядником інформації. 
По-перше, розпорядник інформації зобов’язаний створю-
вати  такі  підрозділи  та  наділяти  відповідними  повнова-
женнями посадових осіб, що передбачено в п. 5 ч. 1 ст. 14 
Закону «Про доступ до публічної  інформації»,  по-друге, 
цього  вимагають  стандарти  управлінської  діяльності, 
адже  кожна  посадова  особа,  кожен  структурний  підроз-
діл юридичної особи реалізує свою специфічну роль у її 
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 функціонуванні. Якщо всі структурні підрозділи юридичної 
особи чи всі  її посадові особи будуть зобов’язані від  імені 
розпорядника  інформації  забезпечувати  доступ  до  публіч-
ної  інформації,  то це  суттєво позначиться на  ефективності 
функціонування юридичної особи загалом. Відволікаючись 
на відповіді за запитами на отримання публічної інформації, 
структурні підрозділи та посадові особи заощаджуватимуть 
час  на  виконання  своїх  безпосередніх  зобов’язань. На  цей 
факт частково  звертається увага у Постанові Пленуму Ви-
щого адміністративного суду України від 29 вересня 2016 р.  
№ 10 «Про практику застосування адміністративними суда-
ми законодавства про доступ до публічної  інформації»  [2]. 
Так у п. 9.2 Постанови зазначається, що відокремлені струк-
турні підрозділи,  зокрема територіальні підрозділи апарату 
центральних органів виконавчої  влади,  є  за  статусом орга-
нами влади (тобто юридичними особами), а отже, розпоряд-
никами  інформації,  зобов’язаними  самостійно  розглянути 
запит на інформацію без пересилання його до центрального 
органу виконавчої влади.

Отже, розпорядники  інформації – це юридичні особи, 
які за своїм правовим статусом є розпорядниками публічної 
інформації, а структурний підрозділ або відповідальна осо-
ба з питань доступу до публічної інформації є спеціально 
створеною в системі управління організаційною одиницею, 
що безпосередньо відповідає за опрацювання, систематиза-
цію, аналіз і контроль щодо задоволення запиту на інфор-
мацію, надання консультацій під час оформлення запиту, а 
також  за  оприлюднення  інформації,  передбаченої  законо-
давством.

До розпорядників інформації Закон «Про доступ до пу-
блічної  інформації» відносить дві групи суб’єктів: 1) осо-
би, які визнаються розпорядниками інформації; 2) суб’єкти 
господарювання,  котрі  прирівнюються  до  розпорядників 
інформації [1, ст. 13].

Такий підхід законодавця до класифікації суб’єктів, які 
є учасниками правовідносин щодо доступу до публічної ін-
формації, дозволяє встановити основні ознаки, притаманні 
розпоряднику інформації.

По-перше, розпорядником інформації завжди є юридична 
особа, що визнається суб’єктом владних повноважень. Сам 
термін «суб’єкт владних повноважень» є доволі дискусійним 
у юридичній науці. Постанова Пленуму Вищого адміністра-
тивного суду України від 29 вересня 2016 р. № 10 «Про прак-
тику застосування адміністративними судами законодавства 
про доступ до публічної інформації» [2] у п. 2.1 Постанови 
зазначає,  що  поняття  «суб’єкт  владних  повноважень»,  яке 
дається у Законі «Про доступ до публічної  інформації», не 
охоплює собою посадових осіб і службових осіб органів дер-
жавної влади, місцевого самоврядування, оскільки за своїм 
статусом і колом повноважень вони не підпадають під розу-
міння органу державної влади та інших суб’єктів.

По-друге, розпорядником інформації завжди є юридич-
на особа, що фінансується з державного, місцевих бюдже-
тів,  бюджету  Автономної  Республіки  Крим,  але  тільки  у 
тій  частині  інформації,  яка  стосується  використання  бю-
джетних коштів. Наприклад, у Постанові Пленуму Вищо-
го адміністративного суду України від 29 вересня 2016 р.  
№ 10 «Про практику застосування адміністративними су-
дами  законодавства  про  доступ  до  публічної  інформації» 
зазначається, що комунальне унітарне підприємство утво-
рюється  компетентним  органом  місцевого  самоврядуван-
ня в розпорядчому порядку на базі відокремленої частини 
комунальної  власності  і  входить до  сфери його управлін-
ня. На підставі  цього  робиться  висновок:  інформація про 
використання коштів, розподіл доходів від надання послуг 
(продукції, товарів), виплати заробітної плати працівникам, 
використання вкладів і дотацій із бюджетів, інші витрати, 
прізвища, імена, по батькові фізичних осіб і найменування 
юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно, є сус-
пільно необхідною, а комунальні підприємства є  її розпо-
рядниками [2].

По-третє, розпорядником інформації завжди є юридич-
на  особа, що  виконує  делеговані  повноваження  суб’єктів 
владних  повноважень  згідно  із  законом  чи  договором, 
включаючи надання  освітніх,  оздоровчих,  соціальних  або 
інших державних послуг, але тільки у тій частині інформа-
ції,  яка  пов’язана  з  виконанням  її  обов’язків.  Наприклад, 
до  таких  розпорядників  інформації  належать  державні  та 
комунальні заклади охорони здоров’я, головним призначен-
ням яких є медичне обслуговування населення. Інформація 
щодо його здійснення є публічною, оскільки становить сус-
пільний інтерес.

По-четверте,  розпорядником  інформації  завжди  є 
суб’єкт господарювання, котрий займає домінуюче стано-
вище на ринку або наділений спеціальними чи виключни-
ми правами, або є природною монополією, але тільки у тій 
частині  інформації,  яка  стосується умов постачання това-
рів, послуг  і цін на них. Такі природні монополії  існують 
у  сфері:  транспортування  нафти  і  нафтопродуктів  трубо-
проводами; транспортування природного  і нафтового газу 
трубопроводами;  розподілу  природного  і  нафтового  газу 
трубопроводами;  зберігання  природного  газу  в  обсягах, 
що перевищують рівень, який встановлюється умовами та 
правилами здійснення підприємницької діяльності зі збері-
гання природного газу (ліцензійними умовами); управління 
повітряним рухом та ін. [3, ст. 5].

До суб’єктів,  які прирівнюються до розпорядників  ін-
формації,  Закон  «Про  доступ  до  публічної  інформації» 
відносить  суб’єктів  господарювання,  котрі  володіють:  
1)  інформацією  про  стан  довкілля;  2)  інформацією  про 
якість харчових продуктів і предметів побуту; 3) інформа-
цією  про  аварії,  катастрофи,  небезпечні  природні  явища 
та інші надзвичайні події, що сталися або можуть статися 
і  загрожують здоров’ю та безпеці  громадян; 4)  іншою  ін-
формацією,  що  становить  суспільний  інтерес  (суспільно 
необхідною  інформацією). Якщо перші три групи перелі-
ченої інформації не викликають сумнівів, адже вони мають 
більш-менш чітке змістовне наповнення, то четверта група 
інформації, до якої суб’єкти господарювання повинні забез-
печити доступ, характеризується змістовною невизначеніс-
тю. Використовується оціночне поняття «суспільний інтер-
ес»,  яке  ускладнює  як  розуміння  такого  виду  інформації, 
так і застосування норм закону в реальному житті. Навіть 
ст.  29  Закону  «Про  інформацію»,  присвячена  розкриттю 
змісту інформації, що становить суспільний інтерес, не дає 
повного уявлення про таку інформацію, а тому на практиці 
(особливо в діяльності суддів адміністративного суду) ма-
тиме місце тлумачення норм закону на власний розсуд і не 
завжди обґрунтований судовий розсуд [4, ст. 29]. У кожної 
людини (у цьому сенсі не є винятком  і юристи-практики) 
свої  уявлення  про  «можливість  порушення»  інформацією 
прав людини, а тому нас чекають суперечливі судові рішен-
ня, які пізніше дозволять узагальнити судову практику з пи-
тань доступу до публічної інформації.

До запитувача інформації як суб’єкта суспільних відно-
син  у  сфері  поступу  до публічної  інформації  Закон  «Про 
доступ до публічної інформації» відносить фізичних, юри-
дичних осіб, об’єднання  громадян без  статусу юридичної 
особи, крім суб’єктів владних повноважень [1, ст. 12]. На 
відміну від розпорядника інформації, стосовно запитувача 
публічної  інформації  Закон  «Про  доступ  до  публічної  ін-
формації» не містить ніяких додаткових вимог. Тому слід 
керуватися  загальними нормами  законодавства, що регла-
ментують правовий  статус фізичної, юридичної  особи чи 
об’єднання громадян без статусу юридичної особи.

Наприклад, ст. 24 ЦК України визначає фізичну особу як 
людину, яка є учасником цивільних відносин. За аналогією 
можна визначити фізичну особу як людину, котра є учасни-
ком публічно-правових відносин. Водночас аналіз чинного 
законодавства,  яке  за  змістом  стосується  сфери  публічно-
го права, дає можливість конкретизувати фізичну особу як 
запитувача  публічної  інформації.  Насамперед  ідеться  про 
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громадян  України.  Згідно  з  Законом  «Про  громадянство 
України»  громадянин  України  –  це  особа,  котра  набула 
громадянства України  в порядку,  передбаченому  законами 
України та міжнародними договорами України [5, ст. 1]. До 
фізичних осіб належать також іноземці й особи без грома-
дянства. За Законом «Про правовий статус іноземців та осіб 
без громадянства» іноземець – це особа, що не перебуває у 
громадянстві  України  і  є  громадянином  (підданим)  іншої 
держави або держав, а особа без громадянства – особа, яку 
жодна держава відповідно до свого законодавства не вважає 
своїм громадянином [6, ст. 1]. Особливу групу серед фізич-
них осіб складають внутрішньо переміщені особи. Згідно з 
Законом «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо пере-
міщених осіб» внутрішньо переміщеною особою є громадя-
нин України,  іноземець або особа без громадянства, котра 
перебуває на території України на законних підставах і має 
право на постійне проживання в Україні, яку змусили зали-
шити або покинути своє місце проживання внаслідок або з 
метою уникнення негативних наслідків збройного конфлік-
ту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, по-
рушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного 
чи  техногенного  характеру  [7,  ст.  1]. Серед фізичних  осіб 
обов’язково слід виділяти ще три групи суб’єктів, які мають 
свій специфічний статус в Україні. Це біженці, особи, котрі 
потребують  додаткового  захисту,  й  особи,  які  потребують 
тимчасового  захисту.  У  Законі  «Про  біженців  та  осіб,  які 
потребують додаткового або тимчасового захисту» дається 
визначення таким особам [8, ст. 1]. Біженець – це особа, що 
не є громадянином України і внаслідок обґрунтованих по-
боювань  стати  жертвою  переслідувань  за  ознаками  раси, 
віросповідання, національності, громадянства (підданства), 
належності  до  певної  соціальної  групи  чи  політичних  пе-
реконань перебуває  за межами країни своєї  громадянської 
належності та не може користуватися захистом цієї країни 
або не бажає користуватися цим захистом внаслідок таких 
побоювань або, не маючи громадянства (підданства) і пере-
буваючи за межами країни свого попереднього постійного 
проживання, не може чи не бажає повернутися до неї вна-
слідок  зазначених  побоювань. Особа,  яка  потребує  додат-
кового захисту, – це особа, котра не є біженцем відповідно 
до Конвенції про статус біженців 1951 р. і Протоколу щодо 
статусу біженців 1967 р. та Закону «Про біженців та осіб, 
які потребують додаткового або тимчасового захисту», але 
потребує  захисту,  оскільки  змушена була прибути в Укра-
їну  або  залишитися  в Україні  внаслідок  загрози  її життю, 
безпеці чи свободі в країні походження через побоювання 
застосування щодо неї смертної кари або виконання виро-
ку про смертну кару чи тортур, нелюдського або такого, що 
принижує  гідність,  поводження  чи  покарання  або  загаль-
нопоширеного  насильства  в  ситуаціях  міжнародного  або 
внутрішнього  збройного конфлікту чи систематичного по-
рушення прав людини і не може чи не бажає повернутися 
до  такої  країни  внаслідок  зазначених  побоювань.  Особи, 
які потребують тимчасового захисту, – це іноземці чи осо-
би без громадянства, котрі масово вимушені шукати захисту 
в Україні внаслідок зовнішньої агресії,  іноземної окупації, 
громадянської війни, зіткнень на етнічній основі, природних 
чи техногенних катастроф або інших подій, що порушують 
громадський порядок у певній частині або на всій території 
країни походження.

Отже,  закінчуючи аналіз чинного  законодавства, мож-
на  констатувати, що  запитувачем  інформації,  по-перше,  є 
людина, яка є учасником публічно-правових відносин; по-
друге, серед фізичних осіб можна виділити окремі групи, 
що характеризуються особливостями правового  статусу  в 
публічно-правовій сфері, а саме громадян України, інозем-
ців,  осіб без  громадянства,  внутрішньо переселених осіб, 
біженців, осіб, які потребують додаткового захисту, й осіб, 
котрі потребують тимчасового захисту.

Згідно зі ст. 80 ЦК України юридична особа – це ор-
ганізація, створена і зареєстрована у встановленому чин-

ним  законодавством  порядку.  Такий  порядок  регламен-
тується Законом «Про державну реєстрацію юридичних 
осіб, фізичних осіб – підприємців і громадських форму-
вань» [9].

Закон «Про доступ до публічної інформації» вживає по-
няття «об’єднання громадян», яке також широко викорис-
товується і в Конституції України (ч. 4 і 5 ст. 36). Водночас 
національне  законодавство  з  цього  питання  залишається 
розпорошеним. Справа в тому, що до 2012 р. в Україні діяв 
Закон «Про об’єднання громадян» [10], який закріплював, 
що об’єднання громадян – це добровільне громадське фор-
мування, створене на основі єдності інтересів для спільної 
реалізації громадянами своїх прав і свобод. Основними ж 
видами таких об’єднань були політичні партії та громадські 
організації. Сьогодні в Україні чинним є інший норматив-
но-правовий  акт,  який  регламентує  особливості  функціо-
нування  громадських  об’єднань.  Закон  «Про  громадські 
об’єднання»  закріплює,  що  громадське  об’єднання  –  це 
добровільне об’єднання фізичних та / або юридичних осіб 
приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, 
задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, 
культурних, екологічних та інших інтересів [11, ст. 1]. Зазна-
чається, що громадське об’єднання за організаційно-право-
вою формою буває  двох  видів  –  громадська  організація  і 
громадська спілка. До того ж, громадське об’єднання може 
здійснювати  діяльність  як  зі  статусом  юридичної  особи, 
так і без такого статусу. Громадське об’єднання зі статусом 
юридичної особи є непідприємницьким товариством, осно-
вною метою якого не є одержання прибутку (наприклад, по-
літичні партії, релігійні організації та ін.). У зв’язку з тим, 
що вони визнаються чинним законодавством юридичними 
особами, вони не належать до об’єднань громадян без ста-
тусу юридичної особи.

Висновки та перспективи подальших розвідок.  
За  результатами  проведеного  аналізу  можна  зробити  такі 
висновки.

По-перше, реалізація положення Закону «Про доступ до 
публічної інформації», в яких дається перелік розпорядни-
ків публічної інформації, на жаль, супроводжується суттє-
вими складнощами, адже процес виявлення таких суб’єктів 
іноді має творчий характер і супроводжується тлумаченням 
норм великої кількості нормативно-правових актів, що за-
кріплюють статус органів державної влади, органів місце-
вого самоврядування та інших суб’єктів.

По-друге, Закон «Про доступ до публічної інформації» 
серед  суб’єктів,  які  мають  право  розпоряджатися  публіч-
ною інформацією, виділяє дві групи: 1) осіб, котрі законом 
визнаються розпорядниками інформації; 2) суб’єктів госпо-
дарювання,  які  законом прирівнюються до розпорядників 
інформації.

По-третє, до розпорядників  інформації  слід відносити 
виключно юридичних осіб, що: 1) визнаються суб’єктами 
владних повноважень; 2) фінансуються з державного, міс-
цевих  бюджетів,  бюджету  Автономної  Республіки  Крим;  
3)  виконують делеговані повноваження  суб’єктів  владних 
повноважень  згідно  із  законом  чи  договором,  включаю-
чи  надання  освітніх,  оздоровчих,  соціальних  або  інших 
державних послуг; 4) є суб’єктами господарювання та за-
ймають домінуюче становище на ринку або наділені спе-
ціальними  чи  виключними  правами  або ж  є  природними 
монополіями в Україні.

По-четверте, запитувачем інформації є:
– фізичні особи, а саме люди, які є учасниками публіч-

но-правових відносин і мають правовий статус громадяни-
на України, іноземця, особи без громадянства, внутрішньо 
переселеної  особи,  біженця,  особи,  що  потребує  додат-
кового  захисту,  або ж особи,  котра потребує  тимчасового  
захисту;

– організації, що мають статус юридичної особи;
– громадські організації та громадські спілки, які не ма-

ють статусу юридичної особи.
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СПЕЦИФІКА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ МИТНИХ ПОСТІВ 
ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

SPECIFICITY OF ADMINISTRATIVE AND LEGAL STATUS OF CUSTOMS DEPARTMENTS 
OF THE STATE FISCAL SERVICE OF UKRAINE

Сидоренко О.В.,
аспірант кафедри адміністративно-господарського права

та фінансово-економічної безпеки
Сумського державного університету

Стаття присвячена дослідженню специфіки адміністративно-правового статусу митних постів в Україні. Розглянуто загальні підходи 
до розуміння поняття, структури адміністративно-правового статусу. Визначено елементи адміністративно-правового статусу митних по-
стів. Розкрито особливості компетенції митних постів, у т. ч. мету та функцію їх діяльності, структуру митних постів, юридичні гарантії їх 
організації та діяльності, юридичної відповідальності їх посадових осіб, працівників. Зроблено висновок, що адміністративно-правовий 
статус митних постів обмежується їх залежністю від керівництва митниць та управлінь Державної фіскальної служби України у регіоні.

Ключові слова: органи доходів і зборів, митниця, митний пост, адміністративно-правовий статус, компетенція, організаційна струк-
тура, юридичні гарантії, юридична відповідальність.

Статья посвящена исследованию специфики административно-правового статуса таможенных постов в Украине. Рассмотрены об-
щие подходы к пониманию понятия, структуры административно-правового статуса. Определены элементы административно-правового 
статуса таможенных постов. Раскрыты особенности компетенции таможенных постов, в т. ч. цель и функции их деятельности, структуру 
таможенных постов, юридические гарантии их организации и деятельности, юридическую ответственность их должностных лиц, ра-
ботников. Сделан вывод, что административно-правовой статус таможенных постов ограничивается их зависимостью от руководства 
таможен и управлений Государственной фискальной службы Украины в регионе.

Ключевые слова: органы доходов и сборов, таможня, таможенный пост, административно-правовой статус, компетенция, органи-
зационная структура, юридические гарантии, юридическая ответственность.

The article is devoted to the study of the specificity of the administrative and legal status of customs posts in Ukraine. The general approaches 
to understanding the concept, structure of administrative and legal status are considered. The elements of the administrative status of customs 
posts are determined. The peculiarities of the competence of customs posts, including the purpose and functions of their activities, the structure 
of customs posts, legal guarantees of their organization and activities and the legal responsibility of their officials and employees, are revealed. 
It is concluded that the administrative and legal status of customs posts is limited by their dependence on the management of the State Fiscal 
Service of Ukraine, customs offices and departments in the region.

Key words: bodies of revenues and collections, customs, customs post, administrative-legal status, competence, organizational structure, 
legal guarantees, legal liability.

Постановка проблеми.  Дослідження  особливостей 
адміністративно-правового статусу митних постів є акту-
альним, зважаючи на їх роль у захисті внутрішнього рин-
ку держави в умовах євроінтеграції України та збільшення 
руху товарів через митний кордон.

Аналіз останніх публікацій і досліджень.  Сьогодні 
окремі аспекти адміністративно-правового статусу митних 
органів України у своїх дослідженнях розглядали такі на-
уковці, як В.Т. Комзюк, Д.В. Приймаченко, Д.В. Дорофєєва, 
Ю.А. Кунєв, А.А. Мудров, О.П. Федотов  та  ін.,  водночас 
окремі аспекти адміністративно-правового статусу митних 
постів все ще потребують детального дослідження.

Метою статті  є  розкриття  особливостей  адміністра-
тивно-правового  статусу  митних  постів  Державної  фіс-
кальної служби України (далі – ДФС України).

Викладення основного матеріалу.  Перш  ніж  пере-
йти до структури та специфіки адміністративно-правово-
го статусу митних постів, пропонуємо звернути увагу на 
загальні підходи до розуміння понять «правовий статус» 
та «адміністративно-правовий статус». Так, В.М. Карель-
ський дотримується системного підходу і визначає право-
вий  статус  як  складну  категорію, що має  універсальний 
характер,  включає  статуси  різних  суб’єктів  правовідно-
син: держави, суспільства, особи тощо; відображає інди-
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відуальні особливості суб’єктів і реальне становище їх у 
системі багатоманітних суспільних відносин, яке не може 
бути  реалізоване  без  обов’язків,  що  кореспондуються 
правам, без юридичної відповідальності в необхідних ви-
падках,  без  правових  гарантій. На думку науковця,  саме 
категорія  «правовий  статус»  дає  змогу  здійснити  порів-
няльний аналіз статусів різних суб’єктів для відкриття но-
вих шляхів для їх вдосконалення [1, с. 549].

Слід  погодитися  також  із Н.В.  Ільєвою, що  держава, 
наділяючи державні органи та  їх посадових осіб певним 
правовим статусом, створює реальні умови для реалізації 
повноважень  такого  органу,  а  тому  удосконалення  його 
статусу  завжди  має  сприяти  розв’язанню  проблем  орга-
нізації  та  діяльності  такого  органу  і,  як  наслідок,  –  по-
кращенню діяльності відповідного державного органу та 
його посадових осіб [2, с. 152].

В.К. Колпаков робить висновок, що адміністративно-
правовий статус суб’єкта формують такі складові частини 
адміністративної правосуб’єктності, як: 1) адміністратив-
на правоздатність  як потенційна  здатність  суб’єкта мати 
права й обов’язки у сфері державного управління; 2) ад-
міністративна  дієздатність  як  потенційна  здатність  реа-
лізовувати надані  права й  обов’язки у  сфері  державного 
управління та наявність суб’єктивних прав й обов’язків у 
сфері державного управління [3, с. 97].

У свою чергу, В.Б. Авер’янов доходить висновку, що 
поняття  адміністративно-правового  статусу  охоплює 
комплекс  конкретно  визначених  суб’єктивних  прав  і 
обов’язків, закріплених за відповідним суб’єктом норма-
ми  адміністративного  права,  тобто  необхідною  ознакою 
набуття особою адміністративно-правового статусу є на-
явність у неї конкретних суб’єктивних прав  і обов’язків, 
які  реалізуються  цією  особою  як  в  адміністративних 
правовідносинах,  так  і  поза ними. Також науковець роз-
межовує адміністративну правосуб’єктність і адміністра-
тивно-правовий статус, зазначаючи, що коли йдеться про 
потенційну  здатність  суб’єкта  адміністративного  права 
мати певні права і виконувати обов’язки, то акцентується 
увага на його адміністративній правосуб’єктності, а коли 
говорять про наявні у того ж суб’єкта права й обов’язки, 
то  передбачають  його  адміністративно-правовий  статус 
[4, с. 194].

Заслуговує на увагу позиція В.І. Фелика, який визна-
чає адміністративно-правовий статус як комплексну пра-
вову  категорію,  що  на  теоретичному  рівні  відображає 
становище певного суб’єкта в системі правовідносин, на 
законодавчому  рівні  виражається  через  визначення мети 
та завдань діяльності відповідного суб’єкта, його прав та 
обов’язків та інших елементів адміністративно-правового 
статусу, а на практичному рівні – у здійсненні відповідним 
суб’єктом  своїх  повноважень  (якщо йдеться  про  публіч-
ного суб’єкта правовідносин) або у здійсненні своїх прав 
і виконанні обов’язків  (для фізичних та юридичних осіб 
непублічного права) [5].

Поряд  із  цим  вдалим  є  визначення,  запропоноване 
О.В.  Запотоцькою,  котра  розглядає  адміністративно-пра-
вовий  статус  як  комплексну  категорію,  яка  передбачає  на-
явність  компетенцій  (мети  створення,  цілей  діяльності,  за-
вдань, функцій), повноважень (прав і обов’язків у визначеній 
сфері діяльності) та юридичну відповідальність [6, c. 169].

Існують різні підходи до розуміння поняття «адміністра-
тивно-правовий  статус»,  водночас  науковці  досліджували 
й  адміністративно-правовий  статус  митних  органів  Укра-
їни,  зокрема  В.Т.  Комзюк  визначає  його  як  врегульовану 
нормами адміністративного права складну юридичну кон-
струкцію, що включає в себе сукупність взаємопов’язаних 
структурних  елементів,  а  саме:  правову  основу  їх  діяль-
ності, форми й методи  її  здійснення, завдання, функції та 
мету  діяльності,  їх  повноваження,  адміністративні  права 
й обов’язки, якими наділені митні органи для безпосеред-
нього  здійснення державної митної  справи, формування  і 

реалізації державної митної політики, а також гарантії їх ді-
яльності та їх відповідальність [7, с. 125].

Загалом, погоджуючись із визначенням, запропонова-
ним  науковцем,  зазначимо, що  під  адміністративно-пра-
вовим  статусом  митних  постів  ДФС  України  необхідно 
розуміти комплексну категорію, що охоплює їх компетен-
цію,  повноваження,  організаційну  структуру,  юридичні 
гарантії  та  юридичну  відповідальність,  які  в  сукупності 
визначають місце митних постів ДФС України у системі 
суб’єктів  адміністративного  права  та  механізмі  держави 
загалом.

Законодавче  закріплення  адміністративно-правового 
статусу митних постів ДФС України закріплено у ст. 547 
Митного кодексу України, де визначено, що митний пост 
є органом доходів і зборів, який входить до складу митни-
ці як відокремлений структурний підрозділ і в зоні своєї 
діяльності  забезпечує  виконання  завдань, покладених на 
органи доходів і зборів. Така залежність митних постів від 
митниць  ДФС  України  виражена  також  в  особливостях 
формування її організаційно-штатної структури, насампе-
ред ідеться про те, що створення, реорганізація та ліквіда-
ція митних постів здійснюється Головою ДФС України за 
поданням відповідної регіональної митниці або митниці, 
тоді як керівник митного поста призначається на посаду 
і звільняється з посади Головою ДФС України (п. 18 ч. 11 
Положення про Державну фіскальну службу України від 
21 травня 2014 р.) [8].

Одним із центральних елементів адміністративно-пра-
вового статусу державних органів загалом, у т. ч. митних 
постів,  є  компетенція,  яка може бути  визначена  лише  за 
умови попереднього вивчення мети, завдань і функцій, що 
стоять перед відповідними органами. Для митних органів, 
як  зазначає Д.В. Приймаченко,  питання  компетенції  має 
особливе значення, оскільки вони реалізують різноманітні 
за своїм характером функції [9, с. 126].

На законодавчому рівні категорія «компетенція» не за-
кріплена, натомість у науковій доктрині існує чимало під-
ходів до її розуміння. Однак, не зупиняючи увагу на всіх 
них,  пропонуємо  розглянути  тлумачення  цього  терміна, 
запропоноване  О.Ю.  Оболенським,  котрий  розуміє  його 
як  межі  ведення,  обов’язок  виконання  певних  завдань  і 
функцій органу державної влади, як владні повноваження, 
той чи інший обсяг державної діяльності, покладений на 
певний орган, або коло передбачених правовим актом пи-
тань, які може вирішувати цей орган [10, с. 156].

Український  дослідник  А.Ю.  Коротких  указує,  що 
мета  –  це  стала  статистична  категорія,  тобто  це  певний 
кінцевий результат, якого необхідно досягнути, тоді як за-
вдання є динамічною категорією, тобто це те, що необхід-
но зробити для досягнення поставленої мети [11].

Виходячи з поняття «митний пост», можна зробити ви-
сновок, що метою створення та діяльності митних постів 
є безпосереднє здійснення митної справи, яка включає в 
себе  встановлення  порядку  й  умов  переміщення  товарів 
через митний кордон України,  їх митний контроль, мит-
не  оформлення,  застосування  механізмів  регулювання 
зовнішньоекономічної  діяльності,  справляння  митних 
платежів,  ведення  митної  статистики,  обмін  митною  ін-
формацією,  ведення  класифікації  товарів  зовнішньоеко-
номічної діяльності, здійснення державного контролю не-
харчової продукції у разі її ввезення на митну територію 
України, запобігання та протидія контрабанді, боротьба з 
порушеннями митних правил тощо [12].

Л.В.  Дорофєєва  зазначає,  що  запобігання  та  проти-
дія  контрабанді,  а  також  боротьба  із  порушеннями мит-
них  правил  під  час  перетинання митного  кордону Укра-
їни  свідчить  про  здійснення  митними  постами  захисної 
функції [13]. Саме ця функція, як зазначає Ю.Д. Кунєв, у 
широкому розумінні передбачає захист внутрішнього рин-
ку,  інтересів споживачів, створення умов для підтриман-
ня  законодавчо  визначеного  порядку  переміщення  через  
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митний  кордон  України  товарів  і  транспортних  послуг, 
сприяння протидії злочинності тощо [14].

Слід також підкреслити, що захисна функція є досить 
широкою за своїм змістом, оскільки включає такі склад-
ники,  як:  1)  адміністративно-процесуальна  діяльність 
(притягнення  до  відповідальності  осіб,  котрі  здійснили 
адміністративні правопорушення у  сфері митної  справи, 
провадження відповідно до скарг щодо дій (рішень) мит-
них органів, що порушують права громадян та організацій; 
дисциплінарне провадження щодо співробітників митних 
органів, які вчинили дисциплінарні проступки); 2) кримі-
нально-процесуальна діяльність; 3) оперативно-розшуко-
ва діяльність [15, с. 7–8]. Водночас митні пости, виходячи 
із зазначеного та положень чинного національного законо-
давства, здійснюють лише адміністративно-процесуальну 
діяльність у межах захисної функції. Так, ст. 490 Митного 
кодексу України свідчить про те, що складати протоколи 
про порушення митних правил мають право саме посадові 
особи, уповноважені здійснювати митний контроль, мит-
не  оформлення,  пропуск  товарів,  транспортних  засобів 
комерційного призначення через митний кордон України 
та які безпосередньо виявили порушення митних правил, 
тобто йдеться про співробітників митних постів.

Особливістю  адміністративно-процесуальної  ді-
яльності  митних  постів  в  Україні,  виходячи  з  позиції  
А.А. Мудрова,  також є  здійснення останніми  заходів  ад-
міністративного  попередження  (огляду  товарів,  тран-
спортних засобів, проведення документальної перевірки, 
перевірки обліку товарів, верифікації сертифікатів про по-
ходження товарів з України, взяття зразків (проб) товарів 
для проведення митної експертизи тощо), адміністратив-
ного  припинення  (тимчасового  вилучення  товарів,  тран-
спортних засобів і документів, призупинення оформлення 
товарів,  що  містять  об’єкти  права  інтелектуальної  влас-
ності тощо) й адміністративної відповідальності [16].

Ні норми КПК України, ні Закону України «Про опера-
тивно-розшукову діяльність» від 18 лютого 1992 р. не від-
носять митні пости до суб’єктів досудового розслідування 
чи  підрозділів,  уповноважених  здійснювати  оперативно-
розшукову діяльність.

Окрім захисної функції, митні пости здійснюють також 
контрольну функцію, яка виражається у здійсненні систе-
ми контрольно-перевірочних заходів з метою контролю за 
діяльністю  суб’єктів  зовнішньоекономічної  діяльності  –  
виявлення і попередження порушень вимог митного зако-
нодавства [17, с. 160]. Загальний перелік функцій митних 
постів можна доповнити інформаційно-аналітичною, фіс-
кальною,  сервісною  функціями,  функцією  співробітни-
цтва з  іншими суб’єктами, у т. ч. державними органами. 
Зокрема,  про  існування  інформаційно-аналітичної  функ-
ції митних постів свідчить регулярне інформування ними 
керівництва  митниці  про  зовнішньоекономічні  операції, 
здійснювані суб’єктами господарювання, розташованими 
в зоні його діяльності, збирання та надання митниці даних 
митної  статистики  зовнішньої  торгівлі  товарами,  інфор-
мації  з  питань  справляння  податків  і  зборів;  фіскальної 
функції – нарахування та стягнення податків, зборів та ін-
ших платежів, справляння яких належить до повноважень 
митних  органів,  сервісної  функції  –  прийому  представ-
ників підприємств, організацій і розгляд їх звернень [18], 
функції співробітництва з іншими суб’єктами – взаємодії 
у межах компетенції зі структурними підрозділами митни-
ці та іншими територіальними органами ДФС, організація 
взаємодії  з  територіальними  органами  центральних  ор-
ганів виконавчої влади, місцевими держадміністраціями, 
органами місцевого самоврядування [19].

Функцію співробітництва з іншими суб’єктами митні 
пости реалізують під час здійснення кожної з їх функцій, 
зокрема  здійснення  фіскальної  функції  взаємодії  з  іно-
земними органами митного, податкового контролю, утри-
мувачами  магазинів  безмитної  торгівлі,  митних  складів, 

митних  зон  тощо,  захисної функції  –  з підрозділами по-
даткової міліції ДФС України,  іншими правоохоронними 
органами.

Оскільки  митні  пости  ДФС  України  є  структурни-
ми  підрозділами  митниць,  їх  адміністративно-правовий 
статус  обмежується  тим,  що  вони  не  є  самостійними 
суб’єктами  публічної  влади.  Крім  того,  О.П.  Федотов 
звертає увагу на те, що митний пост не має самостійно-
го  балансу,  особистого поточного  рахунку,  інших рахун-
ків, печатки із зображенням Державного герба України та 
своїм найменуванням, інших печаток, штампів, відомчих 
бланків,  відсутнє  також  право  на  ведення  господарської 
діяльності  та  здійснення  державного  замовлення  [20]. 
Незважаючи  на  відсутність  у  митних  постів  самостій-
ного  банківського  балансу,  законом  закріплено широкий 
перелік правових гарантій  їх діяльності, у т. ч. організа-
ційно-правові,  економічні,  тобто  фінансово-матеріальне 
забезпечення за рахунок коштів державного бюджету, со-
ціально-економічні гарантії, метою яких є захист  їх пра-
цівників [21, с. 73].

Особливістю адміністративно-правового статусу мит-
них постів ДФС України є також визначення положення-
ми про такі митні пости їх зони діяльності. Тобто, кожен 
окремий митний пост уповноважений здійснювати покла-
дені  на  нього  національним  законодавством  завдання  та 
функції лише в межах визначеної території, що свідчить 
про  існування  територіальних  обмежень  для  здійснення 
ними своєї діяльності.

Окрема  специфіка  притаманна  також  організаційній 
структурі митних постів України, це пов’язано  з  тим, що 
вони  не  є  самостійними  державними  органами,  а  лише 
структурними  підрозділами,  відповідно  до  складу  деяких 
із них входять лише відділи або сектори митного оформ-
лення.  Зокрема,  Митний  пост  «Центральний»  Сумської 
митниці ДФС включає в себе сектори митного оформлен-
ня  «Тростянець»  і  «Шостка»,  а  до  складу митного  поста 
«Хутір Михайлівський» Сумської митниці ДФС – відділи 
митного оформлення «Вантажний» і «Пасажирський» [22].

Із  прийняттям Митного  кодексу  України  також  було 
суттєво вдосконалено статус митних органів України, у ст. 
30  зазначеного  кодифікованого  акта  було  закріплене  по-
ложення про юридичну відповідальність органів доходів 
і зборів, зокрема у разі прийняття неправомірних рішень, 
вчинення неправомірних дій або допущення бездіяльності 
посадові особи та інші працівники органів доходів і зборів 
можуть бути притягнені до кримінальної, адміністратив-
ної,  дисциплінарної  та  іншої  відповідальності  відповід-
но до закону. Ч. 2 вказаної норми передбачає можливість 
притягнення зазначених суб’єктів  і до цивільно-правової 
та матеріальної відповідальності за неправомірні рішення, 
дії, бездіяльність.

Висновки. Таким  чином,  під  адміністративно-пра-
вовим статусом митних постів України пропонуємо ро-
зуміти комплексну категорію, яка охоплює їх компетен-
цію,  повноваження,  організаційну  структуру,  юридичні 
гарантії  та юридичну  відповідальність, що  в  сукупнос-
ті  визначають  місце  митних  постів  у  системі  суб’єктів 
адміністративного  права  та  механізми  держави.  Серед 
особливостей  адміністративно-правового  статусу  мит-
них постів вважаємо доцільним виділити: 1) відсутність 
статусу  самостійного  державного  органу, що  позбавляє 
їх  права мати  самостійний  баланс,  поточний  рахунок  у 
банку,  права  на  використання  печаток,  штампів,  відо-
мчих  бланків  зі  своїм  найменуванням  і  залежність  від 
рішень  керівництва  митниці  та  відповідних  управлінь 
ДФС  України;  2)  обмеженість  адміністративно-право-
вого  статусу  зонами  діяльності  митних  постів;  3)  здій-
снення широкого переліку функцій, спрямованих на реа-
лізацію митної справи в Україні – захисної, контрольної, 
фіскальної,  сервісної  та  функції  співробітництва  з  ін-
шими суб’єктами; 3) спрощену організаційну структуру 
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митних постів – керівник,  сектори або відділи митного 
оформлення;  4)  законодавче  закріплення  ряду  юридич-
них  гарантій  організації  та  діяльності  митних  постів  – 
організаційно-правові,  економічні,  соціально-економіч-

ні  гарантії  діяльності  працівників митних  постів  тощо; 
5) наявність окремої норми в Митному кодексі України, 
яка  регламентує  відповідальність митних  постів,  їх  по-
садових осіб і працівників.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
1. Корельский В.М., Перевалова В.Д. Теория государства и права : учебник. Москва : НОРМА-ИНФА. 2002. 616 с.
2. Ільєва Н.В. Щодо визначення правового статусу нотаріату в Україні. Форум права. 2010. № 3. С. 152–156.
3. Колпаков В.К. Адміністративне право України : підручник. Київ : Юрінком Інтер. 1999. 736 с.
4. Авер’янов В.Б. Адміністративне право України. Академічний курс : підручник : у 2 т. Київ : Юридична думка. 2003. Т. 1: Загальна 

частина. 584 с.
5. Фелик В.І. Особливості адміністративно-правового статусу Національної поліції України як суб’єкта профілактичної діяльності.  

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. 2016. № 3. С. 181–189.
6. Запотоцька О.В. Поняття та елементи адміністративно-правового статусу Національного банку України. Науковий вісник Ужгород-

ського національного університету. 2017. № 42. С. 166–170.
7. Комзюк В.Т. Деякі питання адміністративно-правового статусу митних органів України в умовах їх реформування. Адміністратив-

не право і процес. 2016. № 1 (15). С. 124–133.
8. Про Державну фіскальну службу України: Постанова Кабінету Міністрів України від 21 травня 2014 р. № 236. URL: https://zakon.

rada.govua/laws /show/236-2014-%D0%BF.
9. Приймаченко Д.В. Компетенція митних органів у сфері реалізації митної політики: сучасний стан. Вісник Запорізького національ-

ного університету. 2011. № 1. С. 126–130.
10. Оболенський О.Ю. Держане управління та державна служба: словник-довідник. Київ : КНЕУ. 2005. 480 с.
11. Коротких А.Ю. Поняття та структура правового статусу адміністративного суду як суб’єкта адміністративної юрисдикції. Митна 

справа. 2013. № 5 (89). С. 54–55.
12. Митний кодекс України: Закон України від 13 березня 2012 р. Відомості Верховної Ради України. 2012. № 44–45. № 46–47.  

№ 48. Ст. 552.
13. Дорофєєва Л.В. Окремі аспекти реалізації захисної функції митних органів України. Науковий вісник публічного та приватного 

права. 2017. Вип. 2. С. 124–129.
14. Кунєв Ю.Д. Правова організація діяльності митної служби України: теоретичні та методологічні основи: дис. … док. юрид. наук. 

Харків. 2010. 442 с.
15. Пашко П. Реалізація функцій митної політики України в умовах глобалізації. Вісник КНТЕУ. 2009. № 4. С. 5–12.
16. Мудров А.А. Адміністративно-примусові повноваження митних органів та порядок їх реалізації : автореф. … канд. юрид. наук : 

12.00.07. Одеса, 2013. 22 с.
17. Годованець О.В. Митний контроль: сутність та економічний зміст. Науковий вісник Херсонського державного університету. 

2016. Вип. 20. Ч. 1. С. 159–163.
18. Про затвердження Положень про митні пости Київської регіональної митниці, Положень про відділи митного оформлення мит-

них постів Київської регіональної митниці та розподіл території та компетенції, в межах яких здійснюють функції відділи митного оформ-
лення митних постів Київської регіональної митниці : Наказ Державної митної служби України, Київської регіональної митниці № 806 від 
31 травня 2011 р. URL: https://zakon. rada.gov.ua/rada/show/v0806483-11.

19. Положення про відділ митного оформлення № 1 Полтавської митниці ДФС затв. Наказом Полтавської митниці ДФС від 30 серпня 
2018 р. № 203. URL: http://poltava.sfs.gov.ua/data/files/227958.pdf.

20. Федотов О.П. Митний пост: адміністративно-правовий аналіз діяльності з виконання завдань, покладених на органи доходів і 
зборів. Митна справа. 2014. № 1 (91). С. 31–42.

21. Комзюк В.Т. Правові гарантій діяльності митних органів України. Право і безпека. 2015. № 2 (57). С. 70–74.
22. Митні пости Сумської митниці ДФС. URL: http://sumy.sfs.gov.ua/ dfs-u-regioni/mitnitsya/teritorialni-organi/.



316

№ 6 2018
♦

УДК 342.95

ВЗАЄМОДІЯ ПІДРОЗДІЛІВ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ЕКОНОМІКИ 
З ІНШИМИ СУБ’ЄКТАМИ У ПРОФІЛАКТИЦІ АДМІНІСТРАТИВНО КАРАНИХ 

ПОРУШЕНЬ ПОРЯДКУ ПРОВАДЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
У СФЕРІ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

INTERACTION OF DEPARTMENTS OF THE DEPARTMENT OF ECONOMIC PROTECTION 
WITH OTHER SUBJECTS IN THE PREVENTION OF ADMINISTRATIVE VIOLATIONS 

OF THE PROCEDURE FOR CONDUCTING BUSINESS ACTIVITIES IN THE FIELD 
OF PASSENGER TRANSPORTATION

Сиймовський Р.М.,
заступник начальника відділу слідчого управління

Головного управління Національної поліції у Львівській області

У статті на підставі аналізу нормативно-правових актів і судової практики здійснюється характеристика взаємодії підрозділів Депар-
таменту захисту економіки Національної поліції України з іншими суб’єктами у профілактиці адміністративно караних порушень порядку 
провадження господарської діяльності у сфері пасажирських перевезень. Проаналізовано окремі справи про адміністративні право-
порушення, протоколи в яких складали поліцейські підрозділів Департаменту захисту економіки, а розглядали суди. Запропоновано 
внесення змін до Положення про Департамент захисту економіки Національної поліції України, що безпосередньо закріпили б завдання 
щодо профілактики й адміністративного розслідування не лише правопорушень, пов’язаних із корупцією, але й інших адміністративних 
деліктів у сфері економіки.

Ключові слова: профілактика, профілактичний захід, адміністративне правопорушення, взаємодія, Департамент захисту економіки 
Національної поліції України, суд.

В статье на основании анализа нормативно-правовых актов и судебной практики осуществлена характеристика взаимодействия 
подразделений Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины с другими субъектами в профилактике администра-
тивно наказуемых нарушений порядка осуществления хозяйственной деятельности в сфере пассажирских перевозок. Проанализиро-
ваны отдельные дела об административных правонарушениях, протоколы в которых составляли полицейские подразделений Депар-
тамента защиты экономики, а рассматривали суды. Предложено внесение изменений в Положение о Департаменте защиты экономики 
Национальной полиции Украины, которые непосредственно закрепили бы задачи по профилактике и административному расследова-
нию не только правонарушений, связанных с коррупцией, но и других административных деликтов в сфере экономики.

Ключевые слова: профилактика, профилактическое мероприятие, административное правонарушение, взаимодействие, Департа-
мент защиты экономики Национальной полиции Украины, суд.

In the article, based on the analysis of legal acts and judicial practice, the interaction of the departments of the Department of Economic 
Protection the National Police of Ukraine with other actors in the prevention of administrative violations of the procedure for conducting business 
activities in the field of passenger transportation is carried out. The analysis of separate cases on administrative violations, the protocols of which 
consisted of police departments of the Department of Economic Protection, were considered by the courts. It is proposed to amend the Regula-
tion on the Department of Economic Protection the National Police of Ukraine, which would directly establish the tasks for the prevention and 
administrative investigation of not only corruption-related offenses, but also other administrative delinquencies in the field of economics.

Key words: prevention, preventive measure, administrative offense, interaction, Department of Economic Protection the National Police of 
Ukraine, court.

Постановка проблеми. Господарська діяльність у сфе-
рі пасажирських перевезень характеризується підвищени-
ми  вимогами  до  безпеки  її  провадження, що  закріплено 
у нормах як законодавчих, так і підзаконних нормативно-
правових актів. Ці норми отримали правову охорону через 
галузеві  механізми  нормативно-правового  регулювання, 
серед яких і механізм адміністративно-правової охорони. 
Його реалізація здійснюється за допомогою розслідуван-
ня  справи  про  адміністративне  правопорушення,  перед-
бачене ч.  1  ст.  164 Кодексу України про  адміністративні 
правопорушення  (далі  –  КУпАП)  «Порушення  порядку 
провадження  господарської  діяльності»,  поліцейськими 
підрозділів Департаменту захисту економіки (далі – ДЗЕ) 
Національної поліції України та розгляду матеріалів спра-
ви  судом.  Результативність  цього  механізму  у  багатьох 
аспектах  залежить  від  налагодження  на  належному  рів-
ні  взаємодії  суб’єктів  адміністративних  правовідносин  і 
спрямованості  їх  діяльності  на  профілактику  порушень 
порядку  провадження  господарської  діяльності  у  сфері 
пасажирських перевезень.

Аналіз досліджень проблеми. Окремі питання діяль-
ності  судових  і  правоохоронних органів щодо профілак-
тики  адміністративних  правопорушень,  у  т.  ч.  взаємодії 
поліції  з  іншими  суб’єктами  у  профілактиці  адміністра-
тивно караних порушень порядку провадження господар-

ської діяльності, були предметом досліджень В.Т. Білоуса,  
А.М. Куліша, О.М. Музичука, Д.П. Калаянова, Ю.С. На-
зара,  О.І.  Остапенка,  Ю.І.  Пивовара,  В.В.  Писаренка 
та  ін. Проте  наукового  аналізу  взаємодії  підрозділів На-
ціональної  поліції  з  іншими  суб’єктами  у  профілактиці  
адміністративних  правопорушень,  передбачених  ч.  1  
ст. 164 КУпАП «Порушення порядку провадження госпо-
дарської діяльності», з урахуванням новел законодавства 
та сучасної правозастосовної практики здійснено не було.

Метою цієї статті є дослідження окремих форм взає-
модії підрозділів ДЗЕ з іншими суб’єктами у профілактиці 
адміністративно караних порушень порядку провадження 
господарської  діяльності  у  сфері  пасажирських  переве-
зень,  а  також на підставі  аналізу  судової практики –  ви-
явлення окремих недоліків взаємодії таких підрозділів  із 
судами.

Виклад основного матеріалу. Одним  із  завдань під-
розділів ДЗЕ є встановлення причин і умов, які сприяють 
учиненню  правопорушень  у  сфері  економіки,  та  вжиття 
заходів щодо їх усунення (п. 4 розділу ІІ Положення про 
Департамент  захисту  економіки  Національної  поліції 
України, затверджене наказом Національної поліції Украї-
ни від 07 листопада 2015 р. № 81 [1]). Хоча у тексті цього 
наказу безпосередньо і не зазначається профілактика саме 
адміністративних  правопорушень  у  сфері  економіки  (на 
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наявності  адміністративно-юрисдикційних  повноважень 
підрозділів ДЗЕ наголошується лише щодо їх права скла-
дати адміністративні протоколи про виявлені факти пору-
шення антикорупційного законодавства), однак очевидно, 
що превентивна діяльність підрозділів ДЗЕ спрямована на 
усунення причин та умов вчинення як злочинів, так і адмі-
ністративних деліктів.

Аналіз судової практики та статистичних даних свід-
чить  про  те,  що  основні  зусилля  підрозділів  ДЗЕ  щодо 
профілактики  адміністративних  правопорушень  і  при-
тягнення до відповідальності винних осіб за їх вчинення 
спрямовані на протидію правопорушенням, пов’язаним із 
корупцією. Так,  працівниками цих  підрозділів  упродовж 
2018 р. було складено 8 510 протоколів про вчинення пра-
вопорушень,  пов’язаних  із  корупцією,  7  603  розглянуто 
судами, штрафні санкції, загальна сума яких 4,3 млн грн, 
застосовано до 4 114 службовців [2]. Проте й на інші сфе-
ри, що потребують  профілактичного  впливу,  працівники 
підрозділів ДЗЕ спрямовують свою увагу, у т. ч. і на сферу 
господарської діяльності щодо пасажирських перевезень.

КУпАП передбачає повноваження органів Національ-
ної  поліції  складати протоколи про  адміністративні  пра-
вопорушення,  передбачені  ст.  164  КУпАП  «Порушення 
порядку  провадження  господарської  діяльності».  Такі 
протоколи  складають  працівники  підрозділів  ДЗЕ,  у  ба-
гатьох  випадках  під  час  проведення  спільних  з  іншими 
суб’єктами профілактичних заходів. Щодо протидії пору-
шенням порядку провадження господарської діяльності у 
сфері пасажирських перевезень, то профілактичні заходи 
проводяться  разом  із  представниками  патрульної  полі-
ції й Укртрансбезпеки. У 2018 р. під час профілактичної 
операції  «Перевізник»  цими  суб’єктами  оглянуто майже 
28  тис.  транспортних  засобів, що  використовуються  для 
перевезення пасажирів, виявлено 764 технічно несправні 
транспортні засоби, із них 148 автобусів переобладнані з 
порушеннями  відповідних  норм  і  стандартів.  Крім  того, 
виявлено понад 5 тис. водіїв, які допустили порушення за-
конодавства, з них 81 водій кермував транспортним засо-
бом без необхідних ліцензійних документів [3].

Одним із факторів, що зумовили позитивні результати 
проведення  профілактичної  операції  «Перевізник»,  є  те, 
у  2016  р.  на  нормативно-правовому  рівні  було  закріпле-
но основні вимоги до організації профілактичної роботи 
підрозділів Національної поліції. Так,  у Порядку органі-
зації  та  проведення  профілактичних  заходів  (затвердже-
ному наказом Національної поліції України від 27 грудня  
2016 р. № 1377  [4])  передбачено, що  суб’єктами органі-
зації  та проведення профілактичних  заходів  є  ініціатор  і 
співвиконавці проведення цих заходів. Ініціатором вважа-
ється орган (підрозділ), у т. ч. і підрозділ ДЗЕ, відповідаль-
ний  за нормативно-методичне  забезпечення,  організацію 
та  контроль  за  їх  проведенням,  оцінку  ефективності  ре-
зультатів заходів і достовірність наданої інформації. Спів-
виконавцями можуть бути структурні підрозділи апарату 
центрального органу управління поліцією, міжрегіональні 
територіальні органи Національної поліції та територіаль-
ні органи Національної поліції, які згідно з наказом задію-
ються до організації та проведення профілактичних захо-
дів. До реалізації запланованих заходів можуть залучатися 
й інші органи публічної адміністрації та громадськість.

Ініціатор проведення профілактичних заходів є відпо-
відальним за підготовку:

1)  наказу,  у  якому  в  стислій  формі  вказуються:  під-
става, мета проведення  та назва  заходу;  етапність;  тери-
торія,  на  якій проводиться профілактичний  захід,  рівень 
проведення; сили та засоби; способи координації дій ор-
ганів  і  підрозділів  поліції,  взаємодії  із  заінтересованими 
центральними органами виконавчої влади та їх територі-
альними органами тощо;

2)  типового  плану,  де  зазначаються:  дати  початку  та 
строки  проведення  підготовчого  і  практичного  етапів 

(кількість  діб),  періодичність  надання  звітів  і  підбиття 
підсумків;  конкретизовані  завдання  виконавцям  на  кож-
ному окремому етапі проведення профілактичних заходів 
зі сторонами  їх виконання; порядок обміну  інформацією 
між ініціатором проведення заходів і ГУНП; способи ко-
ординації дій органів і підрозділів поліції, що взаємодіють 
із  заінтересованими  центральними  органами  виконавчої 
влади та їх територіальними органами;

3)  листа на  адресу Департаменту  інформаційної під-
тримки та координації поліції «102» щодо розроблення ін-
формаційної підсистеми обліку результатів заходу й умов 
формування підсумків звітів.

Взаємодія  підрозділів  ДЗЕ  з  метою  превенції  пору-
шень  порядку  провадження  господарської  діяльності  у 
сфері  пасажирських  перевезень  здійснюється  не  лише 
під час проведення спільних профілактичних заходів і не 
лише з підрозділами поліції чи  інших органів державної 
виконавчої  влади.  Працівники  цих  підрозділів  викорис-
товують і можливості послідовної взаємодії з судами для 
профілактики цих правопорушень.

У працях представників окремих галузей процесуаль-
ного права взаємодія розглядається як взаємна поведінка 
суб’єктів [5, с. 69], що виникає внаслідок дії однієї особи 
і  викликає  обов’язок  іншого  суб’єкта  здійснювати  певні 
вчинки.  Зазначений  підхід  зумовлює  виокремлення  та-
ких ознак процесуальної взаємодії, як стадійність і послі-
довність. Значимість цих ознак дозволяє розглядати їх як 
одні з основних ознак всього юридичного процесу. Щодо 
управлінського  поняття  взаємодії,  на  думку Ю.С.  Наза-
ра, зазначені ознаки дозволяють говорити про послідовну 
взаємодію [6, с. 86] – коли дії одного суб’єкта профілакти-
ки є підставою для діяльності іншого.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 255 КУпАП уповноважені 
посадові особи Національної поліції (поліцейські підроз-
ділів ДЗЕ) складають протоколи про адміністративне пра-
вопорушення, передбачене ст. 164 КУпАП, а розглядають 
ці протоколи та приймають рішення суди. Тому саме під 
час  провадження  у  справах  про  адміністративні  право-
порушення  здійснюється  послідовна  взаємодія  підрозді-
лів ДЗЕ і судів у профілактиці адміністративних деліктів. 
Серед завдань такого провадження на рівні законодавчих 
норм (ст. 245, ст. 6 КУпАП) виокремлено завдання орга-
нів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 
громадських організацій, трудових колективів розробляти 
і  здійснювати  заходи,  спрямовані  на  запобігання  адміні-
стративним  правопорушенням.  Також  у  КУпАП  вказано 
на  основну  процесуальну  форму  здійснення  зазначених 
заходів органами адміністративної юрисдикції. Відповід-
но  до  ст.  282 КУпАП  орган  (посадова  особа),  який  роз-
глядає справу, встановивши причини й умови, що сприяли 
вчиненню  адміністративного  правопорушення,  вносить 
у  відповідний державний орган,  громадську організацію 
або посадовій особі пропозиції про вжиття заходів щодо 
усунення  цих  причин  та  умов.  Направленню  зазначеної 
пропозиції  передує  процес  виявлення  причин  та  умов 
конкретного  адміністративного  правопорушення.  Робота 
щодо виявлення причин та умов адміністративного делік-
ту проводиться не лише на стадії розгляду справи та її ви-
рішення і не лише органом, що приймає постанову у спра-
ві та вносить пропозицію про усунення причин і умов. Ця 
робота  проводиться  і  на  інших  стадіях  провадження,  й 
іншими суб’єктами (у випадках, коли порушення справи 
й  адміністративне  розслідування  здійснює один орган,  а 
розгляд справи –  інший). Очевидно, результати такої ро-
боти  необхідні  для  внесення  пропозицій щодо  усунення 
причин та умов адміністративного правопорушення. Про-
цесуальні  зв’язки  щодо  передачі  зазначеної  інформації 
охоплюються відносинами послідовної взаємодії у профі-
лактиці адміністративних правопорушень [6, с. 90].

На жаль, за сучасних умов така взаємодія між підроз-
ділами  ДЗЕ  та  судами  у  профілактиці  адміністративно 
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караних  порушень  порядку  провадження  господарської 
діяльності  у  сфері  пасажирських  перевезень  значного 
розповсюдження не набула через низку причин. У Єдино-
му державному реєстрі судових рішень за 2018–2017 рр. 
лише  кілька  постанов,  якими на  підставі матеріалів,  на-
даних підрозділами ДЗЕ, притягнуто до адміністративної 
відповідальності осіб за порушення порядку провадження 
господарської  діяльності  у  сфері  пасажирських  переве-
зень [7; 8]. У переважній більшості судових рішень у цій 
категорії справ констатується або необхідність доопрацю-
вання  (належного  оформлення)  поліцейськими  ДЗЕ  ма-
теріалів, або ж недоведеність у цих матеріалах наявності 
складу адміністративного правопорушення.

Ч.  1  ст.  164  КУпАП  передбачає  відповідальність  за 
провадження господарської діяльності без державної ре-
єстрації  як  суб’єкта  господарювання  або  без  одержання 
ліцензії  на  провадження  певного  виду  господарської  ді-
яльності, що підлягає ліцензуванню відповідно до закону, 
чи здійснення таких видів господарської діяльності з по-
рушенням умов  ліцензування,  а  так  само без  одержання 
дозволу,  іншого  документа  дозвільного  характеру,  якщо 
його  одержання  передбачене  законом  (крім  випадків  за-
стосування  принципу  мовчазної  згоди).  Ця  норма  має 
бланкетний  характер,  оскільки  у  наведеній  диспозиції 
відсилає до закону, що регулює певні види господарської 
діяльності,  тому в протоколі про адміністративне право-
порушення має зазначатися відповідна норма спеціально-
го закону, який регламентує господарську діяльність, що 
потребує ліцензування, або державну реєстрацію суб’єкта 
господарювання [9]. Зважаючи на відсутність у протоко-
лі  про  адміністративне  правопорушення  цієї  інформації, 
Ковпаківський районний суд м. Суми повернув до Управ-
ління захисту економіки в Сумській області ДЗЕ матеріа-
ли адміністративної справи для доопрацювання [9]. Схожі 
аргументи  для  повернення  на  доопрацювання  містяться 
й у постанові Переяслав-Хмельницького міськрайонного 
суду Київської області – в протоколі про адміністративне 
правопорушення не зазначено нормативний акт, що регу-
лює суспільні відносини у сфері державного регулювання 
господарської діяльності, які порушив водій транспортно-
го засобу [10].

У  цьому  контексті  заслуговує  на  особливу  увагу  по-
станова Чернігівського районного  суду Чернігівської  об-
ласті  у  справі  №  748/2235/18  від  07  листопада  2018  р.  
У ній відзначено, що згідно з протоколом про адміністра-
тивне правопорушення встановлено, що 16 серпня 2018 р.,  
о 10 год 10 хв водій на 164 км автомобільної дороги М-01 
на транспортному засобі марки «Мерседес» проводив гос-
подарську діяльність, а саме здійснював перевезення паса-
жирів без переліку документів, зазначених у ст. 39 Закону 
України «Про автомобільний транспорт» і Постанові Ка-
бінету Міністрів України № 176, чим вчинив адміністра-
тивне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 164 КУпАП. 
Проте,  перевіряючи  надані  УЗЕ  в  Чернігівській  області 
матеріали справи, суд доходить висновку, що відповідаль-
ною особою за складання адміністративного протоколу і 
проведення відповідної перевірки вимоги щодо допусти-
мості і відповідності доказів дотримані не в повному об-
сязі,  оскільки  винуватість  у  вчиненні  адміністративного 
правопорушення має бути обґрунтовано конкретними до-
казами,  а  мотивування  протоколу  повинно  ґрунтуватися 
лише на достовірних доказах. Як встановлено з матеріалів 
справи, органами поліції взагалі не з’ясовано: чи був водій 
зареєстрований як суб’єкт господарювання; чи одержував 
він  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  – 
перевезення пасажирів автомобільним транспортом; кому 
належить  на  праві  власності  транспортний  засіб  марки 
«Мерседес», оскільки він є засобом вчинення правопору-

шення; чи перебував водій, станом на 16 серпня 2018 р., у 
трудових чи цивільно-правових відносинах  із власником 
транспортного  засобу марки «Мерседес»  і  чи отримував 
цей  власник  ліцензію  на  провадження  господарської  ді-
яльності  –  перевезення  пасажирів  автомобільним  тран-
спортом, перелік яких саме дозвільних документів водій 
не мав при собі станом на момент фіксування правопору-
шення.

У зв’язку з цими аргументами суд констатує, що скла-
дений стосовно водія протокол про адміністративне право-
порушення з порушенням вимог ст. 256 КУпАП належної 
сили не має і підлягає поверненню до Управління захисту 
економіки в Чернігівській області ДЗЕ для усунення до-
пущених недоліків. Крім того, суд вважає, що повернення 
протоколу  до УЗЕ  в  Чернігівській  області  для  усунення 
встановлених недоліків  є необхідним правовим  засобом, 
спрямованим на охорону прав особи, котра притягується 
до адміністративної відповідальності, й ефективним спо-
нуканням до подальшого сумлінного виконання обов’язків 
особою, уповноваженою складати протокол [11].

У багатьох судових рішеннях 2017–2019 рр. саме не-
доліки  оформлення  протоколу  про  адміністративне  пра-
вопорушення  –  провадження  господарської  діяльності 
щодо перевезення пасажирів без державної реєстрації як 
суб’єкта господарювання або без одержання ліцензії чи з 
порушенням умов ліцензування (ч. 1 ст. 164 КУпАП) – за-
значені  як  одна  з  підстав  повернення  матеріалів  справи 
на  доопрацювання  [12–14]  (після  доопрацювання  та  по-
вторного направлення справи у переважній більшості ви-
падків  проходять  строки  накладення  адміністративного 
стягнення) або закриття провадження у справі у зв’язку з 
відсутністю події та складу адміністративного правопору-
шення [15–17]. Тобто, неналежне оформлення протоколу 
про адміністративне правопорушення поліцейськими під-
розділів ДЗЕ дає підстави судам не притягувати до адміні-
стративної відповідальності правопорушників.

Висновки. Таким чином, взаємодія підрозділів Депар-
таменту захисту економіки з іншими суб’єктами у профі-
лактиці адміністративно караних порушень порядку про-
вадження господарської діяльності у сфері пасажирських 
перевезень здійснюється як під час проведення спільних 
профілактичних  заходів,  так  і  за  допомогою  реалізації 
адміністративно-юрисдикційних  повноважень.  Процесу-
альні зв’язки щодо передачі підрозділами ДЗЕ судам про-
філактично значущої інформації, яка зазвичай міститься у 
матеріалах справи про адміністративне правопорушення, 
охоплюються відносинами послідовної взаємодії у профі-
лактиці адміністративних правопорушень. Тому важливи-
ми є ретельна перевірка  інформації та  її належне проце-
суальне закріплення, передусім за допомогою належного 
оформлення  протоколу  про  адміністративне  правопору-
шення. Аналіз  судової  практики  свідчить  про  достатньо 
поширені  випадки  неповного  внесення  інформації  про 
обставини  делікту,  передбаченого  ч.  1  ст.  164  КУпАП, 
до  протоколу  про  адміністративне  правопорушення,  що 
може  призвести  до  уникнення  відповідальності  винною 
особою.

Для  підвищення  ефективності  складання  протоколів 
про адміністративні правопорушення поліцейськими під-
розділів ДЗЕ та передачі їх вчасно на розгляд суду необ-
хідно  актуалізувати  значення  адміністративно-юрисдик-
ційної діяльності у роботі поліцейських цих підрозділів. 
Цьому сприятиме внесення змін до Положення про Депар-
тамент  захисту  економіки Національної  поліції України, 
які безпосередньо закріпили б завдання щодо профілакти-
ки й адміністративного розслідування не лише правопору-
шень, пов’язаних із корупцією, але й інших адміністратив-
них деліктів у сфері економіки.
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ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ ПОДАТКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ: 
ПОНЯТТЯ, ВИДИ, ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ

ORGANIZATIONAL FORMS OF TAX ACTIVITY IN UKRAINE: 
CONCEPTS, TYPES, PECULIARITIES OF REALIZATION

Скороход І.В.,
кандидат юридичних наук, здобувач

Міжрегіональної Академії управління персоналом

У статті на підставі вивчення теорії права й аналізу чинного законодавства визначено поняття організаційних форм податкової ді-
яльності в Україні. З’ясовано види організаційних форм податкової діяльності в Україні. Уточнено особливості реалізації окремих органі-
заційних форм податкової діяльності в Україні.

Ключові слова: податкова діяльність, організаційні форми, види, поняття, податкові органи, планування, взаємодія, перевірка, по-
датковий кодекс.

В статье на основании изучения теории права и анализа действующего законодательства определено понятие организационных 
форм налоговой деятельности в Украине. Выяснено виды организационных форм налоговой деятельности в Украине. Уточнены особен-
ности реализации отдельных организационных форм налоговой деятельности в Украине.

Ключевые слова: налоговая деятельность, организационные формы, виды, понятие, налоговые органы, планирование, взаимо-
действие, проверка, налоговый кодекс.

In the article, on the basis of the study of the theory of law and the analysis of the current legislation, the concept of organizational forms of 
tax activity in Ukraine is defined. The types of organizational forms of tax activity in Ukraine are found out. Specifics of realization of separate 
organizational forms of tax activity in Ukraine are specified.

Key words: tax activity, organizational forms, types, concepts, tax bodies, planning, interaction, verification, tax code.

Поняття  «форми»  (лат.  forma)  позначає певну проти-
лежність «змісту» і «субстанції», а у давній філософії це 
поняття  мало  значення  «діючої  сили»,  того,  що  існує  в 
дійсності, творить матерію; <…> предметом форми є вну-
трішнє начало, що перетворює предмет у досконалість [1].

Під організаційними формами податкової діяльності в 
Україні  розуміють  зовнішню  сторону  її  реалізації,  тобто 

сукупність  її однорідних дій, які здійснюються у певних 
організаційних рамках, визначених законодавством. Інши-
ми словами, організаційні форми податкової діяльності – 
це однорідні дії податкових органів, через які досягаються 
їх завдання і реалізуються їх функції.

Проблема форм податкової діяльності є однією з най-
більш  дискусійних  у  сучасній юридичній  науці,  про що 
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свідчить  розмаїтість  думок щодо  питання  про  їх  класи-
фікацію.  Ми  розділяємо  думки  тих  вчених,  які,  на  наш 
погляд  є  найбільш  обґрунтованими,  конструктивними  і 
логічними, а саме розмежовують правові й організаційні 
форми податкової діяльності.

Мета  статті  полягає  у  дослідженні  поняття,  видів  та 
особливостей організаційних форм податкової діяльності 
в Україні. На основі поставленої мети необхідно вирішити 
такі основні завдання: з’ясувати поняття та види організа-
ційних форм податкової діяльності; розкрити особливості 
реалізації окремих організаційних форм податкової діяль-
ності.

Стаття базується на загальнонаукових методах: індук-
ції, дедукції, аналізу та синтезу, систематичному та струк-
турному  підході  до  вивчення  теоретичних  і  практичних 
аспектів формування організаційних форм податкової ді-
яльності в Україні.

Проблемами врегулювання податкової діяльності в Укра-
їні, організаційних форм діяльності займалися такі вчені, 
як: В.Т. Білоус, О.М. Бандурка, О.О. Бандурка, Ю.В. Гаруст,  
О.І. Добровольський, О.М. Курко, Н.А. Маринів, Д.Г. Му-
лявка,  О.В.  Онишко,  В.В.  Письменній,  Т.В.  Рекуненко, 
О.Ф. Фрицький, С.В. Шахов та багато інших.

Організаційні  форми  податкової  діяльності  не  вима-
гають повного  і суворого юридичного оформлення та не 
пов’язані з учиненням юридично значущих дій і прийнят-
тям правових актів.

У  сучасній  юридичній  літературі  є  багато  підходів 
до  видів  і  класифікації  організаційних  форм.  Зокрема,  
О.Ф.  Фрицький  виділяє  правові,  матеріально-технічні, 
організаційні  форми  і  проміжні  організаційно-право-
ві  форми  [2].  О.М.  Курко  обґрунтовує  існування  право-
вих,  організаційних  і  організаційно-правових  форм  [3].  
О.М. Бандурка вважає найдоцільніше розділяти форми на 
правові та не правові (організаційні) [4].

До організаційних форм податкової діяльності відно-
сять: планування, проведення нарад, засідань, конферен-
цій,  взаємодію,  перевірки,  податковий облік,  податковий 
контроль,  консультування,  роз’яснення  тих  чи  інших  за-
ходів, офіційні візити за кордон і робочі поїздки по країні, 
прес-конференції,  інтерв’ю, і багато інших дій, які допо-
магають  забезпеченню  ефективного  здійснення  податко-
вих функцій.

Планування податкової діяльності  здійснюється шля-
хом розробки та  затвердження у встановленому порядку 
плану  роботи  на  відповідний  рік  і  плану  роботи  на  пів-
річчя. За необхідності можуть складатися плани заходів за 
напрямами роботи та плани спільних заходів.

Планування  роботи  структурного  підрозділу  здій-
снюється шляхом розробки і підписання його керівником 
квартального плану роботи структурного підрозділу.

Основні  вимоги,  строки  та  процедура  складання,  за-
твердження планів роботи та звітів про  їх виконання ре-
гламентуються Примірним порядком поточного плануван-
ня діяльності, який затверджується наказом ДФС України 
від 10 жовтня 2014 р. № 180.

Наради  та  інші  види  засідань  у  податкових  органах 
проводяться з метою розгляду питань щодо їх діяльності, 
організації та результатів роботи структурних підрозділів, 
прийняття обґрунтованих управлінських рішень тощо.

Можуть проводитися: апаратні наради; наради за учас-
ті керівництва податкового органу; службові наради; між-
відомчі наради; семінари, семінари-наради для платників 
податків. Організація проведення  зазначених нарад  здій-
снюється відповідно до Порядку організації та проведен-
ня нарад у Державній фіскальній службі України, затвер-
дженого наказом ДФС від 05 вересня 2014 р. № 111 «Про 
затвердження порядків проведення нарад у ДФС України» 
зі змінами.

Питання про присутність представників засобів масо-
вої  інформації  та  надання  дозволу  на  проведення  кіно-, 

відео-,  фотозйомок  і  звукозапису  у  приміщенні,  де  від-
бувається  нарада,  вирішується  начальником  податкового 
органу або іншим головуючим за погодженням із началь-
ником.

Апаратні наради проводяться начальником (за відсут-
ності – особою, яка тимчасово виконує його обов’язки) у 
визначений ним день і час. Формат проведення апаратної 
наради (порядок денний, склад учасників, час проведення 
тощо) визначається начальником. Проект порядку денно-
го проведення апаратної наради формується підрозділом 
організаційної роботи та доводиться у встановленому по-
рядку учасникам апаратної наради.

Організація  проведення  інших  нарад,  підготовка  по-
рядку  денного,  списків  учасників,  інших  матеріалів,  не-
обхідних для проведення наради, оформлення протоколу 
покладається  на  структурний  підрозділ  за  визначенням 
керівництва (або з ініціативи якого вона проводиться). Рі-
шення, прийняті на нарадах,  оформляються протоколом, 
який підписується головуючим на нараді.

Доручення, надані на нарадах, підлягають виконанню 
з моменту їх оголошення.

Протокол  наради,  підписаний  керівництвом  податко-
вого органу, у день його підписання разом із розрахунком 
розсилки  передається  структурним  підрозділом,  відпові-
дальним за оформлення протоколу наради, до підрозділу 
організаційної роботи (спеціаліста) на реєстрацію в авто-
матизованій системі документообігу, постановку на авто-
матизований контроль і здійснення контролю за його ви-
конанням.

Підрозділ  організаційної  роботи  забезпечує  доведен-
ня в електронному вигляді протоколу наради керівництву, 
структурним  підрозділам  відповідно  до  розрахунку  роз-
силки. Протокол наради за участі представників місцевих 
органів виконавчої влади, консультативно-дорадчих орга-
нів  тощо надсилається  зазначеним органам структурним 
підрозділом, що готував відповідний протокол.

Взаємодія податкових органів з органами виконавчої 
влади  та  місцевого  самоврядування,  підприємствами, 
установами, організаціями, засобами масової інформації 
тощо здійснюється шляхом розробки, погодження спіль-
них  наказів,  угод,  порядків,  протоколів  та  інших  доку-
ментів.

У разі надходження доручення (повідомлення) на (про) 
проведення перевірки від Рахункової палати України, пра-
воохоронних  органів  та  інших  органів,  уповноважених 
відповідно  до  законодавства  на  проведення  перевірок, 
підрозділом  інфраструктури  (спеціалістом)  невідкладно 
здійснюється  реєстрація  та  попередній  розгляд  такого 
документа,  формується  проект  резолюції  з  визначенням 
відповідальних – першого заступника, заступника началь-
ника податкового органу та структурних підрозділів (спе-
ціалістів) – виконавців, до компетенції яких належать пи-
тання перевірки, та надається на розгляд начальнику або 
особі, котра тимчасово виконує його обов’язки.

Якщо перевірка передбачається за кількома напрямами 
діяльності, то головний виконавець визначається за кож-
ним напрямом перевірки окремо.

Головний  виконавець  додатково  інформує  (в  письмо-
вому або електронному вигляді): підрозділ внутрішнього 
аудиту про початок  і хід проведення перевірок територі-
альними підрозділами Рахункової  палати, Державної  ау-
диторської  служби,  Національного  агентства  України  з 
питань державної служби та Пенсійного фонду України, 
а  також  підрозділ  фінансування,  бухгалтерського  обліку 
про  проведення  перевірок  з  питань фінансово-господар-
ської діяльності; оперативний підрозділ податкового орга-
ну протягом робочого дня з дня початку перевірки терито-
ріальними  підрозділами Міністерства  внутрішніх  справ, 
Генеральної  прокуратури  та  Служби  безпеки  України  з 
питань службової або розшукової діяльності та про хід її 
проведення.
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Після  закінчення  перевірок  надсилається  до  струк-
турних підрозділів вищого податкового органу копії актів 
(довідок)  про  їх  результати  у  дводенний  термін  після  їх 
отримання від перевіряючих органів.

У разі виявлення за результатами перевірки недоліків у 
встановленому порядку готуються заходи щодо усунення 
порушень, виявлених під час перевірки, про проведену ро-
боту інформується орган, що проводив перевірку.

Стосовно  перевірок,  які  здійснюють  податкові  орга-
ни,  то  протягом  2017  р.  роботодавцям,  які  порушували 
податкове законодавство при виплаті заробітної плати та 
інших доходів фізичним особам, донараховано до сплати  
819 млн грн.

Із  загальної  донарахованої  суми  майже  664  млн  грн 
становить податок на доходи фізичних осіб, 122 млн грн – 
єдиний внесок і понад 33 млн грн – військовий збір.

Загалом  під  час  перевірок  порушення  законодав-
ства  встановлено  в  60%  перевірених  суб’єктів  господа- 
рювання.

За рахунок вжитих заходів податкового контролю було 
виявлено близько 5 тис. найманих осіб, праця яких вико-
ристовувалася  роботодавцем  без  оформлення  трудових 
відносин.

Фахівці податкових органів України у складі робочих 
груп із питань легалізації виплати заробітної плати та за-
йнятості  населення,  створених  за  ініціативою  місцевих 
органів виконавчої влади, здійснювали обстеження вироб-
ничих,  торгових приміщень юридичних  і фізичних осіб, 
місць  здійснення підприємницької діяльності.  За резуль-
татами  проведеної  роз’яснювальної  роботи  роботодавці 
уклали додатково майже 41 тис. трудових угод  із найма-
ними працівниками.

За результатами вжитих податковими органами заходів 
залучено до державної реєстрації майже 26 тис. громадян, 
які  здійснювали  підприємницьку  діяльність  без  реєстра-
ції. До бюджету додатково сплачено понад 19 млн грн по-
датків.

Звернемо увагу також і на сучасну систему податково-
го обліку в Україні, яка є недосконалою, вимагає доробки, 
аналізу.

Податковий кодекс України розглядає податковий об-
лік як систему обов’язкових форм і методів відображення 
платниками податків результатів господарської діяльності 
або інших об’єктів, пов’язаних із визначенням податкових 
зобов’язань із відповідних податків і зборів (обов’язкових 
платежів) [5].

Головний недолік сучасного поточного обліку – значна 
недооцінка, а точніше, неповне забезпечення систем опо-

даткування. Наявна криза податкового обліку, що виявля-
ється в існуванні двох протилежних позицій. Одні науков-
ці заперечують необхідність існування податкового обліку 
і пропонують обмежитися використанням бухгалтерсько-
го обліку, інші – відстоюють необхідність його існування.

Податковий облік регламентується податковим законо-
давством і формує інформаційну базу для реалізації фіс-
кальної та регуляторної функції держави. Бухгалтерський 
облік містить достовірну інформацію про фінансовий стан 
суб’єкта господарювання. Внаслідок відсутності єдиного 
джерела інформації стосовно фінансового стану суб’єктів 
господарювання  та  їх  взаємодії  з  державою  з  приводу 
сплати податків можна констатувати недооблік оподатку-
вання.

Взаємодія  податкових  органів  з  іншими  органами 
державної влади та місцевого самоврядування полягає у 
здійсненні ними спільної діяльності у вирішені проблем 
податкової сфери.

Взаємодія  з  платниками  податків  здійснюється  через 
електронний  кабінет  платника  податків.  Робота  з  елек-
тронним  сервісом  здійснюється  на  безоплатній  основі  у 
режимі реального часу з персонального комп’ютера плат-
ника податків, підключеного до Інтернету, шляхом автен-
тифікації  з  використанням  електронного  цифрового  під-
пису й авторизації такого платника.

Взаємодія податкового органу із засобами масової ін-
формації та громадськістю задовольняється шляхом:

– забезпечення співпраці з інститутами громадянсько-
го суспільства, представниками бізнес-спільноти, сприян-
ня участі громадськості у реалізації державної політики за 
напрямами податкової діяльності України;

–  організації  роз’яснювальної  роботи  у  ЗМІ  щодо 
практики застосування законодавства з питань, що нале-
жить до компетенції податкового органу;

– участі у забезпеченні єдиної інформаційної політики 
ДФС України та її територіальних органів;

– інформування громадськості про реалізацію податко-
вої політики через мережу Інтернет;

– інформування суспільства про показники роботи, на-
прями та підсумки діяльності;

– моніторингу й аналізу інформаційного простору.
Податкові органи та їх посадові особи співпрацюють зі 

ЗМІ на засадах рівності, не чинять на них будь-якого тис-
ку і не втручаються у їх виробничий процес. Координація 
роботи щодо взаємодії із засобами масової інформації та 
громадськістю, участі у забезпеченні єдиної  інформацій-
ної  політики  покладається  на  підрозділи  організаційної 
роботи.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ НА АВТОМОБІЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ 
ПІД ЧАС ПЕРЕВЕЗЕНЬ ПАСАЖИРІВ НА МІСЬКОМУ ТА МІЖМІСЬКОМУ ТРАНСПОРТІ

PECULIARITIES OF SAFETY IN ROAD TRANSPORT DURING TRANSPORTATION 
OF PASSENGERS IN URBAN AND INTERURBAN TRANSPORT

Скрипа Є.В.,
кандидат юридичних наук,

докторант кафедри поліцейського права
Національної академії внутрішніх справ

У статті на основі аналізу наукових поглядів вчених і норм чинного законодавства України розглянуто окремі особливості забез-
печення безпеки на автомобільному транспорті під час перевезень пасажирів на міському та міжміському транспорті. Наголошено на 
необхідності здійснення комплексних заходів, спрямованих на забезпечення безпеки на автомобільному транспорті під час перевезень 
пасажирів на міському та міжміському транспорті.

Ключові слова: забезпечення безпеки, автомобільний транспорт, перевезення пасажирів, міський і міжміський транспорт.

В статье на основе анализа научных взглядов ученых и норм действующего законодательства Украины рассмотрены отдельные 
особенности обеспечения безопасности на автомобильном транспорте при перевозках пассажиров в городском и междугородном транс-
порте. Отмечена необходимость осуществления комплексных мер, направленных на обеспечение безопасности на автомобильном 
транспорте при перевозках пассажиров в городском и междугородном транспорте.

Ключевые слова: обеспечение безопасности, автомобильный транспорт, перевозки пассажиров, городской и междугородний 
транспорт.

In the article on the basis of the analysis of scientific views of scientists and the norms of the current legislation of Ukraine certain aspects of 
ensuring safety in road transport during transportation of passengers in urban and intercity transport are considered. The necessity of complex 
measures aimed at ensuring safety in road transport during transportation of passengers on urban and interurban transport is emphasized.

Key words: safety, road transport, passenger transportation, city and long-distance transport.

Постановка проблеми.  Автомобільний  транспорт  у 
всі часи цілком природно вважався джерелом підвищеної 
небезпеки. Особливої небезпеки такий транспорт набуває 
в разі перевезення значної кількості пасажирів. Зокрема, 
як слушно зауважують із цього приводу вчені-правознав-
ці, людина, котра скористалася послугами транспортного 
засобу, перебуває в зоні підвищеної небезпеки. Зважаючи 
на те, що відносна кількість загиблих від дорожньо-тран-
спортних пригод в Україні у 7–10 разів більша, ніж у роз-
винених  країнах  [1,  с.  312],  питання,  пов’язані  із  забез-
печенням безпеки на  автомобільному транспорті під час 
перевезення пасажирів на міському та міжміському тран-
спорті, набувають особливої актуальності. Встановлення 
особливостей  забезпечення  безпеки  у  цій  сфері  суспіль-
них відносин сприятиме підвищенню ефективності діяль-
ності компетентних суб’єктів, а також дозволить сформу-
вати пропозиції щодо покращення нормативно-правового 
регулювання таких правовідносин.

Стан дослідження. З моменту набуття Україною ста-
тусу незалежної держави проблемі забезпечення безпеки 
на  автомобільному транспорті приділяла увагу ціла низ-
ка науковців, зокрема: Г.В. Шкарівський, В.Ю. Шмельов, 
О.С.  Дем’янюк,  В.О.  Хитрик,  А.А.  Кашканов,  О.Г.  Гри-
сюк, В.М. Торлін, В.Ф. Анісімов, В.М. Ребедайло, Г.В. Га-
лімшина, О.Ю. Салманова, А.О. Собакарь, Є.С. Кузнєцов 
та багато інших. Однак, незважаючи на чималу кількість 
наукових розробок, малодослідженим залишається питан-
ня особливостей забезпечення безпеки на автомобільному 
транспорті  під  час  перевезень пасажирів  на міському  та 
міжміському транспорті.

Саме  тому мета статті  –  розглянути  особливості  за-
безпечення безпеки на автомобільному транспорті під час 
перевезень пасажирів на міському  та міжміському  тран-
спорті.

Виклад основного матеріалу. Однією  з  проблем  за-
безпечення безпеки на автомобільному транспорті під час 
перевезень пасажирів на міському  та міжміському  тран-
спорті, яку насамперед слід вказати, є  значне переванта-
ження автобусів  самими пасажирами, що можна спосте-

рігати  в  часи  «пік»,  коли  громадяни  прямують  до  своїх 
робочих  місць  і  в  зворотному  напрямку.  Зазначимо,  що 
відповідно до ст. 35 Закону України «Про автомобільний 
транспорт», на відміну від міжміських пасажирських пе-
ревезень, на міських маршрутах дозволяється перевозити 
стоячих пасажирів автобусами, які за своєю конструкцією 
мають місця для стоячих пасажирів, у кількості, передба-
ченій  технічною  характеристикою  транспортного  засобу 
та  визначеній  у  реєстраційних  документах  на  цей  тран-
спортний засіб [2]. На практиці приписи зазначеної норми 
постійно порушуються, і щоб побачити це, немає необхід-
ності проводити якісь спеціальні дослідження – достатньо 
один раз скористатися автобусом, який здійснює переве-
зення  пасажирів  у  режимі  маршрутного  таксі.  Згідно  зі  
ст. 1 Закону України «Про автомобільний транспорт», пе-
ревезення пасажирів у режимі маршрутного таксі станов-
лять перевезення пасажирів на міському чи приміському 
автобусному маршруті загального користування за розкла-
дом руху, в якому визначається час відправлення автобусів 
із початкового та кінцевого пунктів маршруту з висадкою 
й  посадкою  пасажирів  чи  громадян  на  їхню  вимогу  на 
шляху прямування автобуса в місцях, де це не заборонено 
правилами дорожнього руху [2].

У контексті наведеного доволі цікавою виглядає пози-
ція Г.К. Голубевої, яку вона сформулювала в дослідженні, 
присвяченому  особливостям  адміністративно-правової 
кваліфікації порушень водіями правил експлуатації авто-
транспортних  засобів.  Так,  проаналізувавши  ситуацію, 
вчена  робить  висновок  стосовно  того,  що  надзвичайно 
великий обсяг щоденних пасажирських перевезень, здій-
снюваних наведеним видом транспортних засобів загаль-
ного користування, та пропорційна йому економічна при-
бутковість  цього  виду  послуг  –  усе  це  зумовлює  доволі 
неоднозначне ставлення з боку як водіїв, так і пересічних 
громадян до вимоги забезпечити кожного пасажира марш-
рутного таксі місцем для сидіння. Практично в будь-якому 
маршрутному транспортному засобі стоячі місця для па-
сажирів, передбачені його технічною конструкцією, вико-
ристовуються з повним завантаженням. Доволі часто для 
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людини є проблемою потрапити в таксомотор, не кажучи 
вже про додаткові зручності. Довжелезні черги на зупин-
ках в час «пік» – наочне тому підтвердження [3, с. 137].

Наведену  проблему  зобов’язані  розв’язувати  під  час 
своєї  повсякденної  діяльності  суб’єкти,  уповноважені 
державою  на  здійснення  контрольних  заходів.  Зокрема, 
як випливає з аналізу ст. 6 Закону України «Про автомо-
більний  транспорт»,  державному  контролю  підлягають 
усі транспортні  засоби українських та  іноземних переві-
зників, що здійснюють автомобільні перевезення пасажи-
рів і вантажів на території України. Державний контроль 
автомобільних  перевізників  на  території  України  здій-
снюється  шляхом  проведення  планових,  позапланових 
і  рейдових перевірок. Планові перевірки проводяться не 
частіше одного разу на рік. Орган державного контролю 
не  пізніше,  ніж  за  10  календарних  днів  до  початку  про-
ведення планової перевірки, письмово повідомляє про це 
автомобільного перевізника, якого перевірятиме. У свою 
чергу, позапланові перевірки проводяться лише на підста-
ві заяви (повідомлення в письмовій формі) про порушен-
ня автомобільним перевізником вимог законодавства про 
автомобільний транспорт уповноваженими особами орга-
нів, яким надано право здійснення державного контролю, 
з метою перевірки наведених фактів і виконання припису 
про  порушення  зазначеного  законодавства.  Наприкінці 
рейдові  перевірки  дотримання  вимог  законодавства  про 
автомобільний  транспорт  під  час  виконання  перевезень 
пасажирів  і  вантажів  автомобільним  транспортом  здій-
снюються шляхом зупинки транспортного засобу або без 
такої зупинки посадовими особами центрального органу 
виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної по-
літики з питань безпеки на наземному транспорті та його 
територіальних органів,  які мають право  зупиняти  тран-
спортний засіб у форменому одязі за допомогою сигналь-
ного диска (жезла) відповідно до порядку, затвердженого 
Кабінетом Міністрів України. У разі проведення позапла-
нових і рейдових перевірок автомобільний перевізник, що 
перевірятиметься, про час проведення перевірки не інфор-
мується [2].

З огляду на наведені правові приписи найбільш ефек-
тивним видом державного контролю в сфері перевезення 
пасажирів  автомобільним  транспортом  є  рейдова  пере-
вірка, яку сам законодавець у ст. 1 Закону України «Про 
автомобільний транспорт» називає «перевірка на дорозі», 
що здійснюється стосовно транспортного засобу суб’єкта 
господарювання на маршруті руху в будь-який час з ура-
хуванням  інфраструктури:  автовокзалів,  автостанцій,  ав-
тобусних  зупинок,  місць  посадки  та  висадки  пасажирів, 
стоянок  таксі  та  транспортних  засобів,  місць  наванта-
ження  та  розвантаження  вантажних  автомобілів,  контр-
ольно-вагових комплексів та інших об’єктів, що викорис-
товуються  суб’єктами  господарювання  для  забезпечення 
діяльності автомобільного транспорту [2].

Задля  визначення  процедури  здійснення  державного 
контролю  за  додержанням  суб’єктами  господарювання, 
котрі  провадять  діяльність  у  сфері  автомобільного  тран-
спорту,  вимог  законодавства  про  автомобільний  тран-
спорт,  норм  і  стандартів  щодо  організації  перевезень 
пасажирів  і  вантажів  автомобільним  транспортом,  норм 
міжнародних  договорів  про  міжнародне  автомобільне 
сполучення,  виконанням  умов  перевезень,  визначених 
дозволом  на  перевезення  на  міжобласних  автобусних 
маршрутах,  і  відповідністю  виду  перевезень,  відповід-
них ліцензій, Кабінетом Міністрів України було прийнято 
постанову від 06 листопада 2006 р. № 1567, якою затвер-
джено Порядок здійснення державного контролю на авто-
мобільному  транспорті.  Згідно  з  п.  3  наведеного  норма-
тивно-правового акта органами державного контролю на 
автомобільному транспорті є Державна служба України з 
безпеки на транспорті [4] (далі – Укртрансбезпека). Згідно 
з Положенням «Про Державну службу України з безпеки 

на транспорті», затвердженим постановою Кабінету Міні-
стрів України від 11 лютого 2015 р. № 103, Укртрансбез-
пека є центральним органом виконавчої влади, діяльність 
якого  спрямовується  й  координується  Кабінетом  Міні-
стрів України через Міністра інфраструктури і який реа-
лізує державну політику  з питань безпеки на наземному 
транспорті.  Основними  завданнями  Укртрансбезпеки  є: 
реалізація державної політики з питань безпеки на авто-
мобільному транспорті  загального користування, місько-
му  електричному,  залізничному  транспорті;  внесення  на 
розгляд Міністра інфраструктури пропозицій щодо забез-
печення формування державної політики з питань безпеки 
на автомобільному, міському електричному, залізничному 
транспорті; здійснення державного нагляду (контролю) за 
безпекою на автомобільному, міському електричному, за-
лізничному транспорті; надання в передбачених законом 
випадках адміністративних послуг у сфері автомобільно-
го, міського електричного, залізничного транспорту [5].

У Порядку здійснення державного контролю на авто-
мобільному  транспорті  зазначено, що  рейдова  перевірка 
додержання суб’єктом господарювання законодавчих ви-
мог здійснюється на підставі щотижневого графіка, який 
затверджує керівник Укртрансбезпеки або її територіаль-
ного органу з урахуванням стану аварійності, періоду, що 
пройшов від попередньої перевірки, забезпечення належ-
ного рівня транспортного обслуговування в окремих регіо-
нах, інформації про діяльність осіб, які незаконно надають 
послуги з перевезень, перевірки дотримання умов переве-
зень, визначених дозволом (договором) на перевезення, та 
інших обставин. Рейдові перевірки можуть проводитися із 
залученням посадових осіб відповідного підрозділу Наці-
ональної поліції, Укравтодору, органу місцевого самовря-
дування та / або місцевої держадміністрації, підприємств, 
установ та організацій, що належать до сфери управлін-
ня  Укртрансбезпеки,  та  власників  (балансоутримувачів) 
пунктів габаритно-вагового контролю (за погодженням із 
їх керівниками). У п. 15 вищенаведеного нормативно-пра-
вового акта вказано, що під час рейдової перевірки переві-
ряється виключно: наявність документів, на підставі яких 
здійснюються  перевезення  автомобільним  транспортом; 
додержання  законодавчих  вимог  щодо  міжнародних  пе-
ревезень;  додержання  водієм  вимог  Європейської  угоди 
щодо роботи екіпажів транспортних засобів, що викону-
ють міжнародні  автомобільні  перевезення;  відповідність 
зовнішнього та внутрішнього спорядження (екіпірування) 
транспортного  засобу  встановленим  вимогам;  оснащен-
ня  таксі  справним  таксометром;  відповідність  кількості 
пасажирів,  котрі  перевозяться,  відомостям,  зазначеним 
у  реєстраційних  документах,  або  нормам,  передбаченим 
технічною характеристикою транспортного засобу; додер-
жання водієм автобуса затвердженого розкладу та марш-
руту руху; наявність у всіх пасажирів квитків на проїзд і 
квитанцій на перевезення багажу, а в разі пільгового про-
їзду – відповідного посвідчення; додержання водієм режи-
му праці та відпочинку, а також вимоги щодо наявності в 
автобусі двох водіїв у разі перевезення пасажирів на від-
стань 500 і більше кілометрів або перевезення організова-
них груп дітей за маршрутом, який виходить за межі на-
селеного пункту та має протяжність понад 250 кілометрів; 
виконання  водієм  інших  вимог  Правил  надання  послуг 
пасажирського автомобільного транспорту та Правил пе-
ревезень вантажів автомобільним транспортом в Україні, 
інших нормативно-правових актів [4].

Як випливає з аналізу наведених законодавчих припи-
сів, під час рейдової перевірки повинна бути перевірена 
кількість пасажирів автобусів на відповідність до встанов-
лених вимог. Проте на практиці цей законодавчий припис 
не  діє,  оскільки  щодня  кожен,  хто  переміщується  авто-
бусними маршрутами, зіштовхується з ситуацією щодо їх 
переповнення.  Також  слід  звернути  увагу  на  відсутність 
законодавчих  приписів  щодо  можливості  здійснення  на 
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дорозі (під час рейдових перевірок) перевірки компетент-
ними суб’єктами технічного стану транспортних засобів, 
за допомогою яких здійснюється перевезення пасажирів. 
Такий  аспект  здійснення  контрольних  заходів  повинен 
бути врегульований на  законодавчому рівні, що, вважає-
мо,  вкрай  позитивно  вплине  на  ефективність  діяльності 
щодо забезпечення безпеки на автомобільному транспорті 
під час перевезень пасажирів на міському та міжміському 
транспорті. До речі, в Стратегії підвищення рівня безпеки 
дорожнього руху в Україні на період до 2020 р., схваленій 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 черв-
ня 2017 р. № 481-р,  одним  із  дієвих  заходів  забезпечен-
ня  безпеки  досліджуваної  сфери  правовідносин  визнано 
запровадження  проведення  перевірки  технічного  стану 
транспортних засобів під час їх експлуатації на дорозі [6].

Говорячи  про  проблематику  переповнення  автобусів, 
що слідують міськими та міжміськими маршрутами, наве-
демо позицію Г.К. Голубєвої, котра зазначає, що фактично 
в подібному стані справ тією чи іншою мірою зацікавлені 
практично всі учасники відповідних соціально-економіч-
них  відносин.  З  погляду  водіїв  і  власників  маршрутних 
таксомоторів,  за умови жорсткого контролювання місце-
вою  владою  цін  за  проїзд,  з  одного  боку,  та  постійного 
зростання цін на паливно-мастильні матеріали – з іншого, 
перевезення пасажирів у кількості, що не перевищує чис-
ло місць для  сидіння,  є  нерентабельним. Те  саме,  заува-
жує вчена, можна сказати й про міську владу, яка взагалі 
опиняється  перед  майже  нерозв’язним  «переплетінням» 
проблем:  задовольнити  економічні  вимоги  маршрутних 
перевізників;  забезпечити  якомога  дешевший  проїзд  у 
транспорті  загального  користування  для  громадян;  ви-
рішити  транспортне  питання.  Об’єктивна  неможливість 
вирішити  окреслену  проблематику  силовими  й  адміні-
стративними  методами  змушує  органи  місцевої  влади, 
самоврядування, а також правоохоронні органи на місцях 
«заплющувати очі» на численні порушення вимог законо-
давства.  Наприкінці  вчена  взагалі  пропонує  викреслити 
подібні  законодавчі  вимоги,  а  проблему,  що  має  місце, 
ігнорувати на цьому етапі розвитку суспільних відносин  
[3, с. 137–138].

Вважаємо,  що  таку  позицію  категорично  не  можна 
підтримувати.  Зокрема,  виникає  цілком  логічне  питання 
стосовно  відсутності  аналогічної  проблематики  в  роз-
винутих  європейських  країнах.  Ця  проблема  не  тільки 
впливає  на  комфортність  пасажирських  перевезень,  а  й 
на  їх  безпечність.  За  статистичними даними,  у  4,8% до-
рожньо-транспортних пригодах у 2018 р. зафіксовано па-
діння пасажирів [7]. Саме тому в цьому напрямі потрібно 
запроваджувати  дієві  методи  контролю,  забезпечувати 
ефективність проведення рейдових перевірок, більш від-
повідально  ставитися до  їх  результатів  усім без  винятку 
посадовим особам. На нашу думку, має місце «заплющу-
вання очей» не, як це зазначає Г.К. Голубєва, у зв’язку із 
неможливістю розв’язання проблеми на сучасному етапі 
розвитку  цих  відносин  і  держави  загалом,  а  у  зв’язку  із 
наявністю корупційних складників, оскільки ринок авто-
мобільних  перевезень  є  доволі  прибутковим  і  внаслідок 
цього – спокусливим для багатьох осіб.

Ще  одна  проблема,  яку  слід  розглядати  як  особли-
вість забезпечення безпеки на автомобільному транспорті 
під час перевезень пасажирів на міському та міжмісько-
му  транспорті,  – питання,  пов’язані  з  діяльністю одного 
з  основних  суб’єктів  цих  суспільних  відносин. У  цьому 
разі йдеться про такого суб’єкта, як водій автобуса. На цей 
аспект досліджуваних правовідносин неодноразово звер-
тали свою увагу й окремі з учених-правознавців. Зокрема, 
Г.В. Галімшина серед основних факторів, що зумовлюють 
високий  рівень  аварійності  на  пасажирському  автомо-
більному  транспорті  в  Україні,  називає,  зокрема,  недо-
статню  кваліфікацію  та  низьку  транспортну  дисципліну 
водіїв  автобусів.  Вчена  наголошує,  що  серед  факторів, 

які сприяють зростанню основних показників аварійності 
на  цьому  виді  транспорту,  слід  розглядати  незнання  або 
свідоме  ігнорування  перевізниками  вимог  нормативних 
актів у сфері функціонування автомобільного транспорту  
[8, с. 21–23].

Зазначену проблему умовно можна поділити на декіль-
ка  складників.  По-перше,  йдеться  про  низьку  культуру 
всіх учасників дорожнього руху, в т. ч. і водіїв автобусів. 
І в цьому напрямі державі необхідно проводити низку за-
ходів щодо її підвищення. Що стосується досліджуваного 
випадку – здійснення дієвих контрольних заходів. Зокре-
ма, в Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху 
в Україні на період до 2020 р. серед заходів, направлених 
на  забезпечення  безпеки  перевезення  пасажирів  комер-
ційним автомобільним транспортом, називається запрова-
дження здійснення сучасного дистанційного моніторингу 
руху транспортних засобів із використанням системи GPS 
[6]. Вважаємо, що повноцінна реалізація лише цього  за-
ходу  дозволить  значно  зменшити  рівень  аварійності  на 
цьому виді транспорту.

По-друге, йдеться про питання, пов’язані з організаці-
єю праці водіїв автобусів. Так, відповідно до ст. 18 Закону 
України «Про автомобільний транспорт» з метою органі-
зації безпечної праці й ефективного контролю за роботою 
водіїв  транспортних  засобів  автомобільні  перевізники 
зобов’язані:  організовувати  роботу  водіїв  транспортних 
засобів, режими їх праці та відпочинку відповідно до ви-
мог законодавства України;  здійснювати заходи, спрямо-
вані  на  забезпечення  безпеки  дорожнього  руху;  забезпе-
чувати виконання вимог законодавства з питань охорони 
праці; здійснювати організацію та контроль за своєчасним 
проходженням водіями медичного огляду, забезпечувати їх 
санітарно-побутовими приміщеннями й обладнанням [2]. 
Більшість із наведених законодавчих приписів на практиці 
не реалізуються належним чином. Особливо це стосується 
водіїв автобусів, які здійснюють перевезення пасажирів у 
режимі маршрутного таксі. Такі особи не тільки позбавле-
ні місць відпочинку, а й відпочинку взагалі, вони не мають 
можливості нормально справляти свої фізіологічні потре-
би, оскільки для цього повністю відсутні необхідні умови. 
На більшості таких маршрутів на жодній із зупинок немає 
відповідних санітарних приміщень. Такі умови праці в су-
купності  із вкрай незадовільним технічним станом тран-
спортного  засобу,  за  допомогою  якого  водію  доводиться 
щодня по декілька годин поспіль здійснювати перевезення 
пасажирів,  створюють  реальну  небезпеку  настання  ава-
рійної ситуації внаслідок перевтоми водія.

Висновок. Таким чином, забезпечення безпеки на ав-
томобільному  транспорті  під  час  перевезень  пасажирів 
на міському та міжміському транспорті сьогодні є одним 
із  найважливіших  питань,  що  безпосередньо  впливає 
на  стан  забезпечення  безпеки  на  автомобільному  тран-
спорті  взагалі.  На  такий  стан  речей  впливають  декілька 
взаємопов’язаних  чинників:  популярність  цього  виду 
транспортних  послуг,  зокрема  кількість  осіб,  які  щодня 
користуються ними;  статистичні  дані  стосовно  кількості 
дорожньо-транспортних пригод за участю автомобільного 
транспорту, за допомогою якого здійснюються автомобіль-
ні  перевезення  на  міському  та  міжміському  транспорті; 
кількість постраждалих, у т. ч. загиблих, від таких пригод 
осіб. Усе це  зумовлює необхідність  здійснення  комплек-
сних заходів, спрямованих на забезпечення безпеки на ав-
томобільному транспорті під час перевезень пасажирів на 
міському та міжміському транспорті. Належна реалізація 
таких заходів повинна бути здійснена з урахуванням осо-
бливостей, що мають місце у сфері суспільних відносин 
щодо забезпечення безпеки на автомобільному транспорті 
під час перевезень пасажирів на міському та міжміському 
транспорті, зокрема: значної кількості нормативно-право-
вих актів із превалюванням актів підзаконного характеру, 
які регламентують цю сферу суспільних відносин; вкрай 
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незадовільний  технічний  стан  автобусів;  переповнення 
автобусів, що здійснюють перевезення пасажирів міськи-
ми та міжміськими маршрутами, особливо тих, які  здій-
снюють перевезення в режимі маршрутного таксі; низька 
культура водіїв автобусів; незадовільний стан організації 

праці та відпочинку водіїв автобусів; неефективність здій-
снення уповноваженими державою органами, насамперед 
органами та посадовими особами Укртрансбезпеки, захо-
дів державного контролю за автомобільними перевезення-
ми пасажирів міським і міжміським транспортом.
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Статтю присвячено дослідженню правового регулювання відповідальності за порушення податкового законодавства. Основну увагу 
приділено інституту вини як елементу складу податкового правопорушення. Здійснено аналіз вітчизняної судової практики та порівняння 
національного законодавства із зарубіжним в аспекті закріплення і визначення вини.
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Статья посвящена исследованию правового регулирования ответственности за нарушение налогового законодательства. Основное 
внимание уделено институту вины как элементу состава налогового правонарушения. Осуществлен анализ отечественной судебной 
практики. Проведено сравнение национального законодательства с зарубежным в аспекте закрепления и определения вины.
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The article is devoted to the study of legal regulation of liability for violation of tax legislation. The main attention is paid to the institute of guilt 
as an element of the tax offense. The analysis of domestic jurisprudence is made. Comparison of national legislation with foreign countries in 
terms of consolidation and definition of guilt.

Key words: tax offense, tax liability, presumption of innocence, elements of the tax offense, wine.

Постановка проблеми. Однією  з  важливих умов  за-
безпечення  законності  та  дисципліни  в  будь-якій держа-
ві  є  існування  юридичної  відповідальності.  Як  зазначав  
С.М.  Братусь,  обов’язок  без  відповідальності  –  це юри-
дичне ніщо, лише благе побажання [1, с. 72]. Відповідаль-
ність відіграє особливу роль у політичному, економічному, 
соціальному житті держави та суспільства.

Ст.  67  Конституції  України  встановлює  обов’язок 
кожного  сплачувати  податки  і  збори  в  порядку  і  розмі-
рах, встановлених законом [2]. У 2010 р. вказані консти-
туційні положення були деталізовані на рівні кодифікова-
ного нормативно-правового акта – Податкового кодексу 

України (далі – ПК України), який встановлює і загальні 
засади  притягнення  до  відповідальності  за  порушення 
податкового  законодавства.  Дослідження  інституту  від-
повідальності  за  порушення  норм  податкового  законо-
давства  та  вини  як  категорії  податкового  права  є  акту-
альним  з  огляду  на  дотримання  чинного  законодавства 
та належне виконання платниками податків покладених 
на них обов’язків, забезпечення стабільності надходжень 
до бюджету та, як наслідок, ефективного виконання дер-
жавою власних функцій.

Стан опрацювання. Питання визначення податково-
го правопорушення та його складу досліджували у своїх 
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працях О.А. Музика-Стефанчук, М.О. Федоров, А.Й Іван-
ський, Д.О. Гетманцев, Н.Ю. Онищук, а також інші вчені.

Мета статті полягає  у  дослідженні  чинного  подат-
кового  законодавства  України  та  зарубіжних  країн,  що 
встановлює засади відповідальності за порушення подат-
кового законодавства, а також в аналізі інституту вини як 
складової частини суб’єктивної сторони податкового пра-
вопорушення.

Виклад основного матеріалу. У вітчизняній науці від-
сутній єдиний підхід до розуміння юридичної відповідаль-
ності.  Кожен  автор  намагається  визначити  її  по-своєму, 
підкреслюючи  ті  її  сторони,  які  вважає  визначальними. 
Більшість  науковців  розуміють  юридичну  відповідаль-
ність як міру державного примусу або ототожнюють  її  з 
покаранням  за правопорушення.  Інша  група дослідників 
розглядає юридичну відповідальність як охоронне право-
відношення, як застосування до осіб, котрі вчинили пра-
вопорушення,  передбачених  законом  заходів  примусу  у 
встановленому для цього порядку.

Вчені розходяться у думках стосовно того, є підставою 
відповідальності один юридичний факт (правопорушення) 
чи група юридичних фактів (фактичний склад). Так, деякі 
дослідники  вважають,  що  підставою  виникнення  право-
відносин  відповідальності  служить юридичний факт  пра-
вопорушення  [3,  с.  89].  Інші  вважають, що  в  основу  цих 
відносин  покладено  юридичні  факти:  правопорушення  і 
процесуальне рішення, яке виражається в акті застосування 
права [4, с. 236]. Але у будь-якому разі саме правопорушен-
ня як «антипод соціально корисної дії породжує конкретні 
охоронні правовідносини відповідальності» [5, с. 11].

Поняттю «правопорушення» в теорії держави та права 
надаються  різноманітні  визначення. Його  визначають  як 
«суспільно  шкідливе  (або  суспільно  небезпечне)  проти-
правне  і  винне  діяння  деліктоздатного  суб’єкта,  яке  тяг-
не  за  собою юридичну  відповідальність»  [6,  c.  237].  На 
думку Ю.А. Денисова, правопорушенням є суспільно не-
безпечне, винне діяння, що суперечить нормам права, за 
вчинення  якого  передбачається  правова  відповідальність  
[5,  с.  18].  О.Е.  Лєйст  вважає,  що  «будь-яке  правопору-
шення є винним  і протиправним діянням, шкідливим чи 
небезпечним для суспільних відносин»  [7,  с. 49]. На пе-
реконання  А.С.  Шабурова,  «правопорушення  –  це  сус-
пільно  шкідливе  винне  діяння  дієздатного  суб’єкта,  яке 
суперечить вимогам правових норм» [8, с. 216]. Загалом 
кожне  правопорушення  характеризується  сукупністю 
об’єктивних  i  суб’єктивних ознак,  до  яких найчастіше у 
теорії права відносять протиправність, суспільну шкідли-
вість  (небезпечність) дії  або бездiяльностi,  а  також вину 
суб’єкта, котрий вчинив протиправне діяння, та караність.

Значна  група  дослідників  вважає, що фінансово-пра-
вова відповідальність як вид юридичної відповідальності 
об’єктивно  сформувалася,  має  характерні  тільки  для  неї 
ознаки та специфічні риси. Зокрема, Е.С. Дмитренко про-
понує зважати на такі ознаки відповідальності. По-перше, 
вона настає за фінансове правопорушення. По-друге, ви-
кликає  для  правопорушника  певні  негативні  наслідки, 
зазвичай  майнового  характеру.  По-третє,  реалізується  у 
специфiчнiй  процесуальній  формі  та  зумовлює  застосу-
вання передбачених фінансовим законодавством санкцій. 
По-четверте, така відповідальність спрямована на охоро-
ну  фінансових  правовідносин,  а  метою  її  застосування 
є  не  лише  припинення  правопорушення,  а  й  покарання 
правопорушника  у  формі,  властивій  сферам  фiнансово-
правового  регулювання  (бюджетній,  податковій,  митній, 
валютній) [9, с. 147, 148].

Єдиного  підходу  до  визначення  поняття  фінансо-
во-правової  відповідальності  також  не  сформовано.  На-
приклад,  М.В.  Карасьова,  Ю.А.  Крохіна  вважають  що 
фінансово-правова  відповідальність  –  це  застосування  у 
встановленому законом порядку до порушників фінансово-
правових норм особливих заходів державного примусу –  

фінансових санкцій, пов’язаних із додатковими обтяжен-
нями майнового характеру. С.Є. Батиров визначає фінан-
сово-правову  відповідальність  як  правовідносини,  що 
виникають  із  порушення  встановлених  законодавством 
фінансових  зобов’язань  і  полягають  у  застосуванні  до 
правопорушника  заходів фінансово-правового  характеру, 
які викликають настання невигідних майнових наслідків 
через негативну оцінку державою протиправного винного 
діяння,  настання  яких  забезпечується  можливістю  дер-
жавного примусу [10, с. 61].

Е.С.  Дмитренко  фінансово-правову  відповідальність 
визначає  як  сукупність  правовідносин  між  державою  в 
особі уповноважених органів і порушником приписів фі-
нансово-правових норм, змістом яких є спричинення для 
правопорушника  певних  негативних  наслідків  за  фінан-
сове правопорушення  з метою покарання у притаманній 
сфері  фінансово-правового  регулювання  формі,  охорони 
фінансових правовідносин, припинення правопорушення 
та відшкодування заподіяної шкоди [9, с. 153].

Для притягнення до юридичної відповідальності будь-
якого виду необхідна наявність  складу правопорушення, 
тобто системи ознак протиправної поведінки, необхідних 
для його юридичної  кваліфікації  як правопорушення.  За 
загальним  правилом  до  структури  складу  правопору-
шення  входять:  об’єкт,  суб’єкт,  об’єктивна  і  суб’єктивна 
сторони. Отже, для притягнення особи до фінансової від-
повідальності  необхідна  наявність  складу  фінансового 
правопорушення – установленої у праві сукупності ознак, 
за яких діяння є фінансовим правопорушенням.

Надалі вважаємо за доцільне перейти до розгляду пи-
тань,  присвячених  саме  відповідальності  за  порушення 
норм податкового законодавства. М.І. Трипольська визначає 
склад  податкового  правопорушення  через  такі  його  риси: 
воно  є  конструкцією,  яка  об’єднує  систему  нормативно 
визначених ознак податкового правопорушення, дає змогу 
ідентифікувати певне протиправне діяння як податкове пра-
вопорушення; є критерієм достовірної кваліфікації діяння 
як податкового правопорушення; є єдиною підставою при-
тягнення особи до фінансово-правової відповідальності за 
порушення податкового законодавства; гарантує права осіб, 
котрі притягуються до фінансово-правової відповідальнос-
ті, адже за відсутності в діянні хоча б однієї з ознак складу 
податкового правопорушення можливість застосування фі-
нансово-правових санкцій виключається [11, с. 111].

М.П.  Кучерявенко  під  податковим  правопорушенням 
розуміє протиправне (порушення податкового законодав-
ства), винне діяння (дію чи бездіяльність) особи, пов’язане 
з невиконанням або неналежним виконанням податкового 
обов’язку, за яке встановлена юридична відповідальність 
[12, с. 331]. П.М. Годме вказує, що податкове правопору-
шення  є прямим навмисним або ненавмисним порушен-
ням податкового закону [13, с. 407].

Згідно  зі  ст.  109  ПК  України  податковими  правопо-
рушеннями  є  протиправні  діяння  (дія  чи  бездіяльність) 
платників податків, податкових агентів та / або їх посадо-
вих осіб, а також посадових осіб контролюючих органів, 
що  призвели  до  невиконання  або  неналежного  виконан-
ня  вимог,  установлених цим Кодексом  та  іншим  законо-
давством,  контроль  за  дотриманням  якого  покладено  на 
контролюючі органи [14].

Н.Ю. Онищук  підкреслює, що  ст.  109 ПК України  є 
загальною  родовою  конструкцією,  яка  визначає  основні 
елементи  складу  податкового  правопорушення,  а  отже, 
легальна  дефініція  податкового  правопорушення  не  вка-
зує на інститут вини та не виділяє її як одну з ознак скла-
ду  податкового  правопорушення  [15,  с.  193].  На  думку  
Ю.М. Старилова, суб’єктивна сторона юридичних складів 
податкових правопорушень все ж повинна включати вину 
у формі умислу або необережності [16, с. 125].

Вині  надається  таке  важливе  значення,  оскільки  її 
наявність  у  складі  відповідальності  оголошується  прин-
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ципом  такої  відповідальності  загалом.  Так, Ю.А.  Дени-
сов підкреслює, що, з позицій загальної теорії права, та-
кий  принцип  відповідальності  уявляється  непорушним  
[5, с. 13]. Окрім того, ст. 61 Конституції України закріплює 
принцип  індивідуалізації  юридичної  відповідальності 
правопорушника. Як приклад галузевого закріплення на-
уковці  вказують  ст.  65  Кримінального  кодексу  України, 
яка передбачає, зокрема, що особі, котра визнана винною 
у  вчиненні  злочину,  суд  призначає  покарання,  необхід-
не  і достатнє для  її виправлення та попередження нових 
злочинів, у межах, встановлених у санкції статті (санкції 
частини статті) Особливої частини КК України. Також по-
ложення  Кодексу  про  адміністративні  правопорушення 
України  у  разі  накладення  адміністративного  стягнення 
передбачають врахування ступеня вини правопорушника 
[17, с. 447]. До критеріїв індивідуалізації відповідальності 
вину також відносить і В.М. Романов [18, с. 19]. Отже, на-
уковці вважають, що цей принцип передбачає залежність 
відповідальності, зокрема, від форми вини особи.

Деякі аспекти  інституту вини у контексті податкових 
правопорушень  отримали  тлумачення  на  рівні  судової 
практики. Так, відповідно до постанови Пленуму Верхо-
вного Суду України «Про деякі питання застосування за-
конодавства про відповідальність за ухилення від сплати 
податків,  зборів,  інших  обов’язкових  платежів»  від  08 
жовтня 2004 р. № 15 суд має встановити, що особа мала 
намір не сплачувати належні платежі в повному обсязі чи 
певну їх частину [19].

Постановою  №  К/800/21650/16  від  14  березня  
2017  р.  (справа №  820/6168/15)  Вищий  адміністративний 
суд України (далі – ВАСУ) встановив відсутність у діях по-
зивача  ознак  правопорушення,  виходячи  з  того, що нена-
дання первинних документів сталося не з вини позивача, а 
у зв’язку з їх вилученням правоохоронними органами [20].

У постанові № К/800/50423/15 від 06 вересня 2017 р. 
(справа № К/800/50423/15) ВАСУ зазначив, що під виною 
розуміють психічне ставлення особи до своєї протиправ-
ної  поведінки  та  її  результатів.  Розрізняють  дві  форми 
вини:  умисел  і  необережність.  Умисел  характеризується 
усвідомленням особою протиправності своєї поведінки  і 
бажанням їх настання або байдужим ставленням до ньо-
го. Необережність характеризується тим, що особа, хоча 
й  усвідомлює протиправність  своєї  поведінки,  не перед-
бачає  можливість  наслідків,  не  бажає  їх  настання,  але 
повинна  була  усвідомлювати  характер  своєї  поведінки 
і  передбачати  наслідки.  Але  законодавець  у  ст.  109  ПК 
України не встановлює вину як елемент податкового пра-
вопорушення, отже,  встановлення саме умислу позивача 
на заниження митної вартості товару не є необхідним для 
донарахування податкових зобов’язань [21].

Однак, розглядаючи справу № 818/1070/17 від 03 трав-
ня  2018  р.,  Касаційний  адміністративний  суд  у  складі 
Верховного Суду погодився із судами попередніх інстан-
цій,  які  встановили, що неналежне виконання вимог по-
даткового  законодавства  стосовно  своєчасної  реєстрації 
підприємством  податкових  накладних  відбулося  з  вини 
контролюючого органу, а це виключає протиправність ді-
янь платника податку та, як наслідок, притягнення його до 
відповідальності. Суд назвав вину необхідною складовою 
частиною податкового  правопорушення,  відсутність  якої 
зумовила протиправність застосування штрафних (фінан-
сових)  санкцій  спірними  податковими  повідомленнями-
рішеннями [22].

Окрім того, у постанові № К/9901/12257/18 від 27 квіт-
ня 2018 р. (справа № 820/4064/17) Касаційний адміністра-
тивний суд зазначив, що в межах спірних правовідносин 
наявність вини юридичної особи доводиться недбалістю її 
посадових осіб, яка полягала у відсутності контролю щодо 
збереження та дії особистих ключів посадових осіб пози-
вача,  що  унеможливило  своєчасне  виконання  обов’язку 
платника  податків щодо  реєстрації  акцизних  накладних. 

Доведеність  складу  податкового  правопорушення  тягне 
для платника податків встановлену законодавством відпо-
відальність [23].

Податкове законодавство зарубіжних країн також нео-
днозначно  підходить  до  вирішення  означеної  проблеми. 
Деякі країни в  своєму  законодавстві прямо  закріплюють 
вину  як  елемент  податкового  правопорушення.  Так,  ро-
сійський законодавець у ст. 106 Податкового кодексу Ро-
сійської Федерації (далі – ПК РФ) встановлює, що подат-
ковим правопорушенням  визнається  винне,  протиправне 
(порушення  законодавства  про  податки  і  збори)  діяння 
(дія  чи  бездіяльність)  платника  податків,  податкового 
агента  та  інших  осіб,  за  яке  цим  Кодексом  встановлена 
відповідальність.

Ст. 110 ПК РФ розрізняє форми вини у разі здійснення 
податкового правопорушення. Так, винною у вчиненні по-
даткового правопорушення визнається особа, котра скоїла 
протиправне  діяння  умисно  чи  з  необережності. Відсут-
ність вини особи у здійсненні податкового правопорушен-
ня  є  обставиною, що  унеможливлює  притягнення  особи 
до відповідальності  за вчинення податкового правопору-
шення (ст. 109 ПК РФ).

Ст.  111 ПК  РФ  передбачені  обставини, що  виключа-
ють  провину  платника  податків  у  вчиненні  податкового 
правопорушення. П. 1 ст. 111 ПК РФ містить перелік під-
став, які виключають вину особи у вчиненні податкового 
правопорушення. Перелік не є вичерпним, оскільки пп. 4  
п. 1 ст. 111 ПК РФ встановлює, що інші обставини можуть 
бути визнані судом або податковим органом, який розгля-
дає справу, такими, що виключають провину особи у вчи-
ненні  податкового правопорушення. Першою підставою, 
яка виключає вину особи у вчиненні податкового правопо-
рушення, є вчинення діяння, котре містить ознаки подат-
кового  правопорушення,  внаслідок  стихійного  лиха  або 
інших надзвичайних  і непереборних обставин (зазначені 
обставини  встановлюються  наявністю  загальновідомих 
фактів, публікацій у засобах масової інформації та інши-
ми способами, які не потребують спеціальних засобів до-
казування).

Другою обставиною, що виключає вину особи у вчи-
ненні податкового правопорушення (застосовується лише 
для фізичних осіб), є вчинення діяння, яке містить ознаки 
податкового  правопорушення,  платником  податків  –  фі-
зичною особою, котра перебувала в момент його вчинення 
в стані, за якого ця особа не могла усвідомлювати свої дії 
або керувати ними внаслідок хворобливого стану (зазна-
чені  обставини доводяться наданням до податкового  ор-
гану документів, що  за  змістом  і датою стосуються того 
податкового  періоду,  в  якому  скоєно  податкове  правопо-
рушення).

Також  виключає  вину  особи  у  вчиненні  податкового 
правопорушення виконання платником податків (платни-
ком збору, податковим агентом) письмових роз’яснень про 
порядок обчислення, сплати податку (збору) або з інших 
питань  застосування  законодавства  про  податки  і  збори, 
даних йому або невизначеному колу осіб фінансовим, по-
датковим  або  іншим  уповноваженим  органом  державної 
влади (уповноваженою посадовою особою цього органу) 
в межах його  компетенції  (зазначені  обставини  встанов-
люються  за  наявності  відповідного  документа  цього  ор-
гану, що за змістом стосуються податкових періодів, у які 
скоєно податкове правопорушення, незалежно від дати ви-
дання такого документа)) [24].

У США  питання  про  податкові  злочини  і  проступки 
регулюється Кодексом внутрішніх доходів. Цей документ 
увійшов  до  складу  кодифікованого  акта  –  Зводу  законів 
США (U.S.Code) – як розділ 26 [25]. Загальне поняття по-
даткового  правопорушення  відсутнє,  натомість  акт  вста-
новлює перелік караних діянь у цій сфері. Так, диспози-
ція  ст.  7201  «Attempt  to  evade  or  defeat  tax»  («Несплата 
або неповна  сплата  податку») містить правило:  будь-яка  
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особа, котра умисно ухиляється від сплати податку, вста-
новленого у цьому розділі, вважається винною в скоєнні 
злочину. Відповідно до пояснень Служби внутрішніх до-
ходів США диспозиція цієї статті охоплює такі види зло-
чинної  поведінки:  1)  ухилення  від  визначення  дійсного 
розміру податку, 2) несплату податку. Для обох правопо-
рушень необхідним елементом є умисна форма вини. Під 
умислом розуміється добровільне  і навмисне порушення 
відомого  законно  встановленого  обов’язку  («voluntary, 
intentional violation of a known legal duty»).

Так, у США згідно з офіційними поясненнями ст. 7206 
(1),  яка  встановлює  відповідальність  за  заповнення  та  під-
писання  податкової  декларації,  заяв  та  інших  документів, 
що містять неправдиві відомості, вчинені під загрозою по-
карання, важливим є доведення наявності умислу [26, с. 27]. 
Наприклад, якщо особі пред’явлено обвинувачення стосов-
но неподання податкової декларації, у доведенні вини можна 
спиратися на те, що відповідач подавав податкові декларації у 
минулому. Це свідчить про усвідомлення відповідачем необ-
хідності подання декларацій і дозволяє присяжним зробити 
висновок, що відповідач добровільно або навмисно порушив 
юридичний обов’язок, із яким він був обізнаний [27, п. 11].

Відповідальність  за  податкові  правопорушення  в 
Німеччині  настає  відповідно  до  Податкового  кодексу 
(Abgabenordnung),  яким  передбачено  кримінальну  й  ад-
міністративну  відповідальність  за  вчинення  податкових 
правопорушень Так, відповідно до ст. 369 Податкового ко-
дексу під податковими злочинними діяннями розуміють-
ся:  діяння,  покарання  за  які  встановлено податковим  за-
конодавством; незаконне ввезення, вивезення і транзитне 
перевезення товарів тощо [28].

Аналізуючи на  прикладі  абз.  1  §  370  («Ухилення  від 
сплати  податку»)  склад  податкових  правопорушень,  
П.В. Євдокимов доходить висновку, що особа, котра ско-
ює злочин, повинна усвідомлювати, що вона подає фінан-
совим або іншим органам відомості про факти, які стосу-
ються оподаткування і є недостовірними або неповними. 
Також особа повинна бажати або свідомо допускати, що 
вона занижує розмір податкових платежів; отримує неви-
правдані податкові переваги. Отже, злочин може відбува-
тися як із прямим, так і з непрямим умислом [29, с. 77].

Диспозиції статей, якими встановлено адміністратив-
ну відповідальність, передбачають наявність умисної або 
необережної форми вини («intentionally or recklessly») Так, 
ст.  380 передбачає, що адміністративне правопорушення 
вважається вчиненим будь-якою особою, яка умисно або 
з  необережності  не  виконує,  повністю  або  вчасно,  своє 
зобов’язання утримувати (відраховувати) або переводити 
в податкові органи суми податку, що підлягають сплаті.

У  Великій  Британії  диференціацію  санкцій  залежно 
від  того,  чи  було  порушення  з  боку  платника  податків 
умисним  або  допущено  через  недбалість,  було  запрова-
джено в 2009 р.

Згідно з роз’ясненнями Податково-митної служби Ве-
ликої Британії, тягар доведення вини покладається на цей 

орган.  Так,  легковажність  (carelessness)  прирівнюється 
до недбалості (negligence), яка у справі Baron Alderman, 
from the 1856 case of Blyth v Birmingham Waterworks Co 
тлумачиться  таким  чином:  невиконання  того,  що  роз-
судлива  людина,  керуючись  тими  міркуваннями,  які 
звичайно  регулюють  поведінку  людей,  робить  або  діє 
так,  як  не  діє  людина,  яка  проявляє  розумну  обачність  
[30, гл. СН54300].

Умисел (deliberate behaviour) відповідно до рішення у 
справі Auxilium Project Management v HMRC TC05024 має 
місце, зокрема, якщо платник податків свідомо подає до-
кумент, який містить помилки [30, гл. СН53700].

У Казахстані відповідальність платника податків за не-
виконання чи неналежне виконання податкових обов’язків 
передбачена  Кодексом  про  адміністративні  правопору-
шення. Обов’язковим елементом складу  такого правопо-
рушення є вина. Так, у ст. 11 («Принцип вини») фізична 
особа  підлягає  адміністративній  відповідальності  тільки 
за ті правопорушення, щодо яких встановлено її вину. Ви-
нною  в  адміністративному  правопорушенні  визнається 
фізична особа, котра скоїла діяння навмисно або з необе-
режності [31].

Водночас такі країни, як Австрія, Греція, Італія, Сер-
бія,  Естонська  Республіка  закріпили  об’єктивну  концеп-
цію  вини,  за  якої  не  потрібно  встановлювати  умисел  чи 
необережність  у  діях  порушника  адміністративного  (по-
даткового) законодавства. Достатньою є лише констатація 
факту недотримання приписів закону особою, а наявність 
вини презюмується [32, с. 30, 55, 70, 84, 87].

Висновки. Отже,  традиційно в науці винуватість ви-
знають однією з ознак правопорушення, а також елемен-
том  складу  відповідного  правопорушення, що  закріплю-
ється  законодавством деяких  країн. Водночас  за  змістом 
ч. 1 ст. 109 ПК України вина прямо не передбачена, хоча 
деякі статті закріплюють вину певних суб’єктів податко-
вих правовідносин. Так, згідно з п. 129.6 ст. 129 ПК Укра-
їни за порушення строку зарахування податків, зборів та 
інших обов’язкових платежів до бюджетів або державних 
цільових фондів  із вини банку такий банк сплачує пеню 
за кожний день прострочення, включаючи день сплати та 
штрафні санкції, а також несе відповідальність, встанов-
лену ПК. Платник податків звільняється від відповідаль-
ності  за  несвоєчасне  сплачування  або  перерахування  не 
у повному обсязі податків, зборів та  інших обов’язкових 
платежів до бюджетів і державних цільових фондів.

Зміст зазначених статей ПК України свідчить про те, 
що  інститут  вини  в ньому чітко не  відображений,  проте 
робити висновок про його відсутність у податковому за-
конодавстві  також  передчасно,  враховуючи  вказівки  на 
обов’язковість  встановлення  вини  певних  суб’єктів  по-
даткових правовідносин для  застосування заходів фінан-
сово-правової  відповідальності.  Інститут  вини  потребує 
чіткого нормативного закріплення, адже за  її відсутності 
нівелюються найважливіші принципи – справедливості та 
індивідуалізації юридичної відповідальності.
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СИСТЕМА ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ

GREEN HOUSE GAS INVENTORY SYSTEM

Соколовська Т.С.,
здобувач кафедри публічно-правових дисциплін

Університету сучасних знань

Стаття присвячена дослідженню системи інвентаризації викидів та абсорбції парникових газів. Розглядається класифікація системи 
інвентаризації антропогенних викидів в атмосферу на підставі нових екологічних реалій – Паризької кліматичної угоди. Аналізується 
механізм забезпечення (адміністрування) інвентаризації парникових газів.

Ключові слова: Паризька кліматична угода, механізм забезпечення, інвентаризація, викиди, парникові гази.

Статья посвящена исследованию системы инвентаризации выбросов и абсорбции парниковых газов. Рассматривается классифика-
ция системы инвентаризации антропогенных выбросов в атмосферу на основании новых экологических реалий – Парижского климати-
ческого соглашения. Анализируется механизм обеспечения (администрирования) инвентаризации парниковых газов.

Ключевые слова: Парижское климатическое соглашение, механизм обеспечения, инвентаризация, выбросы, парниковые газы.

The article is devoted to research of the system of inventory of emissions and absorption of greenhouse gas. The classification of the system 
of inventory of anthropogenic emissions into the atmosphere on the basis of new environmental realities – The Paris Agreement is considered. 
Analyses the mechanism for ensuring (administration) of the inventory of greenhouse gas.

Key words: The Paris Agreement, mechanism of provision, inventory, emissions, greenhouse gas.

Постановка проблеми в загальному вигляді полягає 
у з’ясуванні класифікації сучасної системи інвентаризації 
викидів  та  абсорбції  парникових  газів.  Зв’язок  обраної 
проблематики –  з  адмініструванням  (управлінням) меха-
нізму  забезпечення  інвентаризації  парникових  газів,  що 

безпосередньо  пов’язаний  із  науковими  (доктринальни-
ми)  підходами  та  прикладними  зобов’язаннями  держав-
учасниць  і  громадських  інститутів у контексті  інтеграції 
екологічної політики й удосконалення системи інтегрова-
ного екологічного управління.
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Стан дослідження проблеми.  Досліджуючи  озна-
чену  проблематику,  доцільно  зазначити,  що  розкриттю 
змісту класифікації системи інвентаризації викидів та аб-
сорбції  парникових  газів  –  публічному  адмініструванню 
(управлінню) – тією чи іншою мірою було приділено на-
лежну увагу такими дослідниками, як: Дж. Бонайн (John 
Bonnein), Б. Вот (Bob What), А. Гетьман, Є. Джіменез (Е. 
Jiménez),  В. Денисов, Ю. Кальниш, Д. Кожушко, С. Ко-
жушко,  Л.  Массаї  (Leonardo  Massai),  С.М.А.  Мохаммад 
(Сарвар Мохаммад  Анвар Мохаммад),  Р.  Петров,  C.  Ро-
манко, Л. Руденко, Ю. Шемшученко, М.В. Шульга та ін.

Постановка завдання полягає в дослідженні класифі-
кації системи адміністративно-правового регулювання ін-
вентаризації парникових газів за критеріями екологічного 
управління (адміністрування) на міжнародному, галузево-
му (секторальному), національному рівнях.

Виклад основного матеріалу дослідження. Паризь-
ка кліматична угода (The Paris Agreement) визначає меха-
нізм забезпечення інвентаризації антропогенних викидів і 
абсорбції парникових  газів. Основним  інструментом для 
реалізації  зобов’язань  (Framework Convention on Climate 
Change,  UNFCCC; The  Paris Agreement)  є  створення  на-
ціональних  систем  інвентаризації  та моніторингу  антро-
погенних  викидів  –  парникових  газів  за  секторами.  На-
ціональні  системи  включають  певний  комплекс  заходів, 
спрямованих  на  скорочення  викидів  парникових  газів, 
тобто  в  такий  спосіб  реалізується  екологічна  політика  у 
сфері  захисту клімату в  кожній державі-учасниці Кліма-
тичної угоди.

Сьогодні  індустріально  розвинені  держави-учасниці 
другого  періоду  Кіотського  протоколу  використовують 
«гнучкі  механізми  регулювання»  й  активно  проводять 
роботу з адаптації та імплементації Правил реалізації Па-
ризької кліматичної угоди (The Paris Agreement rulebook).

Д.  Кожушко,  досліджуючи  проблеми  інвентаризації 
викидів  і абсорбції парникових газів, наводить таку кла-
сифікацію  систем  міжнародно-правового  регулювання 
інвентаризації парникових газів  [1, с. 254–356; 2]: діючу 
в  межах  Рамкової  Конвенції  ООН  про  зміну  клімату  та 
Кіотського протоколу  (глобальна  система, Європейський 
Союз)  і  незалежну  чи  «ізольовану»  (Western  Climate 
Initiative  (WCI);  The  Regional  Greenhouse  Gas  Initiative 
(RGGI); Північна Америка).

Західна  кліматична  ініціатива  (WCI)  розпочала  ді-
яльність  у  лютому  2007  р.  (Арізона,  Каліфорнія,  Нью-
Мексико,  Орегон  і  Вашингтон)  з  метою  впровадження 
способів  і  встановлення  загальних  регіональних  цілей 
щодо скорочення викидів парникових газів (впроваджено 
в серпні 2007 р. на 15% нижче рівня 2005 р. викидів до 
2020 р.).

WCI – це співпраця з кількома юрисдикціями, спрямо-
вана  на  розробку  регіональних  стратегій  для  подолання 
зміни клімату в Північній Америці. Партнери WCI вклю-
чають  11  юрисдикцій:  Арізону,  Каліфорнію,  Монтану, 
Нью-Мексико,  Орегон, Юту  і  Вашингтон  у  США;  Бри-
танську Колумбію, Манітобу, Онтаріо та Квебек у Кана-
ді.  Інші держави та провінції Канади, Мексики та США 
приєдналися  як  спостерігачі.  Програма  розпочала  свою 
діяльність у січні 2012 р. з юрисдикціями, які впровадили 
програму.

Партнери WCI оголосили про свою регіональну мету – 
колективно скоротити викиди на 15% нижче рівня 2005 р. 
до 2020 р. (станом на 22 серпня 2007 р.). Серед стандарт-
них  органів  та  адміністративних  органів  у  юрисдикціях 
WCI Partner було  сформовано сім комітетів,  які  слугують 
для аналізу технічних аспектів розробки регіональної про-
грами та надання рекомендацій її партнерам, що були пред-
ставлені Комітетами. Серед Комітетів  доцільно  виділити: 
Комітет із питань звітності, Комітет із питань встановлення 
та розподілу дозволів (Cap Setting & Allowance Distribution, 
CSAD), Комітет  із  ринків  (Markets Committee), Комісію  з 

компенсації (Offset Committee), Комітет із додаткової полі-
тики  (Complementary Policies Committee), Команду еконо-
мічного моделювання (Economic Modeling Team), та Коман-
ду  з  електроенергетики  (Electricity Team).  Конкретні  ролі 
комітету  узагальнені  в  робочому  плані  Work  Plan  (WCI) 
(http://www.co2offsetresearch.org/policy/WCI.html).

RGGI – Регіональна ініціатива щодо викидів парнико-
вих газів – є першою обов’язковою ринковою програмою 
в США для  зменшення  викидів  парникових  газів. RGGI 
за своєю суттю є спільними зусиллями між штатами Кон-
нектикут,  Делавер,  Мен,  Меріленд,  Массачусетс,  Нью-
Гемпшир,  Нью-Йорк,  Род-Айленд  і  Вермонт,  для  обме-
ження викидів CO2 в енергетичному секторі.

Після  всебічного  рецензування  Програми  2012  р. 
США впровадили нову RGGI  (2014). Після цього скоро-
чення викидів СО2 RGGI скорочується на 2,5% щороку з 
2015 до 2020 рр. Обмеження CO2 за RGGI є регіональним 
бюджетом на викиди CO2 в енергетичному секторі.

Держави  продають майже  всі  квоти  на  викиди  через 
аукціони й  інвестують  кошти  в  енергоефективність,  від-
новлювані джерела енергії та інші програми для спожива-
чів. Ці програми стимулюють інновації в економіці чистої 
енергії та створення зелених робочих місць у державах, де 
запроваджено RGGI (https://www.rggi.org).

Також Д. Кожушко пропонує поділ:
– на діючу, що ґрунтується на квотуванні й переуступ-

ці  прав  на  викиди,  на  встановленні  цільових  показників 
і компенсаційних кредитів  (Новий Південний Уельс, Ав-
стралія)  і  на  «парниковому»  податку  (Швеція, Норвегія, 
Австралія, Велика Британія);

– на обов’язкову та добровільну (система Великої Бри-
танії, що діє паралельно з обов’язковою європейською та 
міжнародною системою);

–  за  регіональним  принципом:  від  міжнародного  до 
муніципального (Токіо, Сан-Пауло);

– що ґрунтується на прямому й абсолютному обмежен-
ні парникових викидів і на відносних показниках енергое-
фективності (Індія) [1, с. 254–356; 2];

–  на  міжгалузеву  та  галузеву  (тільки  енергетика  в 
США Regional Greenhouse Gas Initiative, RGGI), яка є регі-
ональною ініціативою штатів і провінцій у Північній Аме-
риці та Східній Канаді відповідно до скорочення викидів 
парникових газів. Мета RGGI полягає в проектуванні про-
грам обмеження викидів і торгівлі викидами парникових 
газів на електростанціях;

–  окремо  виділяють  систему  обігу  сертифікатів 
відновлюваної  енергетики  («зелених»  сертифікатів) 
(здебільшого  штатів  США,  держави  ЄС),  що  також 
одночасно стимулюють скорочення викидів, а також впро-
вадження  системи  стандартів  низьковуглецевої  економі-
ки, сертифікатів енергоефективності («білі» сертифікати)  
[1, с. 254–356; 2].

Так, сприяння розвитку енергетичних відновлюваних 
джерел для виробництва електроенергії було заохочено в 
межах ЄС за допомогою Директив 2001/77/CE і 2003/30/
CE, які були змінені через Директиву 2009/28/CE.

Ці  правила  регулюють  завдання,  які  мають  бути  ви-
конані  до  2020  р.  в  межах ЄС  і  держав-членів. У  такий 
спосіб  20%  енергоспоживання  громади  повинне  виро-
блятися з відновлюваних джерел (національний відсоток 
– 24%), відсоток споживання біопалива в газі та дизель-
ному  паливі  в  транспортній  системі  має  становити  10%  
(http://creativecommons.org/licenses/ by-nc-nd/4.0/) [5].

Принцип торгівлі  зеленими сертифікатами досліджу-
вався К. Вогстад (К. Vogstad), О. Вольфганг (О. Wolfgang) 
та ін. Дослідники зазначають, що «основною метою тор-
гівлі зеленими сертифікатами є збільшення частки віднов-
люваної генерації за мінімальні витрати» [6].

Tradable Green Certificates (TGC)– це фінансові активи, 
які  видані  виробникам  сертифікованої  зеленої  електро-
енергії та можуть розглядатися як ринкова екологічна суб-
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сидія. Орган видавання (Іssuing Body, ІВ) видає зелені сер-
тифікати на момент, коли виробник реєструє виробництво 
фактичної зеленої електроенергії. Згодом вони вилучають-
ся з обігу, коли клієнти відповідають своїм зобов’язанням 
шляхом подання сертифікатів реєстраційному органу або 
якщо сертифікати мають термін дії (термін дії закінчується).  
Між видаванням і вилученням сертифікати обліковуються 
і можуть продаватися. Сертифікати функціонують як сис-
тема обліку для вимірювання кількості електроенергії, ви-
робленої з відновлюваних джерел енергії [6].

Одним  з  основних  векторів  стандартної  економічної 
теорії є те, що інструмент повинен бути спрямований без-
посередньо  на  її  мету,  щоби  бути  ефективним.  Автори 
підсумовують, що система TGC є економічно ефективним 
способом збільшення частки відновлюваної електроенер-
гії  в  споживанні,  оскільки  ринок  знайде  ціну,  необхідну 
для досягнення визначеної мети, а вартість відновлювано-
го джерела енергії безпосередньо оплачується споживача-
ми.  За  аналогією  система TGC не  є  ефективним  інстру-
ментом зменшення викидів CO2. На думку вчених, з якою 
доцільно погодитися,  «ефективне  зниження викидів СО2 
можна отримати за допомогою ринку квотами на викиди 
СО2». Однак як скорочення викидів CO2, так і збільшення 

частки поновлюваного джерела енергії є екологічною по-
літикою, яка виправдовує використання обох видів у фор-
муванні екологічної політики.  Jensen & Skytte  (2003) на-
дає аналіз одночасного досягнення цілей щодо скорочення 
CO2 і відновлюваних джерел енергії [6].

Втім, схеми субсидій вимагають від органів влади як 
встановлювати  цілі  щодо  відновлюваних  джерел,  так  і 
знаходити достатній рівень субсидій, що забезпечить до-
сягнення цілей. У ринковій системі TGC органи влади мо-
жуть зосередитися на цільових показниках, що відновлю-
ються, залишаючи ціноутворення на ринку [6].

Висновки. Досліджуючи  кваліфікацію  системи  ін-
вентаризації викидів в атмосферу й абсорбції парникових 
газів,  з  огляду  на  різнобічні  доктринальні  та  прикладні 
підходи, можна підсумувати, що сформовані концепції де-
тально розкривають механізм забезпечення інвентаризації 
викидів та абсорбції парникових газів у світовому масш-
табі. Основу міжнародного, галузевого (секторального) та 
національного забезпечення інвентаризації абсорбції пар-
никових газів складають проблеми відновлюваної енерге-
тики, порядок видання «зелених» і «білих» сертифікатів, 
що є запорукою у сфері боротьби з негативними чинника-
ми на зміну клімату.
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УДК 349.3

ПОНЯТТЯ НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

THE NOTION OF NON-STATE PENSION PROVISION

Сокоринський Ю.В.,
кандидат юридичних наук

У статті проаналізовано норми чинного законодавства щодо визначення недержавного пенсійного забезпечення. Досліджено наукові 
визначення поняття недержавного пенсійного забезпечення та системи недержавного пенсійного забезпечення.

Ключові слова: загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, недержавне пенсійне забезпечення, система недержавного 
пенсійного забезпечення, недержавний пенсійний фонд, законодавство України.

В статье проанализированы нормы действующего законодательства по определению негосударственного пенсионного обеспече-
ния. Изучены научные определения понятий негосударственного пенсионного обеспечения и системы негосударственного пенсионного 
обеспечения.

Ключевые слова: обязательное государственное пенсионное страхование, негосударственное пенсионное обеспечение, система 
негосударственного пенсионного обеспечения, законодательство Украины.

The norms of the current legislation on the definition of non-state pension provision are analized in the article. The scientific definitions of the 
concepts of non-state pension provision and the system of non-state pension provision are studied.

Key words: compulsory state pension insurance, non-state pension provision, the system of non-state pension provision, non-state pension 
fund, legislation of Ukraine.

Вступ. 01 січня 2004 р. в Україні набули чинності Зако-
ни України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування» від 09 липня 2003 р. № 1058-IV [1]  і «Про 
недержавне пенсійне забезпечення» від 09 липня 2003 р.  
№ 1057-IV [2]. Норма ст. 2 першого із них встановила ство-
рення в Україні трирівневої системи пенсійного забезпе-

чення, а саме: солідарної системи загальнообов’язкового 
державного  пенсійного  страхування,  за  якою  пенсії  ви-
плачуються  за  рахунок  коштів  Пенсійного  фонду;  нако-
пичувальної  системи  загальнообов’язкового  державного 
пенсійного  страхування,  що  базується  на  засадах  нако-
пичення коштів застрахованих осіб у Накопичувальному 
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фонді;  системи  недержавного  пенсійного  забезпечення, 
яка  базується  на  засадах  добровільної  участі  громадян, 
роботодавців  і  їх  об’єднань  у формуванні  пенсійних на-
копичень  з  метою  отримання  громадянами  пенсійних 
виплат  на  умовах  і  в  порядку,  передбачених  законодав-
ством  про  недержавне  пенсійне  забезпечення.  Цим  же 
нормативно-правовим актом і цією ж статтею було вста-
новлено  право  громадян  України  бути  учасниками  й 
отримувати  пенсійні  виплати  одночасно  з  різних  рівнів 
системи  пенсійного  забезпечення  в Україні.  Тобто  одер-
жання  особою  пенсійного  забезпечення  за  солідарною 
системою  загальнообов’язкового  державного  пенсійного 
страхування  не  виключило  можливості  одержання  нею 
недержавного  пенсійного  забезпечення.  Таке  багаторів-
неве  пенсійне  забезпечення  сьогодні  використовується 
практично  в  усіх  розвинутих  країнах,  адже  воно  сприяє 
забезпеченню обов’язкового прожиткового мінімуму пен-
сіонерам,  а  також  є  гарантією мінімального  соціального 
захисту  й  стимулює  населення  держави  дбати  про  своє 
майбутнє. У свою чергу, Закон України «Про недержавне 
пенсійне  забезпечення» від 09 липня 2003 р. № 1057-IV 
[2]  започаткував  створення  добровільного  недержавно-
го  пенсійного  забезпечення,  що  є  складовою  частиною 
системи  накопичувального  пенсійного  забезпечення,  яка 
ґрунтується  на  засадах  добровільної  участі  фізичних  і 
юридичних осіб у формуванні пенсійних нагромаджень з 
метою  отримання  учасниками  недержавного  пенсійного 
забезпечення  додаткових  до  загальнообов’язкового  дер-
жавного пенсійного страхування пенсійних виплат. Згідно 
з вищезазначеним нормативно-правовим актом інституці-
ями недержавного пенсійного забезпечення є недержавні 
пенсійні фонди, страхові компанії та банківські установи, 
кожна з яких залучає кошти фізичних  і юридичних осіб, 
акумулює,  інвестує  їх  і  здійснює  виплати  у  визначений 
час  і  у  визначених  розмірах,  що  є  потужним  джерелом 
фінансування  національної  економіки.  Отже,  прийняття 
цього нормативно-правового акта дозволило врегулювати 
третій рівень пенсійної системи України. Поняття «недер-
жавний пенсійний фонд» не стало абсолютно новим для 
вітчизняної пенсійної системи, проте до прийняття зазна-
чених вище законів, а також Закону України «Про фінан-
сові послуги та державне регулювання ринків фінансових 
послуг» від 12 липня 2001 р. № 2664-III  [3] недержавне 
пенсійне забезпечення не було належним чином врегульо-
ваним на законодавчому рівні та мало розглядалося на на-
уковому рівні. Але завдяки зазначеній пенсійній реформі 
громадяни України отримали можливість не лише держав-
ного пенсійного забезпечення, а й здійснення ними само-
фінансування майбутньої пенсії.

Стан дослідження.  Сутність,  зміст  і  структурні  еле-
менти  недержавного  пенсійного  забезпечення  дослі-
джувалися  багатьма  науковцями  правової  й  економічної 
науки.  До  них  належать  Н.Ю.  Баланюк,  Т.Е.  Белялов,  
О.І. Білик, Н.З. Бородіна, О.М. Васильченко, Ю.В. Вітка,  
Ю.П.  Владика,  І.С.  Гайдук,  В.В.  Гордієнко,  
К.А. Грем’яцька,  І.І. Дороніна, В.П. Єлагін, М.М. Клем-
парський,  Н.П.  Ковальова,  Л.В.  Козаренко,  І.Ю.  Кон-
драт,  Д.Г.  Лук’яненко,  О.В.  Марценюк-Розарьонова,  
Г.В. Миськів, А.В. Михайлов, В.І. Міщенко, А.О. Надточій,  
С.С. Пахода, І.М. Свідерська, Н.М. Сташкевич, О.Й. Ткач, 
Є.В. Ткаченко, І.В. Фаринович, В.В. Федина, Н.А. Ціканов-
ська, М.П. Шаварина, Н.В. Шаманська та ін. Проте вивчен-
ня питань, пов’язаних  із  розвитком недержавного пенсій-
ного забезпечення, не втрачає своєї актуальності, особливо 
у юридичній сфері, адже відповідних досліджень сьогодні 
здійснено занадто мало, а теорія недержавного пенсійного 
забезпечення має переважно економічний характер.

Мета дослідження. Визначення  поняття  та  сутності 
недержавного пенсійного забезпечення.

Основні результати. Аналіз норм чинного законодав-
ства свідчить про те, що визначення поняття «недержавне 

пенсійне  забезпечення»  сьогодні  у  чинних  нормативно-
правових актах відсутнє, хоча існують інші близькі за сут-
ністю категорії, такі як «система недержавного пенсійного 
забезпечення» та «недержавний пенсійний фонд».

Поняття  «система  недержавного  пенсійного  забез-
печення»  загалом  допустимо  ототожнювати  з  поняттям 
«недержавне  пенсійне  забезпечення».  Передусім  варто 
розуміти,  що  останнє  є  масштабним  механізмом,  який 
складається  з  низки  елементів,  кожен  з  яких  перебуває 
у постійній взаємодії, що випливає,  зокрема,  з дефініції, 
встановленої в Законі України «Про недержавне пенсійне 
забезпечення» від 09 липня 2003 р. № 1057-IV  [2]. Сис-
темою є порядок,  зумовлений правильним, планомірним 
розташуванням  і  взаємним  зв’язком  частин  чого-небудь, 
або ж  заведений,  прийнятий  порядок  [4,  с.  1320].  Тобто 
система недержавного пенсійного забезпечення – це певна 
сукупність її складників, що характеризуються взаємним 
зв’язком  і  визначеним порядком. А отже,  аналіз поняття 
«система недержавного пенсійного забезпечення» дозво-
лить нам встановити сутність, зміст і структурні елементи 
недержавного пенсійного забезпечення.

Так, у ст. 2 Закону України «Про недержавне пенсійне 
забезпечення» від 09 липня 2003 р. № 1057-IV [2] визначе-
но, що система недержавного пенсійного забезпечення – 
це складова частина системи накопичувального пенсійно-
го забезпечення, яка ґрунтується на засадах добровільної 
участі фізичних і юридичних осіб, крім випадків, перед-
бачених законами, у формуванні пенсійних накопичень з 
метою  отримання  учасниками  недержавного  пенсійного 
забезпечення  додаткових  до  загальнообов’язкового  дер-
жавного пенсійного страхування пенсійних виплат. Із цієї 
дефініції  можна  зробити  такі  висновки  щодо  сутності, 
особливостей  та  елементного  складу  недержавного  пен-
сійного  забезпечення. По-перше,  воно  є  частиною  нако-
пичувального  пенсійного  забезпечення,  тобто  співіснує 
з  іншими елементами пенсійної  системи.  Іншими слова-
ми,  не  можна  говорити  про  недержавне  пенсійне  забез-
печення як про певний відособлений інститут, який існує 
самостійно та незалежно від  інших  інститутів пенсійно-
го  забезпечення.  Недержавне  пенсійне  забезпечення  до-
зволяє особі додатково забезпечити своє  існування після 
виходу на пенсію, крім того забезпечення, яке надається 
державою  у  загальнообов’язковому  порядку.  По-друге, 
недержавне  пенсійне  забезпечення  характеризується  до-
бровільною участю його учасників. Це означає, що ніхто 
не може імперативно схилити особу до участі у недержав-
ному пенсійному  забезпеченні,  яке не має обов’язкового 
характеру та до якого особи залучаються за власною ініці-
ативою. По-третє, участь у системі недержавного пенсій-
ного забезпечення не виключає можливості брати участь 
у загальнообов’язковому державному пенсійному страху-
ванні. Тобто недержавне пенсійне забезпечення існує по-
ряд  із  загальнообов’язковим державним пенсійним стра-
хуванням  і  доповнює  багаторівневу  систему  пенсійного 
забезпечення з метою поліпшення життя нинішніх і май-
бутніх пенсіонерів і забезпечення їх безбідного існування 
після завершення трудової діяльності.

Водночас у Податковому кодексі України від 02 груд-
ня  2010  р.  №  2755-VI  [5]  визначено  саме  поняття  «не-
державне  пенсійне  забезпечення»,  причому  ця  дефініція 
є єдиною законодавчою у правовій системі України. Так, 
згідно  із пп. 14.1.116 п.  14.1  ст.  14 недержавне пенсійне 
забезпечення  –  це  пенсійне  забезпечення,  яке  здійсню-
ється  недержавними  пенсійними  фондами,  страховими 
організаціями  та  банками  відповідно  до  Закону України 
«Про  недержавне  пенсійне  забезпечення»  від  09  липня 
2003 р. № 1057-IV [2] та / або страховими організаціями 
за договорами страхування довічної пенсії відповідно до 
Закону України «Про загальнообов’язкове державне пен-
сійне  страхування»  від  09  липня  2003  р. № 1058-IV  [1], 
та  /  або страховиками за договорами страхування додат-
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кової пенсії. Із такої дефініції випливає, що основна спе-
цифіка недержавного пенсійного  забезпечення полягає у 
його  структурних елементах,  а  саме суб’єктах, що нада-
ють відповідні послуги: недержавних пенсійних фондах, 
страхових організаціях і банках, які власне і здійснюють 
цей  вид  забезпечення. Наведене  визначення  не  враховує 
іншу  специфіку  недержавного  пенсійного  забезпечення. 
Із  її  аналізу може  скластися  хибне  враження про  те, що 
недержавне пенсійне забезпечення є таким самим видом 
пенсійного  забезпечення,  як  і  загальнообов’язкове  дер-
жавне пенсійне страхування, яке, проте, здійснюється не 
за рахунок коштів Пенсійного фонду України, а реалізову-
ється шляхом участі інших суб’єктів. Насправді ж недер-
жавне пенсійне забезпечення реалізовується додатково, а 
не замість загальнообов’язкового державного пенсійного 
страхування. Тобто перше не скасовує останнє – суб’єкт 
недержавного  пенсійного  забезпечення  залишається  і 
суб’єктом  загальнообов’язкового  державного  пенсійного 
страхування. Також важливо акцентувати увагу на добро-
вільній участі у недержавному пенсійному забезпеченні. 
Як випливає вже із самої назви, загальнообов’язкове дер-
жавне пенсійне страхування є обов’язком кожного грома-
дянина держави, тоді як недержавне пенсійне забезпечен-
ня  є можливістю,  яку особа може реалізовувати,  а може 
і  знехтувати нею. Тому  зробимо висновок про неповний 
характер  дефініції,  визначеної  вищевказаним  норматив-
но-правовим  актом.  Також  відзначимо,  що  аналізоване 
визначення вдало розкриває  сутність  суб’єктного  складу 
системи недержавного пенсійного забезпечення, а тому у 
сукупності  із  дефініцією  системи  недержавного  пенсій-
ного  забезпечення,  закріпленою  в  Законі  України  «Про 
недержавне пенсійне забезпечення» від 09 липня 2003 р.  
№ 1057-IV [2], воно дозволяє більш повно розкрити сут-
ність недержавного пенсійного забезпечення.

Звернемо  увагу  на  те,  що  у  науковій  літературі  від-
повідних  авторських  дефініцій  сьогодні  сформульовано 
мало. Вчені-правники переважно оперують  законодавчи-
ми визначеннями, встановленими в Законі України «Про 
недержавне пенсійне забезпечення» від 09 липня 2003 р. 
№ 1057-IV [2] та Податковому кодексі України від 02 груд-
ня 2010 р. № 2755-VI  [5]. Вчені-економісти розглядають 
цю  категорію  у  контексті  її  сутності,  цифр  і  статистики 
або також звертаються до норм згаданих нормативно-пра-
вових  актів.  Проте,  враховуючи  відсутність  науково  об-
ґрунтованої критики, у цьому контексті все ж відзначимо 

вдалість  законодавчої  конструкції,  яка  практично  не  ви-
кликає у вітчизняних дослідників заперечень.

Окремі нечисленні авторські дефініції у науковій док-
трині все ж наявні, але всі вони близькі до законодавчої 
моделі. Так, І.В. Новікова визначає сутність недержавного 
пенсійного  забезпечення  в  рамках  системи  соціального 
страхування як складову частину системи накопичуваль-
ного пенсійного забезпечення, що ґрунтується на засадах 
добровільної участі юридичних і фізичних осіб в акуму-
люванні пенсійних внесків з метою одержання учасника-
ми додаткових  до  обов’язкового  пенсійного  страхування 
пенсійних виплат [6, с. 16]. Така дефініція схожа із законо-
давчою, саме тому вважаємо її вдалою. Із її змісту можна 
виділити  фактично  ті  ж  самі  особливості  недержавного 
пенсійного забезпечення, зокрема добровільний характер 
участі  та  співвідношення  із  загальнообов’язковим  дер-
жавним пенсійним страхуванням як основний  і додатко-
вий інструмент.

В.А. Мамчур визначив систему недержавного пенсій-
ного  забезпечення  як  складову  частину  загальнодержав-
ного пенсійного  забезпечення,  основою якої  є  додаткове 
накопичення  грошового  пенсійного  забезпечення  протя-
гом  трудової  діяльності  з  подальшими  виплатами  після 
досягнення пенсійного віку учасника недержавного пен-
сійного забезпечення або втрати працездатності, шляхом 
добровільного вкладання фінансових ресурсів на  індиві-
дуальний пенсійний рахунок і можливості додаткового їх 
накопичення за рахунок подальшого інвестування, що до-
зволятиме учаснику отримувати дохід [7, с. 53].

Така дефініція за своїм змістом відповідає як законо-
давчому визначенню, так і моделі І.В. Новікової. Це дозво-
ляє зробити висновок, що сьогодні у вітчизняній науковій 
літературі  сформувалося  єдине  бачення  сутності  недер-
жавного  пенсійного  забезпечення,  яке  повністю  відпові-
дає позиції законодавця.

Висновки. Вищезазначене  дозволяє  зробити  висно-
вок,  що  недержавне  пенсійне  забезпечення  –  це  третій 
рівень  системи  пенсійного  забезпечення  в Україні,  який 
є  добровільним накопиченням  грошового пенсійного  за-
безпечення  учасниками  трудових  відносин  протягом 
трудової  діяльності  за  участі  недержавних  пенсійних 
фондів,  страхових  організацій,  банків  та  /  або  страхо-
вих організацій, що дозволяє отримувати їм додаткові до 
загальнообов’язкового державного пенсійного страхуван-
ня пенсійні виплати.
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докторант відділу аспірантури і докторантури
Національної академії Служби безпеки України

Стаття присвячена розгляду суб’єктів службових правовідносин у сфері національної безпеки України. Виділені та проаналізовані 
види суб’єктів забезпечення національної безпеки і їх службові повноваження. Запропоновано шляхи удосконалення питань щодо коор-
динації між суб’єктами, виключення дублювання завдань і функцій, що сприятиме підвищенню якості службових правовідносин у сфері 
національної безпеки держави.

Ключові слова: суб’єкти службових правовідносин, національна безпека України, органи державної влади, публічне управління.

Статья посвящена рассмотрению субъектов служебных правоотношений в сфере национальной безопасности Украины. Выделены 
и проанализированы виды субъектов обеспечения национальной безопасности и их служебные полномочия. Предложены пути совер-
шенствования вопросов координации между субъектами, исключения дублирования задач и функций, что будет способствовать повы-
шению качества служебных правоотношений в сфере национальной безопасности государства.

Ключевые слова: субъекты служебных правоотношений, национальная безопасность Украины, органы государственной власти, 
публичное управление.

The article is devoted to the consideration of the subjects of official relations in the field of national security of Ukraine. The types of subjects 
of ensuring national security and their official powers are identified and analyzed. The ways of improving the issues of coordination between the 
subjects, eliminating duplication of tasks and functions, which will contribute to improving the quality of official relations in the field of national 
security of the state, are proposed.

Key words: subjects of service relations, national security of Ukraine, public authorities, public administration.

Постановка проблеми. За  сучасних  умов  зростання 
ризиків  і  загроз  національній  безпеці  України,  виник-
нення  нових  викликів  перед  державою  проблеми  прак-
тичного  забезпечення національної безпеки,  своєчасного 
й  оптимального  реагування  на  них  набувають  більшого 
значення. Саме тому необхідність удосконалення системи 
національної безпеки держави набуває особливої актуаль-
ності. Це стає можливим лише за побудови оптимальної 
структури  суб’єктів  службових  правовідносин  у  сфері 
національної  безпеки  України,  а  також  чіткого  розподі-
лу  їх функцій  і повноважень. Забезпечення національної 
безпеки України – одна із найважливіших цілей держави, 
яка реалізується через уповноважені органи й  інститути, 
наділені згідно із законодавством правами й обов’язками. 
Водночас визначення сутності й особливостей адміністра-
тивно-правового  регулювання  діяльності  суб’єктів  дер-
жавної влади у сфері забезпечення національної безпеки 
України ще не отримало належного теоретико-правового 
опрацювання. У  вітчизняній  і  зарубіжній  адміністратив-
но-правовій  літературі  ці  питання  розглядаються  фраг-
ментарно,  без  комплексного  підходу,  як  окремі  напрями 
організуючого впливу державних органів за відповідними 
галузями, у зв’язку з чим правові й організаційні засади 
діяльності  державних  органів  як  суб’єктів  забезпечення 
національної  безпеки  України  залишаються  недослідже-
ними, а єдиної концепції організації системи цих органів 
загалом у вітчизняній адміністративно-правовій науці ще 
не  напрацьовано.  Питання  службових  правовідносин  у 
сфері  національної  безпеки  України  залишаються  мало-
дослідженими.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Суб’єкти 
сфери  національної  безпеки  України  досліджували  
В.П.  Горбулін, В.О.  Заросило, В.С. Картавцева,  Т.О. Ко-
ломоєць,  В.К.  Колпаков,  О.Г.  Комісаров,  А.Т.  Комзюк,  
С.Ф. Константінов, О.В. Кузьменко, А.М. Куліш, В.А. Ліп-
кан, М.В. Лошицький, Г.П. Ситник, С.В. Чумаченко та ін.

Метою статті є  загальна  характеристика  суб’єктів 
службових  правовідносин  у  сфері  національної  безпеки 

України, а також надання пропозиції щодо удосконалення 
їх діяльності.

Виклад основного матеріалу. За  сучасних  умов 
неоднозначність  підходів  до  структури,  завдань,  цілей 
суб’єктів службових правовідносин у сфері національної 
безпеки України, дублювання  їх функцій  і відсутність  їх 
розподілу,  а  також  налагодженої  взаємодії  цих  суб’єктів 
є  одним  із  факторів  низької  якості  забезпечення  націо-
нальної  безпеки  держави.  Цілком  очевидно,  що  рівень 
досягнення національних цілей та інтересів залежить від 
ефективності  діяльності  передусім  суб’єктів  службових 
правовідносин у сфері національної безпеки України. Ді-
яльність  і  рішення цих  суб’єктів  впливають  і  на  резуль-
тативність  адміністративно-правового  регулювання,  охо-
рони  та  захисту  об’єктів  національної  безпеки  держави 
[1,  с.  26]. Кожна країна  індивідуально визначає не лише 
сфери, які вона відносить до сфер національної безпеки, 
але й перелік об’єктів і суб’єктів її забезпечення, виходячи 
із тих завдань, які стоять перед державою на національно-
му та міжнародному рівнях, і її можливостей [2, с. 5].

Слід погодитися з думкою С.В. Чумаченка про те, що 
суб’єкти забезпечення національної безпеки є не «сукуп-
ністю»,  а  «системою»,  бо  тільки  у  такому  разі  можливе 
забезпечення  їх  ефективної  взаємодії  в  єдиному напрямі 
[1, с. 28]. В.А. Ліпкан вважає, що суб’єктами управління 
системою національної безпеки є керівники та керівні апа-
рати, які діють на відповідних рівнях і становлять у своїй 
сукупності управляючу підсистему цієї системи цих орга-
нів загалом і кожного з них окремо [3, с. 57].

Суб’єкти забезпечення національної безпеки України – 
це система взаємодоповнюючих і взаємопов’язаних орга-
нів державної влади та місцевого самоврядування, а також 
громадських  об’єднань,  цілеспрямована  діяльність  яких 
орієнтована та сприяє ефективному, своєчасному й адек-
ватному викликам сучасності забезпеченню національної 
безпеки,  чого  неможливо  досягти  за  одноосібної  діяль-
ності окремо взятих уповноважених державою органів чи 
представників недержавного сектору [1, с. 31].
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Досить  важливим  і  своєчасним  є  оновлений  Закон 
України  «Про  національну  безпеку  України».  Цим  За-
коном  визначаються  та  розмежовуються  повноваження 
державних органів у сферах національної безпеки й обо-
рони, створюється основа для інтеграції політики та про-
цедур органів державної влади, інших державних органів, 
функції яких стосуються національної безпеки й оборони, 
сил безпеки  і  сил оборони,  визначається  система коман-
дування,  контролю  та  координації  операцій  сил  безпеки 
і  сил  оборони,  запроваджується  всеосяжний  підхід  до 
планування  у  сферах  національної  безпеки  й  оборони, 
забезпечуючи  у  такий  спосіб  демократичний  цивільний 
контроль над органами та формуваннями сектору безпеки  
й оборони [4].

Сила  держави  великою  мірою  визначається  її  спро-
можністю  створювати  і  підтримувати  умови  для  еконо-
мічного розвитку,  зокрема такі,  як макроекономічна ста-
більність, прозорість правил  і процедур ведення бізнесу, 
наявність  ефективного  механізму  розв’язання  проблем, 
що виникають у взаємовідносинах між різними економіч-
ними суб’єктами, справедливий (конкурентний) доступ до 
різноманітних ресурсів. Крім того, надзвичайно важливи-
ми є й умови, що характеризують якість взаємовідносин 
держави  і  територіальних  громад,  розвиток  місцевого 
самоврядування.  Глибинний  зміст має  одночасне  рефор-
мування цих двох складових частин системи публічного 
управління (державної і самоврядної), як єдиної системи 
[5, с. 7]. Ефективна взаємодія зазначених складників сис-
теми  публічного  управління,  їх  належна  координація  зі 
спеціальними суб’єктами є можливою за умови якісного 
функціонування  службових  правовідносин,  що  має  без-
посередній вплив на сферу національної безпеки України.

Серед  державних  інституцій  одне  з  визначальних 
місць займає Президент України, оскільки, згідно з Кон-
ституцією України,  він  є  Верховним  Головнокомандува-
чем і керує всіма силами безпеки й оборони. Відповідно 
до ст. 13 Закону України «Про національну безпеку Украї-
ни» керівництво у сферах національної безпеки й оборони 
відповідно  до  Конституції  України  здійснює  Президент 
України, який: 1) забезпечує державну незалежність і на-
ціональну безпеку; 2) є Верховним Головнокомандувачем 
Збройних Сил України, як Верховний Головнокомандувач 
видає  накази  і  директиви  з  питань  оборони;  3)  очолює 
Раду національної безпеки  і оборони України, вводить у 
встановленому порядку в дію її рішення; 4) видає укази і 
розпорядження з питань національної безпеки й оборони, 
які є обов’язковими до виконання на території України, зо-
крема указами Президента України затверджуються Стра-
тегія  національної  безпеки  України,  Стратегія  воєнної 
безпеки України, інші стратегії, доктрини, концепції, яки-
ми визначаються актуальні загрози національній безпеці, 
основні напрями і завдання державної політики у сферах 
національної безпеки й оборони, розвитку сектору безпе-
ки й оборони; 5)  звертається з посланнями до народу та 
із щорічними  і позачерговими посланнями до Верховної 
Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище Украї-
ни; 6) реалізує право законодавчої ініціативи у Верховній 
Раді  України  щодо  законодавчого  врегулювання  питань 
національної безпеки і оборони; 7) вносить до Верховної 
Ради України подання про призначення Міністра оборони 
України; 8) вносить до Верховної Ради України подання 
про призначення на посаду та звільнення з посади Голови 
Служби безпеки України; 9) призначає на посади та звіль-
няє  з посад Секретаря Ради національної  безпеки  і  обо-
рони України та його заступників; 10) призначає на поса-
ди та звільняє з посад вище командування Збройних Сил 
України за поданням Міністра оборони України, а також 
вище  командування  інших  військових  формувань  за  по-
данням керівників органів центральної виконавчої влади, 
яким  підпорядковуються  відповідні  військові  формуван-
ня;  11)  здійснює  загальне  керівництво  розвідувальними 

органами України; 12) вносить до Верховної Ради України 
подання  про  оголошення  стану  війни  та  у  разі  збройної 
агресії  проти України  приймає  рішення  про  застосуван-
ня  Збройних Сил України  та  інших  утворених  відповід-
но до законів України військових формувань; 13) приймає 
відповідно до Закону рішення про загальну або часткову 
мобілізацію  та  введення  воєнного  стану  в Україні  або  в 
окремих  її  місцевостях  у  разі  загрози  нападу,  небезпеки 
державній незалежності України; 14) приймає у разі необ-
хідності рішення про введення в Україні або в окремих її 
місцевостях надзвичайного стану, а також оголошує у разі 
необхідності  окремі  місцевості  України  зонами  надзви-
чайної  екологічної  ситуації  з  подальшим  затвердженням 
цих рішень Верховною Радою України; 15) присвоює вищі 
військові  звання  та  інші  вищі  спеціальні  звання  і  класні 
чини; 16) здійснює інші повноваження, визначені Консти-
туцією України [4]. Отже, як ми можемо бачити, відповід-
но до нового Закону Президент має досить широке коло 
повноважень  щодо  забезпечення  національної  безпеки 
держави.

Відповідно до ст. 14 вище зазначеного Закону коорди-
націю у сферах національної безпеки й оборони здійснює 
Рада  національної  безпеки  і  оборони України. В  умовах 
воєнного  або  надзвичайного  стану,  в  особливий  період, 
а  також у разі  виникнення кризових ситуацій, що  загро-
жують  національній  безпеці  України,  Рада  національної 
безпеки  і  оборони України координує діяльність органів 
виконавчої влади, розглядає пропозиції щодо застосуван-
ня відповідно до Закону  спеціальних  економічних  та  ін-
ших  обмежувальних  заходів.  У  випадках,  передбачених 
Законом,  Рада  національної  безпеки  і  оборони  України 
подає на розгляд Президентові України пропозиції щодо 
утворення  вищого  колегіального  стратегічного  органу 
воєнного  керівництва  обороною  держави  в  особливий 
період.  Пропозиції  про  утворення  цього  органу  та  його 
персональний  склад  затверджуються  рішенням  Ради  на-
ціональної безпеки і оборони України та вводяться в дію 
указом Президента України. Положення про вищий коле-
гіальний стратегічний орган воєнного керівництва оборо-
ною держави  в  особливий  період  затверджує Президент 
України [4].

Важливе місце серед суб’єктів сфери національної без-
пеки належить Верховній Раді України. Так, у ст. 6 Закону 
України «Про Національну безпеку України» передбачено 
контроль, що  здійснюється Верховною Радою України у 
сфері національної безпеки. Так, Верховна Рада України 
відповідно  до  ст.  85  Конституції  України  здійснює  пар-
ламентський контроль і приймає Закони України, які ви-
значають і регулюють діяльність органів сектору безпеки 
й оборони та їхні повноваження, а також затверджує від-
повідні бюджетні асигнування та приймає рішення щодо 
звіту про їх використання; відповідно до ст. 89 Конститу-
ції України [6] створює комітети Верховної Ради України, 
до  повноважень  яких  належить,  зокрема,  забезпечення 
контролю  за  діяльністю  органів  сектору  безпеки  й  обо-
рони.  З  метою  гарантування  неухильного  і  безумовного 
дотримання  державними  органами  спеціального  призна-
чення  з  правоохоронними  функціями,  правоохоронними 
органами, правоохоронними органами спеціального при-
значення та розвідувальними органами вимог Конституції 
України щодо забезпечення національної безпеки створю-
ється  комітет  Верховної  Ради  України,  до  повноважень 
якого  належить  забезпечення  контрольних функцій Вер-
ховної Ради України за діяльністю цих органів. Завдання 
та повноваження цього комітету Верховної Ради України 
визначаються Законом. Для вивчення, підготовки  і попе-
реднього розгляду окремих питань у сферах національної 
безпеки  й  оборони,  а  також  діяльності  сектору  безпеки 
й  оборони Верховна Рада України  в межах  своїх повно-
важень може  створювати  тимчасові  спеціальні  комісії,  а 
для  проведення  розслідування  з  питань,  що  становлять 
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суспільний  інтерес,  –  тимчасові  слідчі  комісії,  які  діють 
у  порядку,  встановленому  Законом. Кабінетом Міністрів 
України,  Службою  безпеки  України,  Управлінням  дер-
жавної  охорони  України  подаються  до  Верховної  Ради 
України щорічні письмові звіти про діяльність складників 
сектору безпеки й оборони. У разі необхідності Верховна 
Рада України може проводити відповідно до Регламенту, 
затвердженого  Законом  України  «Про  Регламент  Верхо-
вної Ради України», парламентські слухання з питань на-
ціональної безпеки й оборони, що становлять суспільний 
інтерес і потребують законодавчого врегулювання. Верхо-
вна Рада України відповідно до Регламенту може офіційно 
запросити або вимагати присутності на пленарному засі-
данні Верховної Ради України для заслуховування посадо-
вих чи службових осіб органів сектору безпеки й оборони.

Повноваження  Кабінету  Міністрів  України  у  сфері 
національної  безпеки  визначені  Законами  України  «Про 
національну  безпеку  України»,  «Про  Кабінет  Міністрів 
України»  та  іншими нормативно-правовими  актами. Так 
відповідно до ст. 7 Закону України «Про національну без-
пеку України», Кабінет Міністрів України відповідно до 
ст. 113, 116, 117 Конституції та Законів України здійснює 
контроль  за  дотриманням  законодавства  та  реалізацією 
державної політики у сферах національної безпеки й обо-
рони,  звітує  з  цих  питань  перед Президентом України  і 
Верховною  Радою  України.  Кабінет  Міністрів  України 
забезпечує  цивільний  контроль  за  діяльністю  Збройних 
Сил України, Державної спеціальної служби транспорту, 
Національної поліції України, Національної гвардії Укра-
їни, Державної прикордонної служби України, Державної 
служби України з надзвичайних ситуацій, Державної мі-
граційної служби України, Державної служби спеціально-
го  зв’язку  та  захисту  інформації України,  інших  органів 
виконавчої влади, які входять до сектору безпеки й обо-
рони  України.  Центральні  органи  виконавчої  влади,  що 
мають у підпорядкуванні утворені відповідно до Законів 
України  військові  формування,  розвідувальні  та  право-
охоронні  органи:  1)  забезпечують  цивільний  контроль  у 
межах своїх повноважень; 2) створюють необхідні умови 
для здійснення  іншими суб’єктами цивільного контролю 
передбачених  законами  повноважень;  3)  забезпечують 
об’єктивне  і  своєчасне  інформування Президента Украї-
ни, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, 
Ради  національної  безпеки  і  оборони  України  про  стан 
справ у підпорядкованих органах сектору безпеки й обо-
рони; 4) інформують із цих питань громадськість у поряд-
ку, визначеному Законами України [4].

Розглянемо місцеві органи влади як суб’єкти службо-
вих правовідносин сфери національної безпеки України. 
Відповідно до Закону України «Про національну безпеку 
України» органи  виконавчої  влади,  органи місцевого  са-
моврядування взаємодіють із суб’єктами сектору безпеки 
й оборони у межах, визначених Законами України, актами 
Президента України та Кабінету Міністрів України. У п. 3 
ст. 1 Закону України «Про національну безпеку України» 
зазначено, що громадська безпека і порядок – це захище-
ність життєво важливих для суспільства й особи інтересів, 
прав  і  свобод  людини  і  громадянина,  забезпечення  яких 
є пріоритетним завданням діяльності сил безпеки, інших 
державних органів, органів місцевого самоврядування, їх 
посадових осіб і громадськості, які здійснюють узгоджені 
заходи щодо  реалізації  і  захисту  національних  інтересів 
від впливу загроз [4].

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про службу в ор-
ганах місцевого самоврядування» служба в органах місце-
вого самоврядування – це професійна, на постійній основі 
діяльність громадян України, які займають посади в орга-
нах місцевого самоврядування, що спрямована на реаліза-
цію територіальною громадою свого права на місцеве са-
моврядування й окремих повноважень органів виконавчої 
влади, наданих Законом [7]. Порядок проходження служби 
в органах місцевого самоврядування регулюється Законом 
України «Про службу в органах місцевого самоврядуван-
ня». Водночас у ст. 10 Закону зазначається, що проведення 
конкурсу,  випробування  та  стажування  у  разі  прийняття 
на  службу  в  органи  місцевого  самоврядування  здійсню-
ється в порядку, визначеному законодавством України про 
державну службу  [7]. Закон України «Про місцеве само-
врядування  в Україні»  врегульовує  певні  питання  забез-
печення правопорядку та його складової частини – націо-
нальної безпеки держави. Так, у ст. 38 зазначеного Закону 
передбачені повноваження щодо забезпечення законності, 
правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів 
громадян [8].

Висновки.  Аналіз  суб’єктів  службових  правовід-
носин дозволяє  зробити  висновок про  те, що в  сучасній 
адміністративно-правовій  парадигмі  вибудовується  дієва 
система суб’єктів сфери національної безпеки. Однак по-
требують  подальшого  вдосконалення  питання  координа-
ції та взаємодії між зазначеними суб’єктами, виключення 
паралелізму і зайвого дублювання завдань і функцій, удо-
сконалення  їх організаційно-управлінських структур, що 
сприятиме якості службових правовідносин і підвищенню 
рівня сфери національної безпеки держави.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
1. Чумаченко С.В. Адміністративно-правовий статус суб’єктів забезпечення національної безпеки України : дис. … канд. юрид. наук : 

12.00.07. Харків, 2017. 212 с.
2. Концептуальні засади розвитку системи забезпечення національної безпеки України: аналіт. доп. / за заг. ред. О.О. Резнікової. 

Київ : НІСД, 2015. 58 с.
3. Ліпкан В.А. Поняття системи забезпечення національної безпеки України. Право і безпека. 2003. № 2 (4). С. 57–60.
4. Про Національну безпеку України : Закон України від 21 червня 2018 р. № 2469-VIII. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/

show/2469-19/page2.
5. Реформа системи державного управління та місцевого самоврядування в Україні: стан, виклики, перспективи здійснення : наук. 

доп. / за заг. ред. В.С. Куйбіди. Київ : НАДУ, 2018. 180 с.
6. Конституція України від 28 червня 1996 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.
7. Про службу в органах місцевого самоврядування : Закон України від 07 червня 2001 р. № 2493-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/

laws/ show/2493-14.
8. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 р. № 280/97-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/

show/280/97-%D0%B2%D1%80.



337

Порівняльно-аналітичне право
♦

УДК 342.9:347.2

ЕЛЕМЕНТИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ 
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У статті визначено елементи адміністративно-правового механізму публічного адміністрування охорони права власності в Україні як 
взаємопов’язані, логічні й окремі складники такого механізму, що є правовими засобами й інструментами правового регулювання, до них 
належать: 1) норми права; 2) адміністративні інструменти (форми та методи адміністративної діяльності; 3) адміністративні процедури; 
4) суб’єкти публічного адміністрування охорони права власності; 5) державна реєстрація як провідний адміністративно-правовий засіб 
охорони права власності.

Ключові слова: адміністративні інструменти, адміністративно-правова охорона, механізм, право власності, правовідносини, публіч-
не адміністрування.

В статье определены элементы административно-правового механизма публичного администрирования охраны права собствен-
ности в Украине как взаимосвязанные, логические и отдельные составляющие такого механизма, являющиеся правовыми средствами 
и инструментами правового регулирования, к ним относятся: 1) нормы права; 2) административные инструменты (формы и методы ад-
министративной деятельности; 3) административные процедуры; 4) субъекты публичного администрирования охраны права собствен-
ности; 5) государственная регистрация как ведущее административно-правовое средство охраны права собственности.

Ключевые слова: административные инструменты, административно-правовая охрана, механизм, право собственности, правоот-
ношения, публичное администрирование.

The article defines the elements of the administrative and legal mechanism of public administration of the protection of property rights in Ukraine 
as interrelated, logical and separate components of such a mechanism, which are legal means and instruments of legal regulation, they include:  
1) the norms of law; 2) administrative tools (forms and methods of administrative activity, 3) administrative procedures; 4) subjects of public adminis-
tration of the protection of property rights; 5) state registration as the leading administrative and legal means of protection of property rights.

Key words: administrative law protection, mechanism, property rights, legal relations, principles of law, public administration.

Вступ. Чинний механізм функціонування системи пу-
блічного адміністрування представляє структуру системи 
публічного  адміністрування,  яка  відповідає  чинному  за-
конодавству,  наявні  зв’язки між  її  підсистемами  й  усіма 
органами, що  входять  до  їх  складу,  а  також особливості 
функціонування  системи  публічного  адміністрування  та 
взаємодію між її елементами. Сьогодні система публічно-
го адміністрування в Україні складається з органів держав-
ної влади (Президента, Верховної Ради України, Кабінету 
Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, 
їх територіальних представництв, місцевих державних ад-
міністрацій, органів юстиції України) й органів місцевого 
самоврядування (обласних, районних, міських, районних 
у містах (у разі їх створення), сільських і селищних рад), 
що  перебувають  у  безперервній  взаємодії,  виконуючи 
покладені  на  них  функції.  Складності  чинному  механіз-
му функціонування  системи публічного  адміністрування 
додає  змінюваність усіх  елементів  системи,  зв’язків між 
ними та середовища, в якому він діє [6; 15, с. 64].

Механізми здійснення процесу публічного адміністру-
вання є чітко вибудуваною послідовністю дій, реалізація 
яких  забезпечує  здійснення  публічного  адміністрування 
відповідними органами або їх посадовими особами шля-
хом поступових перетворень у стані об’єктів публічного 
адміністрування [15, с. 64].

Огляд останніх досліджень. У науці завжди спостері-
гався значний інтерес до вивчення проблематики елемен-
тів  механізму  правового  регулювання,  що  неодноразово 
ставали предметом наукових розвідок. Істотний внесок у 
дослідження  цього  питання  здійснили  такі  правознавці, 
як В. Авер’янов, С. Алексеев, А. Березянська, Ю. Битяк, 
Ю.  Ведєрніков,  В.  Вишковська,  В.  Галунько,  І.  Дашко,  
В. Дзюндзюк, П. Діхтієвський, М. Кельман, В. Коваленко, 
Т. Коломоєць, О. Кузьменко, В. Курило, Ю. Легеза, І. Ли-
ченко, О. Машков, Р. Мельник, О. Мурашин, Н. Нижник, 
Н.  Павлюк,  Л.  Приходченко,  С.  Стеценко,  О. Федорчак, 
С. Чернов та ін.

Однак,  враховуючи  розвиток  суспільних  відносин, 
проблематика елементів адміністративно-правового меха-
нізму публічного адміністрування охорони права власнос-
ті в Україні потребує нових викликів і досліджень.

Постановка завдання. Мета  статті  полягає  в  тому, 
щоб  на  основі  теорії  права,  думок  із  цієї  проблематики 
вчених-правників  і  чинного  законодавства розкрити еле-
менти  адміністративно-правового  механізму  публічного 
адміністрування охорони права власності в Україні.

Виклад основних положень. Щодо  структури  ме-
ханізму,  то  теоретики права визначають, що елементами 
механізму  правового  регулювання  є:  1.  Норма  права  –  
загальнообов’язкове  правило  (модель)  поведінки,  яке 
встановлює для суб’єкта як можливий варіант поведінки –  
суб’єктивні  права,  так  і  необхідний  варіант  поведінки  – 
юридичні  обов’язки.  Завдання цього  елементу полягає  в 
тому,  щоб:  визначити  загальне  коло  людей,  на  яких  він 
розповсюджується;  визначити  зміст  поведінки  суб’єктів; 
визначити  обставини,  за  яких  особа повинна  керуватися 
цим правилом поведінки; розкрити саме правило поведін-
ки.  2. Правові  відносини –  відносини, що виникають на 
основі норм права. У них індивідуалізуються положення 
норми права, конкретизуються права й обов’язки певних 
суб’єктів,  їх повноваження  і юридична відповідальність. 
Правовідносини виконують такі функції: визначають кон-
кретне коло осіб, на яких розповсюджується дія норм права 
в певний момент; закріплюють конкретну поведінку, якої 
повинні  або можуть  дотримуватися  суб’єкти;  є  умовами 
для можливого приведення в дію спеціальних юридичних 
дій із метою забезпечення суб’єктивних прав, обов’язків і 
відповідальності. 3. Юридичні факти – конкретні життєві 
обставини, з якими норми права пов’язують виникнення, 
зміну  чи  припинення  суб’єктивних  юридичних  прав  та 
обов’язків. 4. Акти реалізації прав і обов’язків – фактич-
на  поведінка  суб’єктів  правовідносин  щодо  здійснення 
своїх прав і обов’язків. Саме реалізація прав і обов’язків 
завершує  «роботу»  механізму  правового  регулювання  –  
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реальну поведінку, на яку було спрямоване правове регу-
лювання [3, с. 70].

Л. Приходченко переконана, що структуру механізму 
державного управління складають цільовий, нормативно-
правовий, організаційний, економічний та інформаційний 
компоненти,  сукупність  яких  віддзеркалює  всі  істотні 
аспекти  функціонування  системи  державного  управлін-
ня:  виконання  функцій  (організаційний),  дотримання 
цілеспрямованості  (цільовий  і  нормативно-правовий), 
забезпечення  ефективності  (економічний)  і  можливості 
функціонування  (інформаційний).  Водночас  структурна 
схема передбачає наявність входу – цілей (ідеалу, до якого 
прагнуть)  і  результату  (отриманих  наслідків  діяльності), 
послідовність переходу і наявність науково-методичного, 
інформаційно-аналітичного  забезпечення  (яким  чином 
треба  організовувати  діяльність,  аби  вона  була  ефектив-
ною). Структура механізму державного управління  свід-
чить  не  тільки  про  необхідний  склад  його  компонентів, 
але  й  про  логіку  формування.  З  урахуванням  того,  що 
кожний  із  компонентів,  маючи  своє  призначення,  зміст, 
методи функціонування, впливає на одну  із суттєвих ха-
рактеристик управлінського процесу, тобто має відносний 
пріоритет,  їх  оптимальне  поєднання  забезпечує  форму-
вання ефективних управлінських рішень, їх реалізацію й 
активізацію  властивостей  суб’єкта  управління  щодо  са-
морозвитку. Отже, формування механізму управління ви-
ступає  як  головна  передумова  підвищення  ефективності 
управлінського процесу [13, с. 112].

В.  Коваленко  переконаний,  що  до  структури  адміні-
стративно-правового  регулювання  входять  такі  елемен-
ти  (засоби):  норми  адміністративного  права,  об’єктивно 
виражені  в  законах  та  інших  нормативних  актах;  адмі-
ністративно-правові  відносини;  акти  застосування  норм 
адміністративного  права;  акти  тлумачення  норм  адміні-
стративного права; правосвідомість; правова культура; за-
конність. Кожен елемент цього механізму виконує специ-
фічну роль у регулюванні поведінки людей. Ці елементи 
одночасно постають як юридичні засоби адміністративно-
правового регулювання. Адміністративно-правові  засоби 
включаються в процес регулювання в певній послідовнос-
ті.  Таким  чином,  адміністративно-правове  регулювання 
становить процес послідовного використання адміністра-
тивно-правових засобів для досягнення цілей регулюван-
ня дій учасників суспільних відносин [8, с. 476].

В.І. Вишковська виділяє правову (нормативну), інсти-
туційну (організаційну) та функціональну складові части-
ни механізму правозахисної діяльності. Враховуючи, що 
нормативно-правові  акти  визначають  ті  чи  інші  аспекти 
діяльності  суб’єктів  правозахисної  діяльності,  для  ви-
значення місця зазначених елементів у механізмі захисту 
особливу увагу слід приділити саме нормативно-правовій 
складовій  частині.  Нормативний  компонент  механізму 
правозахисної  діяльності  –  це  система  правових  норм  і 
принципів, що регулюють відносини у сфері захисту прав 
і  свобод  людини  та  громадянина.  Таким  чином,  законо-
давство України у сфері правозахисної діяльності умовно 
можна поділити на дві групи. До першої групи, на нашу 
думку, слід віднести нормативно-правові акти, які визна-
чають  засади  здійснення  правозахисної  діяльності,  до 
другої – нормативно-правові акти, що встановлюють сис-
тему  правозахисних  органів  та  організацій  і  визначають 
їх  правовий  статус.  До  інституційного  (організаційного) 
елементу  механізму  захисту  належать  суб’єкти  правоза-
хисної  діяльності,  тобто  органи  й  організації,  спеціаль-
но  уповноважені  державою  здійснювати  на  професійній 
основі та відповідно до закону (а у випадках, встановле-
них законодавством, – у відповідній процесуальній формі 
із застосуванням правових засобів) діяльність, спрямова-
ну на захист прав і свобод людини та громадянина. Функ-
ціональним  елементом  механізму  захисту  прав  і  свобод 
людини  та  громадянина  є  правозахисна  діяльність.  Така 

діяльність  полягає  в  наданні  кожному  громадянину пра-
вової допомоги, а також юридичним особам, іноземцям і 
особам без громадянства – допомоги у спірних питаннях 
із охорони права, зловживання правом, в захисті фізичних 
осіб від обвинувачення та в державному гарантуванні охо-
рони  прав  громадян  правозахисними  органами  [4,  с.  27; 
12, с. 58]

В.І. Теремецький до складників адміністративно-пра-
вового  механізму  регулювання  суспільних  відносин  від-
носить: 1) адміністративно-правові норми; 2) імперативні 
методи; 3) публічний характер відносин; 4) мету – забез-
печення прав,  свобод  і публічних  законних  інтересів фі-
зичних і юридичних осіб, належного функціонування гро-
мадянського суспільства та держави [14, с. 106].

Т. Коломоєць визначила, що у механізмі адміністратив-
но-правового  регулювання  прийнято  виділяти  органічні 
та  функціональні  складники.  Органічними  складниками 
механізму  адміністративно-правового  регулювання  слід 
вважати  ті,  які  визначають  сутність  самого  явища меха-
нізму адміністративно-правового регулювання, тобто без 
яких не може відбуватися сам механізм. Функціональни-
ми складниками механізму адміністративно-правового ре-
гулювання вважаються ті, що значною мірою впливають 
на механізм адміністративно-правового регулювання, не є 
обов’язковими його елементами. Органічні складники ме-
ханізму адміністративно-правового регулювання,  з пози-
ції вченої, – це норми права (загальнообов’язкові правила 
поведінки,  встановлені  з метою регулювання суспільних 
відносин); акти реалізації норм права (процес фактичного 
втілення в життя приписів правових норм через поведін-
ку суб’єктів адміністративного права); правові відносини 
(вольові  суспільні  відносини,  що  виникають  на  основі 
норм права)  [9,  с.  430]. Функціональні  складові частини 
механізму адміністративно-правового регулювання, з по-
зиції  професора  Т.  Коломоєць,  складають:  юридичний 
факт (конкретні життєві обставини, з якими пов’язані ви-
никнення, зміна та припинення адміністративно-правових 
відносин. Самі по собі норми адміністративного права не 
діють, вони активізуються лише тоді, коли виникають не-
обхідні для їх дії життєві обставини); правова свідомість 
суб’єктів адміністративно-правового регулювання (систе-
ма відображення правової дійсності у поглядах, почуттях, 
уявленнях людей про право); законність (правовий режим 
суспільного  життя,  який  характеризується  неухильним 
дотриманням норм права всіма суб’єктами правових від-
носин. Законність сприяє якісному здійсненню публічного 
адміністрування.  Для  громадян  законність  становить  за-
сіб, за допомогою якого вони захищаються від порушення 
своїх прав, свобод і законних інтересів); акти тлумачення 
норм права (процес, спрямований на встановлення змісту 
норм права з метою їх правильної реалізації); акти засто-
сування норм права (прояв веління компетентних держав-
них органів, спрямований на забезпечення умов реалізації 
суб’єктивних прав та обов’язків учасників адміністратив-
но-правових відносин) [9, с. 430].

С.  Чернов  наголошує,  що  складовими  частинами 
структури  механізму  зазвичай  визначаються:  суб’єкт  і 
об’єкт  управління;  цілі,  принципи,  функції,  методи,  ін-
формація, технологія та технічні засоби. Суб’єкт і об’єкт 
є  найпершими  елементами  механізму  управління,  саме 
їх взаємодія відображена у нормативних документах, що 
регламентують вплив держави на будь-яку  сферу життє-
діяльності суспільства. У системі державного управління 
об’єктом  управління  виступає  суспільство,  суспільна  ді-
яльність, а суб’єктом – органи виконавчої влади. Суб’єкт 
управління  –  система,  наділена  певною  компетенцією  і 
державно-владними  повноваженнями, що  дозволяють  їй 
втілювати свою волю у формі керівних команд чи рішень, 
обов’язкових для виконання, тобто це система, яка управ-
ляє. У державному управлінні до суб’єктів управління на-
лежать: органи виконавчої влади (уряд, міністерства, дер-
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жавні комітети, інші центральні органи виконавчої влади, 
місцеві  державні  адміністрації);  керівники  і  керівний 
склад цих органів (політичні діячі; посадові особи; служ-
бові  особи,  наділені  державно-владними  повноваження-
ми). Суб’єкт і об’єкт управління перебувають у постійній 
динамічній взаємодії, в процесі якої виникають управлін-
ські відносини. Взаємодіючи, суб’єкт і об’єкт утворюють 
процес управління. Управлінські відносини – це відноси-
ни людей стосовно здійснення функцій управління. Важ-
ливою  складовою  частиною  управлінського  механізму  є 
принципи, їх дотримання забезпечує створення умов для 
ефективного прояву об’єктивних законів. Для механізмів 
державного управління важливим є урахування як управ-
лінських принципів, так і тих, що стосуються певної галу-
зі,  пов’язаних  із  законами функціонування  економіки чи 
соціуму або окремих сфер його життєдіяльності [15, с. 64].

Н.  Брюховецька  зазначає,  що  «від  переваги  акцентів 
на ті чи інші сфери управління механізми управління ма-
тимуть  свою назву».  Залежно  від  того,  які  саме  пробле-
ми  і  як  вирішуються  із  застосуванням  конкретного  дер-
жавного механізму  управління,  він  може  бути  складним 
(компонентом)  і  включати  в  себе  декілька  самостійних 
механізмів. Комплексний механізм державного управлін-
ня може складатися  з  таких видів механізмів,  як:  еконо-
мічний  (механізми  державного  управління  банківською, 
грошово-валютною,  інвестиційною,  інноваційною,  кре-
дитною, податковою, страховою діяльністю тощо); моти-
ваційний  (сукупність  командно-адміністративних  і  соці-
ально-економічних  стимулів,  що  спонукають  державних 
службовців до високоефективної роботи); організаційний 
(об’єкти, суб’єкти державного управління, їх цілі, завдан-
ня, функції, методи управління й організаційні структури, 
а  також  результати  їх функціонування);  політичний  (ме-
ханізми формування економічної, соціальної, фінансової, 
промислової політики тощо); правовий (нормативно-пра-
вове  забезпечення:  закони  і  постанови  Верховної  Ради 
України,  укази  Президента,  постанови  і  розпорядження 
Кабінету Міністрів України, а також методичні рекомен-
дації та інструкції тощо). Окрім комплексного механізму 
державного  управління,  існують ще  й  недержавні  меха-
нізми  управління:  бізнесові,  конфесіональні,  корупційні, 
партійні тощо [2, с. 28].

О.Б.  Коротич  у  складі  державних  механізмів  управ-
ління  виділяє  конкретні  державні механізми управління, 
механізми  здійснення процесу державного управління,  а 
також механізми формування та взаємодії складових час-
тин систем державного управління. На її думку, конкретні 
механізми  управління  (зокрема  державного)  –  це  певне 
знаряддя  для  здійснення  цілеспрямованих  перетворень; 

сукупність  способів,  методів,  важелів,  через  які  суб’єкт 
управління впливає на об’єкт управління для досягнення 
певної мети. Кожний конкретний механізм управління – це 
насамперед  сукупність  взаємопов’язаних  методів  управ-
ління, через використання яких здійснюється практичний 
вплив  держави  на  суспільну  життєдіяльність  людей  для 
забезпечення досягнення конкретної мети, що сприятиме 
розвитку країни в обраному стратегічному напрямку із до-
держанням низки визначальних принципів [10, с. 246].

Ю.  Легезою  обґрунтовано,  що  механізм  публічно-
го управління у  сфері  використання природних ресурсів 
включає  в  себе  чотири  складники:  1)  правовий  –  сукуп-
ність правових норм, що  визначають  систему публічних 
інституцій,  їх повноваження, форми  і методи діяльності, 
способи  реалізації  завдань  і  функцій  держави;  2)  струк-
турний – сукупність організацій: органів держави, держав-
них  підприємств,  державних  установ,  органів  місцевого 
самоврядування,  елементів  громадянського  суспільства;  
3) функціональний – систему визначених завдань і функ-
цій, для реалізації яких створені відповідні державні ор-
ганізації;  4)  адміністративний  –  систему  визначених  за-
конодавством  повноважень,  способів,  методів,  прийомів 
і засобів реалізації функцій публічного управління. Крім 
того, вченою підкреслено, що ці складові частини перебу-
вають у взаємозв’язку і взаємозалежності [11, с. 12].

О.  Єщук  визначила,  що  елементи  механізму  адміні-
стративно-правової  охорони  –  це  його  компоненти,  які 
виступають самостійними об’єктами, однак мають резуль-
тативність тільки в сукупності та здійснюючи конкретне 
правове  завдання.  До  правових  елементів  механізму  ад-
міністративно-правової  охорони  належать:  адміністра-
тивно-правові  норми  та  їх  зовнішнє  вираження  джерела 
адміністративного права;  адміністративно-правові  відно-
сини; суб’єкти публічної адміністрації, що попереджають 
порушення або / та захищають, права, свободи та законні 
інтереси невладних осіб; форми і методи адміністративної 
діяльності  публічної  адміністрації;  адміністративні  про-
цедури в аналізованій сфері [7, с. 169].

Таким  чином,  елементи  адміністративно-правово-
го механізму  публічного  адміністрування  охорони  права 
власності в Україні – це взаємопов’язані, логічні й окремі 
складові  частини  такого  механізму,  які  є  правовими  за-
собами й  інструментами правового регулювання, до них 
належать: 1) норми права; 2) адміністративні інструменти 
(форми та методи адміністративної діяльності); 3) адміні-
стративні процедури; 4) суб’єкти публічного адміністру-
вання охорони права власності; 5) державна реєстрація як 
провідний адміністративно-правовий засіб охорони права 
власності.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
1. Авер’янов В.Б. Державне управління в Україні : навчальний посібник. Київ : Юрінком Інтер, 1998. 432 с.
2. Брюховецька Н. Економічний механізм підприємства в ринковій економіці: методологія і практика. Донецьк : ІЕП НАН України, 

1999. С. 25–28.
3. Ведєрніков Ю.А., Папірна А.В. Теорія держави і права : навчальний посібник. Київ : Знання, 2008. 333 с.
4. Вишковська В.І. Загальнотеоретична конструкція механізму правозахисної діяльності в Україні. Науковий часопис НПУ імені 

М.П. Драгоманова. Серія 18 : Економіка і право. 2011. Вип. 16. С. 53–58.
5. Адміністративне право України. Повний курс : підручник / В. Галунько та ін. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. 446 с.
6. Публічне адміністрування в Україні : навчальний посібник / В.Б. Дзюндзюк та ін. Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2011. 306 с.
7. Єщук О.М. Адміністративно-правова охорона: теорія, практика та перспективи розвитку : дис. ... док. юрид. наук : 12.00.07 ;  

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», 2017. 464 с.
8. Коваленко В.В. Курс адміністративного права України : підручник. Київ : Юрінком Інтер, 2012. 808 с.
9. Коломоєць Т.О. Адміністративне право України. Академічний курс : підручник. Київ : Юрінком Інтер, 2011. 576 с.
10. Коротич О.Б. Методологічні засади державного управління регіональним розвитком. Теорія та практика державного управлін-

ня. Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2005. Вип. 3 (12). 316 с.
11. Легеза Ю.О. Адміністративно-правові засади публічного управління у сфері використання природних ресурсів : автореф. дис. ... 

док. юрид. наук : 12.00.07. Запорізький національний університет, Запоріжжя, 2018. 34 с.
12. Маляренко В.Т. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України : підручник. Київ : Юрінком Інтер, 2007. 352 с.
13. Приходченко Л. Структура механізму державного управління: взаємозв’язок компонентів та фактори впливу на ефективність. 

Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. 2009. Вип. 2. С. 105–112.
14. Теремецький В.І. Механізм адміністративно-правового регулювання у сфері оподаткування: сутність та особливості.  

Право та державне управління. 2012. № 1. С. 105–106.
15. Чернов С.І. Текст лекцій з дисципліни «Публічне адміністрування». Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. Харків : 

ХНУМГ, 2014. 97 с.



340

№ 6 2018
♦

УДК 342.741.749

ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРАНСПОРТНОЇ БЕЗПЕКИ

PRINCIPLES OF POLICE ACTIVITY IN THE FIELD OF TRANSPORT SECURITY

Тимчишин Т.М.,
кандидат юридичних наук,

доцент кафедри адміністративно-правових дисциплін
Львівського державного університету внутрішніх справ

Стаття присвячена дослідженню принципів діяльності поліції щодо забезпечення транспортної безпеки. На основі методології сис-
темного аналізу аналізуються принципи, закріплені у національних нормативно-правових актах, щодо забезпечення безпеки транспорту 
та транспортної інфраструктури у контексті адаптації національного законодавства до вимог Європейського Союзу та досвіду структур-
ної побудови поліції у країнах із розвинутим транспортним комплексом.

Ключові слова: принципи, забезпечення транспортної безпеки, транспорт, транспортна інфраструктура, поліція.

Статья посвящена исследованию принципов деятельности полиции по обеспечению транспортной безопасности. На основе мето-
дологии системного анализа анализируются принципы, закрепленные в национальных нормативно-правовых актах по обеспечению 
безопасности транспорта и транспортной инфраструктуры в контексте адаптации национального законодательства к требованиям  
Европейского Союза и опыта структурного построения полиции в странах с развитым транспортным комплексом.

Ключевые слова: принципы, обеспечение транспортной безопасности, транспорт, транспортная инфраструктура, полиция.

The article is devoted to the study of the principles of police activity in the field of transport security. Based on the methodology of system 
analysis analyzes the principles enshrined in the national regulatory enactments regarding the safety of transport and transport infrastructure in 
the context of adaptation of national legislation to the requirements of the European Union and the experience of structuring the police in countries 
with developed transport system.

Key words: principles, provision of transport safety, transport, transport infrastructure, police.

Постановка проблеми.  У  системі  функціонування 
транспортного  комплексу  країни  дуже  важливо  забезпе-
чити права та свободи громадян, сформувати відповідний 
правовий  режим,  який  сприяє  безперебійному  функціо-
нуванню  різних  видів  транспорту.  Потрібно  відзначити, 
що  обслуговування  об’єктів  транспорту  та  транспортної 
інфраструктури має цілий ряд оперативних  і адміністра-
тивно-службових  особливостей,  який  викликає  необхід-
ність нормативно-правового закріплення особливих форм 
і методів роботи поліції, пов’язаної із забезпеченням тран-
спортної  безпеки.  Особливості  діяльності  поліції  щодо 
забезпечення  транспортної  безпеки  відображаються  у 
принципах правового регулювання й організації роботи в 
цій сфері. У зв’язку з цим існує об’єктивна необхідність 
розгляду принципів діяльності поліції щодо забезпечення 
транспортної безпеки та класифікації таких принципів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Дослі-
дженню  різних  аспектів  діяльності  щодо  забезпечення 
транспортної безпеки були присвячені роботи українських 
учених, зокрема  І. Бородіна, В. Гіжевського, В. Грохоль-
ського, С. Гусарова, Є. Додіна, Р. Калюжного, Л. Коваля, 
М. Коваліва, В. Ортинського, О. Остапенка, І. Пахомова, 
С. Пєткова, Ю.  Римаренка, В. Шамрая, Х. Ярмакі  та  ін. 
Однак дослідження принципів діяльності поліції щодо за-
безпечення  транспортної безпеки в Україні  в умовах ре-
формування транспортного комплексу не проводилося.

Мета статті  є  аналіз  принципів  діяльності  поліції 
щодо забезпечення транспортної безпеки в Україні.

Виклад основного матеріалу. Принципи забезпечен-
ня транспортної безпеки визначають зміст такої діяльнос-
ті, показують найбільш значущі напрями здійснення цього 
виду  безпеки,  допомагають  побачити  проблеми  в  сфері 
правового  регулювання  забезпечення  транспортної  без-
пеки. Крім цього,  за допомогою принципів можливо ви-
рішити ряд  інших проблем. Як зазначає О. Зайчук, саме 
в  принципах  права  відображається  головна  властивість 
і  особливість права  як  регулятора, міри  свободи й  спра-
ведливості в суспільних відносинах [1, с. 25]. Принципи, 
на  відміну  від  об’єктивного  характеру  закономірностей, 
є відображеними в свідомості ідеями і правилами про те, 
як треба управляти. Принципи правового регулювання ді-
яльності  поліції  щодо  забезпечення  транспортної  безпе-

ки мають не тільки теоретичне,  а й практичне значення, 
оскільки не дозволяють поліції відхилятися від виконання 
функцій у цій сфері. Різноманітність принципів визнача-
ється  їх предметною та функціональною роллю в право-
застосовному процесі.

Наведені обставини дають можливість зрозуміти прак-
тичну  та  теоретичну  значущість  цього  питання,  отже,  з 
цього посилання треба виходити у розкритті змісту прин-
ципів діяльності поліції щодо забезпечення транспортної 
безпеки.  Зауважимо,  що  принципи  забезпечення  тран-
спортної безпеки не можуть існувати автономно від прин-
ципів  забезпечення  безпеки  або  забезпечення  публічної 
безпеки.

Закон України від 02 липня 2015 р. № 580-VIII «Про 
Національну  поліцію»  визначає  загальні  принципи  за-
безпечення безпеки. Зокрема, до них належать такі прин-
ципи, як: дотримання та захист прав і свобод людини та 
громадянина;  законність;  системність  і  комплексність 
застосування  політичних,  організаційних,  соціально-еко-
номічних,  інформаційних, правових та  інших заходів  за-
безпечення безпеки; пріоритет попереджувальних заходів 
з метою  забезпечення безпеки;  взаємодія  з метою  забез-
печення безпеки [2].

Принципи  забезпечення  транспортної  безпеки 
об’єднуються  в  певну  систему.  Зокрема,  В.  Дитюк  і  
С.  Єсімов  говорять  про  зарубіжний  досвід  нормативно-
правового  регулювання  забезпечення  безпеки  у  межах 
теорії забезпечення публічної безпеки, який є комплексом 
взаємопов’язаних  понять  публічної  безпеки  як  правової 
категорії,  адміністративно-правового  забезпечення  пу-
блічної  безпеки,  організаційно-правового  механізму  за-
безпечення публічної безпеки, загрози публічній безпеці. 
Множинність  принципів  забезпечення  безпеки  включає: 
принцип  відповідності  дій  цілям  і  задачам  забезпечення 
безпеки; принцип взаємодії всіх сил і засобів, що беруть 
участь  у  забезпеченні  безпеки;  принцип  відповідності 
правовим і службової моральним нормам; принцип пріо-
ритету заходів попередження; принцип активності, ініціа-
тиви і творчості; принцип гнучкості; принцип швидкості 
реагування [3, с. 23].

Така  система  має  абстрактний  характер,  проте  окре-
мі  принципи  забезпечення  безпеки  слід  врахувати  у  ви-
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значенні механізму правового регулювання забезпечення 
транспортної безпеки. З погляду практики цілком обґрун-
тованим є принцип оперативності та гнучкості правового 
регулювання  забезпечення  транспортної  безпеки. Н. Яр-
миш систему принципів забезпечення громадської безпе-
ки поділяє на групи і виділяє принципи соціально-правові 
й організаційно-правові [4, с. 125, 127]. До принципів за-
безпечення безпеки на транспорті відносить такі,  як:  за-
конність у забезпеченні безпеки на транспорті; пріоритет 
життя та здоров’я людей, мінімізація шкоди та шкоди жит-
тю і здоров’ю; дотримання прав і свобод людини та грома-
дянина у забезпеченні безпеки на транспорті; поєднання 
інтересів держави, особи та суспільства, взаємна відпові-
дальність держави, особи та суспільства; відповідальність 
держави за забезпечення безпеки на транспорті; розумне 
та законне втручання держави в господарську діяльність 
суб’єктів  транспортної  діяльності  у  забезпеченні  дотри-
мання безпеки на транспорті; взаємодія держав-учасниць 
ЄС у галузі забезпечення безпеки на транспорті; гармоні-
зація й уніфікація законодавства держав-членів Європей-
ського Союзу в галузі безпеки на транспорті.

Перерахована  система  суб’єктивних  принципів  до-
повнюється  іншими  приписами,  що  містяться  в  законо-
давчих  і  нормативних  актах,  які  регламентують порядок 
експлуатації різних видів транспорту і транспортної інф-
раструктури.

Стратегія підвищення рівня безпеки дорожнього руху 
в Україні на період до 2020 р. до принципів  забезпечен-
ня безпеки дорожнього руху відносить: пріоритет життя і 
здоров’я громадян, що беруть участь у дорожньому русі, 
над економічними результатами господарської діяльності; 
пріоритет відповідальності держави за забезпечення без-
пеки дорожнього руху над відповідальністю громадян, які 
беруть  участь  у  дорожньому  русі;  дотримання  інтересів 
громадян,  суспільства  і  держави  у  забезпеченні  безпеки 
дорожнього руху; програмно-цільовий підхід до діяльнос-
ті щодо забезпечення безпеки дорожнього руху [5].

Традиційно до числа принципів правового регулюван-
ня належить принцип законності, котрий прямо випливає 
з  Конституції.  Зокрема,  в  Конституції  визначається,  що 
органи державної влади та місцевого самоврядування, по-
садові особи, громадяни, їх об’єднання зобов’язані дотри-
муватися Конституції та законів України.

Принцип законності отримує закріплення в різних за-
конах. У Законі України від 02 липня 2015 р. № 580-VIII 
«Про  Національну  поліцію»  визначається,  що  поліція 
здійснює свою діяльність в точній відповідності з законом. 
Законність  є  принципом,  режимом  і  методом  діяльності 
поліції. Законність – це дотримання законів і заснованих 
на них правових актів усіма суб’єктами права. Законність 
в  адміністративній  діяльності  поліції  розглядається  як 
принцип  і  режим. Виходячи  з цього,  логічно робити ви-
сновок про те, що транспортна безпека не може існувати 
поза правовими вимогами.

Необхідно зупинитися на дотриманні балансу інтере-
сів особи, суспільства та держави, що виражається в меха-
нізмі забезпечення транспортної безпеки. Баланс інтересів 
дозволяє закріплювати поєднання приватних і публічних 
інтересів у забезпеченні транспортної безпеки. Варто за-
значити, що забезпечення безпеки має публічно-правовий 
характер. У цей процес залучений ряд органів державної 
влади й управління. Крім того, в механізм правового ре-
гулювання  забезпечення  транспортної  безпеки  включені 
норми адміністративного права, які безпосередньо визна-
чають  адресу  форми  і  методи  забезпечення  такого  виду 
безпеки.

Забезпечення транспортної безпеки має публічно-пра-
вовий характер, оскільки в стані безпеки зацікавлене сус-
пільство і кожен окремо взятий громадянин. Забезпечення 
будь-якого виду безпеки – це міра діяльності, яка має пу-
блічний характер, і поєднання прав і інтересів в діяльності 

щодо  забезпечення  транспортної  безпеки цілком  законо-
мірно.  Права  та  свободи  людини  і  громадянина  можуть 
бути  обмежені  законом  тією мірою,  в  якій  це  необхідно 
для  транспортної  безпеки.  Як  уже  зазначалося,  забез-
печення  транспортної  безпеки  здійснюється  в  інтересах 
окремо взятої людини, в інтересах суспільства, що безпо-
середньо зацікавлене в створенні та підтримці обстановки 
спокою його життєдіяльності та розвитку. 

Суб’єктом  забезпечення  безпеки  і  транспортної  без-
пеки зокрема виступає держава. Органи державної влади 
наділені необхідною компетенцією в справі забезпечення 
транспортної безпеки, у зв’язку з чим вони проводять цю 
роботу в безперервному, щоденному та професійному ре-
жимі. Помилки й упущення у забезпеченні транспортної 
безпеки  можуть  привести  до  трагічних  наслідків.  Саме 
тому головним суб’єктом відповідальності в ході забезпе-
чення транспортної безпеки має виступати держава в осо-
бі відповідних органів державної влади.

Різні  заходи  юридичної  відповідальності  застосову-
ються  залежно  від  характеру  допущених  порушень,  на-
слідків,  ступеня  публічної  небезпеки  відповідного  пра-
вопорушення,  вчиненого  під  час  експлуатації  різних 
видів  транспорту  та  транспортної  інфраструктури.  Від-
повідальність  за  порушення  вимог  у  сфері  забезпечення 
транспортної  безпеки  стосується  громадян,  які  вчинили 
правопорушення.  Відповідальність  суспільства  в  сфері 
забезпечення  транспортної  безпеки  має  декларативний 
характер, відповідальність не наповнена конкретним юри-
дичним змістом. У зв’язку з цим було б правильно говори-
ти  про  взаємну  відповідальність  держави  і  громадянина 
у сфері забезпечення транспортної безпеки. Ефективність 
забезпечення  транспортної  безпеки  зумовлюється  без-
перервністю  процесу.  Транспортний  комплекс  працює  в 
безперервному  режимі,  забезпечуючи  безперебійне  пе-
реміщення  пасажирів  і  товарно-матеріальних  цінностей. 
Всі види транспорту взаємозв’язані, тому безперервність 
процесу забезпечення транспортної безпеки повинна бути 
пріоритетною в рішенні проблеми.

Виходячи  з  безперервності  процесу  забезпечення 
транспортної безпеки, розглянута проблема має бути до-
повнена принципом професіоналізму. Тільки безперервна 
та професійна робота в сфері забезпечення транспортної 
безпеки  може  дати  певний  позитивний  результат.  Тран-
спортний комплекс, як і вся економіка, інтегрована в євро-
пейський економічний і транспортний простір.

Процеси  європейської  інтеграції  перебігають  у  сфері 
економіки та транспорту, проявляючись в активному фор-
муванні  єдиного  європейського фінансово-правового про-
стору,  який  нівелює  особливості  розвитку  національного 
законодавства у сфері транспортної діяльності. Проблеми в 
процесі адаптації національного транспортного законодав-
ства до вимог Європейського Союзу у транспортній сфері 
можуть  бути  вирішені  лише  за  комплексного  підходу  на 
підставі  структурного  аналізу  оптимізації  національного 
транспортного законодавства, з урахуванням основополож-
ної ролі європейського транспортного законодавства у пра-
вовому регулюванні діяльності національної транспортної 
мережі, що забезпечить гармонійне поєднання публічного 
та  приватноправового  регулювання  суспільних  відносин, 
що  виникають  у  сфері  транспортної  безпеки  у  функціо-
нальному та правовому аспектах [6, с. 34].

Тому  видається  правильним  те,  що  серед  принципів 
забезпечення заходів транспортної безпеки існує принцип 
інтеграції в міжнародні системи безпеки. Україна є учас-
ником цілого ряду конвенцій та інших міжнародно-право-
вих актів, присвячених питанням транспортної безпеки.

Перерахована  система  принципів  розкриває  основні 
напрями  діяльності  різних  органів  державної  влади,  які 
функціонують у сфері забезпечення транспортної безпеки. 
Така система не може мати вичерпного характеру, оскіль-
ки суспільні відносини, що складаються у сфері діяльності  
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транспортного  комплексу  країни,  регламентуються  вели-
кою  кількістю  законодавчих  та  інших  нормативно-право-
вих  актів.  Принципи  забезпечення  транспортної  безпеки 
можуть бути поділені на: загальні; спеціальні; спеціалізова-
ні (конкретні для відповідного виду транспорту).

Всі  принципи  між  собою  логічно  взаємопов’язані, 
утворюють єдину систему в механізмі правового регулю-
вання  забезпечення  транспортної  безпеки. Нові  виклики 
та  загрози у  сфері функціонування  транспортного  комп-
лексу, розвиток науково-технічного прогресу викликають 
об’єктивну  необхідність  розвивати  законодавство  про 
транспортну  безпеку,  а  тому  систему  принципів  можна 
доповнити новими приписами, які поліпшать її якість. До 
принципів забезпечення транспортної безпеки можна від-
нести принцип впровадження новітніх досягнень науки і 
техніки.

Забезпечення транспортної безпеки неможливо без ри-
зикових ситуацій, що об’єктивно створюються. У зв’язку 
з цим у забезпеченні цього виду безпеки потрібно врахо-
вувати вимоги нормально-технічного або виробничо-гос-
подарського  ризику.  Зумовлено  це  тим,  що  транспорт  –  
це  джерело  підвищеної  небезпеки,  експлуатація  якого 
об’єктивно  створює  цілий  ряд  ризиків.  Тому  одним  із 
принципів забезпечення транспортної безпеки є принцип 
урахування ризикових ситуацій.

Нині очевидна тенденція скорочення витрат на утри-
мання  кадрового  складу  суб’єктів,  залучених  до  вирі-
шення  проблеми  транспортної  безпеки.  Такий  підхід  не 

бажаний, тому що використання тільки технічних засобів 
у справі забезпечення транспортної безпеки не дозволить 
формувати ефективний правовий і організаційний режим 
її забезпечення. Питання забезпечення транспортної без-
пеки безпосередньо пов’язані з розвитком професіоналіз-
му  співробітників  (працівників,  службовців),  залучених 
до процесу  забезпечення цього  виду  безпеки. Не менше 
значення мають питання побудови системи управління у 
сфері забезпечення транспортної безпеки.

Висновки.  В  основу  класифікації  принципів  забез-
печення  транспортної  безпеки  можуть  бути  покладені 
такі критерії: рівень нормативного закріплення відповід-
них  принципів;  функціональна  основа  реалізації  відпо-
відних  принципів;  особливості  управління  відносинами, 
пов’язаними  із  забезпеченням  транспортної  безпеки. 
Принципи  правового  регулювання  забезпеченням  тран-
спортної безпеки роблять роботу поліції у сфері транспор-
ту  цілеспрямованою  та  дозволяють  зосередити  зусилля 
поліції на найбільш принципових питаннях забезпечення 
транспортної  безпеки.  Адміністративно-правовий  меха-
нізм забезпечення поліцією транспортної безпеки включає 
в себе не тільки регулятивні й охоронні норми матеріаль-
ного  права,  процесуальні  норми  та  компетенцію  поліції 
щодо забезпечення транспортної безпеки на об’єктах за-
лізничного, водного та повітряного транспорту,  а й різні 
заходи  адміністративного  примусу.  Все  це  в  сукупності 
вимагає постійного вдосконалення теоретичного, законо-
давчого компонента та практичної діяльності поліції.
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У статті досліджуються теоретичні та практичні підходи до забезпечення інформаційної безпеки з урахуванням досвіду Румунії та 
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В статье исследуются теоретические и практические подходы к обеспечению информационной безопасности, учитывая опыт Румы-
нии, Болгарии. Авторами исследуется современное состояние нормативного и организационного обеспечения противодействия кибер-
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The article investigates theoretical and practical approaches in providing information security in view of the experience of Romania, Bulgaria. 
The authors explore the current state of regulatory and organizational support for countering cybercrime, highlighting topical issues of improving 
legislation in the chosen subject.
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Постановка проблеми. Важливою  для  України  є 
співпраця  з  іншими країнами у питаннях  створенні  сис-
тем регіональної та міжнародної інформаційної безпеки з 
метою протидії інформаційним і кібернетичним загрозам, 
забезпечення  стратегічної  стабільності,  орієнтуючись  на 
стандарти ЄС  та НАТО. У  цьому  контексті  для України 
цікавим є досвід розвинутих країн щодо приведення наці-
онального законодавства у відповідність до міжнародних 
стандартів для врегулювання на законодавчому рівні.

Виклад основного матеріалу.  Румунія  та Болгарія  є 
членами Північноатлантичного Альянсу та Європейського 
Союзу. Відповідно, на ці країни поширюються стандарти 
вказаних міжнародних об’єднань щодо інформаційної по-
літики та забезпечення інформаційної безпеки. Це, зокре-
ма, стандарти НАТО щодо захисту інформації, викладені 
у Документі СМ (2002) Безпека в організації Північноат-
лантичного  договору  (НАТО),  офіційна  політика  НАТО 
у  сфері  кіберзахисту,  стратегічна  концепція  кібербезпе-
ки, сформована за результатами Лісабонського саміту та 
Варшавського самітів,  тощо. Також Румунія та Болгарія, 
як країни-члени ЄС, втілюють у національній політиці за-
безпечення  інформаційної  безпеки  стандарти ЄС,  в  т.  ч. 
передбачені  «Європейськими критеріями безпеки  інфор-
маційних  технологій»  (1991  р.),  «Єдиними  критеріями 
безпеки  інформаційних  технологій»  (1996  р.)  докумен-
том  «Мережева  та  інформаційна  безпека:  європейський 
політичний  підхід»  (2001  р.)  документом  «На шляху  до 
загальної політики в сфері боротьби з кіберзлочинністю» 
(2007 р.) тощо [1].

Основними  напрямами  забезпечення  інформаційної 
безпеки в обраних для дослідження країнах є: підвищен-

ня  обізнаності  користувачів  щодо  можливих  загроз  під 
час користування комунікаційними мережами; створення 
європейської системи попередження й інформування про 
нові загрози; забезпечення технологічної підтримки; під-
тримка  ринково  орієнтованої  стандартизації  та  сертифі-
кації; правове забезпечення, пріоритетами якого є захист 
персональних  даних,  регламентація  телекомунікаційних 
послуг  і  протидія  кіберзлочинності;  зміцнення  інформа-
ційної безпеки на державному рівні шляхом впровадження 
ефективних  і сумісних засобів забезпечення  інформацій-
ної  безпеки  та  заохочення  використання  країнами-чле-
нами  електронних  підписів  під  час  надання  державних 
онлайн-послуг тощо; розвиток міжнародного співробітни-
цтва з питань інформаційної безпеки [2].

Основними  прогалинами  в  інформаційній  безпеці 
Румунії та Болгарії як країн ЄС є некоординовані націо-
нальні підходи до безпеки інформаційних інфраструктур, 
що  знижує  ефективність  національних  заходів;  відсут-
ність  на  європейському  рівні  партнерства  між  держав-
ним  і  приватним  секторами;  обмежені можливості щодо 
раннього попередження та реагування на безпекові інци-
денти,  зумовлені  нерівномірністю  розвитку  систем  мо-
ніторингу  і  сповіщення про  інциденти у країнах-членах, 
нерозвиненістю міждержавного співробітництва й обміну 
інформацією  щодо  цих  проблем;  відсутність  міжнарод-
ного  консенсусу щодо  пріоритетів  у  реалізації  політики 
захисту  критичної  інформаційної  інфраструктур  [3]. Од-
ним із найбільш важливих питань політики інформаційної 
безпеки Румунії та Болгарії, як країн-членів ЄС, є захист 
персональних  даних,  у  якому  вони  керуються  положен-
нями  Директиви  95/46/ЄС  «Про  захист  фізичних  осіб  у 



344

№ 6 2018
♦

зв’язку  з обробкою персональних даних  і  вільного обігу 
таких даних». У цьому документі одночасно декларується 
прагнення до вільного переміщення інформації між краї-
нами-членами ЄС і надаються гарантії захисту основних 
прав громадян, до яких входить право на недоторканність 
особистих даних і їх захист від третіх осіб [4]. Крім того, 
з 2018 р. для Румунії та Болгарії, як і інших країн-членів 
ЄС, набули чинності нові правила захисту персональних 
даних  (GDPR),  які  схвалено 14 квітня 2016 р. Ці прави-
ла поширено не тільки на європейські компанії, але й на 
компанії з інших країн, що пропонують товари й послуги 
в ЄС. У відповідному документі переглянуті цивільні пра-
ва користувачів, відповідальність за схоронність даних, а 
також  уведені  деякі  обмеження  переміщення  даних  між 
різними країнами.

Цікавим нововведенням є запровадження більш суво-
рого покарання  за  несвоєчасне повідомлення  інформації 
про виток даних. Компаніям, які відповідно до положення 
GDPR Директиви не доповіли про факт витоку або злому 
протягом 72 годин з моменту виявлення інциденту, загро-
жує штраф до 4% річного доходу або до 20 млн євро [5]. 
Крім того, відповідна Директива передбачає необхідність 
отримання  згоди  користувачів  на  обробку  їх  персональ-
них даних, причому на обробку даних  з  різними цілями 
потрібні будуть окремі згоди. Згода повинна бути вільною, 
свідомою і конкретною, а також може бути відкликана в 
будь-який момент. Згода не буде вважатися вільною, якщо 
користувач змушений дати таку згоду, щоб одержати до-
ступ до сайту, програми або додатка. Винятком є випадки, 
коли персональні дані користувача потрібні для виконання 
угоди. Коли персональні дані збираються й обробляються 
для маркетингових цілей, користувач повинен мати мож-
ливість не погоджуватися зі збором та обробкою його да-
них.  Компанії,  що  працюють  із  персональними  даними, 
також повинні будуть вести облік операцій із персональ-
ними  даними  (тип  даних  і  цілі,  для  яких  вони  обробля-
ються),  мінімізувати  використання  персональних  даних 
відповідно до принципу «data protection by design», а та-
кож проводити внутрішній аудит [6]. Не менш гостро, ніж 
проблема захисту персональних даних, у Румунії та Бол-
гарії  усвідомлюється  небезпечність  загроз,  що  виходять 
із кіберпростору. Так, у Румунії сьогодні активно триває 
процес розбудови системи кібернетичної безпеки держави 
як на законодавчому, так і на організаційному рівнях. Про-
відну роль у забезпеченні кібербезпеки Румунії відведено 
її  спеціальному  контррозвідувальному  органу  –  Румун-
ській  службі  інформації,  у  структурі  якої  створено наці-
ональний центр кібербезпеки. Головною функцією цього 
центру  є  поєднання  систем  технічного  захисту  із  мож-
ливостями  спецслужби  з  метою  отримання  інформації, 
необхідної  для попередження, припинення  та подолання 
наслідків  кібератак  на  інформаційно-телекомунікаційні 
системи об’єктів критичної  інфраструктури держави. За-
конопроект «Про кібербезпеку», який у грудні 2014 р. був 
схвалений  сенатом Румунії,  також передбачає  створення 
Національної системи кібернетичної безпеки Румунії, тех-
нічну координацію якої покладено на Румунську службу 
інформації  як  головного  суб’єкта  кібербезпеки  держави. 
Національна  стратегія  забезпечення  кібербезпеки  Руму-
нії  (2013  р.)  передбачає, що Румунія  забезпечує функці-
онування  динамічного  інформаційного  середовища  на 
основі функціональної  сумісності  й  послуг,  характерних 
для  інформаційного  суспільства,  а  також  забезпечення 
відповідності основних прав  і свобод громадян та  інтер-
есів національної безпеки у відповідних правових рамках. 
Важливим  для  цього  є  розвиток  культури  кібербезпеки 
користувачів комп’ютерів і телекомунікаційних систем, їх 
поінформованість щодо потенційних ризиків, а також про 
можливості  їх мінімізації.  Збільшення поінформованості 
щодо ризиків і загроз, пов’язаних із діяльністю, здійсню-
ваною  в  кіберпросторі,  а  також  способів  запобігання  та 

протидії  їм вимагають ефективної комунікації та співро-
бітництва  між  всіма  учасниками  діяльності  у  цій  сфері, 
тож Румунська  держава  бере  на  себе  роль  координатора 
заходів, здійснюваних на національному рівні, забезпечу-
ючи кібербезпеку відповідно до визначених під керівни-
цтвом ЄС і НАТО підходів [7].

З метою забезпечення кібербезпеки Румунії Стратегія 
визначає такі цілі, як: адаптація нормативного й інститу-
ціонального  підґрунтя  до  динаміки  конкретних  загроз  у 
кіберпросторі; встановлення й застосування мінімальних 
профілів  і  вимог безпеки для національних кіберсистем, 
що  забезпечують  правильну  роботу  критичної  інфра-
структури;  забезпечення  стійкості  кіберінфраструктури; 
забезпечення безпеки шляхом усвідомлення й запобігання 
уразливостям і ризикам, а також протидії загрозам кібер-
безпеці  Румунії;  використання  можливостей  кіберпрос-
тору для просування інтересів, цінностей і національних 
цілей у кіберпросторі; сприяння та розвиток співробітни-
цтва між державним і приватним секторами на національ-
ному рівні,  а  також міжнародне співробітництво у сфері 
кібербезпеки; розвиток культури безпеки населення шля-
хом усвідомлення уразливостей, ризиків і загроз із кіберп-
ростору  та  необхідності  захисту  власних  інформаційних 
систем;  активна  участь  в  ініціативах  міжнародних  орга-
нізацій,  учасницею  яких  є  Румунія,  в  рамках  реалізації 
комплексу  заходів  щодо  зміцнення  довіри  до  міжнарод-
ного  використання  кіберпростору.  Значну  увагу  Страте-
гія  приділяє  розвитку  національних  можливостей  щодо 
управління ризиками у сфері кібернетичної безпеки [8].

На  думку  засідання  Консультативної  ради  з  питань 
національної  безпеки  Болгарії,  кібербезпека  має  страте-
гічне  значення  для  розвитку  електронного  урядування 
в Болгарії й досягнення оперативної  сумісності  в роботі 
адміністрації  в цифровому середовищі шляхом введення 
загальних  стандартів.  Відповідно,  необхідно  прискорене 
впровадження комплексу заходів щодо забезпечення без-
пеки  електронної  ідентичності  громадян,  а  також  щодо 
забезпечення захищеної й оптимізованої сумісності елек-
тронної  ідентичності  з  такими  компонентами,  як  елек-
тронний підпис. Таким чином, у квітні 2016 р. Консуль-
тативна  рада  представила  Парламенту  Болгарії  проект 
Національної  стратегії  кібербезпеки  під  назвою  «Стійка 
до кібератак Болгарія – 2020», яка передбачає реалізацію 
таких  заходів:  ініціювання  законодавчих  змін  з  метою 
остаточного прийняття й транспонування Директиви ЄС 
і Європейського Парламенту про заходи щодо забезпечен-
ня  високого  загального  рівня  мережної  й  інформаційної 
безпеки в ЄС, а також для захисту політичних і виборчих 
прав  громадян  і  в  кіберпросторі;  забезпечення  цільових 
ресурсів, необхідних для створення належного потенціа-
лу для кібербезпеки й удосконалення IT-інфраструктури, 
а також реалізації мережної моделі обміну інформацією й 
координації між організаціями, відповідальними за кібер-
безпеку у Болгарії; забезпечення Міністерства внутрішніх 
справ, Агентства національної безпеки, Міністерства обо-
рони,  Міністерства  транспорту  й  Державного  агентства 
розвідки необхідними фінансовими ресурсами з поступо-
вим  збільшенням числа  експертів  з  питань  кібербезпеки 
для запобігання й боротьби з кіберзагрозами; організація 
й  проведення  національних  навчань  з  кіберстійкості  з 
тестуванням  ключових  елементів  Національної  стратегії 
кібербезпеки  й  ефективності  чинних  контрзаходів;  зміц-
нення  співробітництва  з  ЄС  і НАТО щодо  забезпечення 
кібербезпеки; покладання на державні установи обов’язку 
щодо  вчасного  інформування  компетентних  служб щодо 
фактів здійснених на них кібератак. Національна страте-
гія  була  прийнята  Радою  міністрів  Республіки  Болгарії 
13 липня 2016 р. [9].

Відповідно до п. 4.7.1 Національної стратегії, провід-
ну роль у забезпеченні кіберзахисту країни відіграє Мініс-
терство оборони Болгарії. Ефективне забезпечення кібер-
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безпеки передбачає розбудову наявних і створення нових 
розширених  можливостей  для  кіберзахисту,  сумісних  із 
вимогами НАТО і ЄС, а також адекватні структурні й орга-
нізаційні реформи, зокрема: розробку політики у сфері за-
безпечення кібербезпеки, розробку відповідної концепції 
й методичних документів, що передбачають захист націо-
нальної безпеки шляхом активної протидії кібер- і гібрид-
ним  загрозам  у  кіберпросторі;  реалізацію  інвестиційних 
проектів для кіберзахисту у рамках спільних ініціатив, у 
т. ч. ініціативи НАТО/ЄС «Smart Defense» та «об’єднання 
й спільного використання», а також створення можливос-
тей для кібероборони в рамках загального процесу плану-
вання  у  сфері  оборони;  створення Оперативного  центру 
кіберзахисту відповідно до плану розвитку Збройних сил 
Болгарії до 2020 р. за допомогою.

Технічний центр Сил реагування НАТО на комп’ютерні 
інциденти  NCIRC  (NATO  Computer  Incident  Response 
Capability)  із  забезпеченням  безперервного  моніторин-
гу  і повної оперативної  інтеграції в національну мережу 
NKOMKS, розвиток колективного потенціалу реагування 
на кібер- і гібридні загрози на національному й міжнарод-
ному  рівні;  погоджений  обмін  інформацією про  кіберін-
циденти за допомогою державних установ, НАТО і ЄС, а 
також  співробітництво  з  діловими  й  науковими  колами; 
накопичення досвіду у сфері кіберзахисту й підвищення 
професійної  підготовки  персоналу  шляхом  періодичної 
підготовки й участі в навчаннях, розширення участі у ро-
боті  центру  кіберзахисту  НАТО  та  інших  партнерських 
центрів; удосконалювання й розвиток взаємодії із промис-
ловістю  й  науково-дослідними  організаціями  на  основі 
«кластерної  кібероборони»;  активну  участь  у  міжнарод-

них  програмах  НАТО  і  ЄС  у  рамках  науково-дослідних 
проектів;  адаптація  і  впровадження  моделі  ES75  щодо 
спільного  використання  ресурсів  на  національному  рів-
ні  для  професіоналів,  інші форми  залучення  експертів  з 
кіберпромисловості  та наукових кіл. П.  7.3 Стратегії  пе-
редбачає  створення  механізмів  і  технічних  ресурсів  для 
постійного  моніторингу  можливих  загроз  кібербезпеці  з 
погляду  масштабів,  джерел  і  природи  (кібер-,  гібридні), 
тенденцій  у  геополітичному  контексті  й  аналізу  націо-
нальної картини кібербезпеки, а також розвитку здатності 
застосовувати адекватні форми протидії, в т. ч. підтриму-
вати створення джерел контр-інформаційних впливів [10].

Висновки. На  основі  проведеного  теоретико-право-
вого  аналізу  сучасного  стану  нормативного  й  організа-
ційного  забезпечення  протидії  кіберзлочинності  можна 
узагальнити, що основними напрямами  забезпечення  ін-
формаційної безпеки у Румунії та Болгарії є: забезпечення 
технологічної підтримки; підтримка ринково орієнтованої 
стандартизації  та  сертифікації;  підвищення  обізнаності 
користувачів щодо можливих  загроз під час  користуван-
ня  комунікаційними  мережами;  створення  європейської 
системи попередження та інформування про нові загрози; 
правове забезпечення, пріоритетами якого є захист персо-
нальних даних, регламентація телекомунікаційних послуг 
і  протидія  кіберзлочинності;  зміцнення  інформаційної 
безпеки на державному рівні шляхом впровадження ефек-
тивних  і  сумісних  засобів  забезпечення  інформаційної 
безпеки  та  заохочення  використання  країнами-членами 
електронних підписів під час надання державних онлайн-
послуг  тощо;  розвиток  міжнародного  співробітництва  з 
питань інформаційної безпеки.
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Стаття присвячена з’ясуванню сутності й особливостей домашнього психологічного насильства та проблемі його кваліфікації як 
протиправного явища в сучасних українських родинах. Аналізується юридична сутність цього поняття та проводиться паралель із його 
трактуванням у попередньому профільному законодавстві, досліджується національне законодавство в розрізі можливості його кваліфі-
кації як протиправного вчинку та доведення фактів домашнього психологічного насильства в сучасних реаліях.

Ключові слова: домашнє насильство, психологічне насильство, домашній агресор, жертва насильства, психологічна допомога, 
протидія проявам домашнього насильства.

Статья посвящена выяснению сущности и особенностей домашнего психологического насилия и проблеме его квалификации как 
противоправного явления в современных украинских семьях. Анализируется юридическая сущность данного понятия и проводится 
параллель с его трактовкой в предыдущем профильном законодательстве, исследуется национальное законодательство в разрезе воз-
можности его квалификации как противоправного поступка и доказывания фактов домашнего психологического насилия в современных 
реалиях.

Ключевые слова: домашнее насилие, психологическое насилие, домашний агрессор, жертва насилия, психологическая помощь, 
противодействие проявлениям домашнего насилия.

In the article the author considers the essence and features of family psychological violence and problems of its qualification as an unlawful 
phenomenon in modern Ukrainian families. In the article the author analyzes the legal essence of this concept and draws the parallel with its 
explanation in the previous specialized legislation. The author researches the national legislation in the context of its possible qualification as an 
unlawful act and proves the facts of the family psychological violence in modern conditions.

Key words: family violence, psychological violence, family aggressor, victim of violence, psychological assistance, counteraction against 
family violence.

Постановка проблеми. Реалізація особистих прав лю-
дини, гарантування права на життя і здоров’я, на вільний 
особистий розвиток є одним із головних завдань правової 
соціальної держави, якою проголошена Україна. Забезпе-
чення цих прав безпосередньо пов’язане із протидією на-
сильницьким вчинкам і, зокрема, домашньому насильству. 
Як свідчить практика, це явище не має географічних кор-
донів, воно існує серед усіх рас, класів і релігій, а його на-
слідками можуть бути як загроза життю та здоров’ю осо-
би, так і завдання суттєвої психологічної травми. До того 
ж, саме психологічне домашнє насильство є найпоширені-
шою формою протиправних дій в українських родинах із 
найвищим ступенем латентності. А тому суспільство по-
требує надання правильної правової оцінки таким діям  і 
впровадження в життя цілого ряду правоосвітніх заходів з 
метою запобігання цьому явищу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоре-
тичною  базою  дослідження  виступають  наявні  наукові 
розвідки в галузі права та психології, а також сукупність 
національних нормативно-правових актів, які регулюють 
питання запобігання та протидії домашньому насильству.

У цьому напрямі проводили свої дослідження А.О. Га-
лай,  М.В.  Герасименко,  О.В.  Ковальова,  О.Д.  Коломо-
єць,  І.А.  Кочергіна,  К.Б.  Левченко,  Г.Ю.  Мустафаєв, 
А.Б.  Орлов,  А.І.  Третяк,  І.Я.  Фурманов,  Н.Б.  Шамрук, 
О.В. Шевцова та ін.

Невирішені раніше проблеми. Проблемами протидії 
домашньому насильству вітчизняні вчені та законотворці 
цікавляться вже давно, що підтверджується чималою кіль-
кістю публікацій і прийняттям більш досконалого та тако-

го, що відповідає вимогам сучасності, профільного закону 
та значної кількості підзаконних нормативно-правових ак-
тів. Суттєва увага в цьому болючому питанні приділяється 
фізичному та  сексуальному насильству, що вчиняється в 
сучасних українських сім’ях, проте поза увагою і досі за-
лишається психологічне насильство, яке є чи не найпоши-
ренішим і виступає в сукупності з іншими видами домаш-
нього насильства. До того ж, нині існує чимало перепон у 
доведенні як факту вчинення такого правопорушення, так 
і вини домашнього агресора. Усе це зумовлює потребу в 
науковому  аналізі  проблем  захисту  потерпілих  саме  від 
психологічного домашнього насильства.

Метою роботи є аналіз правової регламентації та про-
блем  кваліфікації  цього  правопорушення  та  доведення 
фактів  вчинення  домашнього  психологічного  насильства 
в українських родинах.

Виклад основного матеріалу. Початок 2019 р.  озна-
менувався  підвищеною  увагою  українського  суспільства 
до  прагнень  із  боку  держави  боротися  з  проявами  до-
машнього  насильства  в  українських  родинах  через  на-
брання  чинності  Закону України  «Про  внесення  змін  до 
Кримінального та Кримінального процесуального кодек-
сів України  з метою реалізації положень Конвенції Ради 
Європи про запобігання насильству стосовно жінок і до-
машньому насильству та боротьбу з цими явищами». Цей 
нормативний  акт  остаточно  закріпив  вже  всі  положення 
нового Закону України «Про запобігання та протидію до-
машньому насильству», тим самим намагаючись повною 
мірою втілити в життя ст. 3 Конституції України, де зазна-
чено, що людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, не-
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доторканність  і безпека визнаються в Україні найвищою 
соціальною цінністю [1].

Так, ст. 1 Закону України «Про запобігання та проти-
дію домашньому насильству» окрім того, що дає досить 
обширне  та  детальне  тлумачення  поняття  цього  явища, 
фактично визнає  існування цієї проблеми сучасного сус-
пільства та визначає чотири його форми, що можуть мати 
місце в українських родинах та за які кривдник нестиме 
юридичну відповідальність. У цьому контексті варто зау-
важити, що наукових публікацій, присвячених домашньо-
му насильству в його найпоширеніших формах (фізичне та 
сексуальне), є вже чимало, проте хотілося б звернути ува-
гу на невивченість  і  підвищену  латентність  такої форми 
домашнього насильства, як психічне насильство. Вищев-
казаний закон дає тлумачення цього явища, розглядаючи 
його як форму домашнього насильства, що включає сло-
весні образи, погрози, у т. ч. щодо третіх осіб, принижен-
ня, переслідування, залякування, інші діяння, спрямовані 
на обмеження волевиявлення особи, контроль у репродук-
тивній сфері, якщо такі дії або бездіяльність викликали у 
постраждалої особи побоювання за свою безпеку чи без-
пеку третіх осіб, спричинили емоційну невпевненість, не-
здатність  захистити  себе  або  завдали шкоди  психічному 
здоров’ю особи [2]. Варто звернути увагу, що порівняно із 
Законом України «Про попередження насильства в сім’ї», 
що  втратив  чинність,  нове  тлумачення більш розширене 
та дозволяє виокремити такі характерні риси цієї форми 
домашнього насильства:

–  діяння,  спрямовані  на  обмеження  волевиявлення 
особи та контролювання репродуктивної сфери;

– діяння можуть виражатися в словесних образах, по-
грозах (у т. ч. на адресу третіх осіб), приниженні, переслі-
дуванні, залякуванні тощо;

– такі дії (бездіяльність) мають викликати у постраж-
далої особи побоювання за свою безпеку чи безпеку тре-
тіх осіб, спричинити емоційну невпевненість, нездатність 
захистити  себе  або  завдати шкоди  психічному  здоров’ю 
особи.

До того ж, варто зазначити, що в сучасному розумінні 
поняття «психологічне насильство» законодавець удоско-
налив:

– прибравши фактор «навмисності», тим самим даючи 
зрозуміти, що психологічний тиск на іншого члена родини 
може вчинятися і без умислу, і це буде вважатися проти-
правною поведінкою;

– чітко окресливши мету (спрямування) такого тиску –  
обмеження  волевиявлення  або  контроль  репродуктивної 
сфери;

– включивши в протиправність цього поняття діяння, 
спрямовані на третіх осіб з метою досягнення результатів 
такого тиску.

Це, звісно, значний крок вперед у плані не тільки ви-
знання  державою  такої  форми  насильства,  але  і  більш 
чіткого розуміння суті цього явища. Проте не менш важ-
ливим сьогодні є можливість і реальність доведення вчи-
нення домашнім агресором такого насильства щодо члена 
родини. Адже інші форми вчинення домашнього насиль-
ства (фізичного, сексуального чи економічного) зазвичай 
мають матеріальні  сліди  або  свідків,  інша  справа  – пси-
хологічний  тиск  (навіть  несвідомий)  на  члена  сім’ї.  Ця 
форма насилля достатньо поширена, до того ж, часто за-
стосовується у поєднанні з  іншими. Жертва часто навіть 
не в змозі кваліфікувати її як протиправне посягання на її 
права і свободи, гарантовані державою.

Доволі  широкий  спектр  форм  психологічного  тиску, 
що може підпадати під поняття, окреслене законотворця-
ми, значно утруднює процес доведення вини домашнього 
агресора. Сюди можна віднести:

– образливі зауваження, які плутають із критикою;
–  їдкі жарти чи образливі  зауваження  (різного роду), 

досить часто озвучені публічно;

– різного роду заборони (заборона зустрічатися з рід-
ними, друзями, навчатися, працювати тощо), котрі часто 
плутають із турботою;

– контроль різних сфер життя;
–  приниження  значущості  та  знецінення  досягнень 

партнера;
– використання лайливих слів та образливих жестів з 

метою приниження жертви;
– маніпуляція та погрози;
– перекладання своєї відповідальності на жертву, що під-

риває її віру у власну суспільну цінність, впевненість у собі;
– тримання жертви в атмосфері страху та навіювання 

почуття вини тощо.
Цей перелік, на жаль, не вичерпний і не має кінця, а 

найважливіше,  що  психологічний  тиск  на  жертву  муль-
тикомпонентний,  і кожен випадок такого тиску потребує 
індивідуального підходу як психологів, так і юристів – як 
для визначення міри негативного впливу на жертву, так і 
для визначення ступеня покарання кривдника.

Інша проблема полягає  в  тому, що,  навіть  діагносту-
вавши такий критичний стан психіки потерпілого, досить 
складно довести причинно-наслідкові зв’язки, пов’язавши 
їх  із  конкретним  джерелом  походження  (певним  агресо-
ром),  що  є  величезною  проблемою  для  практичного  за-
стосування Закону України «Про запобігання та протидію 
домашньому насильству» саме в цій частині.

Для  того,  щоб  чітко  розуміти  практичну  можливість 
реалізувати  здекларовані  Законом  України  «Про  запобі-
гання  та протидію домашньому насильству» положення, 
мусимо  дослідити  всю  розгалужену  сукупність  норма-
тивно-правових  актів,  які  дадуть  нам  змогу  сформувати 
цілісне уявлення про комплекс заходів щодо запобігання 
проявам  домашнього  насильства  в Україні. Адже  право-
вою основою протидії домашньому насильству в Україні є 
ціла система правових норм, котрі комплексно визначають 
організаційні, процедурні, превентивні та інші заходи, що 
здійснюються державними органами  та неурядовими  ін-
ституціями, метою яких є профілактика, попередження та 
припинення  насильницьких  проявів  в  українських  роди-
нах. До такої системи сьогодні можемо віднести:

– Конституцію України, яка є підґрунтям правового ре-
гулювання усіх відносин і сфер у державі;

– звісно, сам Закон України «Про запобігання та про-
тидію домашньому насильству», який містить ключові по-
ложення й основоположні засади в сфері протидії та бо-
ротьби з проявами домашнього насильства в Україні;

–  Закони  України  «Про  забезпечення  рівних  прав  та 
можливостей жінок  і  чоловіків»,  «Про  соціальну  роботу  з 
сім’ями,  дітьми  та  молоддю»,  «Про  охорону  дитинства», 
«Про соціальні послуги», «Про Національну поліцію» тощо;

– ряд статей Кримінального кодексу України та Кодек-
су  України  про  адміністративні  правопорушення,  адже 
існування  заборонних  норм  адміністративного  та  кримі-
нального законодавства забезпечує існування замкнутого 
циклу, в якому у комплексі існують заходи попередження, 
припинення та відповідальності, що  і створює підґрунтя 
для ефективної діяльності в цій сфері.

Проте в рамках нашого дослідження більш цікавими є 
підзаконні нормативно-правові  акти,  які  деталізують по-
ложення профільного закону та розкривають сам механізм 
запобіганню та протидії цьому явищу (домашньому пси-
хологічному насильству). Тому варто зупинитися на аналі-
зі та дослідженні таких правових джерел.

Постанова  Кабінету  Міністрів  України  «Про  затвер-
дження  Типового  положення  про  мобільну  бригаду  соці-
ально-психологічної  допомоги  особам,  які  постраждали 
від  домашнього  насильства  та  /  або  насильства  за  ознакою 
статі»  від  22  серпня  2018  р. №  654. Це  Типове  положення 
декларує  впровадження  механізму  екстреного  реагуван-
ня  на  випадки  домашнього  насильства  та  мобільних  бри-
гад  як  спеціалізованих  служб  підтримки  постраждалих  від  
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домашнього  насильства  осіб,  що  надаватимуть  психо-
логічну  допомогу  та  фахові  консультаційні  послуги  як  
у телефонному режимі, так і з виїздом у територіальні грома-
ди. Функціонування  таких  бригад  сприятиме  забезпеченню 
якісних соціальних і реабілітаційних послуг і можливості екс-
треного реагування на випадки домашнього насильства [3].

Проте  варто  зауважити,  що  це  Положення  містить 
«білі плями»:

–  у  своїй  основі  його  зорієнтовано переважно на на-
дання  психологічної  допомоги  вже  по  факту  вчинення 
правопорушення, а не запобігання цьому явищу;

– такі послуги постраждалій особі можуть надаватися 
не пізніше ніж протягом однієї доби та можуть тривати не 
більше трьох місяців, що, на наш погляд, не може обмеж-
уватися певними часовими рамками, адже цей процес не 
має одноразового характеру та тривалий у часі;

– до переліку мінімального обсягу послуг,  які можуть 
надаватися  такою  мобільною  бригадою,  належить  і  діа-
гностика (оцінювання) психологічного стану постраждалої 
особи,  оцінювання  ризиків  продовження  чи  повторного 
вчинення щодо неї такого насильства, проте це Положення 
не місить додатків,  які б розкривали критерії оцінювання 
психологічного стану потерпілої особи, а відповідно, і мож-
ливості доведення факту вчинення щодо неї психологічно-
го домашнього насильства, за вчинення якого агресор вже 
апріорі нестиме юридичну відповідальність.

Наступним  нормативним  актом,  що  деталізує  поло-
ження закону України «Про запобігання та протидію до-
машньому  насильству»,  є Постанова Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження Типового положення про при-
тулок для осіб, які постраждали від домашнього насиль-
ства та  / або насильства за ознакою статі» від 22 серпня 
2018 р. № 655, відповідно до якого створюватимуться при-
тулки  (місця  безпечного  тимчасового  перебування)  для 
осіб,  постраждалих  від  домашнього насильства,  де  вони 
отримуватимуть  комплексну  допомогу,  з  наданням  ціло-
го ряду послуг (психологічних, соціально-побутових, со-
ціально-медичних, інформаційних, юридичних та ін.), що 
сприятиме відновленню їх соціальних функцій, морально-
го, психічного та фізичного здоров’я [4].

Такий  нормативний  акт  гарантує  постраждалій  особі 
місце безпечного тимчасового перебування, де вже друго-
рядною (додатковою) послугою в рамках надання комплек-
сної  допомоги  є  надання  психологічних  послуг  постраж-
далим  від  домашнього  насильства,  і,  знову  ж  таки,  такі 
послуги надаються вже по факту вчинення протиправних 
дій щодо постраждалої особи. До того ж, недоречним, на 
наш погляд, є дотримання принципу конфіденційності, що 
передбачає відсутність вивіски на приміщенні (будівлі, спо-
руді  або  частині  будівлі),  в  якому  розташовано  притулок, 
і можливості влаштування до притулку тільки на підставі 

направлення суб’єкта, який здійснює заходи у сфері запо-
бігання та протидії домашньому насильству (ст. 6. Закону 
України  «Про  запобігання  та  протидію  домашньому  на-
сильству»), тим самим унеможливлюючи, по суті, екстрене 
звернення особи по будь-яку допомогу до такого закладу.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затверджен-
ня Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері 
запобігання та протидії домашньому насильству і насильству 
за ознакою статі» від 22 серпня 2018 р. № 658 покликана за-
безпечити та врегулювати порядок взаємодії державних орга-
нів та установ з питань запобігання та протидії домашньому 
насильству  і  насильству  за  ознакою  статі  та  передбачає  за-
провадження  дієвого  механізму  виявлення  фактів  вчинення 
насильства та реагування на них суб’єктами, що здійснюють 
заходи у сфері запобігання та протидії насильству і, відповід-
но, моніторинг реалізації таких заходів [5]. Цим документом 
задекларовано  надання  дієвої  допомоги  постраждалим  осо-
бам, що реалізуються різними суб’єктами, розроблення та ви-
конання програм для кривдників і постраждалих осіб, проте 
основна увага присвячена координації діяльності суб’єктів, які 
здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньо-
му насильству і насильству за ознакою статі.

Наказ  Міністерства  освіти  і  науки  України  «Про  за-
твердження  методичних  рекомендацій  щодо  виявлення, 
реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії 
педагогічних  працівників  із  органами  та  службами»  від  
02 жовтня 2018 р. № 1047, призначений для працівників за-
кладів освіти, які є в переліку суб’єктів, покликаних запо-
бігати та протидіяти проявам домашнього насильства та за-
хищати права й інтереси осіб, котрі постраждали від такого 
насильства [6]. Характерним для цього документа є те, що 
він містить перелік ознак насильства, в т. ч. і психологічно-
го, якому може піддаватися дитина в родині, проте не має, 
як і попередні нормативно-правові акти, алгоритму проти-
дії та запобігання цьому явищу. Рекомендації по своїй суті 
є кишеньковим довідником педагога, який в разі виявлення 
постраждалої дитини матиме під рукою перелік організацій 
та установ, куди йому слід звернутися та перенаправити по-
страждалу дитину до інших суб’єктів, яким законом надано 
таке право для надання практичної допомоги.

Висновки. Отже, запропонований короткий аналіз дає 
можливість  констатувати,  що  спеціальне  законодавство 
нині  не має  завершеного  вигляду. Слід  відзначити недо-
статнє підзаконне регулювання питань надання постраж-
далій від домашнього психологічного насильства особі ре-
альної практичної допомоги. Також на державному рівні 
не розроблено чітких конкретних критеріїв розмежування 
ступеня психологічного тиску для можливості його квалі-
фікації як домашнього психологічного насильства та від-
повідно алгоритму доведення такого насильства і притяг-
нення винних до відповідальності.
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У статті аналізуються підходи до тлумачення концепції постійного представництва в модельних актах ОЕСР та ООН. У цьому контек-
сті представлено аналіз положень про постійні представництва в чинних міжнародних угодах про уникнення подвійного оподаткування, 
укладених Україною. Результати дослідження можуть бути використані суб’єктами господарювання під час здійснення податкового пла-
нування власної зовнішньоекономічної діяльності й оцінки ризику утворення постійного представництва.

Ключові слова: нерезидент, постійне представництво, уникнення подвійного оподаткування, модельна конвенція, ОЕСР.

В статье анализируются подходы к толкованию концепции постоянного представительства в модельных актах ОЭСР и ООН.  
В этом контексте представлен анализ положений о постоянных представительствах в действующих международных соглашениях об 
избежании двойного налогообложения, заключенных Украиной. Результаты исследования могут быть использованы субъектами хозяй-
ствования при осуществлении налогового планирования собственной внешнеэкономической деятельности и оценке риска образования 
постоянного представительства.

Ключевые слова: нерезидент, постоянное представительство, избежание двойного налогообложения, модельная конвенция, 
ОЭСР.

The article analyzes the approaches to the interpretation of the concept of permanent establishment in model acts of the OECD and the UN. 
In this context, the author presents an analysis of the provisions on permanent establishment in the existing international double taxation treaties 
concluded by Ukraine. The results of the study can be used by entities within tax planning of foreign economic activity and assessing the risk of 
a permanent establishment creation.

Key words: non-resident, permanent establishment, avoidance of double taxation, model convention, OECD.

Постановка проблеми. Із глобалізацією міжнародних 
господарських відносин дедалі більше уваги спрямовуєть-
ся  на  дослідження  та  вирішення  проблем  міжнародного 
подвійного оподаткування. Інститут постійного представ-
ництва нерезидента є засобом, що дозволяє розмежовува-
ти право держав оподатковувати прибутки осіб, котрі здій-
снюють діяльність в одних державах,  але є резидентами 
в інших. Зазвичай держава, на території якої проводиться 
господарська  діяльність  нерезидента,  має  право  оподат-
ковувати  його  прибутки  лише  в  межах, що  належать  до 
постійного  представництва,  через  яке  здійснюється  така 
діяльність. Таким чином, як для іноземних, так і для укра-
їнських суб’єктів господарювання під час здійснення зо-
внішньоекономічної діяльності необхідно враховувати ри-
зик виникнення постійного представництва в тій чи іншій 
юрисдикції.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасне 
розуміння  концепції  постійного  представництва  значною 
мірою сформувалося завдяки зусиллям міжнародних орга-
нізацій,  серед яких першість належить Організації  еконо-
мічного  співробітництва  та  розвитку  (далі  –  ОЕСР). Мо-
дельна конвенція ОЕСР щодо податків на доходи і капітал 
(далі – МК ОЕСР)  заснована на принципі рівноправності 
та відсутності істотних відмінностей в економічних ролях 
договірних держав. Цей принцип може бути реалізований 
тільки у відносинах між державами, рівними як політично, 
так і економічно. Очевидно, що економічні інтереси розви-
нених країн і країн, що розвиваються, принципово різні.

З  метою  досягнення  компромісу  між  розвиненими 
країнами та країнами, що розвиваються, була розроблена 
Модельна конвенція Організації Об’єднаних Націй (далі – 
ООН) про уникнення подвійного оподаткування між роз-
винутими країнами та країнами, які розвиваються (далі – 
МК ООН). Істотні відмінності між МК ОЕСР і МК ООН 
стосуються, зокрема, поняття постійного представництва.

Крім  того,  важливими  актами  у  сфері  розвитку  кон-
цепції постійного представництва є План протидії розми-

ванню бази оподатковування та виведенню прибутку з-під 
оподаткування  (далі  –  План  протидії  BEPS),  Фінальний 
звіт щодо дії 7 «Запобігання штучному уникненню визна-
ння  статусу постійного представництва» Плану протидії 
BEPS  та  Багатостороння  конвенція  щодо  виконання  за-
ходів,  які  стосуються  угод  про  оподаткування,  з  метою 
протидії  розмиванню  бази  оподаткування  та  виведенню 
прибутку з-під оподаткування (далі – Багатосторонній ін-
струмент), розроблений ОЕСР.

Постановка завдання. З метою комплексного дослі-
дження  концепції  постійного  представництва  необхідно 
проаналізувати підходи ОЕСР  та ООН до  визначення  та 
тлумачення  поняття  «постійне  представництво»,  вста-
новити,  який  із  підходів  є  найбільш уживаним  у міжна-
родних угодах,  стороною яких є Україна,  та виокремити 
основні види постійного представництва, які виражені у 
міжнародних конвенціях і перебувають у фокусі уваги су-
часних дослідників.

Виклад основного матеріалу.  Оскільки  МК  ОЕСР 
виконувала і продовжує виконувати роль основи для роз-
роблення модельних актів у сфері уникнення подвійного 
оподаткування іншими міжнародними об’єднаннями, спо-
чатку  слід  розглянути  положення  зазначеної  модельної 
конвенції.  Зважаючи на  те, що МК ООН бере  за  основу 
модель ОЕСР, доцільно буде паралельно з оглядом поло-
жень МК ОЕСР проводити порівняння цих двох моделей. 
Основним модельним актом,  який надає розширене  тлу-
мачення положень МК ОЕСР, є Коментарі до МК, розро-
блені ОЕСР. Так само під час розроблення власної моделі 
конвенції ООН також супроводжувала МК ООН відповід-
ними коментарями. У п. 3 Коментарів до ст. 5 МК ОЕСР у 
редакції 2017 р. зазначається, що того ж року до МК ОЕСР 
була включена низка змін і деякі з цих змін були додані з 
метою роз’яснення тлумачення ст. 5 та мають бути прийня-
ті до уваги з метою тлумачення і застосування конвенцій, 
укладених до прийняття цих змін, оскільки вони відобра-
жають консенсус держав-членів ОЕСР щодо правильного  
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тлумачення положень до відповідних ситуацій [1, с. 116]. 
Таким  чином,  для  порівняння  моделей  конвенцій  нада-
лі  додатково  надаватиметься  огляд  положень  коментарів 
ОЕСР  та ООН у  редакції  2017  р.  у  розрізі  застосування 
положень конвенцій про постійне представництво.

У п. 1 ст. 5 МК ОЕСР надається визначення поняття 
«постійне  представництво»,  що  означає  постійне  місце 
діяльності,  через  яке повністю або частково  здійснюєть-
ся підприємницька діяльність підприємства [1, с. 31]. Це 
стандартне визначення закріпилося ще у моделі МК ОЕСР 
1992  р.  та  збереглося  до  останньої  редакції  МК  ОЕСР  
2017 р., а також має місце у моделях МК ООН, починаючи 
з 1980 р.

Як зазначено у п. 6 Коментарів до МК ОЕСР, п. 1 ст. 
5  надає  загальне  визначення  поняття  «постійне  пред-
ставництво», яке відображає його істотні характеристики  
[1, с. 117], а саме:

– має існувати «місце діяльності», таке як приміщення, 
устаткування або обладнання;

– таке місце діяльності має бути «фіксованим», тобто 
бути розташованим у  визначеному місці  (як  зазначено у 
п. 21 Коментарів, має бути зв’язок між місцем діяльності 
та відповідною географічною точкою) та мати певний сту-
пінь постійності (це означає, що діяльність не обов’язково 
має  бути  постійною).  Це  також  може  бути  не  постійна 
діяльність,  яка  просто  виконується  на  регулярній  осно-
ві (п. 35 Коментарів до МК ОЕСР) [1, с. 124]. Деякі види 
діяльності  за  природою не  здійснюються  упродовж дов-
гого періоду, тим не менш, також можуть утворювати по-
стійне  представництво  (п.  28  Коментарів  до  МК  ОЕСР  
[1, с. 122]);

– ведення діяльності підприємства-нерезидента через 
таке фіксоване (постійне) місце діяльності. Це означає, що 
особа, яка так чи інакше залежна від цього підприємства 
(персонал), здійснює діяльність підприємства у державі, в 
якій розташоване таке фіксоване місце діяльності.

Далі МК ОЕСР наводить невиключний перелік місць, 
які  можуть  утворювати  постійне  представництво,  серед 
яких:  місце  управління;  відділення;  контора  (офіс);  фа-
брика; майстерня; шахта,  нафтова  або  газова  свердлови-
на, кар’єр або будь-яке інше місце видобутку або розвідки 
природних ресурсів  (п. 2  ст. 5 МК ОЕСР). Коментарі до 
МК  ООН  зазначають,  що  такі  місця  діяльності  можуть 
утворювати  постійне  представництво  лише  в  тому  разі, 
якщо виконуються всі істотні умови п. 1 ст. 5 (п. 45 Комен-
тарів до МК ОЕСР) [1, с. 127]. Порівняно з МК ОЕСР, МК 
ООН має аналогічний перелік місць, які можуть утворю-
вати постійне представництво.

Варто  зазначити,  що  шляхом  комплексного  аналізу  
ст. 5 конвенцій про уникнення подвійного оподаткування 
(в деяких конвенціях ст. 4 або ст. 6), укладених Україною, 
виділяють також інші, додаткові, види місць, ведення ді-
яльності через які утворюватиме постійне представництво 
для компанії-нерезидента. Можливість держав розширю-
вати перелік місць, які можуть утворювати постійне пред-
ставництво, також прямо передбачена у п. 48 Коментарів 
до МК ОЕСР [1, с. 128]. Серед таких місць, зокрема:

– установка, споруда або судно, що використовуються 
для розвідки природних ресурсів;

–  склад  або  інша  споруда,  яка  використовується  для 
поставки товарів;

– торгова точка;
– склад або будь-яке приміщення, що використовуєть-

ся як торгова точка;
–  приміщення,  яке  використовується  для  збуту  про- 

дукції;
– установа чи споруда для розвідки природних ресур-

сів, якщо вони існують більше певного періоду часу;
–  установочний  об’єкт,  що  існує  більше  певного  

періоду часу;
– ферма або плантація;

– установка або споруда для розвідки або експлуатації 
водних ресурсів;

– бурова установка або працююче судно;
– магазин або інша споруда.
У п. 3 ст. 5 МК ОЕСР вказується, що будівельний май-

данчик,  будівельний  або  монтажний  об’єкт  утворюють 
постійне  представництво  лише  в  тому  разі,  якщо  вони 
існують  більше  12  місяців.  Варто  зазначити,  що  визна-
чення «будівельний майданчик, будівельний або монтаж-
ний проект» (в українському перекладі «об’єкт») можуть 
включати не лише будівлі, а й будівництво доріг, мостів, 
каналів, оновлення будівель, доріг, мостів і каналів та інші 
подібні  проекти,  включаючи  наглядову  діяльність.  Крім 
того, у п. 50 Коментарів до МК ОЕСР також вказується, 
що держави мають право  внести  зміни до цього пункту, 
розширивши перелік можливих місць  і видів діяльності, 
які утворюють постійне представництво [1, с. 129].

МК ООН розширює положення ОЕСР і доповнює коло 
видів  діяльності,  які  утворюють  постійне  представни-
цтво[2, c. 11–14]:

1)  у пп. «а» включено складальні об’єкти – «assembly 
project» (хоча в оригінальній англомовній версії викорис-
товується термін «project» – укр. «проект», а не «об’єкт») і 
контрольну (наглядову) діяльність щодо будівельного май-
данчика, будівельного, монтажного чи збірного об’єкта;

2)  строк тривалості робіт на будівельному майданчи-
ку та інших перелічених у пп. «а» п. 3 об’єктах порівняно 
з МК ОЕСР зменшено з 12 місяців до 6;

3)  до п. 3 додано новий пп. «b», який встановлює, що 
надання послуг, включно з консультаційними, якщо така 
діяльність (у рамках одного і того ж суміжного проекту) 
здійснюється протягом періоду чи періодів, які складають 
6 місяців у будь-якому з 12-місячних періодів.

Аналіз 74 конвенцій, укладених Україною, демонструє, 
що, незважаючи на модель побудови ст. 5 конвенції, пере-
важна більшість юрисдикцій (53) надає перевагу 12-місяч-
ному терміну існування будівельного майданчика та інших 
об’єктів,  про  які  йдеться  в  пп.  «а»  п.  3  ст.  5  конвенцій. 
Три держави  із  цих  53 надають можливість продовження  
12-місячного терміну за заявою підприємств до 18 місяців 
(Республіка Корея) та до 24 місяців  (Польща, Фінляндія). 
Крім того, деякі держави вирішили відступити від модель-
них строків і встановити строк існування будівельного май-
данчика та супутніх об’єктів  (проектів) тривалістю понад  
3  місяці  (Лівія),  понад  9  місяців  (Йорданія, Мальта,  Таї-
ланд) і понад 18 місяців (Китай, Таджикистан).

Контрольна діяльність щодо будівельного майданчика 
та  інших  супутніх  об’єктів  (проектів)  утворює  постійне 
представництво у 35 конвенціях із 74.

Сервісне  постійне  представництво,  передбачене  у 
пп.  «b»  п.  3,  має місце  у  конвенціях  із  27  державами,  в 
яких  також  зустрічається  різний  строк  надання  послуг, 
перевищення якого має результатом утворення постійно-
го представництва  для нерезидента. Окрім  стандартного 
6-місячного  (або  183-денного)  терміну  у  12-місячному 
періоді,  передбаченого  у  МК  ООН,  у  конвенціях  також 
зустрічаються такі строки, як: понад 2 місяці (Марокко), 
понад 3 місяці (Лівія), понад 4 місяці у 12-місячному пе-
ріоді (Індонезія), понад 9 місяців (ОАЕ), понад 12 місяців 
(Румунія, Узбекистан, Китай)  і понад 18 місяців  (Китай, 
Таджикистан).

П. 4 ст. 5 МК ОЕСР наводить виключний перелік ви-
дів діяльності, провадження яких не утворює постійного 
представництва для нерезидента, за умови, що діяльність 
постійного місця  діяльності  (а  у  п.  «f»  –  сукупна  діяль-
ність, яка виникає внаслідок такої комбінації) має підго-
товчий або допоміжний характер,  серед яких  (у редакції 
до 2017 р.):

a)  використання споруд виключно з метою зберігання, 
показу або доставки товарів чи виробів, що належать під-
приємству;
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b)  утримання  запасів  товарів  або  виробів,  які  нале-
жать підприємству, виключно з метою зберігання, показу 
або доставки;

c)  утримання  запасів  товарів  або  виробів,  що  нале-
жать підприємству,  виключно  з метою переробки  іншим 
підприємством;

d)  утримання постійного місця діяльності виключно з 
метою закупівлі товарів чи виробів або для збирання  ін-
формації для підприємства;

e)  утримання постійного місця діяльності виключно з 
метою здійснення для підприємства будь-якої іншої діяль-
ності, яка має підготовчий або допоміжний характер;

f)  утримання  постійного  місця  діяльності  виключно 
для здійснення будь-якої комбінації видів діяльності, пе-
релічених у пп. «a» – «e».

Коментарі до ст. 5 МК ОЕСР зазначають, що на прак-
тиці досить складно відокремити підготовчу та допоміжну 
діяльність від основної. Основним критерієм для встанов-
лення,  чи  є  діяльність  підготовчого  чи  допоміжного  ха-
рактеру, слугуватиме факт визначення, чи становить така 
діяльність істотну та значну частину діяльності підприєм-
ства загалом (п. 59) [1, с. 133].

На відміну від моделі ОЕСР, МК ООН виключає сло-
во «доставка»  з пп. «а»  і «b» п. 4. Це означає, що вико-
ристовуваний із метою доставки товарів і запасів нерези-
дента  склад  може  утворювати  постійне  представництво  
[3,  с.  113].  Серед  проаналізованих  74  конвенцій  лише  
у 28 конвенціях діяльність із доставки допускає утворен-
ня постійного представництва для нерезидента. Це озна-
чає, що здійснення в Україні поставок продукції суб’єктів 
господарювання,  котрі  є  резидентами  будь-якої  з  таких  
28 країн, утворюватиме постійне представництво для цих 
нерезидентів,  і результати діяльності таких нерезидентів 
підлягатимуть оподаткуванню в Україні в частині, яку ге-
нерує таке постійне представництво від доставки продук-
ції нерезидента.

У наступному пункті (п. 5) МК ОЕСР визначає, що ді-
яльність  т.  зв.  залежного  агента  утворює  постійне  пред-
ставництво для нерезидента у разі, коли такий агент «діє 
від  імені підприємства та має  і  звичайно використовує в 
Договірній  Державі  повноваження  укладати  контракти 
від  імені  підприємства  або  утримує  запаси  товарів  і  ви-
робів,  що  належать  підприємству,  з  яких  здійснюєть-
ся  регулярний  продаж  цих  товарів  від  імені  підприєм-
ства». Такі контракти, як зазначено у п. 97 Коментарів до  
ст. 5 МК ОЕСР, повинні стосуватися виключно операцій, 
які є бізнес-орієнтованими (мають відповідну економічну 
мету – наприклад, отримання прибутку) [1, с. 145].

Окрім  цього,  деякі  конвенції  містять  додаткові  види 
діяльності,  що  характеризують  залежного  агента,  серед 
яких:

–  постійне  отримання  замовлень  у  першій  згаданій 
державі, повністю або майже повністю для самого підпри-
ємства та інших асоційованих із ним підприємств;

– виробництво або обробка товарів, що належать під-
приємству, для цього підприємства;

– відправлення наказів у першій згаданій державі ви-
ключно або майже виключно для самого підприємства та 
інших асоційованих із ним підприємств;

–  виробництво  або  переробка  товарів,  що  належать 
підприємству;

– ведення переговорів для або від імені такого підпри-
ємства;

– отримання замовлень у першій згаданій державі, ви-
ключно або майже виключно для самого підприємства та 
інших асоційованих із ним підприємств;

–  ведення  переговорів  для  або  від  імені  такого  під- 
приємства;

– переробка товарів, що належать підприємству.
МК ООН також містить додатковий п. 6, який перед-

бачає, що  страхове  підприємство  договірної  держави,  за 

винятком  випадків  перестрахування,  вважається  таким, 
що має постійне представництво в іншій договірній дер-
жаві, якщо одержує страхові премії на території цієї другої 
держави чи страхує виникаючі в ній ризики через будь-яку 
особу, окрім агента з незалежним статусом [2, c. 13]. Це 
положення дозволяє захистити внутрішній ринок страху-
вання від іноземних страховиків, котрі володіють великим 
фінансовим  і  політичним  потенціалом  і  здатні  повністю 
витіснити місцеві компанії з ринку страхування. Положен-
ня  про  страхове  підприємництво,  яке  утворює  постійне 
представництво, міститься лише у 6 конвенціях, укладе-
них Україною, а саме з такими країнами, як Єгипет, Йор-
данія, Ліван, Марокко, Мексика, Туркменістан.

Наступний п. 6 у МК ОЕСР або п. 7 у МК ООН визна-
чає, що постійне представництво нерезидента не виникає 
за  умови, що  діяльність  нерезидента  в  іншій  договірній 
державі  провадиться  через  незалежного  агента  –  тобто 
особу, котра виконує роботи, надає послуги нерезиденту 
в межах своєї звичайної підприємницької діяльності та не 
діє виключно в інтересах такого нерезидента: «підприєм-
ство не розглядається як таке, що має постійне представ-
ництво в Договірній Державі, лише якщо воно здійснює 
підприємницьку діяльність у цій Державі через брокера, 
комісіонера  чи  будь-якого  іншого  агента  з  незалежним 
статусом за умови, що ці особи діють у межах своєї зви-
чайної діяльності».

На відміну від положення до п. 6 МК ОЕСР, п. 7 МК 
ООН  було  доповнено  такою  умовою:  якщо  діяльність 
агента повністю чи майже повністю здійснюється від іме-
ні підприємства, а в комерційних і фінансових відносинах 
між ними передбачені чи встановлені умови, відмінні від 
тих, які могли б бути передбачені між незалежними під-
приємствами, то такий агент не може вважатися агентом 
із  незалежним  статусом.  Серед  74  проаналізованих  кон-
венцій 20 мають положення, відповідно до яких агентом 
із  незалежним  статусом  не  може  бути  особа,  діяльність 
якої здійснюється повністю або майже повністю від імені 
нерезидента та інших, пов’язаних із таким нерезидентом 
підприємств, серед яких у 7 конвенціях додатково перед-
бачено:  «якщо між  цим  нерезидентом  й  агентом  в  їхніх 
комерційних  і фінансових  зв’язках  існують або встанов-
люються умови, які відрізняються від тих, які могли б іс-
нувати  між  незалежними  підприємствами»,  такий  агент 
не вважається таким, що має незалежний статус і, відпо-
відно, прирівнюється до залежного агента, який утворює 
постійне представництво для нерезидента, від імені якого 
він діє.

П. 7 ст. 5 МК ОЕСР та п. 8 ст. 5 ООН є ідентичними 
та визначають, що компанія, розташована в одній договір-
ній державі, сама по собі не утворює постійне представ-
ництво  іншої, пов’язаної з нею компанії, розташованої у 
другій договірній державі.

Проаналізувавши положення 74 чинних міжнародних 
угод, стороною яких є Україна, можна стверджувати, що 
33 конвенції побудовані на основі МК ОЕСР, тоді як 23 –  
на основі МК ООН. Водночас існує ряд конвенцій, поло-
ження яких частково увібрали в себе підхід як ОЕСР, так і 
ООН. Серед таких конвенцій 9 більшою мірою відтворю-
ють положення МК ОЕСР і решта 9 – МК ООН. Таким чи-
ном, незначна більшість конвенцій, укладених Україною, 
все ж дотримуються положень ОЕСР (зазвичай конвенції 
із розвинутими країнами), тоді як решта конвенцій відтво-
рюють положення МК ООН (переважна більшість таких 
конвенцій укладені з країнами, що розвиваються).

Оскільки проведений аналіз було побудовано на осно-
ві положень чинних конвенцій, укладених Україною, усі 
конвенції містять положення, розроблені ОЕСР та ООН у 
період 1990–2010 рр. Таким чином, необхідно також огля-
нути  останні  зміни,  представлені  як ОЕСР,  так  і ООН у 
2017 р., які сьогодні ще не відображені у жодній із конвен-
цій, укладених Україною.
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Як зазначається у п. 4 Коментарів до МК ОЕСР в ре-
дакції 2017 р., зміни, внесені до цих Коментарів, пов’язані 
з  доданням пп.  4.1  та  зміною п.  4,  5  та  6  ст.  5,  які  були 
внесені внаслідок прийняття Звіту щодо дії 7 Плану про-
тидії розмиванню податкової бази й виведення прибутку  
(далі – План протидії BEPS) [1, с. 116].

План протидії BEPS було  розроблено ОЕСР у  співп-
раці  з  Великою  двадцяткою  у  2013  р.  Він  складається  з 
15 ключових дій, спрямованих на боротьбу з агресивним 
податковим плануванням  і  діє  на міжнародному рівні  за 
підтримки країн-учасниць Плану протидії BEPS [4].

За даними ОЕСР, до  існування плану BEPS внаслідок 
застосування транснаціональними компаніями різноманіт-
них схем виведення прибутків із країн, у яких вони генеру-
ються, державні бюджети втрачали на рік близько 4–10% 
світових  податкових  надходжень  із  податку  на  прибуток 
підприємств  (корпоративного  податку).  Це  складає  при-
близно від 100 до 240 млрд доларів США на рік [5, с. 3].

У 2015 р. ОЕСР разом із Великою двадцяткою опублі-
кували Фінальний звіт щодо дії 7 Плану протидії BEPS, 
яким було переглянуто положення  ст.  5 МК ОЕСР  з ме-
тою запобігання штучному уникненню статусу постійного 
представництва [6].

З  2017  р.,  приєднавшись  до Плану  протидії  BEPS,  а 
саме до «Inclusive Framework on BEPS» (т. зв. Інклюзивної 
групи країн, які мають на меті імплементувати положен-
ня Плану протидії BEPS у національне законодавство, не 
будучи  членами  ОЕСР  або  Великої  двадцятки),  Україна 
взяла на себе зобов’язання поступово імплементувати по-
ложення цього плану в національне законодавство [7].

Україна підписала Багатосторонній інструмент 23 лип-
ня 2017 р. У частині змін до положень ст. 5 конвенцій про 
уникнення  подвійного  оподаткування,  стороною  яких  є 
Україна, було прийнято рішення включити до усіх 74 кон-
венцій зміни відповідно до ст. 12 та ст. 13 Багатосторон-
нього інструменту. Зокрема, згідно з п. 1 ст. 12 Багатосто-
роннього  інструменту  агент  не  вважається  незалежним, 
якщо він діє виключно або майже виключно в  інтересах 
однієї особи (або взаємопов’язаних осіб). Крім того, п. 2 
ст.  12  до  всіх  українських конвенцій  (за  умови, що  інші 
юрисдикції  приймуть  рішення  імплементувати  аналогіч-
ні положення зі своєї сторони) вводиться додаткова умова 
визнання особи  залежним агентом –  особа  зазвичай має 
відігравати ключову роль в укладанні договорів [8].

Завдяки аналізу положень ст. 5 МК ОЕСР і МК ООН 
можна  виділити  два  основні  види  постійних  представ-
ництв:

– фізичне постійне представництво;
– агентське постійне представництво.
Окремі  дослідники  виділяють  також  інші  види  по-

стійних  представництв.  Наприклад,  як  самостійний  вид 
постійного представництва розглядають будівельний май-
данчик  [9].  Втім,  такий  вид  постійного  представництва 
слід  розглядати  як  одну  з  умов  виникнення  фізичного 
(основного) виду постійного представництва.

Висновки. Таким чином, можна визначити такі осно-
вні види постійних представництв, які можуть утворюва-
тися внаслідок провадження господарської діяльності на 
території іноземної країни:

1)  місце  діяльності:  передбачає  наявність  відокрем-
леного підрозділу нерезидента в іншій країні, через який 
нерезидент  здійснює  господарську  діяльність  у  такій 
країні;

2)  залежний  агент:  передбачає  наявність  резидента 
(фізичної  чи  юридичної  особи),  через  якого  нерезидент 
частково здійснює свою господарську діяльність у країні 
резидента;

3)  надання  послуг:  передбачає  присутність  у  іншій 
країні працівників нерезидента або спеціально найнятих 
субпідрядників,  котрі надають послуги від  імені нерези-
дента.

Крім того, важливим критерієм виникнення постійно-
го представництва нерезидента є також фактор здійснення 
нерезидентом  діяльності,  що  генерує  дохід  на  території 
держави, у якій він провадить свою діяльність. Варто роз-
межовувати господарську діяльність нерезидента (направ-
лену на отримання прибутку), а також діяльність, що має 
підготовчий або допоміжний характер.

Отже, у разі виходу на ринки нових юрисдикцій укра-
їнському суб’єкту господарювання необхідно зважати на 
такі фактори ризику виникнення постійного представни-
цтва  з  майбутнім  обов’язком  вставати  на  облік  у  контр-
олюючих органах як платник податку в певній юрисдик-
ції,  як:  1)  поява  постійного  місця  діяльності  (основного 
фізичного або агентського); 2) провадження господарської 
діяльності,  що  має  результатом  отримання  прибутку;  
3) можливість кваліфікації діяльності як такої, що має під-
готовчий чи допоміжний характер.
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У статті проаналізовано та узагальнено зарубіжний досвід організації загальної середньої освіти в окремих країнах. Виокремлено 
певні тенденції, які можна використати в Україні. Запропоновано подальші дослідження спрямувати на нормативно-правове забезпечен-
ня позитивних практик зарубіжного досвіду у сфері організації середньої освіти. 
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В статье проанализирован и обобщён зарубежный опыт организации общего среднего образования в отдельных странах. Выделены 
определённые тенденции, которые можно использовать в Украине. Предложено дальнейшие исследования направить на нормативно-
правовое обеспечение положительных практик зарубежного опыта в сфере организации среднего образования.
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In the article foreign experience of the organization of general secondary education in the certain countries is analyzed and generalized. 
Certain trends, which can be used in Ukraine are allocated. It is offered to aim further researches at normative-legal provision of positive aspects 
of foreign experience in the sphere of the organization of secondary education.

Key words: educational activity, organization of management, financing of education, general secondary education, foreign countries.

Постановка проблеми. Модернізація системи освіти 
є  одним  із  пріоритетних  напрямів  сучасної  внутрішньої 
політики  України.  Відповідно  до  ст.  10  Закону  України 
«Про  засади  внутрішньої  та  зовнішньої  політики»  «…
основними  засадами  внутрішньої  політики  в  гуманітар-
ній сфері є: удосконалення системи освіти, забезпечення 
якісної  дошкільної,  повної  загальної  середньої  освіти, 
професійно-технічної,  вищої освіти в державних  і  кому-
нальних навчальних  закладах, підвищення престижності 
праці педагогічних та науково-педагогічних працівників, 
підтримка обдарованої молоді» [1]. Інвестиції в освіту за-
лишаються одним із найважливіших видів державних ін-
вестицій у соціальну сферу. Отримання якісних знань не 
лише сприяє особистому розвитку людини, а й підвищує 
конкурентоспроможність країни в цілому.

У  розвинених  країнах  стратегічною  метою  визнача-
ється підвищення ефективності соціальних видатків. При 
цьому важливим акцентом є  зміна пріоритетів від  збіль-
шення державних інвестицій у соціальну сферу на раціо-
налізацію їх використання. Аналіз міжнародного досвіду 
фінансування соціальної сфери дає підстави стверджува-
ти, що поряд із національними особливостями в механізмі 
надання соціальних послуг є загальні риси:

–  по-перше,  це  система  державної  підтримки фунда-
ментальної науки, загальної освіти, національної культури 
та мистецтва;

–  по-друге,  максимальне  стимулювання  науково-тех-
нічного прогресу;

–  по-третє,  різноманітність форм  та  джерел фінансу-
вання соціально-культурної сфери [2, с. 209].

Стан опрацювання. Залучення України до світового 
фінансово-економічного простору вимагає трансформації 
вітчизняних підходів  до  управління  освітою  та  її фінан-
сування  з  урахуванням  досвіду  зарубіжних  країн.  Зага-
лом механізм фінансування  загальноосвітніх навчальних 
закладів  багато  в  чому  залежить  від  моделі  управління 
освітою. У сучасних умовах обмеженості бюджетного фі-
нансування освітньої галузі в Україні актуальним є пошук 
дієвих способів фінансування цієї галузі. 

Значну увагу дослідженню зарубіжного досвіду управ-
ління  та  фінансування  сфери  освіти,  зокрема  загаль-

ної  середньої,  приділили    в  своїх  роботах  Г.  Башнянин,  
М. Бойченко, А. Величко, О. Вигран, Д. Джонстоун, О. Ко-
вальчук, Т. Оленич, Л. Паращенко, А. Полупан, А. Сбрує-
ва, О. Свінцов, Ю. Шукевич, Р. Якубовський та ін.   

Метою статті  є  аналіз та узагальнення найбільш пе-
редового  досвіду  організації  загальної  середньої  освіти  
(далі – ЗСО) на прикладі провідних країн світу.

Виклад основного матеріалу. У  цілому  у  державах 
Європейського Союзу відсутня єдина обов’язкова для всіх 
модель реалізації освітніх завдань. Кожен член Європей-
ського  Союзу  з  урахуванням  історико-правових  особли-
востей становлення та розвитку,  ступеня децентралізації 
публічних  фінансів  реалізує  свої  індивідуальні  підходи. 
Водночас  деякі  ініціативи  щодо  проведення  уніфікації 
освітньої  діяльності  все-таки  проявляються  (зокрема, 
щодо типів шкіл та управління освітнім процесом). Виді-
ляють три основні моделі реалізації освітніх завдань:

– централізована (основні завдання реалізуються дер-
жавою) (Франція, Італія, Австрія, Португалія, Іспанія);

– децентралізована (освітні завдання реалізуються міс-
цевим самоврядуванням) (Польща);

–  модель,  в  якій  освітні  завдання  делеговано  безпо-
середньо школам (Нідерланди, Фінляндія, Данія, Швеція, 
тенденції  становлення  у  Литві,  Люксембурзі,  Румунії, 
Болгарії) [3, с. 9–10].

Розглянемо більш детально системи освіти провідних 
країн світу стосовно організації управління та його вплив 
на порядок здійснення фінансування закладів ЗСО.

До системи загальної освіти США належать три види 
шкіл:  державні  (Public  School),  приватні  (Private  School) 
та  релігійні  (Religious  School).  Основними  принципами 
освітньої  системи  США  є:  децентралізація  в  управлінні 
(різні  навчальні  заклади,  що  підпорядковані  місцевим, 
професійним органам управління чи комітетам і комісіям 
штатів); плюралізм у заснуванні навчальних закладів, від-
хід  від  уніфікованих  навчальних  програм  (кожний штат 
або місто можуть обирати свою, а також вирішувати низку 
питань, починаючи від структурування змісту освіти, ви-
значення форм та критеріїв підвищення кваліфікації вчи-
телів, затвердження більшості програм навчальних пред-
метів та спецкурсів до заробітної плати вчителів) [4].
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Первинним суб’єктом управління ЗСО в США є Феде-
ральний департамент освіти. Повноваження ж федераль-
ного уряду зводяться до політичного керівництва та стра-
тегічного управління розвитком освіти [5]. Він встановлює 
вимоги федерального рівня, що є обов’язковими для всіх 
штатів. До його функцій в управлінні ЗСО належить ви-
значення,  констатація  обовʼязкового  «ядра»  (інваріанта) 
загальнонаціонального значення навчальних планів і про-
грам  кожної школи  [4].  Решта питань  управління  освіти 
перебувають  у  віданні  керівництва  штатів.  Кожен  штат 
має  свою  систему  освіти,  встановлює  базовий  мінімум 
вимог  до  навчання  учнів  і  професійної  компетентності 
вчителів [6]. Освітню політику в масштабі штату визначає 
рада з освіти – державно-громадський орган. Він склада-
ється, як правило, з 7–9 осіб, що обираються населенням 
або призначаються губернатором штату на декілька років 
із представників ділових кіл, професійних асоціацій, на-
укових товариств, конфесій. Департамент освіти штату є 
безпосередньо виконавчим органом ради, керівника якого 
призначає рада і якій він підзвітний [4].

До  повноважень  департаменту  належать  організація 
роботи  з  підвищення  кваліфікації  вчителів  і  керівників 
шкіл, контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних пра-
вил у навчальних закладах, визначення параметрів, змісту 
та обсягів обов’язкової освіти, складання приблизного пе-
реліку навчальних предметів  для  всіх шкіл штату  (якщо 
це передбачено законом штату). Департаменти освіти мо-
жуть делегувати частину своїх функцій щодо управління 
на  нижчі  рівні,  зокрема  визначення  варіативної  частини 
навчальних  програм.  Вважається, що школи  мають  кра-
щі можливості  для  детальної  розробки програм  і  визна-
чення методології  та методики навчального процесу  [4]. 
Адміністративний контроль здійснюється на рівні округу 
(району),  тобто на цьому рівні  є ще один суб’єкт управ-
ління  ЗСО,  основними  функціями  якого  є  контроль  за 
діяльністю  закладів освіти. Шкільний округ  є  основною 
адміністративною одиницею в галузі освіти. Вони досить 
різні за розмірами  і містять у собі від 2–3 шкіл до тися-
чі. Округ очолює комітет, який обирається населенням у 
складі 5–7 осіб аналогічному за своїм складом раді штату. 
Комітет призначає суперінтенданта – керівника шкільної 
адміністрації  округу,  який  має  свою  адміністрацію. Цей 
орган управління здійснює безпосереднє управління осві-
тою. Зокрема, до його функцій належать:  збір місцевого 
податку на потреби шкіл, розподіл фінансових коштів між 
навчальними закладами, нагляд за навчальною та вихов-
ною діяльністю шкіл, призначення та звільнення вчителів 
тощо [4]. Однак міністерство освіти фактично не має по-
тужних важелів впливу, оскільки система освіти США де-
централізована. Освіта не згадується у федеральній Кон-
ституції, вона перебуває у віданні штатів, у конституціях 
яких одним з основних зобов’язань адміністрацій штатів 
є забезпечення освіти [7]. Фінансування шкіл здійснюють 
місцеві  шкільні  округи.  Кошти  на  початкову  і  загальну 
освіту  приходять  із  бюджетів  усіх  рівнів:  федерального, 
штату, муніципалітету (освітнього округу). Необхідно за-
значити, що частка коштів, які надходять із федерального 
бюджету, практично в усіх штатах однакова  і не переви-
щує 8% від загальної суми коштів. Кошти штату і муніци-
палітету діляться у співвідношенні 50 до 50. Крім коштів 
штату,  що  безпосередньо  виділяються  на  ЗСО,  частина 
коштів у муніципалітети (освітні округи) приходить у ви-
гляді міжбюджетних перерахувань (трансфертів вирівню-
вання). Значна частина фінансової допомоги школам, що 
приходить із рівня штатів, надходить через освітні округи, 
яким  у  законодавчому  порядку  делеговано  право  управ-
ління школами.

Засоби  для  шкіл  надходять  від  штату,  від  освітньо-
го округу, якщо він є «незалежним»  і має повноваження 
стягувати податки, або від муніципалітету, якщо освітній 
округ є «залежним» і не має податкових повноважень.

Окремі штати вводять поняття «підтримування зусил-
ля», яке дає змогу бути впевненим, що фінансуванню за-
гальної освіти нічого не загрожує. Це досягається фіксу-
ванням на законодавчому рівні частки сукупного доходу, 
отримуваного бюджетом штату, яка має йти на підтримку 
освіти.  Або  створення  спеціального  освітнього  фонду  з 
умовою, що його доходи мають щорічно збільшуватися на 
певний відсоток [8, с. 193].

Отже,  функціонування  системи  ЗСО  в  США  значно 
відрізняється від тієї, яка є в нашій країні. По-перше, фі-
нансування освіти тут здійснюється безпосередньо з від-
повідного  бюджету.  По-друге,  освітні  заклади  наділені 
організаційною  та  фінансовою  самостійністю. По-третє, 
органи управління виконують свої, чітко визначені функ-
ції, які не дублюються.

До основних переваг  такого підходу щодо управління 
середньою освітою відносять: 1) зміцнення демократичних 
засад у державі; 2) громадськість поділяє відповідальність 
за фінансову стабільність шкіл та якість середньої освіти; 
3)  адміністрація  закладів  освіти  має  можливість  гнучко 
реагувати на освітні потреби конкретного регіону й відпо-
відно до цих потреб розвивати шкільні програми, навчальні 
курси; 4) підвищується рівень довіри спонсорів до якості і 
необхідності запропонованих проектів [9, с. 224].

Необхідно  зазначити,  що  фінансування  недержавних 
навчальних закладів здійснюється так: із державного бю-
джету – менше 10% загальної суми витрат; 15% доходів 
школи  надходить  за  рахунок  приватних  пожертв;  66% 
школи «заробляють», реалізуючи відповідну фандрайзин-
гову стратегію [9, с. 224].

Характеризуючи систему освіти у Сполученому Коро-
лівстві  Великої  Британії  та  Північної  Ірландії,  потрібно 
зазначити, що до 1980 р. система шкільної освіти Велико-
британії була настільки децентралізованою, що навчальні 
плани розроблялися на рівні шкіл, а вчителі самостійно го-
тували навчальні програми, використовуючи рекомендації 
міністерства, екзаменаційні вимоги, методичні матеріали. 
У 1987 р. уряд консерваторів підготував програмний до-
кумент «Національний навчальний план», у якому пропо-
нувалося  запровадити  єдиний  набір  навчальних  предме-
тів та була визначена провідна мета майбутньої реформи: 
«Піднести рівень освіти так само швидко, як він зростає у 
країнах-суперницях» [10, с. 8]. Проте сучасні радикальні 
перетворення  в  системі  шкільної  освіти  Великобританії 
розпочалися з прийняттям у 1988 р. Закону про реформу 
освіти (Education Reform Act), відомого як Акт Бейкера, в 
основі якого лежало гармонійне поєднання неоконсерва-
тивної та неоліберальної освітньої ідеологій. Метою при-
йняття цього Закону було «забезпечити підвищення ефек-
тивності управління в державній системі шкільної освіти і 
якості послуг, які в ній надаються» [11, с. 22].

Відповідно до Закону про реформування освіти 1988 р. 
школам було надано право виходу з-під контролю місцевих 
органів  освіти  (LEAs)  через  створення  системи  нової  фі-
нансової підзвітності, відомої як схема шкільного менедж-
менту (Local Management of Schools), яка передбачала:

– надання школам можливості самостійно розподіляти 
кошти в рамках отриманого від держави бюджету та влас-
ного фандрайзингу;

–  збільшення  повноважень  опікунських  рад  шкіл  у 
вирішенні  фінансових  та  адміністративних  питань  шко-
ли;  рада,  до  якої  входять  батьки,  директор школи,  пред-
ставники  вчительського  колективу,  бізнесових  структур, 
місцевої громади та місцевого органу освіти (LEÀ), стає 
своєрідним  контролюючим  органом,  що  може:  здійсню-
вати зовнішню інспекцію школи, провести її фінансовий 
аудит, прийняти на роботу працівників та ініціювати зміну 
статусу школи;

– введення «фінансування за формулою» – конкурент-
ній системі поосібного фінансування залежно від кількос-
ті учнів, яке ґрунтується на вільному наборі учнів у школи;
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–  надання школам можливості  вийти  з-під  контролю 
місцевих  органів  освіти  і  зареєструватися  як  незалеж-
ні школи,  які  прямо фінансуються Міністерством освіти 
(грантові школи) [12, с. 40–43].

Основною  ознакою  управління  ЗСО  є  безпосередня 
політика в цій сфері правлячих партій. У 1992 р. було при-
йнято освітній закон (White Paper), в якому консерватори 
визначили, що ключовими напрямами освітньої політики 
є якість, різноманітність, батьківський вибір шкіл, збіль-
шення автономії шкіл, підвищення звітності. Основними 
організаційними  принципами  освітньої  політики  у  цій 
державі є:

– вибір і конкуренція (знайшли відображення у фунда-
ментальності та спрямованості освіти на споживача);

–  автономія  і  виконання  власних  варіативних  компо-
нентів  (розкривають  основи  управління  і  комерційності 
освіти);

–  централізація  і  виконання  наказів,  приписів  (вста-
новлення центральними органами влади норм оцінюван-
ня, схем і методів роботи в класах) [13].

У Законі про освіту (1996 р.) було визначено, що осно-
вні  повноваження  управління  освітніми  установами  та 
їх  фінансування  належать  місцевим  органам  управління 
освітою, їхнє основне завдання – сприяння розвитку сис-
теми  державної  загальнообов’язкової  середньої  освіти. 
Вони приймають більшість рішень, які стосуються фінан-
сово-економічних ресурсів, діяльності навчальних закла-
дів, освіти для дорослих, прийому на роботу вчителів та 
іншого персоналу [14]. 

У 1998 р. лейбористи прийняли Закон про стандарти 
та структуру організації шкільної освіти (School Standards 
an Framework Act). Згідно з освітньою реформою, школи з 
грантових стають школами, які існують за рахунок фунда-
торів, тобто трастовими. Школи самостійно відкривають 
банківські  рахунки,  на  яких  розміщують  власні  кошти. 
Школи  стали  здійснювати  платежі  напряму,  а  не  через 
місцеві органи освіти, а також одержали право самостійно 
обирати тих, хто надає різноманітні послуги [14].

Фінансування шкільної освіти здійснюється із держав-
ного бюджету. Розмір фінансування залежить від кількості 
учнів. Школи  отримують  гранти  місцевої  та  федеральної 
влади і самостійно ними розпоряджаються. Початкові шко-
ли можуть об’єднуватися у кластери для отримання статусу 
грантонадавача. Здібні діти можуть отримувати стипендію 
від школи або від держави. Діє особлива урядова програма 
для заохочення юних талантів, а розмір допомоги залежить 
від середньорічних доходів сім’ї [15, с. 278]. Навчальні за-
клади  (школи)  можуть  самостійно  розподіляти  кошти  в 
рамках отриманого від держави бюджету та власного фан-
драйзингу і зобов’язані: 1) планувати роботу на майбутнє; 
2)  отримувати  зовнішнє  фінансування;  3)  встановлювати 
збалансовані  бюджети;  4)  оперувати  ефективними  та  ре-
зультативними  системами;  4)  оперувати  політикою  «вар-
тісної  ринкової  ціни»;  5)  забезпечувати  рівень  діяльності 
школи, який «відповідає ринковій ціні»; 6) розплановувати 
належним чином фінансові затрати школи; 7) розподіляти 
адміністративні фінансові відповідальності; 8) володіти да-
ними фінансових рахунків школи [12].

Доцільно звернути увагу на досвід Франції в управлін-
ні освітньою діяльністю після прийняття в червні 2000 р.  
Кодексу  освіти  (Code  de  l’éducation).  Цей  документ 
об’єднав усі чинні правові норми, які стосуються освіти. 
Так, у 80‐х рр. ХХ ст. у Франції розпочався процес адмі-
ністративної децентралізації, який мав на меті делегуван-

ня частини повноважень місцевим органам влади і самим 
школам. На цій фазі децентралізації регіони і департамен-
ти отримали право конструювати шкільну систему, спира-
ючись на власні фінансові ресурси та дотації з Державно-
го бюджету, за допомогою яких держава усуває нерівність 
між регіонами. Склався  такий розподіл відповідальності 
за  різні  ступені  шкільної  освіти:  1)  у  віданні  комун  пе-
ребувають початкові школи; 2) департаментів – коледжі;  
3)  регіонів  –  ліцеї.  Нині  Франція  рухається  у  напрямі 
спрощення системи управління освітою та  автономії на-
вчальних закладів [9, с. 228].

У Польщі (м. Бидгош) запроваджена система місцевих 
грантів  на  реалізацію  інноваційних  завдань  у школах  та 
інших  навчальних  закладах.  Місцеві  освітні  гранти  за-
тверджує міська рада після їх оцінки так званим комітетом 
експертів. Кошти  спрямовують на  реалізацію проектів  у 
сферах  педагогічних  інновацій,  спеціалізованих  семіна-
рів, які виходять за межі програми школи, занять для при-
йняття дітей до школи тощо [16, с. 114].

Висновки. У  результаті  проведеного  дослідження 
було  узагальнено  зарубіжний  досвід  організації  ЗСО  в 
окремих країнах  і визначено певні тенденції, які можуть 
бути важливими для України.

Аналіз зарубіжного досвіду свідчить, що органи дер-
жавного  управління  у межах  своєї  компетенції  здійсню-
ють  також  і  фінансову  діяльність.  Публічну  фінансову 
діяльність здійснюють усі органи державної влади та міс-
цевого  самоврядування,  оскільки  виконання  завдань  та 
здійснення функцій неможливе за відсутності фінансового 
забезпечення. Водночас масштаби та роль представниць-
ких органів та органів виконавчої влади є неоднаковими 
через відмінності у їхньому правовому статусі.

Позитивним є запровадження нової системи фінансо-
вої  підзвітності  (шкільного  менеджменту),  що  викорис-
товують у США, або закріплення на законодавчому рівні 
частки сукупного доходу штату, що має йти на підтримку 
освіти. Освітні заклади США наділені організаційною та 
фінансовою самостійністю.

У  Сполученому  Королівстві  Великобританії  та  Пів-
нічної  Ірландії  школи  розподіляють  кошти  самостійно, 
отримані з бюджету та власного фандрайзингу; вони мо-
жуть отримувати гранти від місцевої влади, а здібні діти –  
стипендію. Фінансування ЗСО здійснюється на основі ва-
учерної системи, яка полягає в тому, що вартість ваучера 
дорівнює середній вартості навчання дитини у державній 
школі.

Заслуговує на увагу досвід Польщі щодо запроваджен-
ня місцевих грантів на реалізацію інноваційних завдань у 
школах та інших навчальних закладах.

В  Україні  подальші  дослідження  необхідно  спряму-
вати  на  нормативно-правове  забезпечення  позитивних 
моментів  зарубіжного  досвіду  у  сфері  управління  та фі-
нансування середньої освіти. Зокрема, в системі ЗСО до-
цільно було б урахувати досвід таких країн, як Нідерлан-
ди,  Фінляндія,  Данія,  Швеція,  стосовно  максимального 
перенесення функцій управління на оперативний рівень –  
рівень  загальноосвітнього  навчального  закладу,  надати 
йому максимальної автономії у прийнятті рішень у сфері 
управління  самим  закладом  та  фінансовими  ресурсами, 
що  сприятиме  чіткому  розумінню  суб’єкта  відповідаль-
ності та безпосередньо вплине на якість надання освітніх 
послуг  та  ефективність  використання фінансових ресур-
сів. Також варто було б застосувати ваучерну систему Ве-
ликобританії та гранти Польщі.
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РОЗДІЛ 8 
КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; 

КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

УДК 343.7

ОСНОВНІ ОЗНАКИ ТА СУТНІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВАНДАЛІЗМУ 
ЯК СКЛАДНОЇ КРИМІНОЛОГІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ

KEY SPECIES AND VARIETIES OF VANDALISM 
AS A COMPLEX CRIMINOLOGICAL CATEGORY

Доброскок А.Ю.,
здобувач кафедри кримінології та кримінально виконавчого права

Національної академії внутрішніх справ

На основі аналізу наукової літератури, чинного законодавства, правозастосовної практики, а також результатів проведеного соціо-
логічного опитування виділяються та досліджуються ознаки вандалізму, які розкривають кримінологічний аспект даної правової категорії 
в сучасних суспільно-політичних умовах розвитку нашої держави.

Ключові слова: агресивність, аморальність, безпідставна (безглузда) поведінка, вандалізм, девіантна поведінка, деструктивна 
(руйнівна) поведінка, караність, насильницька поведінка, протиправність, умисність.

На основе анализа научной литературы, действующего законодательства, правоприменительной практики, а также результатов про-
веденного социологического опроса выделяются и исследуются признаки вандализма, которые раскрывают криминологический аспект 
данной правовой категории в современных общественно-политических условиях развития нашего государства.

Ключевые слова: агрессивность, безнравственность, безосновательное (бессмысленное) поведение, вандализм, девиантное по-
ведение, деструктивное (разрушительное) поведение, наказуемость, насильственное поведение, противоправность, умышленность.

Based on the analysis of scientific literature, current legislation, law enforcement practice, as well as the results of a sociological survey, signs 
of vandalism are revealed and investigated, which reveal the criminological aspect of this legal category in the current socio-political conditions 
of the development of our state.

Key words: aggressiveness, immorality, groundless (senseless) behavior, vandalism, deviant behavior, destructive (destructive) behavior, 
punishment, violent behavior, wrongfulness, willfulness.

Постановка проблеми. Вандалізм –  складна для ро-
зуміння та наукового аналізу правова категорія, що вико-
ристовується  для  позначення  найрізноманітніших  форм 
руйнівної  поведінки  людини.  Так,  наприклад,  А.  Голь-
дштейн  під  вандалізмом  пропонує  розуміти  «умисний 
акт знищення або псування чужої власності», виділяючи, 
відповідно,  лише три його основні  елементи: умисність, 
деструктивність  і право власності на понівечений об’єкт  
[1, p. 36]. К.А. Бочарова теж називає лише три ознаки ван-
далізму  –  агресивність,  протиправність  та  аморальність 
[2, с. 121]. Схожий підхід у своєму дисертаційному дослі-
дженні обґрунтовує Л.С. Філіппова, яка серед ознак кри-
мінально-караного вандалізму виділяє: умисний характер 
дій;  заподіяння  матеріальними  збитками  негативних  на-
слідків  щодо  духовності,  патріотизму  або  моральності; 
безглуздий (інколи – корисливий) характер дій; супрово-
дження вандальних дій агресивною поведінкою [3, с. 7]. 

А.О.  Любченко,  Н.М.  Савельєва,  аналізуючи  соціа- 
льний  характер  вандалізму,  наголошують,  що  він  є:  по-
перше,  різновидом  деструктивної  поведінки;  по-друге, 
спрямовується  на  те,  що  не  має  цінності  для  вандала, 
але  має  істотну  цінність  для  інших;  по-третє,  характе-
ризується  ірраціональністю  поведінки  вандала,  яка  має 
об’єктивне  вираження  і  лише  для  суспільства  видається 
безглуздою [4, с. 59]. 

Перші  дві  ознаки  вандалізму  виділяє  також К.В. Ла-
тиш.  Окрім  них,  науковець  додатково  називає:  психоло-
гічний механізм заміщення агресії; бажання самостверди-
тися шляхом приниження  в  різних формах  того, що має 
цінність  для  інших,  особливо  зневажливим  способом; 
нездатність до самореалізації, що призвела до активного 
цинічного протесту проти суспільства [5, с. 324]. На наш 
погляд,  наведені  вище  ознаки  хоч  і  відіграють  важливу 
роль у розумінні сутності вандалізму, однак характеризу-

ють більшою мірою не сам акт протиправної поведінки, а 
особу, яка його вчиняє. 

Отже, з викладеного вище видно, що сьогодні в юри-
дичній літературі відсутнє одностайне уявлення про сут-
ність  і  зміст  вандалізму. У  більшості  випадків  науковці, 
намагаючись  виокремити  власну  систему  ознак  даного 
різновиду  деструктивної  поведінки,  залишають  за  меж-
ами уваги дійсно важливі та найбільш конструктивні його 
ознаки. Очевидно, що такий підхід негативно впливає на 
розробку науково-обґрунтованої методики й тактики про-
тидії окремим різновидам вандалізму, а також на впрова-
дження  ефективного  та  сучасного  правового  механізму 
профілактики подібних деструктивних форм поведінки.

Мета статті  полягає  в  тому, щоб  на  основі  узагаль-
нення  наукових  поглядів  на  розуміння  сутності  і  змісту 
вандалізму  обґрунтувати  авторську  систему  ознак  даної 
правової категорії.

Виклад основного матеріалу. Вандалізм  –  досить 
складна для наукового дослідження проблема, яка вклю-
чає в себе цілу низку взаємопов’язаних і взаємозумовле-
них  аспектів:  правового,  економічного,  психологічного, 
соціального,  педагогічного,  культурологічного,  мораль-
но-етичного та інших. Звісно, розглянути їх усі у форматі 
статті практично не можливо. Більше того, навіть право-
вий аспект вандалізму достатньою мірою дослідити важ-
ко,  оскільки  він  включає  в  себе,  як мінімум,  чотири ма-
гістральні  складники:  кримінальний,  кримінологічний, 
криміналістичний  та  адміністративно-правовий,  кожен  з 
яких  потребує  специфічного  теоретико-методологічного 
інструментарію. 

У зв’язку з цим в рамках даної статті пропонуємо зу-
пинитись лише на кримінологічній характеристиці ванда-
лізму і проаналізувати лише ті ознаки, які характеризують 
його сутність як кримінологічної категорії.
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То які ж ознаки характеризують правову природу ван-
далізму? Проаналізувавши  наукову  літературу,  правозас-
тосовну  практику,  а  також  результати  проведеного  нами 
соціологічного опитування, ми дійшли висновку, що в су-
часних суспільно-політичних умовах розвитку нашої дер-
жави вандалізм характеризується такими ознаками: 1) є 
різновидом девіантної поведінки; 2) супроводжується під-
вищеним рівнем  агресивності;  3)  є  актом насильницької 
поведінки;  4)  є  проявом безпідставної  (безглуздої)  пове-
дінки; 5) є різновидом деструктивної (руйнівної) поведін-
ки; 6) має специфічний об’єкт посягання; 7) має умисний 
характер. Нижче пропонуємо розглянути зазначені ознаки 
більш детально. 

Більшість науковців, працівників правоохоронних орга-
нів і пересічних громадян відносять вандалізм до різнови-
дів девіантної поведінки. Девіації (від пізньолат. deviatio –  
відхилення)  в  поведінці  мають  зазвичай  негативний  ха-
рактер й зумовлюються нездатністю (або ж небажанням) 
особи засвоювати позитивний соціальний досвід, адапту-
ватися до загальновизнаних правил поведінки, які вона у 
більшості випадків досить добре знає та усвідомлює. 

Сьогодні  в  науковій  літературі  обґрунтовано  досить 
велику кількість підходів до класифікації девіантної пове-
дінки. Водночас обмежений обсяг нашого дослідження не 
дозволяє нам проаналізувати їх усі. Тому надалі за основу 
пропонуємо взяти загальновизнану класифікацію девіант-
ної поведінки, що враховує різновид порушуваної норми, 
а  також  негативні  наслідки, що  настали.  Традиційно,  за 
вказаним критерієм прийнято розрізняти аутодеструктив-
ну  (саморуйнівну),  асоціальну  (аморальну)  та  антисоці-
альну  (делінквентну  і  кримінальну)  поведінку  [6,  c.  41].  
З метою з’ясування, до якого саме із зазначених різновидів 
належить вандалізм, пропонуємо проаналізувати їх більш 
детально.

В основі аутодеструктивної поведінки лежать відхи-
лення  від  психологічних  і  досить  часто медичних  норм. 
В основі асоціальної поведінки лежать несприйняття, від-
мова  від  виконання морально-етичних,  релігійних  норм, 
нехтування  загальнолюдськими  цінностями,  почуттям 
обов’язку. В основі антисоціальної поведінки лежить по-
рушення  соціальних  і  правових  норм.  Така  поведінка  є 
соціально неприйнятною, оскільки загрожує соціальному 
порядку та благополуччю оточуючих. Вона може виража-
тись у вигляді делінквентної або кримінальної (злочинної) 
поведінки. У першому випадку йдеться про незначні, дріб-
ні правопорушення, за вчинення яких особа досить часто 
уникає  юридичної  відповідальності  (дрібне  хуліганство, 
бешкетування, жорстоке поводження з тваринами, дрібні 
крадіжки, пошкодження майна тощо). У другому – про ді-
яння, які прямо заборонені кримінальним законодавством. 

Виходячи  із  наведеної  нами  вище  характеристики, 
можна  зробити  однозначний  висновок:  вандалізм є од-
ним із різновидів антисоціальної девіантної поведінки. 
Водночас питання про те, до якого саме із вказаних вище 
видів  він  належить,  залишається  відкритим. Так,  напри-
клад,  А.О.  Любченко  та  Н.М.  Савельєва  стверджують, 
що  вандалізм  є  однією  з  форм  делінквентної  поведінки  
[4,  с.  18]. Більш широкий підхід  відстоюють деякі  зару-
біжні кримінологи, на думку яких вандалізму притаман-
ні ознаки як злочинних (кримінальних), так і аморальних 
вчинків [7]. Є ще й третій підхід, прихильники якого дають 
неоднозначну оцінку досліджуваному явищу, диференці-
юючи вандальну поведінку на антигромадську, асоціальну 
та соціально-нейтральну (стріт-арт, графіті тощо) [8].

На наш погляд, вандалізм як один із різновидів антисо-
ціальної девіантної поведінки залежно від конкретних умов 
і обставин може виражатись як у вигляді делінквентної, 
так і у вигляді кримінальної (злочинної) поведінки.

Значна  частина  науковців,  працівників  правоохорон-
них органів і пересічних громадян відмічає, що вандалізм 
супроводжується підвищеним рівнем агресивності. 

Слово «агресія» походить від лат. aggressio – напад і в 
найбільш  загальному  розумінні  позначає  таку  поведінку 
людини, яка спрямована на пошкодження або руйнування 
когось, чогось. У сучасній науковій літературі можна зу-
стріти досить різноманітні пояснення причин виникнення 
агресії.  Так,  наприклад,  одні  науковці  стверджують,  що 
агресія закладена у підсвідомості будь-якої людини як ін-
стинкт, оскільки всі люди за своєю природою егоїстичні, 
брутальні  й жорстокі  (теорія  Гобса);  інші  вважають, що 
агресія  –  це  успадкована  спонтанна  готовність  людини 
боротися  за  своє  існування  або  захоплювати  чи  захища-
ти свою власність (теорія Лоренса). З соціологічної точки 
зору агресія розглядається як певне діяння, що заподіює 
шкоду іншому об’єкту (Д. Коннор) [9].

Агресивність – це природна властивість людини. Саме 
за цією ознакою можна провести відмежування агресив-
ності  та  жорстокості.  Остання  має  суто  соціальне  по-
ходження,  зумовлене  рівнем  виховання  та  конкретними 
умовами  життя  особи.  Вона  виражається  у  відсутності 
гуманного, істинно людського відношення до інших осіб, 
невизнання їх цінностей, байдужості до їх страждань (або 
ж у прагненні такі страждання заподіяти) [10, с. 24]. Агре-
сивність же виникає на суто біологічній основі і проявля-
ється в якісно іншій сфері – соціальній [10, с. 70].

Більшість науковців стверджує, що агресивність при-
таманна  абсолютно  всім  без  винятку  індивідам.  З  та-
ким  твердженням варто погодитись,  однак  із  певним  за-
уваженням:  сама  по  собі  агресивність,  як  риса  людини, 
ще  не  робить  її  суспільно  небезпечною,  оскільки,  по-
перше, між агресивністю та агресією відсутній жорсткий 
взаємозв’язок, і несвідомий потяг до агресії досить часто 
успішно  стримується  вихованням;  по-друге,  акти  агресії 
не завжди набувають свідомо небезпечних і суспільно не-
прийнятних проявів, трансформуючись у цілком прийнят-
ні форми (сублімація).

За спрямованістю агресія може бути внутрішньою (на-
правленою на  саму особистість)  і  зовнішньою  (направле-
ною  на  інших  людей  чи  об’єкти).  Якщо  ж  говорити  про 
вандалізм як одну із найбільш небезпечних форм агресив-
ної поведінки, то тут має місце виключно зовнішня агре-
сія. Причому, як справедливо підкреслюється в спеціальній 
літературі,  «в підґрунті  вандалізму лежить психологічний 
механізм заміщення агресії, за якого вона спрямовується не 
на джерело стресу, а на інший об’єкт, впливаючи на який, 
особа виміщає свій гнів» [4, с. 59; 11, с. 19].

Отже, підсумовуючи викладене вище, ми можемо зро-
бити наступні висновки: девіантна поведінка, і вандалізм 
передусім, за об’єктивними (зовнішніми) і суб’єктивними 
(психологічними) ознаками, за характером і способом дій, 
а також за мотивами і детермінантами вчинення є різ-
новидом агресивної поведінки.

Більшість науковців, працівників правоохоронних ор-
ганів і пересічних громадян вважає, що вандалізм є актом 
насильницької поведінки. З таким висновком варто погоди-
тись, оскільки традиційно прийнято вважати, що агресія, 
яка виражається в екстремальній і соціально-неприпусти-
мій формі,  завжди  переростає  у  насильство.  І  вандалізм 
є яскравим підтвердженням цього факту. У зв’язку з цим 
виникає питання: що таке насильство і яким чином воно 
пояснює правову природу вандалізму? Водночас відпові-
сти на це питання досить складно, що зумовлено різними, 
іноді  діаметрально  протилежними  трактуваннями  кате-
горії «насильство» науковцями у галузі права, філософії, 
психології,  політології,  соціології,  конфліктології,  етики 
та інших науках. На жаль, обмежений обсяг даної статті не 
дозволяє нам повною мірою проаналізувати всі наявні на 
цей час наукові підходи до пояснення насильства, а тому 
пропонуємо зупинитись лише на тих, що допоможуть нам 
з’ясувати істинну природу вандалізму. 

В  юриспруденції  під  насильством  розуміють  проти-
правні,  карані  діяння  (зазвичай  умисного  характеру), 
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спрямовані на заподіяння фізичної, психологічної, сексу-
альної, економічної шкоди і страждань іншій особі. Вони 
виражаються  у  вчиненні  убивств,  заподіянні  тілесних 
ушкоджень різного ступеня тяжкості, побоїв, мордувань, 
катувань тощо. 

Соціологія розглядає насильство дещо ширше, зокре-
ма, як одну із ознак «девіантної поведінки, що несе сус-
пільні  й  локальні  загрози  та  представляє  небезпеку  для 
людей, у тому числі протиправні дії, які містять засоби фі-
зичного  та  психологічного  насильства  над  особистістю» 
[12, с. 36].

Ще більш широке трактування насильства дають пред-
ставники  таких  наук,  як  психологія  та  конфліктологія.  
У  першому  випадку  воно  визначається  як  «безпідставна, 
імпульсивна,  ірраціональна  та  негативна  агресія»,  у  дру-
гому  –  як  «жорсткі  форми  конфліктних  дій  (здебільшого 
агресивного характеру), що супроводжуються обмеженням 
інтересів осіб, пов’язаних із посяганням чи загрозою пося-
гання на їх свободу, права, гідне існування, а також характе-
ризуються небезпекою для їх життя і здоров’я» [13, с. 101].

Таким чином, з викладеного вище можна зробити на-
ступні  висновки:  по-перше,  насильство  є  неодмінним 
супутником,  індикатором  рівня  агресивності  особистос-
ті;  по-друге,  насильство  може  мати  різноманітні  форми 
прояву  –  фізичне,  економічне,  психологічне,  сексуальне 
тощо; по-третє, насильство може бути спрямоване як на 
конкретну фізичну особу, так і на певну групу осіб, соці-
альну спільноту, державу; по-четверте, об’єктом посяган-
ня може бути як сама особа, так і належні їй блага, права, 
свободи, законні інтереси, певні духовні, моральні та інші 
цінності тощо.

Зроблені нами висновки дають всі підстави розгля-
дати насильство як одну із невіддільних, основних ознак 
вандалізму.  При  цьому  зазвичай  під час вандалізму на-
сильство має переважно економічний характер, рідше –  
психологічний та фізичний. За мотиваційною ознакою 
насильство під час вандалізму має «інструментальний 
характер», тобто виступає інструментом, засобом до-
сягнення певної мети, задоволення особистісних інтер-
есів, вираження свого ставлення до конкретних подій чи 
індивідів. У зв’язку з цим таке насильство має опосеред-
кований характер, тобто спрямоване не на конкретного 
індивіда, а на його власність та інші блага, які йому на-
лежать або мають для нього значення. 

На думку значної частини науковців, працівників пра-
воохоронних  органів  і  пересічних  громадян,  вандалізм є 
проявом безпідставної (безглуздої) поведінки. В суспіль-
ній свідомості (і результати проведеного нами опитування 
яскраво підтверджують цей факт) вандалізм розглядаєть-
ся як ірраціональне безглузде знищення, руйнування, па-
плюження чужої власності. Невмотивованою, безцільною, 
безглуздою поведінкою вважають вандалізм також і деякі 
науковці [14, с. 66]. 

Водночас досліджені нами численні факти вандалізму 
дають підстави висловити певні сумніви в об’єктивності 
такої оцінки. Річ у тім, що ззовні, тобто у сприйнятті пев-
ної особи чи суспільства, акти вандалізму дійсно можуть 
видаватись  абсурдною,  нерозсудливою,  безглуздою  по-
ведінкою і навіть свідчити про хворобливий стан поруш-
ника чи наявність у нього певних патопсихологічних від-
хилень. Насправді ж будь-який акт вандальної поведінки 
має об’єктивне вираження і мотивований ворожістю, не-
навистю чи особистою неприязню до окремих людей або 
певних соціальних груп.

То  чи  є  вандалізм  безглуздою  поведінкою?  Відпові-
даючи  на  це  питання,  передусім  варто  зауважити,  що  в 
найбільш загальному розумінні «безглуздим» визнається 
вчинок, у якому «виявляється невідповідність між моти-
вом поведінки, її наслідками та нормами моралі, які пану-
ють у суспільстві» [4, с. 16]. Що стосується вандалізму, то, 
як свідчать результати проведеного нами дослідження, в 

більшості випадків він є своєрідним вираженням протесту 
і виходить із певних намірів і мотивів. При цьому заува-
жимо, що такі мотиви можуть бути найрізноманітнішими: 
корисливими, релігійними або ж політичними. До вчинен-
ня певних актів вандалізму особу може підштовхнути як 
бажання  збагатитись,  так  і  помста. Крім  того,  вандалізм 
може виступати як частина,  етап певної  гри,  засіб само-
вираження, або ж стан фрустрації. 

З  викладеного  вище  випливає,  що така ознака ван-
далізму, як безглуздий характер, є відносною. Вона по-
яснює лише зовнішню, об’єктивну сторону вандалізму, 
тобто характеризує його сприйняття іншими людьми 
чи суспільством у цілому. Водночас із суб’єктивної сто-
рони вандалізм не можна вважати безглуздим вчинком, 
оскільки він завжди вмотивований, хоча його особистіс-
ний зміст не завжди усвідомлюється порушником, а тим 
більше сторонніми особами.

Більшість  науковців,  а  також  працівників  правоохо-
ронних органів і пересічних громадян відносять вандалізм 
до різновидів деструктивної (руйнівної) поведінки. 

Як зазначається в спеціальній літературі, і з цим варто 
погодитись, «вандалізм є особливим різновидом деструк-
тивної, дезадаптивної поведінки, яку багато в чому харак-
теризує агресивність та  ірраціональна пристрасть до по-
шкодження матеріальних цінностей»  [15]. В його основі 
переважають деструктивні потяги до руйнації та знищен-
ня» [16, c. 63; 17, c. 17], що виражаються в спрямованості 
на заподіяння шкоди – як матеріальної, так і духовної. При 
цьому руйнівний характер вандалізму є відносним понят-
тям, яке може виражатись у найрізноманітніших формах –  
знищення, пошкодження, псування, глумління, наруга та 
інший вплив на духовні й матеріальні цінності. 

Отже,  на  підставі  викладеного  вище  можна  зробити 
наступний висновок: вандалізм, будучи мотивований во-
рожістю та ненавистю до людей, суспільства чи окре-
мих речей, завжди спрямований на їх знищення чи заподі-
яння їм шкоди. 

Більшість  науковців,  а  також  працівників  правоохо-
ронних органів і пересічних громадян наголошує на спе-
цифічності об’єкту посягання під час вандалізму.

Як ми уже неодноразово зазначали вище, вандалізм є 
різновидом  агресивної  насильницької  поведінки.  Своєю 
чергою  за  своєю  спрямованістю  агресія  поділяється  на 
внутрішню (направлену на саму особистість) і зовнішню 
(направлену  на  інших  людей  чи  об’єкти). Якщо ж  гово-
рити про вандалізм як одну із найбільш небезпечних форм 
агресивної поведінки, то тут має місце виключно зовніш-
ня агресія. Це пояснюється тим, що «в підґрунті вандаліз-
му лежить психологічний механізм заміщення агресії, за 
якого вона спрямовується не на джерело стресу,  а на  ін-
ший об’єкт, впливаючи на який, особа виміщає свій гнів» 
[11, с. 19]. Таку агресію називають «інструментальною» 
[4, с. 30], й основним джерелом її виникнення є психічні 
відхилення, стан фрустрації, негативізм, зневіра в ідеалах, 
відчуття розчарування тощо. Відтак, об’єктами вандаліз-
му в даному випадку найбільш часто виступають матері-
альні цінності, чуже майно, об’єкти та споруди громад-
ського користування, громадський транспорт, суспільна 
та державна власність тощо. 

Водночас окрім інструментальної, в основі актів ванда-
лізму досить часто лежить суто ворожа агресія [4, с. 15].  
Вона виступає неодмінним супутником воєн, революцій, 
повстань, переворотів,  захоплень державної влади,  гено-
циду,  тероризму,  депортацій  та  інших  дій,  пов’язаних  із 
переслідуванням особи чи певної групи осіб за расовою, 
національною, етнічною, релігійною, партійною чи іншою 
приналежністю. У таких випадках дії вандалів спрямову-
ються на об’єкти, що мають історичну, археологічну, 
культурну, духовну, художню, наукову цінність, державну 
або партійну символіку, пам’ятники архітектури та мис-
тецтва, релігійні, культові, меморіальні споруди тощо.
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На  думку  значної  частини  працівників  правоохорон-
них органів і пересічних громадян, вандалізм має умисний 
характер. 

Зазначена ознака вандалізму викликає численні супер-
ечки й дискусії на сторінках юридичної літератури. Так, 
наприклад, деякі науковці  зауважують, що «багато видів 
шкоди навколишньому середовищу та обладнанню нано-
ситься не стільки через усвідомлене бажання зруйнувати, 
скільки  внаслідок  неуважності,  відсутності  піклування 
та акуратності, а також з міркувань особистої зручності» 
[2,  с. 118]. У такому випадку правопорушник може й не 
усвідомлювати  протиправності  та  шкідливості  своїх  ді-
янь  внаслідок  правової  необізнаності,  недостатньої  ви-
хованості  чи  власного  егоїзму.  Англійський  дослідник 
Уайз називає  такий різновид вандалізму «випадковим»  і 
відносить до нього всі випадки «пошкодження майна, що 
зумовлені його використанням не за призначенням, ціка-
вістю, пустощами чи неспівпадінням планів проектуваль-
ника і бажань користувача» [17, p. 31].

Водночас більшість дослідників підкреслює винятково 
умисний характер заподіяння шкоди певним матеріальним 
об’єктам. Ми повністю розділяємо таку точку зору і вва-
жаємо безпідставною диференціацію вандалізму на умис-
ний та випадковий. Як ми уже зазначали вище, в основі 
вандалізму  лежать  специфічні  мотиви,  які  є  рушійною 
силою деструктивної, руйнівної поведінки особи. Відтак, 
будь-який акт вандальної поведінки є усвідомленим актом 
морального  самовизначення  особи,  в  якому  вона  само-
стверджується та самовиражається, в якому проявляється 
система її цінностей, а також її відношення до самої себе, 
інших людей, соціальної групи або суспільства в цілому. 
Якщо ж особа не усвідомлено  спричиняє шкоду певним 
матеріальним об’єктам, то  її дії слід кваліфікувати не як 
прояви вандалізму, а як ненавмисне пошкодження майна.

Окрім проаналізованих нами вище, науковці, а також 
працівники правоохоронних органів і пересічні громадяни 
виділяють ще цілу низку ознак які, на  їх думку, розкри-
вають специфічну природу вандалізму і дозволяють про-
вести його відмежування від інших протиправних діянь та 
різновидів девіантної поведінки. 

По-перше,  це  протиправний характер вандалізму. 
Схожу точку зору обґрунтовують також  і деякі науковці, 
які зазначають, що «вандалізм є однією із форм незакон-
ного протестного вираження особистих поглядів, позицій, 
оцінки діяльності законно обраної влади» [18, с. 63]. 

На нашу думку,  з наведеною позицією варто погоди-
тись, але лише частково. Річ у тім, що сьогодні ані адмі-
ністративно-деліктне,  ані  кримінальне  законодавство  не 
містить прямої норми, яка б передбачала відповідальність 
за  вандалізм. Акти  вандальної  поведінки  залежно  від  їх 
додаткових  характеристик  кваліфікуються  за  різними 
статтями КУпАП або ККУ. А деякі з них, зокрема ті, що 
не мають значної суспільної небезпеки та не спричиняють 
особливої шкоди, взагалі перебувають за межами правової 
заборони. У зв’язку з цим є всі підстави стверджувати, що 
протиправність вандалізму має відносний характер. 

По-друге, із ознакою протиправності тісно пов’язана 
така  ознака,  як  караність вандалізму.  Водночас  ми  не 

підтримуємо доцільність віднесення караності до осно-
вних  ознак  вандалізму.  Річ  у  тім, що  далеко  не  завжди 
правові норми співпадають із соціальними, моральними, 
релігійними  та  іншими  уявленнями  про  вандалізм.  Як 
справедливо з даного приводу зауважує С. Коен, «ванда-
лізм не можна назвати ані точною характеристикою по-
ведінки,  ані  усталеною правовою категорією; це  ярлик, 
який застосовується до певних типів поведінки за певних 
умов» [19, p. 23].

У  зв’язку  з  цим  на  практиці  досить  часто  виникають 
ситуації, коли явно деструктивні, руйнівні акти поведінки, 
які  спрямовані  на  знищення  чи  паплюження  культурних, 
історичних, релігійних та  інших пам’яток  і  які прямо по-
рушують  законодавчо  закріплені  заборони,  в  конкретних 
історичних  умовах  «нормалізуються»,  інституалізуються, 
тобто визнаються цілком допустимою і терпимою поведін-
кою. Для прикладу можна навести численні акти знищення 
пам’ятників та іншої символіки радянського союзу в період 
активізації процесів декомунізації. І хоча за об’єктивними 
ознаками  зазначені  дії  були  явно  протиправними,  жодної 
відповідальності порушники не понесли. 

Таким  чином,  викладене  вище  дає  підстави  ствер-
джувати,  що  «караність» є хоч і важливою, однак не 
обов’язковою кримінологічною ознакою вандалізму.

По-третє,  вандалізм має переважно груповий харак-
тер. Результати проведеного нами дослідження засвідчи-
ли, що вандалізм дійсно досить часто вчиняється групою 
осіб, що пояснюється певними особливостями розвитку і 
протікання  психологічних  процесів  в  різних  соціальних 
групах.  Водночас  груповий характер вандалізму більш 
розповсюджений в молодіжному середовищі, а тому вва-
жаємо недоцільним відносити його до основних ознак 
вандалізму в цілому.

Висновок. Вище ми проаналізували далеко не всі ха-
рактерні  ознаки  вандалізму.  Однак  їх  цілком  достатньо 
для того, щоб отримати загальне уявлення про вандалізм 
як складну кримінологічну категорію. Також виокремлені 
ознаки будуть покладені в основу сформульованого нами 
визначення вандалізму, під яким ми пропонуємо розуміти 
одну із форм девіантної, деструктивної (руйнівної) по-
ведінки, що має насильницький та агресивний характер 
і виражається в умисному, безпідставному (безглуздому) 
знищенні, пошкодженні, псуванні, глумлінні чи інших фор-
мах впливу на об’єкти, що мають історичну, археологіч-
ну, культурну, духовну, художню, наукову цінність, дер-
жавну або партійну символіку, пам’ятники архітектури 
та мистецтва, релігійні, культові, меморіальні споруди, а 
також інші матеріальні цінності, чуже майно, суспільну 
та державну власність. 

Сформульоване нами визначення дозволяє максималь-
но повно висвітлити правову природу вандалізму, розкри-
ти  його  негативне  значення  та  деструктивний  характер, 
суперечність правовим та загальноприйнятим соціальним 
нормам і правилам поведінки. На нашу думку, таке широ-
ке трактування вандалізму є фундаментом для подальшого 
дослідження його природи як соціального явища та право-
вої категорії і вимагає застосування комплексного підходу 
та ґрунтовної методологічної бази. 
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У статті визначено поняття запобігання організованій злочинності. Висвітлено заходи загальносоціального та спеціально-криміноло-
гічного запобігання, коло суб’єктів, які їх здійснюють, і досліджено акти національного законодавства, в яких вони закріплені. Проаналі-
зовано правові акти міжнародних організацій, у яких закріплено ефективні стратегії протидії організованій злочинності, описано поняття 
проактивних заходів.

Ключові слова: організована злочинність, запобігання злочинності, спеціально-кримінологічне запобігання, проактивні заходи, 
загальносоціальне запобігання.

В статье определено понятие предупреждения организованной преступности. Приведены меры общесоциального и специально-
криминологического предупреждения, круг субъектов, которые их осуществляют, исследованы акты национального законодательства, в 
которых они закреплены. Проанализированы правовые акты международных организаций, в которых закреплены эффективные страте-
гии противодействия организованной преступности, описано понятие проактивных мер.

Ключевые слова: организованная преступность, предупреждение преступности, специально-криминологическое предупреждение, 
проактивные меры, общесоциальное предупреждение.

The definition of organized crime prevention is examined. The article deals with the general social and special-criminological prevention, 
circle of subjects, who fulfill it and acts of national legislation in which measures are fixed. There were analyzed the concept of proactive mea-
sures, legal acts of international organizations, in which effective strategies of organized crime counteraction are fixed.

Key words: organized crime, crime prevention, special-criminological prevention, proactive measures, general social prevention.

Політична  нестабільність  у  суспільстві,  економічна 
криза, відставання соціального розвитку від економічно-
го, посилення майнового розшарування населення, збіль-
шення частки тіньової економіки, значна корумпованість 
державних  структур,  низька  ефективність  превентивних 
заходів протидії  злочинності  тощо призводять до  втрати 
довіри  офіційним  інституціям  влади,  сприяють  проти-
правній поведінці громадян як способу життя. Унаслідок 
таких суспільно-правових деформацій створюється спри-
ятливе середовище для розвитку кримінального осередку, 
що виявляється в діяльності організованих груп і злочин-
них організацій.

Високий рівень організованої злочинності є загрозою 
не тільки для національної безпеки України, а й для між-
народного  правопорядку,  оскільки  це  явище  характери-
зується  підвищеним  ступенем  суспільної  небезпеки.  Це 
зумовлено тим, що організована злочинність може пося-
гати  одночасно  на  економічні,  політичні,  правові  сфери 

суспільства  внаслідок  розгалуженості  сфер  її  злочинної 
діяльності.

Питання кримінологічної характеристики та протидії 
організованій злочинності в Україні, різних напрямів дер-
жавного контролю за злочинністю порушували в працях, 
побудованих  на  всебічному  аналізі  статистичних  даних, 
економічних,  політичних  факторів  впливу  на  різні  види 
злочинів,  Ю.  Антонян,  А.  Бова,  В.  Голіна,  І.  Даньшин,  
М. Джига,  О.  Джужа, А.  Долгова,  В.  Дрьомін,  С.  Інша-
ков,  О.  Костенко,  М.  Корнієнко,  О.  Кулик,  О.  Литвак,  
Т. Мельничук, Н. Міняйло, С. Мірошниченко, І. Наумова, 
О. Подільчак, М. Погорецький, В. Попович, І. Пшеничний,  
А. Савченко, Т. Серватко, В. Сташис, В. Туляков, М. Хав-
ронюк, О. Шостко й інші.

У  працях  багатьох  науковців  проаналізовано  окремі 
аспекти загальносоціального та спеціально-кримінологіч-
ного запобігання організованій злочинності, проте доціль-
но зазначити шляхи вдосконалення стратегій запобігання 
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організованій злочинності в Україні з огляду на міжнарод-
ний досвід.

Метою статті є здійснення аналізу заходів запобігання 
організованій злочинності в Україні крізь призму зарубіж-
ного досвіду та міжнародних рекомендацій.

В Україні вже давно існує нагальна потреба розроблен-
ня дієвої стратегії у сфері запобігання і протидії організо-
ваній  злочинності  (далі – ОЗ)  з урахуванням позитивно-
го  зарубіжного досвіду й  загальноєвропейської  політики 
протидії  ОЗ.  Прагнення  України  до  набуття  членства  в 
Європейському Союзі (далі – ЄС) потребує наближення й 
узгодження законодавства, правозастосовної діяльності в 
цій сфері до норм і стандартів ЄС. Особливістю сучасно-
го етапу, який розпочався в новому столітті, є посилення 
міжвідомчої співпраці правоохоронних і судових органів 
країн-членів ЄС, утворення спеціальних структур (Євро-
пол, Євроюст), а також налагодження зв’язків між ними та 
країнами-членами [1].

Термін «запобігання» (prevention), згідно з думкою біль-
шості  західних  кримінологів,  охоплює  будь-яку  дію,  що 
спрямована на зниження рівня злочинності, а також на змен-
шення почуття жаху перед злочинністю в населення [2]. 

Запобігання  злочинності,  відповідно  до  спільного 
Плану дій Європейського Союзу (ЄС) з боротьби з орга-
нізованою злочинністю 98/733/JHA від 21 грудня 1998 р., 
визначається  як  «діяльність, що  сприяє  зменшенню  зло-
чинності як соціального феномена як кількісно, так і якіс-
но завдяки постійним і структурованим заходам співробіт-
ництва або через спеціальні ініціативи». Воно може бути 
спрямоване на зменшення можливостей учинити злочин, 
на поліпшення соціальних чинників, що породжують зло-
чини, інформування й захист жертв [3].

Протидія  організованій  злочинності  передбачає  реа-
лізацію  складного  комплексу  заходів,  що  здійснюються 
на загальносоціальному та спеціально-кримінологічному 
рівнях.  До  основних  заходів  загальносоціального  нале-
жать подолання кризових явищ у різних сферах суспіль-
ного  життя,  проведення  вибіркового  фінансового  моні-
торингу  фінансового  стану  фізичних  і  юридичних  осіб, 
розроблення  і  здійснення  антикримінальних  та  антико-
рупційних  програм  з  метою  подолання  пасивності  сус-
пільства в сприйнятті злочинності й корупції [4].

Щодо  спеціально-кримінологічного  запобігання,  то 
передусім воно базується на Законі України «Про організа-
ційно-правові основи боротьби з організованою злочинніс-
тю», у ст. 6 якого визначено такі основні напрями боротьби 
з організованою злочинністю: створення правової основи, 
організаційних, матеріально-технічних та  інших умов для 
ефективної боротьби з організованою злочинністю, органі-
зація міжнародного співробітництва в цій сфері; виявлен-
ня  та  усунення  або  нейтралізація  негативних  соціальних 
процесів і явищ, що породжують організовану злочинність 
і сприяють їй; запобігання заподіянню шкоди людині, сус-
пільству,  державі;  запобігання виникненню організованих 
злочинних  угруповань;  виявлення,  розслідування,  при-
пинення  правопорушень  і  запобігання  правопорушенням, 
учинюваним учасниками організованих злочинних угрупо-
вань, притягнення винних до відповідальності; забезпечен-
ня  відшкодування шкоди  фізичним  і юридичним  особам, 
державі; запобігання встановленню корумпованих зв’язків 
з державними службовцями та посадовими особами, втяг-
ненню  їх  у  злочинну  діяльність;  протидія  використанню 
учасниками  організованих  злочинних  угруповань  у  своїх 
інтересах об’єднань громадян і засобів масової інформації; 
запобігання  легалізації  коштів,  здобутих  злочинним шля-
хом,  використанню  суб’єктів  підприємницької  діяльності 
для реалізації злочинних намірів [5].

У свою чергу, Концепція державної політики у сфері 
боротьби  з  організованою  злочинністю  називає  ОЗ  про-
блемою,  яка  потребує  розв’язання,  та  вказує,  що  ОЗ  є 
суттєвим чинником посилення соціальної напруженості й 

дестабілізації суспільних відносин, виникнення деформа-
ції  у  сфері  господарювання,  уповільнення  темпів  еконо-
мічного розвитку держави. Нинішній стан криміногенної 
ситуації в державі свідчить про необхідність удосконален-
ня заходів, спрямованих на нейтралізацію дії чинників, які 
зумовлюють організовану злочинність [6]. 

Напрямами реалізації Концепції є виявлення й аналіз 
проявів організованої злочинності, з’ясування причин та 
умов, що сприяють її поширенню в Україні; удосконален-
ня правових механізмів та організаційних засад протидії 
організованій злочинності; визначення шляхів і способів 
захисту прав і свобод людини та громадянина, інтересів 
юридичних осіб від дій організованих злочинних угрупо-
вань; підвищення рівня інформованості суспільства про 
небезпеку  й  масштаби  організованої  злочинності;  удо-
сконалення наявних і розроблення нових методів бороть-
би  з  організованою  злочинністю  з  метою  недопущення 
подальшої  консолідації  організованих  злочинних  угру-
повань,  дальшого  зменшення  їх  впливу  на  суспільство 
на національному та регіональному рівнях; продовжен-
ня  міжнародного  співробітництва  вітчизняних  право-
охоронних органів  із відповідними органами  іноземних 
держав;  ініціювання  вдосконалення  міжнародно-право-
вих  актів  і  гармонізація  національного  законодавства  з 
питань боротьби з організованою злочинністю із законо-
давством ЄС [6].

Також  у  Концепції  зазначено,  що  проблему  проти-
дії  організованій  злочинності  передбачається  розв’язати 
шляхом  оптимізації  структури  та  штатної  чисельності 
спеціальних підрозділів з боротьби з організованою зло-
чинністю, запровадження вертикальної системи управлін-
ня  ними;  розмежування  й  конкретизації  функцій  право-
охоронних та інших державних органів з питань боротьби 
з організованою злочинністю; розроблення й затверджен-
ня  чітких  критеріїв  оцінювання  діяльності  спеціальних 
підрозділів  з  боротьби  з  організованою  злочинністю; 
суттєвого поліпшення  стану  інформаційного  забезпечен-
ня діяльності, пов’язаної із протидією організованій зло-
чинності, впровадження сучасних інформаційних систем 
і технологій у зазначену діяльність; зміцнення міжнарод-
ного співробітництва; впровадження результатів наукових 
досліджень  у  сфері  протидії  організованій  злочинності; 
підвищення рівня фахової кваліфікації працівників спеці-
альних підрозділів з боротьби з організованою злочинніс-
тю;  інформаційної,  наукової,  організаційної й матеріаль-
но-технічної підтримки органів, установ та організацій з 
питань протидії організованій злочинності; прогнозуван-
ня тенденцій розвитку криміногенної ситуації, оцінюван-
ня ступеня небезпеки й масштабів організованої злочин-
ності на національному, регіональному та міжнародному 
рівнях;  належного  ресурсного  й  матеріально-технічного 
забезпечення спеціальних підрозділів з боротьби з органі-
зованою злочинністю [6].

З огляду на вищенаведене, стає зрозумілим, що як сама 
концепція, так і заходи, спрямовані на її реалізацію, були 
лише декларативними, сформульованими загальними по-
ложеннями. До того ж дія Концепції закінчилась минулого 
року. Ураховуючи таке, вбачаємо за доцільне зазначити, що 
головна роль належить загальносоціальному запобіганню 
організованій  злочинності,  а  саме:  зміцненню  держави 
шляхом  гармонізації  різних  гілок  влади  завдяки  консти-
туційній реформі, проведення комплексних економічних, 
соціальних реформ з урахуванням політичних змін у кра-
їні,  що  будуть  мати  наслідком  підвищення  рівня  життя 
населення,  а  отже,  зменшення  конкретних  факторів  ор-
ганізованої  злочинності,  встановлення  прозорої  системи 
прийняття рішень органами державної влади й органами 
місцевого самоврядування, завершення судової реформи, 
дій, спрямованих на активізацію всіх ланок громадянсько-
го суспільства, декриміналізацію культурних норм і свідо-
мості значного прошарку населення.



363

Порівняльно-аналітичне право
♦

Стаття  5  Закону  визначає  систему  органів,  які  здій-
снюють боротьбу з організованою злочинністю. Систему 
державних органів, які здійснюють боротьбу з організова-
ною злочинністю, становлять: а) спеціально створені для 
боротьби з організованою злочинністю державні органи; 
б) державні органи, які беруть участь у боротьбі  з орга-
нізованою  злочинністю  в  межах  виконання  покладених 
на них  інших основних функцій. До державних органів, 
спеціально створених для боротьби з організованою зло-
чинністю,  належать  спеціальні  підрозділи  з  боротьби  з 
корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки 
України. У  разі  необхідності Верховною Радою України 
на постійній або тимчасовій основі можуть бути створе-
ні й інші спеціальні органи для боротьби з організованою 
злочинністю. До державних органів,  які  беруть участь у 
боротьбі  з  організованою  злочинністю,  належать:  а)  ор-
гани  Національної  поліції  і  Служби  безпеки  України;  
б) органи прокуратури України; в) органи доходів і зборів, 
органи Державної прикордонної служби України й органи 
державного фінансового контролю; д) органи й установи 
виконання покарань і слідчі ізолятори; е) розвідувальний 
орган Міністерства оборони України;  є) Служба  зовніш-
ньої  розвідки  України;  ж)  Національне  антикорупційне 
бюро України [5].

На сучасному етапі фактично весь тягар протидії ор-
ганізованим  групам  (далі  – ОГ)  і  злочинним  організаці-
ям (далі – ЗО) лежить на Національній поліції України, а 
саме на підрозділі карного розшуку, департаменті протидії 
наркозлочинності, кіберполіції, департаменті захисту еко-
номіки. Проте в Україні створюється спеціалізований ор-
ган – Державне бюро розслідувань, який має здійснювати 
інформаційно-аналітичні  заходи щодо встановлення сис-
темних причин та умов проявів організованої злочинності 
та інших видів злочинності, протидію яким зараховано до 
його компетенції, і вживати заходів щодо їх усунення. Без-
перечно, створення спеціалізованого органу є позитивним 
зрушенням у напрямі  ефективної боротьби  з  організова-
ною злочинністю.

Якщо  оцінювати  ефективність  діяльності  правоохо-
ронних  органів України  з  виявлення  злочинів,  учинених 
у  рамках  ОЗ,  то  можна  констатувати  їх  абсолютну  не-
здатність  ефективно  виявляти,  розслідувати,  притягати 
до кримінальної відповідальності винних осіб, повертати 
злочинні доходи до державного бюджету. Згідно з даними 
офіційної звітності із 2001 р. і по теперішній час спосте-
рігається  неухильна  тенденція  до  зменшення  загального 
числа  виявлених ОГ  і  ЗО,  кількості  вчинених ними  зло-
чинів,  а  також  чисельності  осіб,  які  брали  участь  у  цих 
злочинах [1].

Передусім у контексті випереджального підходу необ-
хідно  переходити  від  аналізу  окремих  злочинів,  скоєних 
ОГ та ЗО, до відстеження всієї  злочинної діяльності ор-
ганізованих спільнот, ролі кожного з її членів. У зв’язку з 
цим варто ширше використовувати аналітичні можливості 
органів кримінальної юстиції – суб’єктів протидії органі-
зованій злочинності, які мають збирати дані (інформацію), 
що допомагає зрозуміти фінансове підґрунтя й рівень про-
никнення організованих груп і злочинних організацій до 
легальної економіки. Уважаємо, що цим може займатися 
спеціальна (аналітична) міжвідомча група, до складу якої 
входять  представники  різних  органів  кримінальної  юс-
тиції,  які  мають  право  проводити  оперативно-розшукові 
заходи  та  здійснювати  досудове  розслідування,  а  також 
експерти,  науковці.  Метою  роботи  групи  є  вироблення 
контрзаходів  із  захисту  легальних  секторів  економіки,  а 
також  у  разі  потреби  окремих  організацій,  підприємств. 
Варто звернути увагу на важливість вивчення криміноген-
ної ситуації в певному районі  (регіоні), галузі економіки 
тощо  за  допомогою  тактичного  й  стратегічного  аналізу. 
Ще раз звернемо увагу на те, що саме така діяльність ува-
жається проактивною й сьогодні є пріоритетною в роботі 

Європолу, Євроюсту, ОЛАФа, а також інших правозасто-
совних органів ЄС, з якими Україна в майбутньому буде 
більш тісно співпрацювати [7].

У  2004  р. Європейською радою  затверджено Гаазьку 
програму створення «зони свободи, безпеки і юстиції» на 
2005–2010 рр.,  одним  із  завдань якої був перехід від ре-
активного до проактивного  (випереджального) підходу у 
сфері протидії організованій злочинності.

У Конвенції ООН проти  транснаціональної  організо-
ваної злочинності відображено концептуальні основи но-
вітніх  стратегій  запобігання  організованій  злочинності. 
Перший напрям охоплює стратегії з обмеження злочинної 
діяльності через скорочення наявних чи майбутніх можли-
востей для організованих злочинних груп діяти на закон-
них ринках, використовуючи доходи від злочинів. Їх прак-
тичне втілення здійснюється за допомогою законодавчих, 
адміністративних та інших заходів. Другий напрям у меж-
ах стратегій запобігання злочинності передбачає необхід-
ність знизити рівень уразливості законної економіки, щоб 
перешкодити можливому проникненню в неї організова-
них злочинних спільнот. Під час здійснення цього страте-
гічного напряму потрібно враховувати, що успіх у політиці 
передбачає  оптимальне  сполучення  заходів  регулювання 
й  дерегуляції.  Зараз  усе  частіше  різні  країни  починають 
розробляти й упроваджувати особливі заходи запобігання 
організованій  злочинності,  які  охоплюють  різного  роду 
програми, розроблені для впливу на громади, а також за-
ходи, спрямовані на вдосконалення регуляторної політики 
держави. Більшість із цих стратегій охоплюються межами 
ситуаційного  запобігання  організованій  злочинності,  яке 
спрямоване на зменшення можливостей злочинців учини-
ти  будь-які  суспільно  небезпечні  дії шляхом  зміни  їхніх 
уявлень щодо перспектив бути покараними за злочини, а 
також роблячи злочини більш ризикованими, складніши-
ми для вчинення і створюючи умови для зменшення вина-
город від їх учинення [8].

У 2004 р. Радою Європи (в межах програми Октопус –  
Octopus)  опубліковано  Огляд  взірцевої  практики  проти-
дії  організованій  злочинності  (BPS),  що  підготовлений 
Групою  спеціалістів  з  кримінального  права  та  криміно-
логічних  аспектів  організованої  злочинності  (PC-S-CO). 
Відібрано вісім найбільш дієвих стратегій впливу на орга-
нізовану злочинність (на думку експертів), які впроваджу-
вались у різних державах. Вони такі: захист свідків, пере-
несення  тягаря  доведення  законного  походження  майна, 
що  підлягає  конфіскації,  на  злочинця,  прослуховування 
засобів  комунікації  й  електронне  спостереження,  аналіз 
злочинності  за  допомогою  вивчення  її  зразків  і  тенден-
цій, міжнародне співробітництво, криміналізація участі в 
організованій  групі  в матеріальному  законодавстві,  спів-
робітництво у сфері протидії торгівлі людьми, запобіжні 
правові заходи (так званий адміністративний підхід) [9].

Система запобігання організованій злочинності потре-
бує модернізації. Нові підходи до протидії організованій 
злочинності  відображено  в  міжнародно-правових  доку-
ментах, що націлюють країни на застосування проактив-
них методів запобігання організованій злочинності. Про-
активний  підхід  не  обмежується  діями  щодо  розкриття 
злочину або заходами із загального запобігання злочинам, 
що  спрямовані  на  широкі  кола  населення.  Проактивний 
підхід  у  діяльності  правоохоронних  органів  передбачає 
переорієнтацію від злочину на злочинця, широке застосу-
вання спеціальних (негласних) методів викриття організо-
ваної злочинної діяльності.

Ураховуючи вищевикладене та беручи до уваги євро-
пейський вектор розвитку України, можемо констатува-
ти, що  для  забезпечення  однакових  підходів  і  схожості 
принципів  контролю  над  організованою  злочинністю 
нашій  державі  необхідно  враховувати  й  упроваджувати 
правові  акти  –  конвенції,  рекомендації  та  інші  норма-
тивні документи – для узгодження як  стратегічних,  так  
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і  тактичних  заходів  для  запобігання  та  протидії  їй.  Зо-
крема, доцільними є вищеназвані сучасні стратегії запо-
бігання та протидії організованій злочинності, зорієнто-
вані,  зокрема,  на  проактивні  заходи  й  адміністративне 
регулювання.

Проте, на жаль, наша держава не забезпечує комплексу 
заходів, що здійснюються на загальносоціальному рівні, а 

правоохоронні органи, у свою чергу, недостатньою мірою 
виконують  заходи  спеціально-кримінологічного  характе-
ру.  З  огляду  на  це,  доцільно  розробити  спеціальну  про-
граму, яка була б спрямована на запобігання організованій 
злочинності, а також сприяти практичному відображенню 
стратегій  і  концепцій  щодо  організованої  злочинності  в 
діях системи кримінальної юстиції. 
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ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ ВПЕРШЕ ЯК УМОВА ЗВІЛЬНЕННЯ ОСОБИ 
ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

COMMISSION OF A CRIME FOR THE FIRST TIME AS THE CONDITION 
OF EXEMPTION FROM CRIMINAL LIABILITY
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Статтю присвячено дослідженню «вчинення злочину вперше» як умови звільнення від кримінальної відповідальності. Запропонова-
но законодавчо закріпити випадки, в яких злочин вважається таким, що вчинений вперше. Крім того, для належного виконання інститутом 
звільнення від кримінальної відповідальності покладених на нього завдань запропоновано обмежити можливість повторного звільнення 
від кримінальної відповідальності.

Ключові слова: звільнення від кримінальної відповідальності, вчинення злочину вперше, множинність злочинів.

Статья посвящена исследованию «совершению преступления впервые» как условия освобождения от уголовной ответственности. 
Предложено законодательно закрепить случаи, в которых преступление считается совершенным впервые. Кроме того, для надлежа-
щего выполнения институтом освобождения от уголовной ответственности возложенных на него задач предложено ограничить возмож-
ность повторного освобождения от уголовной ответственности.

Ключевые слова: освобождение от уголовной ответственности, совершение преступления впервые, множественность преступлений.

The article is devoted to the research of ‘commission of criminal offence for the first time’ as the condition of exemption of criminal liability. It 
is proposed to set out the list of cases in the law whether the crime has been committed for the first time. Additionally, for the due operation of the 
institute of discharge of criminal liability it is propose to limit the possibility of repeated exemption of criminal liability.

Key words: exemption of criminal liability, commission of a crime for the first time, crime multiplicity.

Одним  з  основоположних  принципів  кримінального 
права  є  принцип  невідворотності  кримінальної  відпові-
дальності, який передбачає, що кожна особа, яка вчинила 
злочин, повинна бути притягнута до кримінальної відпові-
дальності. Поряд із цим, у Кримінальному кодексі України 
(далі  –  КК України)  передбачено  інститут  звільнення  від 
кримінальної  відповідальності,  існування  якого  підтвер-
джує те, що в ряді випадків для досягнення цілей, які стоять 
перед  кримінальним  законодавством,  навпаки,  слід  звіль-
нити  особу  від  кримінальної  відповідальності.  Значення 
даного інституту важко переоцінити, адже його положення 
віддзеркалюють  дію  у  сфері  кримінальної  юстиції  таких 
принципів, як справедливість, гуманність, доцільність. 

Для уникнення зловживань із боку правоохоронних ор-
ганів та для обмеження суддівського розсуду законодавець 
чітко передбачив у КК України необхідні умови для звіль-
нення особи від кримінальної відповідальності. Однією з 
таких законодавчо визначених умов є «вчинення злочину 
вперше». Зазначена умова передбачена як обов’язкова для 
звільнень від кримінальної відповідальності, що передба-
чені як у Загальній частині КК України – ст. 45–48, ст. 97, 
так і в Особливій – ст. 212-1, ст. 289.

Законодавець, хоча й часто в КК України вживає сло-
восполучення «вчинення злочину вперше», не роз’яснює 
його зміст ні в КК України, ні в інших нормативно-право-
вих актах, тому встановлення суті даної умови є важливим 
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для  правильного  та  ефективного  застосування  положень 
інституту звільнення від кримінальної відповідальності. 

У  різні  періоди  розвитку  науки  кримінального  права 
багато  вчених  приділяли  увагу  дослідженню  інституту 
звільнення  від  кримінальної  відповідальності  та  роз-
криттю змісту умов звільнення, зокрема: Х.Д. Алікперов, 
П.П. Андрушко, Ю.В. Баулін, О.О. Дудоров, В.С. Єгоров, 
О.О. Житний, О.В. Ковітіді, О.С. Козак, В.Т. Маляренко, 
А.А. Музика, Т.Б. Ніколаєнко, В.Ч. Песлякас, В.П. Тихий, 
П.В. Хряпінський та інші. Однак чимало питань залиша-
ються малодослідженими. 

Метою  статті  є  розкриття  змісту  категорії  «вчинення 
злочину  вперше»  як  умови  звільнення  особи  від  кримі-
нальної відповідальності.

Відповідно  до  постанови  Пленуму  Верховного  суду 
України «Про практику застосування судами України за-
конодавства  про  звільнення  від  кримінальної  відпові-
дальності» (далі – Постанова) такою, що вчинила злочин 
уперше, вважається особа, котра раніше не вчиняла зло-
чинів  або  вчинила  злочин, що  вже  втратив  правове  зна-
чення. Таким чином, у Постанові розрізняється «вчинення 
злочину вперше фактично» та «вчинення злочину вперше 
юридично». Якщо з вчиненням злочину вперше фактично 
все зрозуміло, адже це означає, що особа в минулому ніко-
ли не вчиняла злочинів, то щодо вчинення злочину вперше 
в юридичному значенні все дещо складніше. У Постанові 
з даного приводу зазначено, що злочин вважається вчине-
ним  вперше  і  в  тому  випадку,  коли  він  утратив  правове 
значення. Таким чином, мова йде про широке тлумачення 
даного поняття. 

Відповідно до ст. 88 КК України судимість має правове 
значення у разі вчинення нового злочину, а також в інших 
випадках, передбачених  законами України. Особа визна-
ється такою, що має судимість,  із дня набрання законної 
сили обвинувальним вироком  і до погашення або зняття 
судимості. Також указана стаття передбачає, що особи, за-
суджені за вироком суду без призначення покарання або зі 
звільненням від покарання, чи такі, що відбули покарання 
за діяння, злочинність і караність якого усунута законом, 
особи, які були реабілітовані, визнаються такими, що не 
мають  судимості.  Таким  чином,  законодавець  визначає, 
що у вказаних випадках злочин, який було вчинено осо-
бою, втрачає своє правове значення. 

Крім  того,  враховуючи положення  ст.  88 КК України 
й те, що щодо осіб, звільнених від кримінальної відпові-
дальності, обвинувальний вирок не виноситься, такі осо-
би  також  не мають  судимості. Поряд  із  цим,  відповідно 
до ч. 4 ст. 32 КК України, повторність відсутня, якщо за 
раніше вчинений злочин особу було звільнено від кримі-
нальної  відповідальності  за  підставами,  встановленими 
законом. У свою чергу в ч. 1 ст. 33 КК України зазначе-
но, що злочин, за вчинення якого особу було звільнено від 
кримінальної  відповідальності  за підставами,  встановле-
ними законом, не враховується в разі сукупності злочинів. 
Таким чином, злочин, за який особу звільнено від кримі-
нальної відповідальності, також втрачає своє правове зна-
чення.

Перелік  випадків,  коли  злочин  втрачає  своє  правове 
значення і тому не може враховуватися як злочин, що вчи-
нений повторно, передбачено в постанові Пленуму Верхо-
вного  суду України  «Про  практику  застосування  судами 
кримінального законодавства про повторність, сукупність 
і рецидив злочинів та їхні правові наслідки», в якій зазна-
чено, що  не  утворює  повторності  раніше  вчинений  зло-
чин,  за  який  особу  було  звільнено  від  кримінальної  від-
повідальності  за  підставами,  встановленими  законом, 
засуджено без призначення покарання або зі звільненням 
від покарання, а також злочин, судимість за який було по-
гашено чи знято. 

Поряд  із цим у науковій літературі  існує позиція, що 
такий перелік має бути доповнений таким випадком, коли 

особу було виправдано судом за висунутим обвинувачен-
ням [1; 2]. Вказаний підхід вважаємо спірним, адже відпо-
відно до Рішення Конституційного Суду України у справі 
за  конституційним  поданням  Міністерства  внутрішніх 
справ  України  щодо  офіційного  тлумачення  положень 
частини третьої статті 80 Конституції України (справа про 
депутатську  недоторканність)  від  27  жовтня  1999  року 
кримінальна відповідальність настає з моменту набрання 
законної сили обвинувальним вироком суду. Тобто в аналі-
зованому випадку особа взагалі не вважається такою, яка 
вчинила злочин. 

Проведений  аналіз  дає  можливість  зазначити,  що  в 
контексті  інституту  звільнення  від  кримінальної  відпо-
відальності  під  злочином, що  втратив  правове  значення, 
слід розуміти такі випадки: 

1) за вчинений злочини особа звільнена від криміналь-
ної відповідальності;

2)  за  вчинений  злочини  особа  засуджена  без  призна-
чення покарання або зі звільненням від покарання; 

3) особа відбула покарання за діяння, злочинність і ка-
раність якого усунута законом; 

4)  за  вчинений  злочини  в  особи  погашена  або  знята 
судимість;

5) особу було реабілітовано.
Окремої уваги в межах проведеного дослідження по-

требують  випадки  вчинення  особою  декількох  злочинів, 
тобто має місце множинність. 

У постанові Пленуму Верховного суду України «Про 
практику застосування судами України законодавства про 
звільнення від кримінальної відповідальності» зазначено, 
що вчинення двох або більше злочинів невеликої тяжкості, 
які утворюють сукупність (за винятком реальної), не може 
бути перепоною для застосування ст. 45 КК України. Дещо 
конкретизованими з аналізованого питання є положення, 
викладені в постанові Пленуму Верховного Суду України 
«Про практику застосування судами кримінального зако-
нодавства про повторність, сукупність і рецидив злочинів 
та їх правові наслідки», в якій зазначено, що особу, в діях 
якої вбачається повторність, реальна сукупність, рецидив 
злочинів, або яка має непогашену чи не зняту судимість за 
попередній, у тому числі й необережний злочин, звільняти 
від кримінальної відповідальності на підставі ст. 45–48, ч. 
1  ст.  97 КК України  не можна. Поряд  із  цим  у  вказаній 
постанові передбачено, що не може бути перепоною для 
звільнення від кримінальної відповідальності на підставі 
вказаних статей вчинення одним діянням кількох злочинів 
відповідного  ступеня  тяжкості  (наприклад,  спричинення 
одним  діянням  умисного  легкого  тілесного  ушкодження 
і необережного тяжкого тілесного ушкодження не виклю-
чає звільнення від кримінальної відповідальності на під-
ставі статей 45 та 46 КК України, а заподіяння внаслідок 
хуліганства умисного, середньої тяжкості тілесного ушко-
дження – на підставі статей 47 та 48 КК України). Тобто 
мова йде про ідеальну сукупність злочинів. 

З даного приводу Ю.В. Баулін зазначає, що за ідеаль-
ної сукупності двох або більше злочинів невеликої тяжко-
сті  (наприклад,  використання  завідомо  підробленого  до-
кумента  (ч. 3 ст. 358) під час придбання права на майно 
шляхом обману  (ч. 1 ст. 190)) також немає законодавчих 
перепон  для  констатування  передумови,  передбаченої  
ст. 45 КК України. У такому випадку дії особи не утворю-
ють повторності злочинів: особа вчиняє одне діяння, що 
лише кваліфікується за двома статтями КК, кожна з яких 
передбачає злочин невеликої тяжкості  [3, c. 128–130]. За 
такого  підходу,  в  разі  вчинення  особою  одним  діянням 
декількох злочинів  (ідеальна сукупність), кожен  із них у 
кримінально-правовому сенсі вважатиметься таким, який 
вчинено вперше. 

Протилежну  позицію  зданого  приводу  висловлює 
О.О. Житний. Вчений зазначає, що застосування ст. 45 КК 
України виключається, якщо у вчиненому особою діянні 
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встановлено будь-який вид множинності злочинів, в якій 
злочин невеликої тяжкості, щодо якого поставлено питан-
ня  про  звільнення  від  кримінальної  відповідальності,  є 
наступним (хоча б другим). Виключається її застосування 
і щодо будь-якого зі  злочинів, які входять в  ідеальну су-
купність, оскільки з кримінально-правової точки зору такі 
діяння вчиняються одночасно, а тому встановлення того, 
яке з них слід вважати вчиненим вперше, неможливе [4]. 
Проте,  виходячи  з правила, що всі  сумніви повинні  тлу-
мачитись на користь особи, за неможливості встановлен-
ня, який злочин вчинено вперше, всі злочини, що входять 
в  ідеальну  сукупність,  уважаються  такими,  які  вчинено 
вперше. Поряд із цим, аналізуючи позицію вченого, слід 
зважати, що він її висловив у 2003 році, тобто до того, як з 
даного приводу виклав офіційну позицію Верховний Суд 
України. Протилежна справа,  як  зазначає Ю.В. Баулін, у 
випадках реальної сукупності злочинів, вчинення другого 
злочину невеликої тяжкості не може вважатися таким, що 
він вчинений вперше, оскільки в цьому випадку один зло-
чин передує другому в часі, тобто це свідчить про повтор-
ність різнорідних злочинів [3, c. 128–130]. У ряді випадків 
суди не враховують цю особливість, і це є підставою для 
відміни таких судових рішень.

Так, порушення визначених законом підстав звільнен-
ня від кримінальної відповідальності встановлено апеля-
ційним судом під час перегляду  за  апеляцією прокурора 
постанови  Оболонського  районного  суду  м.  Києва  від  
11 червня 2012 року, якою Д.І.А. звільнено від криміналь-
ної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених 
ст. 27 ч. 5, 358 ч. 1, ч. 4 ст. 358 КК України на підставі ст. 45 
КК України, а провадження у справі закрито. Як зазначено 
в ухвалі апеляційного суду від 3 серпня 2012 року, згідно 
зі ст. 45 КК України однією з умов звільнення особи від 
кримінальної  відповідальності  у  зв’язку  з  дійовим  каят-
тям є вчинення особою злочину невеликої або середньої 
тяжкості вперше, а не вчинення такою особою сукупності 
злочинів указаної категорії. Д.І.А. обвинувачується у вчи-
ненні двох злочинів, які були розділені певним проміжком 
часу та які утворювали реальну сукупність, що виключало 
можливість звільнення його від кримінальної відповідаль-
ності на підставі ст. 45 КК України.

З цих же підстав ухвалою апеляційного суду м. Киє-
ва  від  28  вересня  2012  року  скасовано  постанову  Обо-
лонського  районного  суду  від  17  липня  2012  року  про 
звільнення від кримінальної відповідальності та закриття 
справи з обвинувачення Г.Л.О. у вчиненні злочинів, перед-
бачених ст. 27 ч. 5, ст. 358 ч. 1, ст. 358 ч. 4 КК України, 
оскільки положення ст. 45 КК України застосовано до осо-
би, яка вчинила злочини в сукупності [5].

Окремий  випадок,  який  потребує  аналіз,  полягає  в 
тому, що під час розслідування  або розгляду в  суді  кри-
мінального провадження за вчинений злочин особа може 
вчинити ще один злочин. У такому випадку висновок про 
наявність  передумови  для  звільнення  від  кримінальної 
відповідальності  за  новий  злочин  може  бути  зроблений 
лише  після  прийняття  рішення  щодо  раніше  вчиненого 
злочину. Хоча такий злочин буде також уважатися таким, 
який  вчинено  вперше,  в  силу  відсутності  рішення  суду 
щодо попереднього злочину. 

При цьому можлива ситуація, коли особу суд звільняє 
від кримінальної відповідальності за перший злочин. У та-
кому випадку постає питання, чи можна вважати наступний 
злочин за вчинений вперше. З даного приводу ми підтри-
муємо  сформульований  у  науковій  літературі  підхід  (на-
приклад, Ю.В. Баулін), відповідно до якого такий злочин не 
можна вважати вчиненим вперше, адже особа повинна на 
день вчинення такого злочину бути звільнена за раніше вчи-
нений злочин від кримінальної відповідальності. Так само 
і вирішується питання про судимість, тобто якщо вона не 
припинена на момент вчинення нового злочину, то злочин 
не можна вважати таким, який вчинено вперше. 

У  судовій  практиці  трапляються  випадки,  коли  після 
вступу в силу ухвали про звільнення особи від криміналь-
ної відповідальності, де однією з умов звільнення є вчи-
нення злочину вперше, стає відомо, що особа раніше вчи-
нила ще один злочин. У свою чергу обвинувальний вирок 
суду або навіть звільнення особи від кримінальної відпо-
відальності за злочин, який особа вчинила першим у часі, 
є  підставою  перегляду  за  нововиявленими  обставинами 
(ст.  459 КПК України)  судового  рішення про  звільнення 
особи  від  кримінальної  відповідальності,  яке  вступило 
в силу, адже такий злочин вже не можна визнати таким, 
що вчинено вперше, а тому відсутня необхідна умова для 
застосування звільнення особи від кримінальної відпові-
дальності. 

Проведений аналіз дає можливість зазначити, що під 
вчиненням злочину вперше як умовою звільнення від кри-
мінальної відповідальності слід розуміти такі випадки:

1) Особа раніше не вчиняла злочин.
2) Злочин утратив правове значення.
3) У діях особи має місце ідеальна сукупність (вчинен-

ня одним діянням кількох злочинів).
З урахуванням наведених положень вважаємо, що для 

правильного розуміння та застосування положень інститу-
ту звільнення від кримінальної відповідальності потрібно 
примітку ст. 44 КК України доповнити положеннями та-
кого змісту:

«Особа вважається такою, яка вперше вчинила злочин, 
якщо вона:

1) раніше не вчиняла злочинів;
2) звільнена від кримінальної відповідальності;
3)  засуджена  за  вироком  суду  без  призначення  пока-

рання;
4) засуджена за вироком суду зі звільненням від пока-

рання;
5) відбула покарання за діяння, злочинність і караність 

якого усунута законом;
6) реабілітована;
7) має погашену або зняту судимість;
8) вчинила одним діянням декілька злочинів».
Розширене тлумачення такої умови звільнення від кри-

мінальної  відповідальності,  як  «вчинення  злочину  впер-
ше» на практиці призводить до можливості багаторазово-
го звільнення особи від кримінальної відповідальності.

З даного приводу в науковій літературі висловлюєть-
ся думка щодо необхідності саме буквального розуміння 
«вчинення злочину вперше». Тобто у випадку, якщо особа 
раніше була звільнена від кримінальної відповідальності 
або ж покарання, або ж до неї застосовувалися інші заходи 
кримінально-правового характеру, то таку особу не мож-
на  вважати  такою,  яка  вчинила  злочин  уперше,  а  й,  від-
повідно,  застосовувати щодо неї  інститут  звільнення  від 
кримінальної відповідальності. Це пояснюється насампе-
ред тим, що інститут звільнення від кримінальної відпові-
дальності повинен застосовуватися у виключних випадках 
і лише тоді, коли цілі кримінального закону можуть бути 
досягнуті без притягнення особи до кримінальної відпо-
відальності. У разі неодноразового  звільнення особи від 
кримінальної  відповідальності  особа  демонструє  схиль-
ність до повторного вчинення злочинів, а держава необме-
жену кількість разів прощає таку особу і дає їй, так би мо-
вити, «другий», третій і т.д. шанс. Однак такий стан речей 
не тільки підриває авторитет кримінального закону, але не 
відповідає принципам невідворотності кримінальної від-
повідальності, справедливості, доцільності та іншим. Для 
вирішення вказаної проблеми в науковій літературі вчені 
пропонують декілька шляхів її вирішення. 

Одна  група  науковців  пропонує  взагалі  заборонити 
можливість повторного  звільнення від  кримінальної  від-
повідальності. Так, В.Ч. Песлякас зазначає, що вчинення 
злочину особою, раніше звільненою від кримінальної від-
повідальності, в певній мірі вказує на недостатність рані-
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ше застосованих заходів впливу для виправлення особи, а 
отже, на недоцільність нового звільнення від кримінальної 
відповідальності. Тому особа, раніше звільнена від кримі-
нальної  відповідальності,  як  правило,  не  повинна  знову 
звільнятись від неї, особливо у випадках, коли вона вчини-
ла однорідні злочини [6, с. 44]. Т.Б. Ніколаєнко вважає, що 
у КК України необхідно закріпити пряму заборону щодо 
повторної можливості звільнення від кримінальної відпо-
відальності осіб, раніше звільнених від кримінальної від-
повідальності  за вчинення  злочину. На думку вченої,  за-
кріплення цього положення сприятиме тому, що особи, які 
раніше звільнялись від кримінальної відповідальності та 
не  виправдали довіри  з  боку держави,  не  зможуть  у по-
дальшому уникати кримінальної відповідальності [7]. 

Інша  група  вчених  вважає, що необхідно  встановити 
певний строк після  звільнення від кримінальної відпові-
дальності,  протягом  якого  буде  заборонено  застосовува-
ти його повторно. Так, І.М. Пустовал зазначає, що особа, 
щодо якої закрито кримінальну справу за нереабілітуючих 
підстав, не повинна належати до категорії осіб, які вперше 
вчинили злочин. Вчений пропонує визнавати його таким 
тільки після закінчення терміну давності притягнення до 
кримінальної відповідальності за раніше скоєний злочин 
[8, c. 10]. Тобто йдеться про необхідність уведення певно-
го строку, на кшталт судимості, строку давності. З даного 
приводу Ю.В. Баулін пише, що встановлення розгалуже-
ної  системи обов’язків  і  обмежень, що покладаються на 
звільнену  від  відповідальності  особу  протягом  певного 
випробувального строку, – це період контрольованої ресо-
ціалізації [3, с. 78]. Х.Д. Алікперов і О.О. Житний пропо-
нують передбачити умовний характер деяких видів звіль-
нення від кримінальної відповідальності з тим, щоб особа 
протягом 2–3 років  відчувала над  собою «незримий меч 
кримінального закону» [4; 9]. 

У свою чергу О.О. Дудоров і Є.О. Письменський про-
понують внесення змін до КК України, які б забороняли 
повторне звільнення від кримінальної відповідальності на 
передбачених у законі підставах протягом певного строку. 
Під час визначення тривалості строку, після спливу якого 
звільнена від кримінальної відповідальності особа за сво-
їм правовим становищем може бути прирівняна до того, 
хто раніше взагалі не вчиняв злочину (строку своєрідного 
законодавчого  «мораторію»  на  застосування  звільнення 
від  кримінальної  відповідальності),  доцільно  орієнтува-
тись на встановлені у ст. 49 КК України строки давності 
[10, c. 51]. В.І. Чижаєв також вважає, що необхідно, орі-
єнтуючись на встановлені у ст. 49 КК України строки дав-
ності, внести зміни до норм КК України з метою врегулю-
вання питання правової  заборони повторного звільнення 
від  кримінальної  відповідальності  за  передбаченими  в 
законі підставами протягом певного строку [11, c. 40–41].

Крім  того,  вважливо  зауважити,  що  є  і  протилежна 
точка  зору  щодо  заборони  на  повторне  застосовування 
звільнення  від  кримінальної  відповідальності  протягом 
певного строку. О.С. Козак негативно ставиться до обме-

ження права,  наданого державою особі  бути  звільненою 
від кримінальної відповідальності. Позиція автора ґрунту-
ється на тому, що звільнення особи від кримінальної від-
повідальності, умовою якого є вчинення злочину вперше, 
є  обов’язком  суду  тільки  за  ст.  45  та  ст.  46 КК України.  
В  інших  же  випадках  звільнення  особи  є  правом  суду. 
Тому  питання  доцільності  звільнення  від  кримінальної 
відповідальності  особи,  яка  вже  була  раніше  звільнена, 
повинен вирішувати суд [12, с. 16].

Ми ж щодо аналізованої проблеми додержуємось під-
ходу, що прийняття рішення про застосування звільнення 
від кримінальної відповідальності носить прогностичний 
характер,  адже  передбачаючи  такий  інститут,  законода-
вець визначив, що цілі кримінального закону і покарання 
можуть бути досягнені й без притягнення особи до кримі-
нальної відповідальності. Однак не завжди такий прогноз 
є вірним, і в результаті таке довірливе ставлення до особи, 
винної у вчиненні злочину, не завжди виправдне, адже ін-
коли такі особи знову вчиняють злочин, що свідчить, се-
ред  іншого,  про  недоцільність  застосованих щодо  таких 
осіб  заходів  [13].  Саме  тому  вважаємо,  що  переведення 
безумовних звільнень в умовні сприятиме досягненню ці-
лей кримінального закону і покарання.

Проаналізувавши  літературу  з  розглянутого  питання, 
вважаємо найефективнішим підхід, висловлений В.К. Ду-
юновим, О.О. Дудоровим, Є.О. Письменським та підтрима-
ний П.В. Хряпінським, відповідно до якого слід обмежити 
термін  повторного  звільнення  від  кримінальної  відпові-
дальності  строком  давності  притягнення  до  кримінальної 
відповідальності за раніше вчинений злочин, після набран-
ня законної сили ухвали суду про звільнення особи від кри-
мінальної відповідальності за злочин відповідної тяжкості 
(п. 1-5 ч. 1 ст. 49 КК України) [10; 14; 15]. Строк давності 
притягнення  до  кримінальної  відповідальності  за  раніше 
вчинений злочин є досить тривалим і достатнім, щоб упев-
нитися в позитивних змінах особи звільненого, а з другого –  
виваженим і ґрунтовним, щоб не застосовувати повторно-
го  заохочення  до  осіб,  які  не  виправдали  довіри  держави 
і знову вчинили злочин. Погоджуємось із науковцями, що 
це положення варто було б врахувати в КК України, допо-
внивши ст. 44 Загальної частині частиною третьою такого 
змісту:  «Положення  частини  першої  цієї  статті  не  поши-
рюються  на  особу,  яка  після  звільнення  від  кримінальної 
відповідальності протягом строків давності, встановлених  
у ч. 1 ст. 49 цього Кодексу, вчинила новий злочин».

У разі прийняття пропонованих  змін,  у  випадку вчи-
нення особою, звільненою від кримінальної відповідаль-
ності, в період строку давності нового злочину, останній 
вважатиметься вчиненим вперше, проте застосувати щодо 
такої особи звільнення від кримінальної відповідальнос-
ті буде неможливо. При цьому такі зміни не вплинуть на 
інші інститути кримінального права, тобто правові наслід-
ки  звільнення  від  кримінальної  відповідальності  будуть 
існувати лише в межах даного інституту протягом строку 
давності. 
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У статті проаналізовано нормативні та доктринальні підходи до визначення поняття «організована злочинність». Досліджено по-
ложення національного законодавства та актів міжнародних організацій, на основі яких виділено ознаки організованої злочинності. Ви-
окремлено сучасні тенденції зміни феномена організованої злочинності та сформульовано її поняття. 

Ключові слова: злочинність, концепції, організована злочинність, ознаки організованої злочинності, злочинна діяльність, організо-
вана група, злочинна організація.

В статье проанализировано нормативные и доктринальные подходы к определению понятия «организованная преступность». Ис-
следовано положения национального законодательства и актов международных организаций, на основе которых выделено признаки 
организованной преступности. Выделено современные тенденции изменения феномена организованной преступности и сформулиро-
вано её понятия.

Ключевые слова: преступность, концепции, организованная преступность, признаки организованной преступности, преступная 
деятельность, организованная группа, преступная организация.

The article deals with the normative and doctrinal approaches to the definition of “organized crime”. There were researched the provisions 
of national legislation and acts of international organizations. The signs of organized crime were indicated. There were analyzed the modern 
tendencies of the phenomenon of organized crime. The definition of organized crime was formulated.

Key words: criminality, concepts, organized crime, signs of organized crime, criminal activity, organized group, criminal organization.

Постановка проблеми. Організована  злочинність  як 
регулятор  тіньових  ринків  виконує  низку  економічних 
функцій:  задоволення  потреб  у  нелегальних  товарах  (на-
приклад наркотиках) чи послугах (проституція), незаконна 
доставка легальних товарів (контрабанда зброї), координа-
ція дій суб’єктів злочинної діяльності (наприклад, злочин-
ців-професіоналів  і  злочинних  спільнот),  контроль  за  ви-
конанням угод і розв’язання конфліктів, створення робочих 
місць  і  залучення  кваліфікованого персоналу  (технологів, 
юристів,  економістів),  франчайзинг  (допуск  на  ринок  ін-
ших злочинців під маркою відомої злочинної організації), 
консалтинг  (щодо  технології  відмивання  грошей),  захист, 
нівелювання бюрократичних перепон, фінансування тощо. 
Часом легальні організації беруть учать у незаконних під-
приємствах  і  виявляють  зацікавленість  у  функціонуванні 
злочинних спільнот задля збільшення власних активів, по-
силення впливу, усунення конкурентів тощо.  

Відносини між організованими злочинними групами, 
державою  і  суспільством  усе  частіше  характеризуються 
симбіозом і клієнтелізмом, ніж конфронтацією. У зв’язку 
із  таким  розвитком  соціального  буття  вбачається  за  до-
цільне окреслити ознаки організованої злочинності та на 
основі аналізу основних підходів до її визначення сформу-
лювати поняття організованої злочинності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Кримі-
нологічному  вивченню  організованої  злочинності  при-

свячується  значна  кількість  наукових  праць  вітчизняних 
та зарубіжних учених, серед яких Т. Бейкен, А. Закалюк,  
О.  Костенко,  Т.  Мельничук,  Е.  Савона,  В.  Туляков,  
О. Шостко тощо.

Виділення не вирішених раніше частин загальної 
проблеми. Дослідження організованої злочинності у кри-
мінологічному правовому полі проводиться крізь призму 
здійснюваної  злочинної  діяльності  та  її  кримінологічної 
характеристики, коли ж аспект нормативного визначення 
поняття дещо оминається. Виходячи з такого, актуальним 
є аналіз підходів до визначення поняття «організована зло-
чинність» та формулювання доктринальної дефініції.

Метою статті є  аналіз  наявних  підходів  до  розумін-
ня  терміна  «організована  злочинність»  та  виокремлення 
ознак, що характеризують організовану злочинність.

Виклад основного матеріалу. У науці є низка підхо-
дів до пояснення сутності організованої злочинності, зо-
крема  теорії  раціонального вибору,  взаємодії,  втримання 
та соціального контролю, екологічних, психологічних рис, 
диференціальної асоціації, навчання, диференційних мож-
ливостей, аномії та конфлікту культур, субкультур і соці-
альної  дезорганізації,  етнічного  наслідування,  злочинної 
організації як підприємства, організаційної тощо [1].

Уважається, що є два основних підходи до визначення 
поняття організованої злочинності. Перший підхід відно-
сить до організованої злочинності ті злочини, що вчиня-
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ються групами з певними організаційними ознаками, які 
оцінюються судовими органами. Саме він є характерним 
для України. Другий  підхід  полягає  в  тому, що  у  відпо-
відних  нормативних  актах  наводиться  перелік  злочинів, 
учинення яких  зараховує винних до діяльності організо-
ваної  злочинності,  хоча  він  піддається  критиці  багатьма 
кримінологами. Підкреслюється, що організовані злочин-
ці діють вельми рухливо,  злочини постійно змінюються. 
Тому  не можна  наперед  передбачити  вичерпний  перелік 
усіх злочинних дій, які вони можуть вчинити. Часто в за-
конодавстві країн поєднуються ці два підходи [2].

Так, І.М. Даньшин пропонує таке кримінологічне ви-
значення  поняття  організованої  злочинності:  «Це  згур-
тування  кримінального  середовища  в  масштабі  певно-
го  регіону,  окремої  галузі  господарства  (її  виробничих 
об’єднань) або в певних сферах управління шляхом утво-
рення стійких, згуртованих,  ієрархічно побудованих зло-
чинних угруповань  (спільнот),  зорієнтованих на тривалу 
злочинну діяльність  із метою здобування постійних зна-
чних доходів, часто  із  замаскованим використанням офі-
ційних економічних та організаційних структур,  а  також 
корумпованих елементів державного апарату» [3, c. 239].

Особливо  слід  звернути  увагу  на  характеристику  орга-
нізованої  злочинності,  запропоновану  В.Д.  Гвоздецьким. 
Автор  не  є  прихильником ототожнення понять  організова-
ної злочинності та злочинної діяльності організованих зло-
чинних формувань (бандформувань, рекетирів, грабіжників 
тощо).  На  його  думку,  останні  не  охоплюються  поняттям 
організованої  злочинності,  а  відображають  певний  рівень 
організованості злочинного світу (про це ж саме пише і на-
уковець  із Росії А.І. Долгова  [4,  с. 283–370])  та наголошує 
на тому, що сутність організованої злочинності виражається 
в іншому. Це вищий рівень організації кримінальних прак-
тик. Будучи укоріненою у сферу політичних відносин, вона 
водночас охоплює економічну, професійну та посадову зло-
чинність, а живильною її основою є корупція певної части-
ни  посадових  осіб  державного  апарату.  У  цьому  разі  В.Д. 
Гвоздецький  доходить  висновку,  що  організована  злочин-
ність – це найвищий рівень організації злочинної діяльності, 
найбільш стійке, чітко структуроване антисоціальне явище, 
що  найповніше  вживається  у  державно-владні  структури, 
використовуючи їх у власних корисливих цілях [5, c. 12–16].

Водночас  сучасну  організовану  злочинність  порів-
нюють  із  кримінальним  (нелегальним)  підприємством, 
яке  займається  злочинною  діяльністю  (виробництвом, 
розподілом,  обміном,  споживанням  як  нелегальних,  так 
і  легальних  товарів  і  послуг).  Така  діяльність  потребує 
високої  згуртованості,  стійкості  та  впорядкованості  дій 
злочинців,  внутрішньої  дисципліни,  зумовлює  розподіл 
функцій  і  завдань між ними та професіоналізацію  і  спе-
ціалізацію, визначається загальною метою – одержанням 
фінансової або іншої матеріальної вигоди, що часто-густо 
потребує  легалізації  одержаних  доходів.  Крім  того,  зло-
чинні  спільноти  можуть  швидко  підлаштовуватись  під 
потреби  кримінального  ринку  і  змінювати  профіль  ді-
яльності, захищаючи свою діяльність через застосування 
фізичного насильства або нейтралізуючи окремих осіб за 
допомогою корупції [6].

Рада Європи  у  своїх  керівних  принципах  з  боротьби 
з  організованою  злочинністю  (2001  р.)  надала  таке  ви-
значення  організованої  злочинної  групи.  Це  структурно 
оформлена  група, що  складається  з  трьох  і  більше  осіб, 
існує протягом певного часу і діє узгоджено з метою вчи-
нення одного або декількох серйозних злочинів для одер-
жання  фінансової  або  матеріальної  користі.  В  останній 
доповіді ЄС щодо ситуації  з організованою злочинністю 
у 2004 р. говориться, що концепція «організованої злочин-
ності»  зазнавала  змін  протягом часу. Вона  є  соціальною 
конструкцією,  що  відображає  ті  форми  злочинів,  котрі 
розглядаються як небезпечні, зважаючи на різні політичні 
і інституційні інтереси [7].

На VIII засіданні Конгресу ООН з попередження зло-
чинності та поводження з правопорушниками організова-
ну злочинність охарактеризовано як складні кримінальні 
види діяльності, які здійснюються в широких масштабах 
організаціями  й  іншими  групами, що  мають  внутрішню 
структуру,  які  отримують  фінансовий  прибуток  і  здобу-
вають владу шляхом створення й експлуатації ринків не-
законних  товарів  і  послуг.  Тобто  акцентується  увага  на 
досягненні кінцевого результату організованої  злочинної 
діяльності – одержанні фінансового прибутку [8].

У національному законодавстві поняття організованої 
злочинності міститься у Законі України «Про організацій-
но-правові  основи  боротьби  з  організованою  злочинніс-
тю», де надано таке визначення,  як сукупність  злочинів, 
що вчиняються у зв’язку зі створенням та діяльністю ор-
ганізованих  злочинних  угруповань.  Види  та  ознаки  цих 
злочинів, а також кримінально-правові заходи щодо осіб, 
які вчинили такі злочини, встановлюються Кримінальним 
кодексом України [9].

Таким  чином,  матеріальна  модель  організованої  зло-
чинності міститься у Кримінальному кодексі України, де 
передбачено такі форми її здійснення: організована група 
(якщо у злочинній діяльності брали участь декілька осіб 
(три  і  більше),  які  попередньо  зорганізувалися  у  стійке 
об’єднання  для  вчинення  цього  та  іншого  (інших)  зло-
чинів, об’єднаних єдиним планом із розподілом функцій 
учасників  групи,  спрямованих на  досягнення цього пла-
ну,  відомого  всім  учасникам  групи);  злочинна  організа-
ція (стійке ієрархічне об’єднанням декількох осіб (п’ять і 
більше), члени якого або структурні частини якого за по-
передньою змовою зорганізувалися для спільної діяльнос-
ті з метою безпосереднього вчинення тяжких або особливо 
тяжких злочинів учасниками цієї організації, керівництва 
чи координації злочинної діяльності інших осіб, забезпе-
чення функціонування як самої злочинної організації, так 
й інших злочинних груп) [10].

Проаналізувавши  вищенаведені  підходи  до  понят-
тя  організованої  злочинності, можна дійти  висновку, що 
остання завжди є системою. Саме системність як модель 
організації відрізняє організовану злочинність від «неор-
ганізованої». Виходячи з цього, виокремлюють такі озна-
ки організованої злочинності: 1) динамічність – здатність 
до  змін  як  реактивного,  так  і  проактивного  характеру;  
2) гетерогенність – різнорідність елементів, якими можуть 
бути окремі індивіди, групи, зокрема ієрархічні формуван-
ня;  3)  здатність  до  розвитку,  зокрема  нелінійного,  тобто 
такого, що не обмежується лише кількісним збільшенням 
кількості елементів; 4) відкритість до зовнішнього серед-
овища –  здатність його експлуатувати, пристосовуватися 
до нього та протидіяти негативному впливу з його боку; 
5) складність, що характеризується як гетерогенністю, так 
і  характером  взаємозв’язків  між  окремими  елементами, 
різноманіттям можливостей поведінки та реакцій; 6) орга-
нічність – кожен елемент значно більше залежить від сис-
теми, аніж система від окремих елементів; 7) здатність до 
самоорганізації,  самовідтворення  та  самовдосконалення; 
8) високий рівень життєздатності, що вміщує і регенера-
тивність – здатність відновлювати втрачені елементи. [11].

Однак останнім часом учені з різних країн все частіше 
вказують  на  іншу  тенденцію:  найбільш  небезпечні  зло-
чинні угруповання не мають сталої, чітко визначеної орга-
нізаційної будови. Вони досить часто швидко змінюють її 
так, як і напрями та організаційні форми діяльності заради 
більш раціонального та оптимального досягнення визначе-
ної мети – отримання прибутків і надприбутків. Представ-
ники нових підходів у вивченні організованої злочинності 
звертають увагу на те, що організація злочинної діяльності 
відбувається за допомогою мережі злочинців, яка має пере-
ваги перед традиційними організаційними структурами за-
вдяки гнучкості, адаптивності, швидкості реагування. Зло-
чинні  мережі  характеризуються  непостійним  членством  
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і  високою  адаптацією  до  політичних,  економічних,  со-
ціальних змін у суспільстві, відсутністю централізованої 
системи  контролю.  Слід  зазначити, що  мережі  є  однією 
з  найпоширеніших  форм  суспільної  організації.  Отже, 
можна  говорити  про  нову  рису  сучасної  організованої 
злочинності – мережну організацію злочинної діяльності 
організованих злочинних формувань, яка на теоретичному 
рівні знайшла відображення у відповідній концепції мереж  
[12, с. 35–36].

Отже, розглянувши різні підходи, моделі організованої 
злочинності,  слід  зробити висновок про те, що до цього 
часу міжнародна спільнота не має єдиного підходу до ви-
значення  організованої  злочинності.  Є  велика  кількість 
альтернативних  підходів,  але  не  має  всеохопної  теорії, 
яка б примирила різні погляди на розуміння поняття «ор-
ганізована  злочинність».  Найбільш  популярною  є  точка 
зору,  згідно  з  якою  термін  «злочинне  підприємництво» 
краще відображає сутність діяльності організованих груп, 
оскільки акцент робиться саме на бізнесовій основі орга-
нізованої злочинності. Це є основною відмінністю остан-
ньої  від «традиційної»  загальнокримінальної  злочиннос-
ті. Але такий підхід поки не знайшов підтримки в теорії 
і практиці протидії організованій злочинності в Україні.

Висновки. Організована  злочинність  пристосовується 
до нових можливостей учинення злочинів, до ресурсів і на-
вичок потенційних  злочинців,  а  також до правоохоронної 
діяльності  і різних контрольних зусиль. Вона набуває різ-
них форм у різних країнах. Підкреслюється, що  ідея роз-
гляду організованої злочинності як чогось, що кардинально 
відрізняється від інших видів злочинів, може бути оманли-
вою. На думку деяких учених, більш доцільним може бути 
розгляд цього феномена як певної сукупності безперервних 
утворень (континууму), де деякі форми серйозних злочинів 
більш організовані, ніж інші. Більш доцільним є не проти-
ставляти  дихотомію  організованої  злочинності,  з  одного 
боку, і держави і суспільства – з іншого. Краще зрозуміти, 
що організована злочинність має впливи соціального, полі-
тичного, економічного контекстів, у яких вона існує. 

Ураховуючи  все  вищезазначене,  можна  надати  таке 
кримінологічне  визначення  організованої  злочинності  – 
це  умисна  систематична  злочинна  діяльність  об’єднань 
осіб із використанням нелегальних або легальних комер-
ційних структур,  спрямована на одержання прибутків та 
надприбутків за допомогою таких методів, як корупція, а в 
деяких випадках – насилля або залякування представників 
влади, кримінальної юстиції, пересічних громадян.
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Статтю присвячено дослідженню проблем, пов’язаних із кваліфікацією та відмежуванням посягання на життя державного чи громадського 
діяча (ст. 112 КК України) від суміжних складів злочинів. Даються науково обґрунтовані рекомендації щодо правильної кваліфікації злочинних 
діянь, передбачених статтями 112, 115 Кримінального кодексу України. Пропонується внесення змін до Кримінального кодексу України.

Ключові слова: кримінальне право, відмежування, посягання на життя державного чи громадського діяча, умисне вбивство.

Статья посвящена исследованию проблем, связанных с квалификацией и отграничением посягательства на жизнь государственного 
или общественного деятеля (ст. 112 УК Украины) от смежных составов преступлений. Даются научно обоснованные рекомендации по 
правильной квалификации преступных деяний, предусмотренных статьями 112, 115 Уголовного кодекса Украины. Предлагается внесе-
ние изменений в Уголовный кодекс Украины.

Ключевые слова: уголовное право, отграничение, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, умыш-
ленное убийство.

The article investigates the problems related to the qualifications and delineated encroachment on the life of a state or public figure (it. 112 of 
the Criminal Code of Ukraine) from related offenses. We give evidence-based recommendations for correct qualification of the offenses provided 
for in items 112, 115 of the Criminal Code of Ukraine. It is proposed to amend the Criminal Code of Ukraine.

Keywords: criminal law, delimitation, encroachment on the life of a statesman or public figure, premeditated murder.

Постановка проблеми.  У  Кримінальному  кодексі 
України в умовній системі посягань на життя виділяють-
ся умисні посягання на життя  спеціального суб’єкта, ді-
яльність якого визначається чіткими рамками державних, 
службових та інших повноважень (державна, громадська 
діяльність,  службові  обов’язки,  обов’язки  з  військової 
служби,  діяльність щодо  охорони  громадського  порядку, 
здійснення правосуддя тощо), такі посягання у науковому 
середовищі часто називають «спеціальними» вбивствами. 
У таких спеціальних нормах зміст такої ознаки, як потер-
пілий,  більш  конкретизований  порівняно  зі  змістом  від-
повідної ознаки складу злочину, закріпленого у загальній 
нормі. У таких випадках учинене кваліфікується за спеці-
альною нормою,  за  якою особа несе кримінальну відпо-
відальність [1, с. 207].

Наявність  в  українському  кримінальному  законі  та-
ких спеціальних норм  (статті 112, 348, 379, 400, 112 КК 
України) дає можливість через об’єкт посягання встано-
вити мотиви та мету злочинного посягання на життя, коли 
вбивство використовується як спосіб впливу на певні дер-
жавно-владні відносини та інститути. Крім того, ці норми 
мають очевидно виражений превентивний характер. Тому 
ця  присутність  у  вітчизняному  кримінальному  кодексі  є 
рисою  позитивною  (порівняно  із  законодавством  країн 
континентальної Європи). Життя людини у таких нормах 
є додатковим безпосереднім об’єктом [2, с. 13].

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Різні  ас-
пекти  проблеми  кримінально-правової  охорони  життя 
державного чи громадського діяча досліджувались вітчиз-
няними  фахівцями,  зокрема  П.П.  Андрушком,  В.О.  На-
вроцьким,  В.І.  Осадчим, М.І.  Пановим,  В.В.  Сташисом, 
О.  С.  Сотулою,  Є.Л.  Стрельцовим,  М.І.  Хавронюка, 
О. А. Чуваковим, С.С. Яценко та іншими. Незважаючи на 
те, що праці представлених авторів мають велике наукове 
та практичне  значення,  залишається багато невирішених 
питань стосовно оптимізації відповідальності за посяган-
ня на життя державного чи громадського діяча.

Метою статті  є  розкриття  проблеми  відмежування 
досліджуваного злочину від суміжних складів злочинів з 
урахуванням  сучасних  досягнень  кримінально-правової 
науки.

Виклад основного матеріалу. Аналіз  закону  і  літе-
ратурних джерел дозволяє  зробити деякі  висновки щодо 
ознак, що характеризують поняття державного чи громад-
ського діяча в новому КК України.

Професор О.С. Сотула запропонував визначення дер-
жавного діяча, під яким він розумів вищу посадову особу 
держави або члена вищих органів державної влади, що ко-
ристується правом ухвального голосу в усіх питаннях, що 
розглядаються на засіданнях цих органів, якщо це вказано 
у законах України [3, с. 62]. 

Чинна редакція статті 112 КК України передбачає чіт-
ко  визначене,  конкретизовано  по  посадах  коло  осіб,  які 
можуть кримінальним законом розглядатися як потерпілі 
від зазначеного злочину: «Посягання на життя Президента 
України, Голови Верховної Ради України, народного депу-
тата  України,  Прем’єр-міністра  України,  члена  Кабінету 
Міністрів України, Голови чи члена Вищої ради правосуд-
дя, Голови чи члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів 
України, Голови чи судді Конституційного Суду України 
або  Верховного  Суду  України,  або  вищих  спеціалізова-
них  судів  України,  Генерального  прокурора,  Директора 
Національного антикорупційного бюро України, Уповно-
важеного Верховної Ради України з прав людини, Голови 
або іншого члена Рахункової палати, Голови Національно-
го банку України, керівника політичної партії, вчинене у 
зв’язку з їх державною чи громадською діяльністю…» [4].

Стаття 112 КК України є спеціальною щодо загальної 
норми,  передбаченою  пунктом  восьмого  частини  другої 
статті 115 КК України. У цьому разі норми про основний 
та  кваліфікований  склади  умисного  вбивства  співвідно-
сяться  як  загальна  і  спеціальна. Так, норми, що  є  спеці-
альними щодо норми про кваліфікований  склад умисно-
го  вбивства,  є  спеціальними  і  щодо  норми,  що  містить 
основний склад умисного вбивства. Але ця залежність не 
справджується в оберненому порядку. Не у всіх ситуаціях, 
в яких є загальною норма про основний склад умисного 
вбивства,  загальною  є  норма  про  кваліфікований  склад 
умисного вбивства.

Норми  про  умисні  склади  злочинів,  де  життя  осо-
би  є  основним  або  єдиним  додатковим  безпосереднім 
об’єктом,  співвідносяться  із  загальною  нормою  про  
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умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 КК України) як спеціальні. 
Так, конкуренція є повною. Це склади злочинів, що перед-
бачені статтями 112, частиною другою статті 115, стаття-
ми 348, 379, 443 КК України [5, с. 183].

Слід також зазначити, що дослідник Л.П. Брич спра-
ведливо зазначає, що ознаками, що визначають спеціаль-
ний характер норм про склади злочинів, що полягають в 
умисному заподіянні смерті іншій людині (статті 112, 348, 
379,  443  КК  України),  у  диспозиціях  наведених  статей 
Особливої  частини КК України названо потерпілого,  зо-
крема його правовий і соціальний статус та мотив. Так, за-
гальною щодо цих спеціальних норм є норма про кваліфі-
кований склад умисного вбивства лише в частині ознаки, 
закріпленої у пункті восьмому частини другої статті 115 
КК України, що в більш загальних рисах указує на право-
вий та соціальний статус потерпілого, зокрема «особи чи 
її близького родича у зв’язку з виконанням цією особою 
службового або громадського обов’язку». У названих спе-
ціальних нормах зміст такої ознаки, як потерпілий, більш 
конкретизований порівняно зі змістом відповідної ознаки 
складу злочину, закріпленого у загальній нормі [5, с. 184].

Отже, відмежування статей 112 та 115 можна провес-
ти  за  декількома  основними  ознакам.  По-перше,  пункт 
восьмий частини другої статті 115 КК України передбачає 
основним  безпосереднім  об’єктом  життя  потерпілого,  а 
додатковим  безпосереднім  об’єктом  цього  злочину  про-
ти особи є нормальна службова діяльність або виконання 
громадського обов’язку особою [6, с. 355]. У статті 112 КК 
України основним безпосереднім об’єктом злочину є по-
літична система України, яка забезпечує державний суве-
ренітет України, стабільність функціонування державних 
органів  та  громадських  політичних  об’єднань,  прогре-
сивний  демократичний  розвиток  держави  і  суспільства, 
а життя політичних діячів, які  зазначені у статті 112 КК 
України, є додатковим безпосереднім об’єктом.

По-друге,  під  час  відмежування  статті  112  від  стат-
ті  115 КК України  потрібно мати  на  увазі, що  ознаками 
посягання на життя державного чи громадського діяча є 
особливості, які характеризують особу потерпілого. Ним 
може бути тільки перераховані у диспозиції статті 112 КК 
України державні чи громадські діячі. Потерпілим від зло-
чину, передбаченого статтею 115, може бути будь-яка лю-
дина, незалежно від статі, віку, стану здоров’я, соціально-
го становища, а потерпілими від злочину, передбаченого 
пунктом восьмим частини другої статті 115 КК України, 
можуть бути службові особи, інші працівники, що викону-
ють службові або виробничі функції (рядовий службовець 
в установі, робітник, сторож тощо), особи, які виконували 
громадський обов’язок, а також близькі родичі переліче-
них осіб [7, с. 229].

По-третє,  відмежування  складів  статті  112  та  статті 
115 КК України за ознаками об’єктивної сторони злочину 
дозволяє вказати, що стаття 115 КК України сформульо-
вана  законодавцем  як  матеріальний  склад  і  необхідною 
умовою для визнання цього діяння закінченим є настання 
смерті  потерпілого,  якщо  діяння  спрямоване  заподіяння 
не закінчується смертю потерпілого, таке слід кваліфіку-
вати за статтею 15 і статтею 115 КК України, коли йдеться 
про злочин, передбачений статтею 112 КК України, то він 
є формальним, а замах на вбивство державного чи громад-
ського  діяча  охоплюється  статтею  112 КК України  і  по-
силання на статтю 15 КК України не потребує [7, с. 221].

По-четверте,  під  час  розмежування  статей  112  та  115 
КК України слід мати на увазі, що стаття 112 КК України 
є  спеціальною  стосовно  пункту  восьмого  частини  другої  
статті  115 КК України. У  своїй диспозиції  стаття  112 КК 
України має конкретні цілі, зокрема не допустити чи при-
пинити державну чи  громадську діяльність певної  особи, 
змінити її характер, або помста за таку діяльність [6, с. 339].

Під час учинення посягання на життя державного чи 
громадського діяча, передбаченого статтею 112 КК Укра-

їни завжди є прямий умисел на позбавлення життя такої 
особи. Наявність у суб’єктивній стороні цього складу зло-
чину зазначених вище цілей визначає кваліфікацію вчине-
ного за статтею 112 КК України, крім її оцінки за статтею 
115 КК України. Так, посягання на життя зазначених осіб 
на ґрунті особистих неприязних стосунків слід кваліфіку-
вати як злочин проти особи. Діяння не може бути кваліфі-
ковано як злочину, передбаченого статтею 112 КК України 
у тих випадках, коли вбивство або замах на вбивство, за-
значених у диспозиції статті осіб, не пов’язане з виконан-
ням державним чи громадським діячем своїх політичних 
функцій, тобто посягання на життя мало місце за іншими 
мотивами.  Відповідальність  у  такому  разі  буде  наступа-
ти за злочин проти особи [6, с. 340]. Це може бути тоді, 
коли державного чи громадського діяча, вказаного в статті 
112 КК України, вбито не у зв’язку з його державною чи 
громадською діяльністю, а з мотивів особистої неприязні, 
ревнощів, хуліганських спонукань, помсти на побутовому 
ґрунті,  відповідальність  за  статтею  112  КК  України  ви-
ключається. Дії  винного  слід  кваліфікувати  за  частиною 
першою  чи  відповідним  пунктом  частини  другої  статті 
115 КК України, якщо настала смерть потерпілого або за 
статтею 15  і  частиною першою чи відповідним пунктом 
частини  другої  статті  115  КК України,  якщо  смерть  по-
терпілого не  настала  з  причин, що не  залежали  від  волі 
винного [8, с. 536].

Як вже вказувалося, тоді, коли винна особа, вчинюючи 
умисне вбивство державного чи громадського діяча, керува-
лась не тільки зазначеною вище метою, а ще й іншою метою 
чи іншим мотивом, вищою судовою інстанцією України ре-
комендується судам з’ясовувати, яка з них була домінуваль-
ною, а також кваліфікувати злочинні дії за статтею 112 КК 
України або за відповідним пунктом частини другої статті 
115 КК України або за іншою статтею Особливої частини 
КК України, якою встановлено відповідальність за вчинен-
ня вбивства  саме  з  такими метою чи мотивом. Водночас, 
як зазначає у Постанові Пленуму Верховного Суду України 
від 7 лютого 2003 року № 2 «Про судову практику в справах 
про злочини проти життя та здоров’я особи» в окремих ви-
падках залежно від конкретних обставин справи можлива 
кваліфікація дій винної особи і за статтею 112 КК України, 
і додатково ще за кількома пунктами частини другої статті 
115 КК України,  якщо  буде  встановлено, що  передбачені 
ними мотиви (мета) викликали у винного рішучість учини-
ти вбивство [9].

Погроза вбивством або необережне позбавлення життя 
державного  чи  громадського  діяча  не  можуть  кваліфіку-
ватися за статтею 112 КК України. Загалом, сам факт по-
грози  вбивством  державному  чи  громадському  діячеві  з 
метою впливу на характер діяльності, якщо дії винного не 
пов’язані з виконанням будь-яких дій із реалізації цієї по-
грози, не може кваліфікуватися за статтею 112 КК України. 
У  таких  випадках  відповідальність  за  погрозу  вбивством 
державному чи громадському діячеві настає лише за стат-
тею 129 КК України «Погроза вбивством», навіть при на-
явності цілей, передбачених у статті 112 КК України. Нео-
бережне  заподіяння  смерті  державному  чи  громадському 
діячеві необхідно кваліфікувати за статтею 119 КК України.

Висновки. Таким  чином,  за  умов  збігу  об’єктивної 
сторони  і  деяких  інших  ознак  посягання  на  життя  дер-
жавного чи громадського діяча відрізняється від умисного 
вбивства,  по-перше,  родовим  та  безпосереднім  об’єктом 
злочинного посягання. Так,  посягання на життя держав-
ного  чи  громадського  діяча  є  злочином  проти  основ  на-
ціональної  безпеки  України  і  безпосередньо  спричиняє 
шкоду  політичній  системі  України,  яка  забезпечує  дер-
жавний суверенітет України, стабільність функціонування 
державних органів та громадських політичних об’єднань. 
Крім того, цей злочин має спеціальну мету, яка притаманна 
тільки йому, чим є небезпечне для держави та суспільства 
змінення  характеру  діяльності  політичної  системи  укра-
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їнської  влади  або  продукування  негативних  ускладнень 
у діяльності вищих органів держави та владних структур 
взагалі, створення загроз державному суверенітету та те-
риторіальній цілісності держави. Уважаємо, що стаття 112 

КК України вимагає другої частини, яка б встановлювала 
відповідальність за погрозу вбивства державному чи гро-
мадському діячеві з цілями, зазначеними в частині першій 
статті 112 КК України.
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ХАРАКТЕРИСТИКА КІЛЬКІСНИХ ТА ЯКІСНИХ ПОКАЗНИКІВ 
НЕЗАКОННОГО ПОВОДЖЕННЯ ЗІ ЗБРОЄЮ, БОЙОВИМИ ПРИПАСАМИ 

АБО ВИБУХОВИМИ РЕЧОВИНАМИ

CHARACTERISTICS OF QUANTITATIVE AND QUALITATIVE INDICATORS 
OF ILLEGAL HANDLING OF WEAPONS, BATTLE PRESSES OR EXPLOSIVE SUBSTANCES

Кізіменко Є.В.,
здобувач

Харківського національного університету внутрішніх справ

У статті проведений аналіз кількісних та якісних показників злочину, передбаченого ст. 263 КК України (незаконне поводження зі збро-
єю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), встановлено рівень, структуру та динаміку даного виду злочину, сформовано 
основні тенденції його розвитку.

Ключові слова: рівень злочинності, структура злочинності, динаміка злочинності, незаконне поводження зі зброєю, бойовими при-
пасами.

В статье проведен анализ количественных и качественных показателей незаконного обращения с оружием, боевыми припасами 
или взрывчатыми веществами, проанализированы уровень, структура, динамика данного вида преступления; определены основные 
тенденции дальнейшего его развития.

Ключевые слова: незаконное обращение с оружием, боевые припасы, взрывчатые вещества, уровень преступности, структура 
преступности, противодействие преступности.

The article analyzes the quantitative and qualitative indicators of the illegal handling of weapons, military supplies or explosives, analyzed the 
level, structure, dynamics of this type of crime; identified the main trends of its further development.

Key words: illegal handling of weapons, ammunition, explosives, crime rate, crime structure, crime counteraction.

Обіг  зброї  багато  століть  був  предметом  посиленої 
уваги суспільства  та держави, особливо враховуючи, що 
історія цивілізації – це, у більшості, історія війн. У сучас-
ному суспільстві зброя так само не перестає бути предме-
том наукових дискусій, особливого законодавчого регулю-
вання, а також предметом низки злочинів. 

Протиправне носіння, зберігання, придбання, передача 
чи збут вогнепальної зброї постають звичними факторами, 
що суттєво впливають на загальну криміногенну ситуацію, 
а застосування зброї створює реальну загрозу громадській 
безпеці.  Підвищена  суспільна  небезпечність  зазначених 
діянь зумовлена й тим, що з використанням зброї та вибу-
хових речовин вчиняються велика кількість тяжких злочи-
нів. Таким чином, запобігання незаконному поводженню з 
вогнепальною зброєю, бойовими припасами та вибухови-

ми  речовинами  є  одним  із  найважливіших  й  актуальних 
завдань  органів  внутрішніх  справ,  вирішенню  якого  буде 
сприяти вивчення основних кількісних та якісних показни-
ків даного виду злочину і формування на їх основі подаль-
ших тенденцій розвитку зазначеного злочину.

З  огляду  на  значне  поширення  в  Україні  злочинів, 
що  вчиняються  з  використанням  зброї,  питанням  про-
тидії  незаконному  поводженню  зі  зброєю,  бойовими 
припасами,  вибуховими  речовинами  та  вибуховими 
пристроями  приділяється  значна  увага.  Різні  аспекти 
проблеми  висвітлювали  у  своїх  роботах П.Д.  Біленчук,  
Л.М. Кулик, О.П. Литвин, М.М. Майстренко, В.Д. Малков,  
С.П. Параниця, М.І Пінчук, В.І. Рибачук, О.М. Сарнавський,  
О.С.  Фролов  та  інші.  Вагомий  внесок  у  розроблен-
ня  проблеми  в  контексті  з  іншими  питаннями  кримі-
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нального  права  і  кримінології  внесли  такі  вчені,  як:  
О.М. Бандурка, І.Г. Богатирьов, В.В. Василевич, В.В. Голіна,  
І.М.  Даньшин,  О.М.  Джужа,  А.І.  Долгова,  А.Ф.  Зе-
лінський,  О.Г.  Кальман,  І.І.  Карпець,  В.М.  Кудрявцев,  
І.П.  Лановенко,  В.В.  Лунєєв,  П.С.  Матишевський,  
М.І. Мельник,  А.В.  Савченко,  В.П.  Тихий, М.І.  Хавро-
нюк тощо. Разом із тим існує об’єктивна потреба подаль-
шого наукового пошуку в цьому напрямі.

Мета статті – здійснення аналізу кількісних та якісних 
показників незаконного поводження зі зброєю, бойовими 
припасами або вибуховими речовинами. 

Вивчення злочинності в цілому та її структурних еле-
ментів  (окремих  видів  і  груп)  передбачає  виявлення  та 
аналіз  їхніх кількісних  і  якісних характеристик, що охо-
плюється поняттям «кримінологічна характеристика зло-
чинів».  Хоча  поняття  «кримінологічна  характеристика» 
вважається  невід’ємним  атрибутом  кримінологічної  на-
уки,  однак  і  до  сьогоднішнього  дня  в  теорії  науки  про-
довжуються  дискусії  з  приводу  змістовного  наповнення 
даного поняття. Питання про  те,  які  саме ознаки  і  влас-
тивості варто включати в кримінологічну характеристику 
злочинів, вирішується неоднозначно [1, с. 35].

Прихильниками  найширшого  трактування  криміно-
логічної  характеристики  є,  наприклад,  Н.Ф.  Кузнєцова, 
Б.В. Коробейников, Г.М. Міньковський. На думку цих та 
деяких  інших  вчених,  «кримінологічна  характеристика 
охоплює кількісно-якісні показники окремої групи (виду) 
злочинів, дані, що характеризують особистість злочинця, 
причини  й  умови  вчинення  відповідної  групи  злочинів, 
а також заходи попереджувального впливу». Тобто в по-
няття  кримінологічної  характеристики  включається  і  ді-
яльність  із попередження злочинів. Такий підхід обґрун-
товується  тим,  «що  кримінологічна  характеристика  як 
сукупність ознак злочинних діянь повинна з необхідною 
повнотою відбивати відомості про  істотні ознаки  і  влас-
тивості відображуваних у ній явищ і пов’язаного з ними 

певного кола обставин,  важливих  з  точки  зору вчинення 
злочинів» [2, с. 17].

Так, на думку В.М. Кудрявцева  та В.Є. Емінова, «кри-
мінологічна характеристика – це вихідний етап для опти-
мізації процесу розроблення та реалізації заходів запобі-
гання злочинам. Якщо розглядати попередження злочинів 
як  цілісну  систему,  то  кримінологічна  характеристика  є 
однією  її  частиною,  а  іншою  є  розроблення  і  реалізація 
профілактичних заходів» [3, с. 211]. 

Дійсно,  слід  зауважити, що в такому розумінні кримі-
нологічна характеристика містить у собі достатню  інфор-
мацію про певний вид злочинів. Що ж до їхніх причин та 
умов,  справедливо  вважається,  що  вони  лежать  в  іншій 
площині. Таке розуміння, на наш погляд, є цілком виправ-
даним, оскільки сконцентрувавши увагу передусім на від-
мінних,  найхарактерніших  властивостях  того  або  іншого 
виду злочинності, на особливостях особи тих, хто вчинює 
дані злочини, можна проаналізувати детермінанти злочин-
ної поведінки та запропонувати можливі шляхи подолання 
цих негативних явищ. Саме такого підходу ми й будемо до-
тримуватися під час аналізу діянь, передбачених ст. 263 КК 
України. Підтримуємо думку І.М. Даньшина, що «одним із 
найважливіших елементів кримінологічної характеристики 
всієї злочинності (або того чи іншого виду (групи) злочи-
нів) є її рівень, який характеризує злочинність із кількісної 
сторони, тобто визначає її міру, величину» [4, с. 19].

Вважаємо,  що  головне  завдання  кількісного  аналізу 
виду  злочину,  про  який йдеться,  –  отримання повної  ін-
формаційної  картини  ситуації,  яка  досягається  завдяки 
розгляду як абсолютних, так і відносних показників у су-
купності. 

Кримінально-правова статистика свідчить про постій-
не  зростання  впродовж  останніх  років  в  Україні  числа 
зареєстрованих злочинів, пов’язаних із незаконним пово-
дженням зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими 
речовинами (рис. 1). 
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Рис. 1. Кількість зареєстрованих злочинів, передбачених ст. 263 КК в України (2013–2018 рр.)
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Рис. 2. Кількість виявлених осіб, що вчинили злочин, передбачений ст. 263 КК України (2013–2018 рр.)
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Так, якщо у 2013 р. зареєстровано 6929 злочини, перед-
бачених ст. 263 КК України, то в 2014 р. – 7228, у 2015 р. –  
7409, у 2016 р. – 6307, у 2017 р. – 8002, у 2018 р. – 7466.  
У 2016 та 2018 роках зафіксоване невелике зниження чис-
ла злочинів даного виду – 6307 (–14,8%) та 7466 (–6,7%). 

Вивчення  абсолютних  кількісних  показників  зареє-
строваних  випадків  незаконного  поводження  зі  зброєю, 
бойовими  припасами  або  вибуховими  речовинами  до-
зволяє прослідкувати тенденцію щодо стійкого зростання 
кількості даного виду злочину впродовж 6 років (з 2013 по 
2018 роки). Також слід зазначити, що невелике зменшення 
кількості зареєстрованих злочинів у 2016 та 2018 роках не 
компенсує її постійного зростання в попередньому та по-
точному періодах. Тому  говорити про  зміну  тенденцій  в 
динаміці розвитку злочинності ще рано, оскільки поки до 
того немає в суспільстві вагомих підстав.

З кількістю зареєстрованих злочинів пов’язана кількість 
виявлених осіб, які вчинили злочини. Офіційні статистичні 
звіти  містять  інформацію  про  виявлених  осіб,  тобто  про 
осіб, яким було повідомлено про підозру (рис. 2).

Кількість виявлених осіб, які вчинили злочини, пов’язана 
з кількістю зареєстрованих злочинів. Але є  і деякі особли-
вості в обліку виявлених осіб: особи, які вчинили злочини, 
реєструються лише в разі розкриття кримінальних діянь, а 
розкриваність злочинів, як відомо, є далеко неповною. І на-
віть у разі повної розкриваності зареєстрованих злочинів ці 
показники не  співпадають. Це можна пояснити,  по-перше, 
випадками реальної та ідеальної сукупності діянь, коли один 
правопорушник притягується до кримінальною відповідаль-
ності  за  вчинення  декількох  злочинів;  по-друге,  наявністю 
групової злочинності, коли один злочин вчиняється декіль-
кома  особами;  по-третє, фактами  невстановлення  осіб, що 
вчинили  зареєстровані  злочини.  Якщо  порівняти  кількість 
зареєстрованих злочинів і осіб, виявлених за вчинення зло-
чину, передбаченого ст. 263 КК, протягом останніх років, то 
простежується певна тенденція, відповідно до якої кількість 
осіб, яким повідомлено про підозру, на порядок менша, ніж 
кількість виявлених злочинів.

Так,  у  2013  році  кількість  зареєстрованих  злочинів 
на  10,8%  перевищувала  кількість  осіб,  що  їх  вчинили,  
у  2014  –  на  22%,  у  2015  –  на  28,8%,  у  2016  –  на  39%,  
у 2017 – на 19,7%, у 2108 – на 23% (табл. 1).

Це  розходження  пояснюється  прийняттям  процесу-
альних  рішень  за  підставами,  передбаченими  статтями  
6–10  Кримінально-процесуального  кодексу  України,  та 
деякими особливостями їх реєстрації та обліку.

Рівень  незаконного  поводження  зі  зброєю,  бойовими 
припасами або вибуховими речовинами за період, що до-
сліджувався, з розрахунку на 100 тисяч населення країни 
становить відповідно: 2013 р. – 15,2; 2014 – 15,9; 2015 р. –  
17,2; 2016 р. – 14,7; 2017 р. – 18,7; 2018 р. – 17,6. 

Таблиця 1
Співвідношення кількості зареєстрованих злочинів, 

передбачених ст. 263 КК України та кількості 
встановлених осіб, які їх вчинили

Рік Зареєстровано 
злочинів Встановлено осіб

2013 6929 6174
2014 7228 5632
2015 7409 5274
2016 6307 3841
2017 8002 6425
2018 7466 5719

Усього: 43 341 33 065

При цьому середній коефіцієнт злочинності дорівнює 
16,5. Ці розрахунки наведено з урахуванням чисельності 
народонаселення країни в різні періоди. Як видно з отри-
маних даних, найбільший коефіцієнт злочину, передбаче-
ного ст. 263 КК України, припадає на 2017 рік. При цьому 
з  2014  року Держкомстат  не  враховує  в  чисельність  на-
селення країни окуповані  території Криму, Севастополя, 
частини Донбасу. Таким чином, кількість населення змен-
шується, а коефіцієнт злочину збільшується, що свідчить 
про високий темп зростання зазначеного злочину. 

Поряд  із  рівнем  злочинності  у  кримінологічній  на-
уці застосовується і такий показник, як рівень судимості, 
«котрий  не  можна  ототожнювати  з  рівнем  злочинності, 
оскільки до першого не включаються відомості про осіб, 
які вчинили злочин, але кримінальні справи стосовно яких 
припинені на законних підставах або до осіб застосовані 
заходи адміністративної відповідальності тощо» [5, с. 38]. 

Отже, рівень судимості вужче рівня злочинності. Так, 
кількість  осіб,  засуджених  за  вчинення  злочинів,  перед-
бачених  ст.  263 КК України,  становить  близько  66%  від 
числа  виявлених  осіб:  у  2013  р.  засуджено  4114  осіб, 
що  становить  73%;  у  2014  р.  –  3884  (62%);  у  2015  р.  –  
3514 (66%); у 2016 р. –2554 (66%); у 2017 р. – 3653 (64%). 
Таким  чином,  рівень  судимості  помітно  відстає  від  реє-
строваної злочинності. Із наведених даних не важко заува-
жити, що динаміка зареєстрованих злочинів та виявлених 
осіб не кореспондується з динамікою засуджених.

Звертаючись  до  кількісних  показників  сучасного  не-
законного  поводження  зі  зброєю,  бойовими  припасами 
та вибуховими речовинами в Україні, передусім звернемо 
увагу на збереження високого його рівня протягом остан-
ніх  п’яти  років  та  наявність  несприятливих  тенденцій  у 
його відтворенні.

Якісна сторона злочинності в цілому та окремих її різ-
новидів характеризується за допомогою такого показника, 
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Рис. 3. Структура злочинів проти громадської безпеки в Україні (2013–2018 рр.)
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як  структура,  завдяки  якому  виявляється  будова  злочин-
ності,  її  внутрішній склад. Основним показником струк-
тури  злочинності  є  питома  вага  окремих  груп  або  видів 
злочинів відносно їхньої загальної кількості. 

У  структурі  всієї  зареєстрованої  злочинності  питома 
вага незаконного поводження зі зброєю, бойовими припа-
сами та вибуховими речовинами становить близько 1,5%. 
Частина  злочинів проти громадської безпеки в  загальній 
структурі  злочинності  з  2013  по  2018  роки  становила 
2,2%. 

У свою чергу в структурі злочинів проти громадської 
безпеки незаконне поводження зі зброєю є найбільш роз-
повсюдженим  злочином  та  становить  абсолютну  біль-
шість. У 2013 році цей показник становив 89,1%, у 2014 р. –  
61%, у 2015 р. – 64%, у 2016 р. – 58%, у 2017 р. – 68%,  
у 2018 р. – 70%. Отже, як бачимо, незаконне поводження зі 
зброєю в структурі злочинів проти громадської безпеки є 
найбільш розповсюдженим злочином, однак спостерігаєть-
ся тенденція щодо зменшення його частки. У свою чергу це 
пояснюється стрімким зростанням за останні п’ять років 
злочинів  терористичної  спрямованості,  наприклад,  част-
ка вчинення терористичних актів (ст. 258 КК) у 2013 році  
становила 0,05% серед злочинів проти громадської безпе-
ки, а у 2014 р. – 12,5%, у 2016 р. – 17,1% (рис. 3).

Наступний показник, який характеризує злочинність, – 
її динаміка. Під динамікою злочинності потрібно розуміти 
зміну її рівня і структури за той чи інший проміжок часу в 
певному територіальному розрізі. Це комплексне поняття, 
що характеризує злочинність у русі, як з кількісної, так і 
з  якісної  сторони. Аналіз  динаміки  дозволяє  встановити 
тенденції розвитку злочинних проявів у суспільстві.

Динаміка злочину, передбаченого ст. 263 КК України, 
за період, що досліджувався, встановлена методами базис-
них та ланцюгових показників, свідчить про те, що, почи-
наючи з 2014 року, в нашій країні спостерігалося зростан-
ня кількості зареєстрованих злочинних проявів (табл. 2). 

Динаміка незаконного поводження зі зброєю свідчить 
про  стабільне  зростання,  і  майбутній  розвиток  явища 
може  бути  прогнозований  з  великим  ступенем  імовір-
ності. Незначні коливання показників динаміки у 2016 р. 
ще раз підтверджують певну стабільність у поширеності 
злочину, передбаченого ст. 263 КК України, та не можуть 
свідчити про позитивні зміни довгострокового характеру 
стосовно цього виду злочинів на сьогодні.

У більшості випадків злочини, пов’язані з незаконним 
поводженням зброї, постають як підготовчий етап для по-
дальшої  реалізації  злочинного  наміру,  злочинної  діяль-
ності. Це  підтверджується  збільшенням  кількості  злочи-

нів, що вчиняються із застосуванням вогнепальної зброї, 
бойових припасів, вибухових речовин. Найчастіше зброя 
та вибухові речовини використовуються для вчинення те-
рористичних актів, умисних убивств, розбоїв тощо.

Таблиця 2
Динаміка незаконного поводження зі зброєю, 

бойовими припасами та вибуховими речовинами  
в Україні (2013-2018 роки)

Показники Абсолютне 
число

Приріст, % 
(+, –)

до 2013 року

Приріст, % 
(+, –) 

до попереднього 
року

2013 6929 – –
2014 7228 +4,3 +4,3
2015 7409 +6,9 +2,5
2016 6307 –8,9 –14,8
2017 8002 +15,5 +26,8
2018 7466 +7,7 –6,6

Слід погодитись із думкою Дячкіна О.П. та Леня В.В. 
стосовно  того, що  «особливої  актуальності  розглядувані 
питання набули тепер, коли на Сході України відбуваєть-
ся Антитерористична операція, що ускладнює своєчасне 
вжиття адекватних, можливо, суворих, але необхідних за-
ходів щодо  локалізації  злочинних  правопорушень,  недо-
пущення їх розповсюдження по всій Україні. З тимчасово 
окупованих районів Донецької та Луганської областей, а 
також прилеглих  до  них  районів,  де  точаться  бойові  дії, 
вогнепальна зброя, бойові припаси, вибухові речовини та 
пристрої проникають на території інших районів та облас-
тей як для використання у вчиненні злочинів, у тому числі 
й проти основ національної безпеки, так і «для себе, про 
всяк випадок» [6, с. 228].

Аналіз статистичних показників свідчить про існуван-
ня  кореляційних  зв’язків між  кількістю  злочинів,  перед-
бачених ст. 263 КК, та кількістю злочинів, що вчиняються 
із застосуванням зброї, а також вчинення терористичних 
актів (Рис. 4.).

Таким  чином,  поширення  випадків  вчинення  злочи-
ну,  передбаченого  ст.  263 КК України,  сприяє  вчиненню 
злочинів із використанням зброї. Їхні соціальні та еконо-
мічні наслідки полягають у тому, що по-перше, зазначені 
злочини  посягають  на  життя  та  здоров’я  громадян;  по-
друге,  більшість  із  цих  злочинів  призводить  до  загибелі 
або  поранення  людей,  що  посилює  тяжкість  наслідків; 
по-третє, використання вибухових речовин або вибухових 
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Рис. 4. Динаміка зареєстрованих злочинів, передбачених ст. 263 КК, злочинів,  
що вчиняються з використанням зброї, злочинів, передбачених ст. 258 КК (2013–2018 рр.)
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пристроїв призводить до багаточисельних пошкоджень та 
знищень матеріальних цінностей,  завдаючи матеріальної 
шкоди потерпілим тощо.

Висновки. Вивчення  абсолютних  кількісних  показ-
ників  зареєстрованих  випадків  незаконного  поводження 
зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речови-
нами  дозволяє  прослідкувати  тенденцію  щодо  стійкого 
зростання кількості даного виду злочину впродовж 6 років 
(з 2013 по 2018 рр.). Також слід  зазначити, що невелике 
зменшення  кількості  зареєстрованих  злочинів  у  2016  та 
2018 роках не компенсує її постійного зростання в попе-

редньому та поточному періодах. Зазначена тенденція по-
яснюється триванням антитерористичної операції, а також 
операції об’єднаних сил в окремих районах Донецької та 
Луганської областей. Таким чином, вираженою є  загаль-
на тенденція до зростання рівня злочинності даного виду. 
Отже, реальний стан незаконного поводження зі зброєю, а 
також іншими предметами злочину, передбаченого ст. 263 
КК України, характеризується подальшою тенденцією до 
інтенсифікації.  Можна  констатувати  усталення  стійкого 
негативного тренду до погіршення кримінологічної ситу-
ації, неухильне збільшення рівня фактичної злочинності. 
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Наукове дослідження спрямоване на дослідженні підходів країн, які ведуть боротьбу з наркотичною злочинністю. Проведено аналіз 
національного законодавства України та окреслено стан наркополітики. На підставі проведеного дослідження сформовано пропозиції до 
зменшення наркотизму на території України.

Ключові слова: наркотизм, наркоманія, наркотична злочинність, наркомафія, міжнародний наркообіг, наркополітика, підходи до 
боротьби з наркоманією.

Научное исследование направлено на изучение подходов стран, которые ведут борьбу с наркотической преступностью. Проведён 
анализ национального законодательства Украины, очерчено положение наркополитики. На основании проведённого исследования раз-
работаны предложения, направленные на уменьшение наркотизма на территории Украины.

Ключевые слова: наркотизм, наркомания, наркотическая преступность, наркомафия, международный наркооборот, наркополити-
ка, подходы в борьбе с наркоманией.

The research is aimed at exploring the approaches of countries that are combating narcotic crime. The analysis of the national legislation of 
Ukraine is carried out and the state of the drug policy is outlined today. Based on the study, proposals were made to reduce narcosis in Ukraine.

Key words: drug addiction, drug addiction, drug crime, drug mafia, international drug trafficking, drug policy, approaches to combating drug 
abuse.

Постановка проблеми. Притаманні  кожній  державі 
традиції  та  звичаї,  особливості  географічного  розташу-
вання зумовили різне ставлення до наркомістких речовин. 
Деякі з держав за «наркозлочини» застосовують смертну 
кару, інші – легалізували наркотичні речовини, деякі краї-
ни застосовують покарання у вигляді позбавлення волі на 
певний строк або ж штрафи. Доповнивши слова відомого 
філософа Еміля Дюркгейма  у  спектрі  боротьби  з  нарко-
тизмом, стверджуємо: «Основою стійкості та єдності сус-
пільства у боротьбі з наркотичною злочинністю є колек-
тивна свідомість та наявність спільної волі». Дослідження 
досвіду боротьби з наркотизмом є невід’ємною частиною 
формування стратегії подолання наркотичної злочинності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання 
боротьби  з  наркотичною  злочинністю  займає  важливе 
місце  у  роботах  Р.Л.  Аванесова,  Н.О.  Бєляєва,  С.В.  Бо-
родіна, А.А. Венедіктова, М.А. Горбатова, М.Л. Грібова, 

Ю.М. Грошевого, Ю.О. Данилевської, О.Ф. Долженкова, 
Н.І.  Золотарьової,  А.В.  Іщенко,  В.І.  Карпеця,  Т.В.  Кор-
някової,  К.О.  Крута,  Б.Є.  Лук’янчикова,  Г.О.  Марков-
ської,  А.А.  Музики,  Д.Й.  Никифорчука,  А.І.  Осипенко,  
М.А.  Погорецького,  О.Ю.  Ромащенко,  М.П.  Селіванова, 
О.О. Сердюка, С.О. Сороки, Є.В. Фесенка, М.С. Хруппа, 
Д.О. Штанька, Н.С. Юзікової, О.В. Юношева та ін.

Метою статті є дослідження досвіду зарубіжних країн 
у боротьбі з незаконною наркотичною злочинністю.

Виклад основного матеріалу дослідження. Чимало 
учених – «мозку» нашої країни – пропонують звертатися 
щодо багатьох питань до  зарубіжних країн, наркотична 
злочинність  не  стала  винятком.  Необхідно  враховува-
ти  наявні  у  світі  погляди,  аби  не  допустити  помилок. 
Науковець  Е.В.  Расюк  підтримує  цю  позицію  та  зазна-
чає,  що  у  Сполучених  Штатах  Америки  підрахували, 
що «в десять разів дешевше вилікувати наркомана, ніж  
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утримувати його у тюрмі після вчинення ним злочину» 
[1,  с.  231].  Н.Л.  Волкова  у  праці  «Профілактика  ран-
ньої  наркоманії  неповнолітніх»  пропонує  скористатися 
досвідом сусідніх країн для боротьби з цим видом зло-
чинності: «Існує програма заміни кримінальної відпові-
дальності  альтеративними  видами  запобіжного  впливу, 
які передбачають лікування, а також виховання у нарко-
залежних  осіб  соціальних,  професійно-технічних  якос-
тей,  які  мають  стати  ефективним  засобом  реабілітації. 
Прийнято  Закони  України  «Про  заходи  протидії  неза-
конному обігу наркотичних засобів, психотропних речо-
вин,  їх  аналогів  та  прекурсорів  та  зловживанню ними» 
[2, ст. 1] та Закон України «Про лікарські засоби» [3, ст. 
4],  але практична спрямованість стосується лише подо-
лання умов, що сприяють залученню до наркотизму не-
повнолітніх  та молоді,  а  не  впливає  на  зниження  рівня 
наркоманії загалом. Статистика свідчить, що ситуація в 
Україні  погіршується. Причина  криється  не  в  тому, що 
не створено досконалої законодавчої бази профілактики 
наркоманії і боротьби з наркобізнесом, а в тому, що май-
же повністю не виконуються чинні закони та підзаконні 
нормативні акти. Очевидно, треба приділити більше ува-
ги використанню досвіду сусідніх країн [4, с. 233]. 

Участь громадськості у боротьбі з чинниками, що при-
гнічують розвиток нації, просто необхідний! Наприклад, 
у  Польщі  ефективно  функціонує  молодіжна  організація 
боротьби  з  наркоманією  «Монар»  зі  штаб-квартирою  у 
Варшаві. Ця  організація  проводить  велику  профілактич-
ну роботу проти наркоманії,  алкоголізму, СНІДу. До цієї 
організації входять школярі, студенти, робітнича молодь»  
[4, с. 233]. Ініціатива має йти від молоді, тих самих школя-
рів та робітників. Здоровий образ життя має ввійти у моду. 

Є низка країн, у яких наркотики категорично заборо-
нено Китай, Іран, Саудівська Аравія, Індонезія, Сінгапур 
та інші країни. У цих країнах передбачена смертна кара за 
незаконні дії з наркотиками [11, с. 1]. Уряди виправдову-
ють  застосування вищої міри покарання  (смертної  кари) 
необхідністю боротися з масштабною контрабандою нар-
котиків, проте люди, яких найчастіше страчують, не є ви-
сокопоставленими представниками наркокартелів. Згідно 
зі статтею 6.2 Міжнародного Пакту цивільних  і політич-
них прав, «країни, які не скасували смертну кару, можуть 
застосовувати її як крайній захід лише для найбільш тяж-
ких злочинів» [12, с. 1]. У 2017 році, після страти люди-
ни, яку було звинувачено у зберіганні героїну в Сінгапурі, 
Управління Верховного комісара ООН із прав людини опу-
блікувало уточнення, відповідно до норм якого «найбільш 
тяжкими  злочинами»  можуть  вважатися  тільки  ті,  які 
пов’язані з міжнародними вбивствами, а злочини, пов’язані 
з  наркотиками,  не  входять  до  цієї  категорії  [11,  с.  1].  
Статистика страти у Китаї є державною таємницею, згід-
но з даними Amnesty International, у Китаї страчують най-
більшу  кількість  людей  у  світі  (близько  5000  чоловік  за 
2014–2015  рік),  однак  точних  даних щодо  смертних  ви-
років за наркотики немає. Наступною країною за найбіль-
шою кількістю страт за наркозлочини є Іран. Із січня 2015 
року було проведено не менше 1176 страт, із яких близько 
90% – за наркотики. У Сінгапурі за деякі види злочинів, 
які  пов’язані  з  наркотиками,  передбачена  найвища  міра 
покарання. У Сінгапур за період із 2015 по 2017 року було 
страчено 7 осіб [11, с. 1]. Застосування вищої міри пока-
рання направлено саме на залякування населення, воно є 
інструментом  досягнення  поставленої  мети  –  знищення 
наркоманії. Цікаво й те, що, незважаючи на радикальність 
застосованих заходів, наркотики продовжують уживати.

Доцільно  розглянути  й  протилежний  підхід  до  забо-
рони вживання наркотичних речовин – легалізацію. Деякі 
країни легалізували вживання наркотиків.  зокрема Уруг-
вай, Чехія, Бельгія, США, Португалія, Голландія, Арген-
тина, Австралія, Бангладеш, Північна Корея та ін. У пев-
них  країнах  це  зумовлено  культурними  традиціями  та  є 

досить розповсюдженим, зокрема настільки, що держава 
не може контролювати цей процес. 

Сайт Укрінформ повідомляє про легалізацію наркотиків 
в Уругваї. Президент Уругваю Хосе Мухіка підписав закон 
про повну легалізацію продажу, вирощування та вживання 
марихуани під назвою «Para legalizar la venta de marihuana» 
від 01.08.2013 року. Відповідно до прийнятого закону, гро-
мадяни Уругваю старші за 18 років зможуть купувати в ап-
теках до 40 грамів марихуани та вирощувати для власного 
вживання не більше шести кущів на рік. Також дозволяєть-
ся створення спеціальних клубів, членам яких буде дозво-
лено вирощувати до 99 кущів конопель на рік. Очікується, 
що вартість марихуани в магазинах становитиме приблиз-
но  один  долар США  за  грам.  Вулична  вартість  конопель 
становить  близько  півтора  долара.  Уругвай  став  першою 
країною у світі, котра повністю легалізувала виробництво 
та вживання марихуани. До прийняття законопроекту уруг-
вайцям  дозволялося  без  будь-яких  санкцій  уживати  ма-
рихуану,  однак  вирощування  і  продаж  не  були  дозволені  
[5, с. 1]. Сьогодні на продаж марихуани в Уругваї встанов-
лена державна монополія. Задля придбання марихуани по-
трібно  спочатку  зареєструватися  у  базі  даних  людей,  які 
вживають марихуану. Максимальна ціна  становить  1 долар 
за один грам. Президент Уругваю Хосе Мухіка сказав, що 
цей закон є дуже корисним, адже завдасть удару по ринку 
торгівлі наркотиками, а вживання важких наркотиків змен-
шиться [13, с. 1]. Тобто наявна тактика держави така: «Не 
можемо заборонити, тому дозволяємо».

Чеським  Сенатом  було  схвалено  закон  «Legalizaci 
drog», відповідно до якого з першого січня 2010 року за-
боронена на  той час марихуана продаватиметься  в  апте-
ках під час надання електронного рецепту, який видається 
лікарем  [6,  с.  1].  Новелою Кримінального  кодексу  Чехії 
стало внесення уточнювального формулювання щодо роз-
мірів наркотичних речовин. Зміни були направлені на уні-
фікацію таблиць зберігання наркотиків, які були різними 
у  різних  регіонах  країни.  Сьогодні  у  Чехії  дозволяється 
мати при собі до 15 г марихуани, 5 г гашишу, 1,5 г героїну, 
1 г кокаїну, 2 г первінтину. Тобто з 2013 року дозволено 
продаж марихуани у аптеках за електронними рецептами, 
проте складності у практичному застосуванні не дозволя-
ють поки що цього зробити [7, с. 1].

Сайт  Euronews  розповідає  про  легалізацію марихуани 
у США. У Колорадо, першому з американських штатів, із 
2014 року дозволили торгівлю марихуаною для рекреацій-
ного використання. У крамницях столиці штату Денвері ви-
шикувалися довгі черги з покупців, зокрема тих, кому цей 
легкий наркотик необхідний із медичних міркувань. Як от 
ветеранові війни в Іраку Шону Аззаріті: «Нині я викорис-
товуватиму  рекреаційну  марихуану,  щоб  полегшити  свій 
посттравматичний  синдром.  Продаж  мають  дозволити  й 
в інших штатах, щоб допомогти тамтешнім ветеранам», – 
каже Шон. Податки від продажу коноплі підуть на будів-
ництво  і ремонт дитячих навчальних закладів, а також на 
фінансування  антинаркотичної  поліції.  «Наступного  року 
очікується надходження до бюджету Колорадо 400 млн. до-
ларів, а по країні продаж канабісу може мати обіг у 2 млрд. 
340 млн. доларів», – каже представниця асоціації, що ви-
ступає за легалізацію марихуани. Закон дозволяє повноліт-
нім громадянам мати не більше 28 грамів наркотику. При 
цьому заборонено вживання канабісу в громадських місцях 
та його контрабанда за межі штату» [8, с. 1]. Так, легаліза-
ція наркотиків направлена на покращення життя населення. 
Тому що марихуану пропонують використовувати у лікар-
ських засобах, а податки від продажів коноплі підуть на по-
треби держави. До того ж у штатах Колорадо і Вашингто-
на дозволено вживання легких наркотиків. За легалізацію 
проголосувало більшість населення штатів. У Вашингтоні 
будуть  видаватися  спеціальні  ліцензії  на  виробництво  і 
продаж марихуани. У Колорадо правила будуть м’якшими, 
адже там жителям буде дозволено навіть самостійно виро-
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щувати рослину. Голосування з цього питання проходило в 
трьох штатах, але виборці третього – Орегона – не схвалили 
запропонований законопроект [9, с. 1]. 

Організація Об’єднаних Націй виступила за легаліза-
цію наркотиків.

У доповіді ООН про наркоманію говориться про необ-
хідність  реформування  підходу  до  вживання  наркотиків: 
«Замість того, щоб карати тих, хто вживає наркотики, але не 
приносить шкоди  іншим, уряди повинні докласти  зусиль, 
аби  посилити  контроль  над  обігом  наркотичних  засобів 
та контролювати надання доступу спеціальним медичним 
службам та службам із профілактики ВІЛ, зокрема програ-
ми зниження шкоди (harm reduction programmes) та добро-
вільне лікування від наркотичної залежності » [10, с. 1].

У квітні 2018 року в Україні (м. Харків) відбулась пер-
ша Міжнародна медична канабіс-конференція, на якій до-
сліджувались позитивні  аспекти  легалізації марихуани  в 
Україні. На думку фахівців, основні положення поєднують 
у собі наукові дослідження, державну політику, фінансові 
питання, медицину, технологічні інновації, сільське госпо-
дарство і підприємництво [14, с. 1]. 

В.  о.  міністра  охорони  здоров’я  У.Н.  Супрун  у  січні 
2019 року заявила, що використання медичного канабісу 
є  виправданим  і  реалізує  права  людей  на  меддопомогу, 
адже  канабіс  наділений  лікувальним  ефектом:  «Рослини 
роду  Cannabis  містять  активні  речовини  –  канабіноїди. 
Найбільш вивченими є тетрагідроканабінол (далі – ТГК) 
та канабідіол (далі – КБД). Дія відрізняється тим, що ТГК 
має виражені психотропні ефекти і збуджує нервову сис-
тему,  адже  це  активна  речовина  «трави»  чорного  ринку. 

Водночас  КБД  майже  не  має  психотропної  дії,  але  зне-
болює, розслабляє і гальмує. У медичному канабісі пере-
важає саме КБД» [14, с. 1]. Вищезазначене свідчить про 
можливу легалізацію марихуани і на території України.

Висновки. Наркотична  залежність досить поширена. 
Ця проблема є у багатьох країнах, деякі з них радикально 
борються зі споживачами наркотиків, деякі країни ведуть 
боротьбу з наркоманією. Осмислення позитивних та нега-
тивних рис наркомістких речовин є здебільшого результа-
том поінформованості. Споживачі наркотиків та наркома-
фія стоять на різних шаблях наркотизму і кожна з держав 
обрала  для  себе  найбільш  прийнятну  сторону.  Позиція 
України сьогодні залишається незмінною, законодавством 
передбачено низку нормативно-правових актів, відповід-
но до яких передбачена як  адміністративна,  так  і  кримі-
нальна  відповідальність  за  наркотичні  злочини.  Таким 
чином, в Україні з 2000 року наявна часткова легалізація 
легких наркотиків.

Базуючись на досвіді  зарубіжних країн, авторові  зда-
ється доцільним прийняття спеціального Закону України 
«Про примусове лікування наркозалежних», у якому буде 
передбачено призначення лікування, виходячи з таких по-
казників,  як  вік,  ступінь  наркотичної  залежності,  період 
уживання,  характер  речовин  (наркотичні,  психотропні) 
та  особливості  вживання  окремих  наркотичних  засобів 
(марихуана, кокаїн та ін.). Створення мережі центрів ран-
нього  виявлення  та  своєчасного  лікування  наркотичної 
залежності,  проведення  лікування,  виходячи  з медичних 
показників пошкодження здоров’я, достовірно одержаних 
шляхом проведення експертиз.
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Розглянуто питання про оскарження підозрюваним, його захисником   та законним представником слідчому судді рішення слідчого, 
прокурора про повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Зроблено висновок, що необхідно виключити з 
кримінального процесуального закону положення про оскарження цього рішення. 

Ключові слова: рішення, оскарження, повідомлення про підозру, слідчий, прокурор, слідчий суддя.

Рассмотрен вопрос об обжаловании подозреваемым, его защитником   и законным представителем следственному судье решения 
следователя, прокурора об уведомлении о подозрении в совершении уголовного правонарушения. Сделан вывод, что необходимо ис-
ключить из уголовного процессуального закона положение об обжаловании этого решения.

Ключевые слова: решение, обжалование, уведомление о подозрении, следователь, прокурор, следственный судья.

The issue of appealing the decision of the investigator, the prosecutor about the notification of suspicion of the commission of a criminal of-
fense was considered by the suspect, his defender and the legal representative to the investigative judge. It is concluded that it is necessary to 
exclude from the criminal procedural law a provision on appealing this decision.

Key words: decision, appeal, notification of suspicion, investigator, prosecutor, investigative judge.

Проблематику  оскарження  слідчому  судді  учасника-
ми  кримінального  провадження  процесуальних  рішень, 
дій чи бездіяльності слідчого та прокурора досліджували 
Д.М. Валігура, Т.Г.  Ільєва, Д.І. Камчатна, А.Б. Касумова, 
Т.В. Корчева, Д.Є. Крикливець, М.А. Макаров, М.М. Оль-
ховська, В.О. Попелюшко, С.О. Пшенічко, В.В. Рожнова, 
Д.О. Савицький, А.Р. Туманянц, Л.Д. Удалова, О.Г. Янов-
ська та ін.

Однак  через  новизну  нормативного  матеріалу  недо-
статньо дослідженим є положення про оскарження слід-
чому судді рішення слідчого, прокурора про повідомлен-
ня особі про підозру, яким Кримінальний процесуальний 
кодекс України (далі – КПК) доповнений Законом України 
від 3 жовтня 2017 р. «Про внесення змін до Господарсько-
го процесуального кодексу України, Цивільного процесу-
ального кодексу України, Кодексу адміністративного судо-
чинства України та інших законодавчих актів» [1].

Цим Законом ч. 1 ст. 303 КПК доповнена пунктом 10, 
відповідно  до  якого  на  досудовому  провадженні  може 
бути  оскаржене  повідомлення  слідчого,  прокурора  про 
підозру  після  спливу  одного  місяця  з  дня  повідомлення 
особі  про  підозру  у  вчиненні  кримінального  проступку 
або  двох  місяців  із  дня  повідомлення  особі  про  підозру 
у вчиненні злочину, але не пізніше закриття прокурором 
кримінального провадження або звернення до суду з об-
винувальним актом – підозрюваним, його захисником чи 
законним представником.

Крім того, до КПК внесені такі зміни та доповнення: 
в абзаці 2 ч. 2 ст. 305 КПК слова і цифри «пунктом 3 час-
тини першої статті 303 цього Кодексу» замінено словами 
і цифрами «пунктами 3 та 10 частини першої статті 303 
цього Кодексу»;  у  ст.  307 КПК:  а)  ч.  2  доповнено пунк-
том 1-1 такого змісту: «1-1) скасування повідомлення про 
підозру»; б) ч. 3 доповнено словами «про скасування по-
відомлення про підозру та відмову в  задоволенні  скарги 
на повідомлення про підозру»; ч. 2 ст. 309 КПК після слів 
«про відмову у  задоволенні  скарги на постанову про  за-

криття кримінального провадження» доповнено словами 
«про скасування повідомлення про підозру чи відмову в 
задоволенні скарги на повідомлення про підозру».

При  цьому  в  пункті  4  параграфу  2  розділу  4  вищев-
казаного Закону передбачено, що підпункти 23–26 пунк-
ту 7 параграфу 1 даного розділу  (зміни  і  доповнення до  
ст. ст. 303, 305, 307, 309 КПК) вводяться в дію через три 
місяці  після  набрання  чинності  цим  Законом,  не  мають 
зворотної дії в часі та застосовуються до справ, по яким 
відомості  про  кримінальне  правопорушення  внесені  в 
Єдиний реєстр досудових розслідувань після введення в 
дію цих змін.

Метою  статті  є  розгляд  питання щодо  недоцільності 
внесення до КПК доповнень  відносно надання підозрю-
ваному, його захиснику та законному представнику права 
оскаржувати слідчому судді рішення слідчого, прокурора 
про повідомлення про підозру у вчиненні кримінального 
правопорушення. 

Дану новелу юридична спільнота сприйняла неодноз-
начно.  Одні  науковці  та  практики  в  цілому  схвалюють 
ці  зміни. Так, наприклад, відмічається, що передбачення 
можливості оскарження повідомлення про підозру є про-
гресивним кроком, який сприятиме кращому захисту прав 
у кримінальному провадженні. Обов’язок щодо ефектив-
ного, швидкого  та  всебічного  розслідування  покладений 
на орган обвинувачення. У зв’язку з цим видається логіч-
ним  таке:  «якщо  сторона  обвинувачення  не  «вклалася» 
у встановлені  законом строки,  то підозрюваний отримує 
право оскаржити повідомлення (саме зі «змістовного» по-
гляду) [2].

Інші  не  підтримують  таке  нововведення.  Зокрема,  в 
пояснювальній  записці  до  проекту  Закону  від  5  лютого 
2018 р. № 7547 «Про внесення змін до деяких законодав-
чих  актів  України  щодо  вдосконалення  кримінального 
судочинства» наголошується на тому, що «зміни до КПК 
в частині можливості оскарження до слідчого судді пові-
домлення про підозру повертають правила кримінально-
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го  процесу,  які  діяли  до  2012  року,  коли  була  поширена 
практика давання хабарів за скасування постанов про по-
рушення кримінальної справи» [3]. Його автори вважають 
недоцільним наділення  слідчого  судді  повноваженням  зі 
здійснення контролю за виконанням рішення слідчого та 
прокурора щодо повідомлення про підозру, бо це порушує 
принцип незалежності сторони обвинувачення у своїй ді-
яльності.

Генеральний прокурор України Ю.В. Луценко висло-
вив таку думку відносно введення норми КПК щодо мож-
ливості  оскарження  до  слідчого  судді  рішення  слідчого, 
прокурора про повідомлення про підозру:  «З моєї  точки 
зору,  це  помилка,  бо  сам  статус  документа  під  назвою 
«підозра» введений саме для того, щоб людина знала, що 
слідчі працюють щодо неї в  такому напрямку. У даному 
випадку оскаржити підозру, обґрунтування якої ще нале-
жить знайти слідчим, коли ми дозволяємо її оскаржувати. 
Тобто людина отримує підозру, приходить до суду і каже, 
що ця підозра необґрунтована. Вона не може бути обґрун-
тована,  бо  інакше  вона  б  називалася  обвинувальним  ак-
том. Тому це, з нашої точки зору, лазівка для тих, хто має 
гроші, і це може призвести до масових скасувань, особли-
во корупційних справ» [4].

В  юридичній  літературі  акцентовано  увагу  на  тому, 
що внесення до ст. ст. 303 і 307 КПК положень про оскар-
ження і скасування повідомлення про підозру призводить 
до  необґрунтованих  обмежень  у  діяльності  державного 
апарату у сфері досудового розслідування. Зазначено, що 
це  правило  аналогічне  колишній  практиці  скасування  за 
часів дії КПК 1960 р. постанов про порушення криміналь-
них справ, коли справи часто закривали за хабарі. Систе-
ми органів правопорядку в будь-якій країні створюються 
для того, щоб розслідувати факти вчинення кримінальних 
діянь і висувати підозри та обвинувачення певним особам. 
Суди  уповноважені  контролювати  законність  обмеження 
органами розслідування конституційних прав осіб на осо-
бисту  недоторканність,  власність,  таємницю  приватного 
життя  тощо.  «Однак  ні  сам  факт  розслідування,  ні  по-
відомлення  про  підозру  чи  висунення  обвинувачення  не 
обмежує конституційного права особи, і тому тут взагалі 
не може бути судового контролю рішень органів слідства 
і  прокурорів.  І  в  країнах Європи,  звісно,  такого  контро-
лю немає. Ніхто не може втручатися у процес ухвалення 
судового  рішення  –  це  головний  принцип  незалежності 
суду. Так само ніхто не може втручатися в діяльність орга-
нів розслідування та обвинувачення  (прокуратури) щодо 
встановлення фактів протиправних дій і повідомлення про 
підозру відповідним особам. А наш законодавець фактич-
но заборонив органам правопорядку встановлювати певні 
події чи факти (наприклад, вчинення злочину), повідомля-
ти певним особам про підозру у вчиненні ними діянь або 
висувати вже обвинувачення» [5].

На наш погляд, положення п. 10 ч. 1 ст. 303 КПК ви-
кликає заперечення. Зміст повідомлення особі про підозру 
та постанови про притягнення як обвинуваченого за КПК 
1960 р. мало в чому відрізняється. Тому заслуговують на 
увагу  роз’яснення  Конституційного  Суду  України  щодо 
оскарження до суду постанови про притягнення як обви-
нуваченого, які були надані в рішенні від 30 січня 2003 р. 
№  3-рп/2003  [6].  Були  визнані  такими, що  відповідають 
Конституції України (є конституційними), ч. 6 ст. 234, ч. 3 
ст. 236 КПК, згідно з якими скарги на постанови слідчого, 
прокурора про притягнення як обвинуваченого розгляда-
ються  судом першої  інстанції  під  час попереднього  роз-
гляду справи або під час розгляду її по суті.

У  цьому  рішенні  Конституційний  Суд  України  за-
значив, що  перевірка  судом на  стадії  досудового  розслі-
дування  постанови  про  притягнення  як  обвинуваченого, 
враховуючи  її  зміст,  фактично  означатиме  перевірку  до-
статності зібраних у справі доказів ще до закінчення досу-
дового слідства і передрішатиме питання щодо винуватос-

ті особи у вчиненні злочину ще до розгляду кримінальної 
справи по  суті. Проте,  згідно  з  конституційним принци-
пом презумпції невинуватості, особа вважається невину-
ватою у  вчинені  злочину,  доки  її  вину  не  буде  доведено 
в  законному порядку  та  встановлено обвинувальним ви-
роком суду (ч. 1 ст. 62 Конституції України). Таким чином, 
розглядаючи на стадії досудового розслідування скарги на 
постанови  слідчого  і  прокурора  про  притягнення  як  об-
винуваченого, суд замість здійснення судового контролю 
досудового слідства виконуватиме функцію судового роз-
гляду кримінальної справи по суті всупереч порядку, ви-
значеному  КПК  на  засадах,  встановлених  Конституцією 
України (ст. ст. 59, 61, ч.ч. 1, 2, 3 ст. 62, ст. 63, ч. 1 ст. 64,  
п. 1 ст. 121, ст. ст. 124, 129).

Слід  зазначити, що  до  внесення  вказаних  доповнень 
до ч. 1 ст. 303 КПК та інших норм цього Кодексу окремі 
науковці  вважали  недоліком  нормативного  регулювання 
те,  що  не  передбачено  право  заінтересованих  учасників 
кримінального провадження на оскарження рішення слід-
чого, прокурора про повідомлення про підозру у вчиненні 
кримінального правопорушення.

Так, О.Г. Яновська, розглянувши деякі проблемні пи-
тання оскарження адвокатом рішень, дій чи бездіяльнос-
ті слідчого, прокурора під час досудового розслідування, 
висловлювала  жаль  із  приводу  того,  що  в  переліку  ч.  1  
ст. 303 КПК «відсутня вказівка про можливість оскаржити 
таку важливу процесуальну дію, як повідомлення про під-
озру. Хоча саме в цьому документі міститься правова під-
става суттєвого обмеження конституційних прав та свобод 
підозрюваного» [7, с. 26].

А.В.  Мельниченко  зазначав,  що  одним  із  недоліків 
КПК є відсутність можливості у сторони захисту на оскар-
ження письмового повідомлення про підозру [8, с. 46].

Ю.І. Браверман відмічав, що у главі 26 КПК не згаду-
ється про оскарження повідомлення особі про підозру. Це 
суперечить вимогам ст. 55 Конституції України,  згідно  з 
якою  кожному  гарантується  право  на  оскарження  в  суді 
рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, по-
садових і службових осіб [9, с. 281–282].

С.С.  Терещук  на  підставі  проведеного  дослідження 
дійшов висновку, що виникає доцільність розширення по-
ложення ч. 1 ст. 303 КПК. Дану норму слід доповнити по-
ложенням, що оскарженню також «підлягає повідомлення 
про підозру в тому випадку, коли є підстави вважати, що 
повідомлення про підозру було передчасним та необґрун-
тованим» [10].

М.М. Ольховська зазначала, що чинний КПК не перед-
бачає можливості оскарження особою, якій вручено пові-
домлення  про  підозру,  цього  процесуального  документу. 
Разом із тим визнання особи підозрюваним дає право слід-
чому, прокурору звернутися до слідчого судді з клопотан-
ням про застосування до особи запобіжного заходу. Отже, 
за чинним законодавством існує загроза того, що до осо-
би, яка була визнана підозрюваним, навіть із порушенням 
процесуальних вимог або в повідомленні про підозру ви-
значена неправильна правова кваліфікація кримінального 
правопорушення,  у  вчиненні  якого  підозрюється  особа, 
можуть  бути  безпідставно  застосовані  запобіжні  заходи. 
Це говорить про недосконалість правових заходів у кри-
мінальному процесуальному законодавстві для повноцін-
ного  захисту  прав  та  інтересів  підозрюваного.  Зазначені 
прогалини  в  законодавстві  вказують  на  невідповідність 
норм,  які  регулюють  порядок  оскарження  стороною  за-
хисту  рішень,  дій  чи  бездіяльності  слідчого,  прокурора, 
засадам кримінального провадження, які закріплені ст. 7 
КПК, а саме: забезпечення права на захист, забезпечення 
права на оскарження процесуальних рішень, дій чи безді-
яльності [11].

Також відмічалось, що пропозиція передбачити мож-
ливість  оскарження  підозри  насамперед  направлена  на 
захист прав та інтересів громадян. Сьогодні, навіть якщо 
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повідомлення  про  підозру  винесено  безпідставно,  з  по-
рушенням вимог законодавства та на підставі сфальсифі-
кованих доказів або доказів, отриманих незаконним шля-
хом,  чим  істотно порушуються права  та  інтереси особи, 
підозрюваний не має права оскаржити вручення йому по-
відомлення про підозру як окремий процесуальний доку-
мент або дії слідчого, прокурора, які полягали у врученні 
йому  повідомлення  про  підозру.  У  будь-якому  випадку 
краще  зайвий  раз ще  на  етапі  досудового  розслідування 
перевірити законність дій органу слідства, ніж, потураю-
чи протиправним діям правоохоронців, порушувати права 
людей. Адже навіть у разі,  коли  суд у  справі  винесе  ви-
правдувальний вирок, ніхто не поверне людині становище 
в суспільстві та втрачений час і можливості бути з роди-
ною та близькими [12].

Слушною є наукова думка, що слідчий суддя «не по-
винен давати оцінку  законності факту повідомлення про 
підозру.  Це  прерогатива  прокурора,  який  здійснює  про-
цесуальне керівництво досудовим розслідуванням та несе 
відповідальність  за  його  результати,  а  також  керівника 
(першого  заступника,  заступника)  відповідної  прокура-
тури, котрий здійснює нагляд за додержанням законів під 
час проведення досудового розслідування» [13, с. 86]. 

Вірно  відмічали  Л.Д.  Удалова,  Д.О.  Савицький,  
В.В. Рожнова, Т.Г. Ільєва, аналізуючи вищевказане рішен-
ня  Конституційного  Суду  України,  що  розгляд  слідчим 
суддею  скарги  на  рішення  слідчого,  прокурора  про  по-
відомлення особі про підозру також означатиме перевір-
ку доказів ще до завершення досудового розслідування і 
передрішатиме  питання  щодо  її  винуватості  у  вчиненні 

кримінального  правопорушення  до  проведення  судового 
розгляду. За такої регламентації порушуватиметься засада 
презумпції невинуватості. «Розглядаючи під час досудово-
го розслідування скарги на рішення слідчого та прокурора 
про  повідомлення  про  підозру,  слідчий  суддя  фактично 
виконуватиме не функцію судового контролю, а функцію 
судового розгляду» [14, с. 134]. Цю точку зору підтримали 
й інші науковці [15, с. 141]. 

Нами поділяється позиція народних депутатів України, 
які є авторами проекту Закону від 5 лютого 2018 р. № 7547 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів Украї-
ни щодо удосконалення кримінального судочинства» [16]. 
Вони вважають необхідним виключити з ч. 1 ст. 303 КПК 
пункт 10,  згідно з яким підозрюваний, його захисник чи 
законний  представник  можуть  оскаржити  слідчому  суд-
ді повідомлення про підозру після спливу одного місяця 
з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримі-
нального проступку або двох місяців із дня повідомлення 
особі про підозру у вчиненні злочину, але не пізніше за-
криття прокурором кримінального провадження або звер-
нення до суду з обвинувальним актом. 

Також потрібно: у абзаці 2 ч. 2 ст. 305 КПК слова і циф-
ри «пунктами 3 та 10 частини першої статті 303 цього Ко-
дексу»  замінити  словами  і  цифрами  «пунктом  3  частини 
першої  статті  303  цього Кодексу»;  виключити:  пункт  1-1  
ч. 2 ст. 307 КПК; з ч. 3 ст. 307 КПК слова «про скасування 
повідомлення про підозру та відмову у задоволенні скарги 
на повідомлення про підозру»;   з ч. 2 ст. 309 цього Кодексу 
слова «про скасування повідомлення про підозру чи відмо-
ву в задоволенні скарги на повідомлення про підозру».
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Служби безпеки України у Хмельницькій області

У статті розглянуто наукові дослідження вчених криміналістів щодо посягань на недоторканість державного кордону сучасної Украї-
ни. У хронологічному порядку розкрито наукові дослідження залежно від криміналізації діянь за посягання на недоторканість державного 
кордону України. Проведено короткий аналіз дисертаційних досліджень щодо розслідування порушень державного кордону.

Ключові слова: наукові дослідження, кримінальні правопорушення, розслідування, порушення державного кордону, незаконне пе-
реправлення осіб, незаконне перетинання кордону.

В статье рассмотрены научные исследования ученых криминалистов относительно посягательств на неприкосновенность государ-
ственной границы современной Украины. В хронологическом порядке раскрыты научные исследования в зависимости от криминализа-
ции деяний за посягательства на неприкосновенность государственной границы Украины. Проведен краткий анализ диссертационных 
исследований относительно расследования нарушений государственной границы. 

Ключевые слова: научные исследования, уголовные правонарушения, расследование, нарушение государственной границы, не-
законное перемещение лиц, незаконное пересечение границы.

The article deals with the research on encroachments on the integrity of the state border of criminologists of modern Ukraine. In chronologi-
cal order scientific researches depending on the criminalization of acts for encroachment on the integrity of the state border of Ukraine has been 
opened. A brief analysis of the dissertation research on the investigation of violations of the state border was conducted.

Key words: scientific research, criminal offenses, investigation, violation of the state border, illegal transfer of persons, illegal crossing of 
the state border. 

Постановка проблеми. Суспільно-політичні  зміни, 
що  відбулися  в  Україні,  свідчать  про  нагальну  необхід-
ність не лише нормативно-правового, криміналістичного, 
але й належного наукового забезпечення охорони держав-
ного  кордону  [1]. Охорона  державного  кордону  є  одним 
із  основних  завдань  системи  забезпечення  національної 
безпеки,  забезпечення  режиму  якого  викликає  занепоко-
єність правоохоронних та нормотворчих органів. Тому на 
дане питання  і звертають увагу органи державної влади. 
Так,  згідно  з Концепцією  інтегрованого  управління  кор-
донами, схваленої постановою КМ України від 28 жовтня 
2015 р. № 1149-р, «…основними проблемами у сфері ін-
тегрованого  управління  кордонами  є:  поява  нових  видів 
загроз, зокрема агресивні дії Російської Федерації в окре-
мих регіонах Донецької, Луганської областей, тимчасова 
окупація  нею  території  АРК  і  м.  Севастополя,  а  також 
загострення  міграційної  кризи  в  державах  –  членах ЄС, 
що межують  з Україною;  незавершеність  здійснення  за-
ходів щодо договірно-правового оформлення державного 
кордону; нагальна потреба в імплементації європейських 
стандартів  здійснення прикордонного, митного  та  інших 
видів  державного  контролю на  державному  кордоні;  не-
обхідність удосконалення міжвідомчого та міжнародного 
співробітництва, запровадження спільного контролю осіб, 
транспортних засобів і вантажів у пунктах пропуску через 
державний  кордон,  організації  спільного  патрулювання 
державного кордону» [2]. 

Також сьогодні законодавцем встановлено криміналь-
ну відповідальність за такі найбільш суспільно небезпеч-
ні  порушення  державного  кордону:  незаконне  переправ-
лення осіб через державний кордон України  (ст.  332 КК 
України), порушення порядку в’їзду на тимчасово окупо-
вану територію та виїзду з неї  (ст. 332-1 КК України) та 
незаконне перетинання державного кордону (ст. 332-2 КК 
України) [3 ]. 

Стан дослідження. Загальнометодологічні  основи 
виявлення  та  розслідування  злочинів  розглянуто  у  фун-
даментальних  дослідженнях Ю.П. Аленіна,  В.П.  Бахіна, 
Р.С. Бєлкіна, В.І. Галагана, В.О. Глушкова, В.Г. Гончарен-
ка, А.В. Дулова, А.В. Іщенка, В.А. Журавля, Н.С. Карпо-
ва, Н.І. Клименко, О.Н. Колесниченка, Я.Ю. Кондратьєва, 
В.О. Коновалової, І.І. Котюка, В.С. Кузьмічова, В.К. Лиси-
ченка, І.М. Лузгіна, Г.А. Лукашевича, Є.Д. Лук’янчикова, 
Г.А.  Матусовського,  В.О.  Образцова,  В.Ю.  Сокола,  
Ю.Ю.  Орлова,  М.А.  Погорецького,  М.В.  Салтевського, 
М.Я.  Сегая,  В.М.  Тертишника,  Л.Д.  Удалової,  С.С.  Чер-
нявського, В.Ю. Шепітька та інших вітчизняних і зарубіж-
них вчених-криміналістів. 

В юридичній літературі окремі аспекти щодо регламен-
тації  кримінальної  відповідальності  за  злочини,  пов’язані 
з  недоторканістю  державного  кордону  України,  та  мето-
дики розслідування даної  категорії правопорушень у  сво-
їх працях розкривали такі українські й зарубіжні вчені, як  
О.Ф.  Бантишев,  Ю.О.  Данилевська  [4],  І.К.  Василенко,  
Я.С.  Величкін,  Л.Ю.  Капітанчук  [5],  В.О.  Корольов  [6],  
О.В.  Кузьменко,  Ю.Б.  Курилюк  [7],  Г.М.  Лапшин,  О.П. 
Левченко, Ю.І. Літвін [8], О.А. Малиновська, А.П. Мозоль 
[9], С.О. Мосьондз, В.І. Олефір, О.І. Онисько, А.М. При-
тула, Ю.І. Римаренко, А.С. Саінчин, Л.Д. Самигін, І.І. Сє-
рова, В.О. Сич, А.З. Сорока, Н.П. Тиндик, В.В. Фєдосєєв,  
С.О. Філіппов, С.Б. Чехович, Ю.С. Шемшученко та інші.

Постановка завдання. Ефективність  застосування 
кримінально-правових  норм  залежить  від  взаємозв’язку 
слідчої діяльності та своєчасного впровадження криміна-
лістичних  досліджень щодо  відповідного  предмета. Цей 
зв’язок є беззаперечним, безперервним та вимагає постій-
ного  дослідження й  вдосконалення. Проте  сьогодні  про-
стежується  тенденція  хронічного  відставання  наукових 
розробок проблем, що стосуються сучасних потреб слід-
чої практики, а ті дослідження, які здійснені, на жаль, не 
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завжди своєчасно або взагалі не впроваджуються в прак-
тичну діяльність слідчого [10]. 

Об’єктивним  є  те,  що  злочинна  діяльність  зазвичай 
розвивається швидше і динамічніше, випереджуючи зако-
нодавчу  ініціативу,  слідчу  діяльність  правоохоронних  ор-
ганів та судову практику. Порушення державного кордону 
як  кримінально  карана  діяльність  не  є  виключенням  та  є 
одним із способів реалізації низки загроз у різних сферах 
національної  безпеки  України,  що  визначає  актуальність 
та важливість наукового пошуку шляхів вирішення питань 
щодо правового забезпечення охорони державного кордону.

З метою формування належної методологічної основи 
дослідження щодо розслідування кримінальних правопо-
рушень, що стосуються посягань на недоторканість дер-
жавного кордону України, варто ґрунтовно проаналізувати 
наукові праці з окресленого питання, що були виконані в 
межах наук кримінально-правового циклу.

Виклад основного матеріалу. Встановлення відпові-
дальності за порушення державного кордону, в тому числі 
і  кримінальної,  зумовлюється  необхідністю  забезпечити 
його  недоторканність,  а  також  правопорядок  всередині 
держави, оскільки особи, які є причетними до такого виду 
кримінально караної діяльності, є не лише суб’єктами але 
й об’єктами, оскільки нерідко стають потерпілими.

Насамперед  варто  зазначити,  що  слідча  діяльність  є  
діяльністю процесуальною, що регулюється відповідними 
положеннями  кримінального  процесуального  законодав-
ства України, забезпечує швидке, повне та неупереджене 
розслідування кримінальних правопорушень. Разом із тим 
слідча  діяльність може  розглядатися  як  криміналістична 
за умови застосування криміналістичних засобів, прийо-
мів і рекомендацій у процесі розслідування, які спрямова-
ні на пізнання сутності й фактичних обставин події. 

Вивчаючи наукові розробки з досліджуваної теми, до-
речно  їх  розглянути  у  хронологічному  порядку.  Так,  за 
Кримінальним  кодексом  Української  РСР  1960  року  пе-
редбачалася кримінальна  відповідальність  за  ст.  75 «Не-
законний виїзд за кордон та незаконний в’їзд в СРСР», яка 
в  1993 році  була  викладена  в новій  редакції  «Незаконне 
перетинання державного кордону» [11, с. 49]. 

У цей період з досліджуваної теми було захищене дис-
ертаційне  дослідження Ю.І.  Літвіна  «Огляд  місця  події 
при  порушенні  державного  кордону  України»  (1998  р.), 
у якому вченим розглянуто комплекс теоретичних і прак-
тичних питань з метою дослідження організації та такти-
ки огляду місця події у розслідуванні кримінальних справ 
про порушення державного кордону; проаналізовано кри-
міналістичну характеристику порушень державного  кор-
дону, систему заходів із виявлення і реагування на факти 
порушення  державного  кордону.  На  підставі  отриманих 
висновків надано рекомендації щодо удосконалення орга-
нізації та тактики огляду місця події у розслідуванні по-
рушень державного кордону.

Необхідність розроблення в межах дослідження мето-
дики виявлення та розслідування кримінальних правопору-
шень щодо порушень державного кордону України вимагає 
звернути  увагу  на  дисертацію В.О. Сича  «Методика  роз-
слідування злочинів, пов’язаних з порушенням державного 
кордону» (1998 р.) [12], у якій досліджено криміналістичну 
характеристику  злочинів,  пов’язаних  з  порушенням  дер-
жавного  кордону,  особливості  порушення  кримінальних 
справ за фактами порушень державного кордону, розгляну-
то тактику первинних слідчих дій та використання науково-
технічних засобів під час їх проведення. 

8  січня  2001  року  Законом України №  2247-ІІІ  «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
боротьби з нелегальною міграцією» були внесені суттєві 
зміни у  законодавство,  яке передбачало відповідальність 
за  порушення  державного  кордону  [13,  с.  10].  Зокрема, 
диспозиція  ст.75  КК  України  «Незаконне  порушення 
державного  кордону  України»  була  викладена  у  новій 

редакції,  та  КК  України  був  доповнений  новою  ст.75-1 
«Незаконне переправлення осіб через державний кордон 
України», а Кодекс України про адміністративні правопо-
рушення – ст.204-1 «Незаконне перетинання державного 
кордону України». 

У  новому  Кримінальному  кодексі  України,  який  на-
брав чинності 1 вересня 2001 року, кримінальна відпові-
дальність за порушення державного кордону закріплюва-
лась  у  статтях  331  «Незаконне  перетинання  державного 
кордону України» та 332 «Незаконне переправлення осіб 
через держаний кордон України» [14]. Проте вітчизняним 
законодавцем Законом України «Про внесення змін до де-
яких законодавчих актів України щодо перетинання дер-
жавного кордону України» від 18.05.2004 року № 1723-IV 
було прийнято рішення про декриміналізацію незаконно-
го перетинання кордону нашої держави. 

У 2003 році було захищено ще одну дисертацію щодо 
порушень  державного  кордону  у  галузі  криміналістики 
О.І.  Ониськом  на  тему  «Види  слідів  та  використання  їх 
при  розслідуванні  незаконного  перетинання  державного 
кордону (За матеріалами органів дізнання Прикордонних 
військ України)»  [15]. В даному дослідженні  розглянуто 
закономірності  утворення  слідів,  а  також можливості  та 
способи  встановлення  за  їх  допомогою  окремих  фактів 
й  обставин  у  діяльності  органів  дізнання Прикордонних 
військ України; наведено пропозиції щодо удосконалення 
огляду місця події і роботи з різними слідами людини та 
супутніми  їм  слідами  (рук  людини,  транспорту,  тварин, 
запаху,  мікрослідами)  у  ході  розслідування  незаконного 
перетинання державного кордону України.

Також у науці кримінального права представлено ряд 
досліджень  кримінально-правової  та  кримінологічної 
протидії  незаконній  міграції,  тобто  незаконному  пере-
правленню осіб через державний кордон України. Серед 
праць  українських  учених  виокремимо  монографічне 
дослідження  А.П.  Мозоля,  присвячене  кримінологічним 
проблемам нелегальної міграції (2002 р.) [16]. Також вар-
то  відзначити  наукові  доробки О.В.  Кузьменко  [17],  яка 
досліджує  питання  адміністративно-правової  протидії 
нелегальній  міграції  в  Україні;  І.В.  Василенка,  який  ви-
вчав  проблеми  протидії  незаконній  міграції  населення 
країн Азії в Європу через територію України (організацій-
но-правовий аспект) (2006 р.) [18]; та О.Л. Гамалія, який 
присвятив  свої  дослідження  адміністративно-правовій 
протидії правопорушенням, які вчиняються іноземцями в 
Україні (2012 р.) [19]. Таку увагу до проблем адміністра-
тивно-правової  протидії  незаконній  міграції  порівняно  з 
дослідженням схожих проблем у кримінальному праві та 
кримінології  можна  пояснити  тим, що  за  більшість  сус-
пільно  небезпечних  діянь  у  цій  сфері  передбачена  саме 
адміністративна відповідальність.

Варто також звернути увагу на роботи вчених, які за-
ймають окреме місце серед досліджень у вказаній галузі і 
присвячені особливостям розслідування та розкриття зло-
чинів, пов’язаних з порушенням державного кордону. 

Зокрема, у 2008 році побачила світ монографія «Мето-
дика розкриття незаконного перетинання кордону України 
(криміналістичні та оперативно-розшукові аспекти)», на-
писана А.С. Саінчиним, І.Б. Похілою, А.М. Притулою, у 
якій розглянуто організаційні та тактичні аспекти виявлен-
ня та розкриття незаконного переправлення через держав-
ний кордон України [20]. Також необхідно звернути увагу 
на дисертаційне дослідження Л.Ю. Капітанчук «Особли-
вості  розслідування  нелегальної  міграції»  (2011  р.)  
[5], в якій розкрито криміналістичну характеристику по-
рушень  державного  кордону  нелегальними  мігрантами, 
вивчено  особливості  виявлення  порушень  державного 
кордону нелегальними мігрантами, розкрито особливості 
тактики слідчих дій та запропоновано напрями вдоскона-
лення розслідування порушень державного кордону неле-
гальними мігрантами. 
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Окремі  дослідження  також  розкривали  такі  питання: 
призначення  судової  експертизи  під  час  розслідування 
кримінальних  правопорушень  про  незаконне  переправ-
лення осіб через державний кордон України; використання 
спеціальних знань у розкритті й розслідуванні цих кримі-
нальних правопорушень; шляхи підвищення ефективності 
використання спеціальних знань під час розслідування кри-
мінальних правопорушень, передбачених ст. 332 КК Укра-
їни. Використання спеціальних знань у провадженнях про 
незаконне переправлення осіб через державний кордон зу-
мовлене передусім особливостями злочинного посягання – 
обстановкою, способом і знаряддям скоєння кримінального 
правопорушення,  а  також особою порушника державного 
кордону,  зазвичай  нелегального  мігранта,  й  особою,  яка 
причетна до переправлення [21, с. 189].

Щодо організації та розслідування злочинів, пов’язаних 
із  незаконним  переправленням  через  державний  кордон 
України іноземних громадян, то цій темі присвячені окремі 
наукові статті А.З. Сороки, який зосереджує увагу на роз-
гляді окремих питань методики розслідування незаконного 
переправлення  іноземних  громадян через державний кор-
дон України  [22],  а  також концептуальних питань органі-
зації діяльності підрозділів, до підслідності яких належать 
кримінальні правопорушення, передбачені ст. 332 КК Укра-
їни. Автор,  зокрема,  зазначає, що передача  слідства орга-
нам (підрозділам) Державної прикордонної служби України 
позбавить міжвідомчої передачі матеріалів про виявлення 
кримінального  правопорушення  до  слідчих  підрозділів 
СБУ  та  Національної  поліції,  яка  зараз  існує,  та  значно 
спростить процес взаємодії під час розкриття кримінальних 
правопорушень  з  відомчими  оперативними  підрозділами, 
експертною службою тощо [23, с. 154]. 

У  питаннях  використання  інформаційно-пошукових 
систем  у  правоохоронній  діяльності  з  розшуку  осіб,  які 
переховуються  від  органів  досудового  розслідування  та 
суду, В.В. Лисенко та О.В. Лисенко у своїх дослідженнях 
вказують на важливість належної організації  взаємодії й 

координації діяльності окремих правоохоронних і контр-
олюючих  органів.  Так,  науковці  зазначають,  що  чинне 
інформаційно-довідкове  забезпечення  Державної  при-
кордонної  служби  України  надає  реальні  можливості 
співпраці  не  лише щодо  протидії  незаконному перетину 
державного кордону Україні,  а й  установленню осіб,  які 
оголошені в розшук і розшукуються у зв’язку з вчиненням 
ними злочинних діянь [24, с. 179].

У зв’язку з державно-політичними та воєнними поді-
ями  в  Україні,  які  відбулися  на  тлі  окупації  Російською 
Федерацією  Автономної  Республіки  Крим  та  частини 
території Донецької  та Луганської  областей у 2014 році, 
законодавчим  органом  –  Верховною  Радою  України 
15.04.2014  року  було  прийнято  Закон  України  №  1207 
«Про  забезпечення  прав  і  свобод  громадян  та  правовий 
режим на  тимчасово окупованій  території України». Да-
ним нормативно-правовим документом внесено зміни до 
КК України, зокрема, внесено ст. 332-1 КК України, якою 
встановлено кримінальну відповідальність за порушення 
порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію Украї-
ни та виїзду з неї. Науковець Ю.О. Данилевська висловила 
деякі  критичні  зауваження щодо  обґрунтованості  кримі-
налізації та дотримання її принципів даного суспільно-не-
безпечного діяння [4].

Висновки. Таким чином, представлений у статті  ана-
ліз  сучасного стану наукових досліджень порушень дер-
жавного  кордону України  свідчить  про  наявність  різних 
поглядів  науковців  щодо  розслідування  кримінальних 
правопорушень,  що  стосуються  посягань  на  недоторка-
ність  державного  кордону  України,  але  окремі  питання 
щодо розслідування та розкриття злочинів, пов’язаних із 
порушеннями державного кордону, не достатньо розкри-
ті, як наприклад, порушення порядку в’їзду на тимчасово 
окуповану територію України та виїзду з неї (ст. 332-1 КК 
України)  та  незаконне  перетинання  державного  кордону 
України з метою заподіяння шкоди інтересам держави, пе-
редбачене ст. 332-2 КК України.
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ЩОДО ДЕЯКИХ ПИТАНЬ КВАЛІФІКАЦІЇ УМИСНОГО ВБИВСТВА, 
ВЧИНЕНОГО ОРГАНІЗОВАНОЮ ГРУПОЮ ЧИ ЧЛЕНАМИ ЗЛОЧИННОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

CONCERNING INDIVIDUAL ISSUES OF QUALIFICATION OF PREMEDITATED MURDER, 
COMMITTED BY AN ORGANIZED GROUP OR MEMBERS OF CRIMINAL ORGANIZATION

Павленко Т.А.,
кандидат юридичних наук, доцент,

доцент кафедри кримінально-правових дисциплін
Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Статтю присвячено висвітленню окремих питань кваліфікації умисного вбивства, що вчиняється організованою групою чи членами 
злочинної організації. Критично оцінено положення постанови Пленуму Верховного Суду України № 2 від 7 лютого 2003 р. щодо мож-
ливості кваліфікації за такою кваліфікуючою ознакою, як вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою, у випадку вчинення 
умисного вбивства організованою групою або членами злочинної організації. Визначено, що необхідно законодавчо вирішувати питання 
передбачення як кваліфікуючих ознак складів злочинів певних форм співучасті та їх співвідношення.

Ключові слова: умисне вбивство, вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою, організована група, злочинна організація.

Статья посвящена освещению отдельных вопросов квалификации умышленного убийства, совершенного организованной груп-
пой или членами преступной организации. Критически оценены положения постановления Пленума Верховного Суда Украины № 2  
от 7 февраля 2003 г. относительно возможности квалификации по такому квалифицирующему признаку, как совершение преступления 
группой лиц по предварительному сговору, в случае совершения умышленного убийства организованной группой или членами преступ-
ной организации. Определено, что необходимо на законодательном уровне решать вопрос о включении в качестве квалифицирующих 
признаков составов преступлений определенных форм соучастия и их соотношения.

Ключевые слова: умышленное убийство, совершение преступления по предварительному сговору группой лиц, организованная 
группа, преступная организация. 

This article is devoted to coverage of individual issues of qualification of premeditated murder, which is committed by an organized group or 
by members of criminal organization. The constitution of administrative ordinance of the Supreme Court of Ukraine № 2 from 07.02.2003 concern-
ing a possibility of qualification on such qualifying basis as a committing a crime by group of persons with prior agreement in case committing 
premeditated murder by an organized group or members of criminal organization is critically estimated. It is stated, that it’s necessary to solve 
questions of foresight as qualifying features of constituent elements of offence of particular form of abetting and their correlation.

Key words: premeditated murder, committing crime by group of persons with prior agreement, organised group, criminal organization.

Постановка проблеми. Організована  злочинність  – 
одне з найбільш деструктивних явищ, що негативно впли-
вають на соціальний, економічний і культурний розвиток 
будь-якої країни, втягуючи у свою орбіту різні прошарки 
населення. Це,  зокрема, стосується України, в якій зараз 
відбувається реформування та розбудова державно-право-
вої системи. Несформованість такої системи є сприятли-
вою  умовою  для  організованої  злочинності  та  загрожує 
її  проникненням  практично  в  усі  сфери  суспільних  від-
носин,  галузі  господарювання  й  управління.  По  суті  це 
надзвичайно негативне явище, яке виникло в процесі роз-
витку самої злочинності. Криміногенна ситуація в Україні 
протягом  останніх  років  залишається  досить  складною. 
На це впливають як економічні, так і соціальні, політичні, 
правові чинники. Як відомо, скоєння злочину в співучас-
ті  підвищує  суспільну  небезпечність  вчиненого  діяння. 
Особливо коли йдеться про вчинення умисного вбивства 

організованою групою чи членами злочинної організації. 
Адже в разі  вчинення  такого  вбивства  сили винних осіб 
значно переважають над силами потерпілої особи, що зна-
чно  зменшує,  а  іноді  навіть  цілком  унеможливлює  опір 
потерпілого.  Також  за  вчинення  злочину  організованою 
групою або членами злочинної організації значно розши-
рюються можливості приховування слідів такого злочину, 
а за наявності додаткової мети у винних осіб полегшуєть-
ся її досягнення. Крім того, сьогодні існують певні склад-
нощі щодо кваліфікації умисного вбивства, вчиненого ор-
ганізованою групою чи членами злочинної організації, які 
потребують вирішення. 

Стан опрацювання.  Питання  кваліфікації  умисного 
вбивства, що вчиняється організованою групою чи члена-
ми злочинної організації, було предметом дослідження на-
уковців, але воно здебільшого розглядалося в аспекті ана-
лізу питання вбивства, вчиненого за попередньою змовою 
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групою осіб. Окремі питання, пов’язані із зазначеною про-
блематикою, розглядали у своїх працях вітчизняні та закор-
донні науковці: М.І. Бажанов, А.В. Байлов, Ю.В. Баулін,  
С.В.  Бородин,  В.К.  Грищук,  М.І.  Загородніков,  
М.І. Мельник, В.О. Навроцький, Л.А. Остапенко, О.С. Со-
тула, В.В. Сташис, В.Я. Тацій, М.Д. Шаргородський. Але 
вирішення питання щодо кваліфікації умисного вбивства, 
що вчиняється організованою групою чи членами злочин-
ної організації, й досі залишається неоднозначним. 

Метою статті  є  дослідження  окремих  питань  квалі-
фікації умисного вбивства, що вчиняється організованою 
групою чи членами злочинної організації, а також аналіз 
положень  постанови Пленуму Верховного Суду України 
«Про судову практику в справах про злочини проти життя 
та здоров’я особи» № 2 від 7 лютого 2003 р. щодо мож-
ливості кваліфікації за такою кваліфікуючою ознакою, як 
вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою, у 
разі  вчинення  умисного  вбивства  організованою  групою 
або членами злочинної організації.

Виклад основного матеріалу.  За  статистичними  да-
ними Генеральної Прокуратури України, у 2014 р. у складі 
організованих груп учинено 1 337 кримінальних правопо-
рушень,  зокрема  7  умисних  вбивств  (0,5%  від  загальної 
кількості кримінальних правопорушень, скоєних у складі 
організованих груп). 2016 р. у складі організованих груп 
та злочинних організацій учинено 1 043 кримінальні пра-
вопорушення,  зокрема  4  умисних  вбивства  (та  замах  на 
вбивство) (0,4%). 2017 р. у складі організованих злочинних 
угруповань  вчинено  1  728  кримінальних  правопорушен-
ня, що більше, ніж 2016 р. (+ 65,7%). Умисних же вбивств 
2017 р. вчинено 2 (що становить 0,1%) [1]. Проте, незва-
жаючи на досить невеликий відсоток умисних вбивств, що 
вчинені в складі організованих злочинних угруповань, пи-
тання кваліфікації умисного вбивства, вчиненого у складі 
організованих груп і злочинних організацій, залишається 
актуальним для правозастосовної діяльності. 

Відповідно до п. 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодек-
су (далі – КК) України, кваліфікуючою ознакою умисного 
вбивства є вчинення його за попередньою змовою групою 
осіб. Згідно з абз. 1 п. 16 постанови Пленуму Верховного 
Суду України  «Про  судову  практику  в  справах  про  зло-
чини проти життя  та  здоров’я  особи» № 2  від  7  лютого 
2003  р.  [2],  учиненим  за  попередньою  змовою  групою 
осіб умисне вбивство вважається тоді, коли в позбавленні 
потерпілого життя брали участь декілька осіб (дві і біль-
ше), які заздалегідь, тобто до початку злочину, домовили-
ся про спільне його виконання. Загалом таке роз’яснення 
відповідає положенням ч. 2  ст.  28 КК, проте,  як  слушно 
зазначається в науковій літературі, формулювання «домо-
вилися про спільне його виконання» свідчить про те, що 
кожен з учасників такої групи повинен зіграти роль вико-
навця, тобто безпосередньо чи опосередковано виконати 
об’єктивну сторону складу такого злочину [3, с. 58].

Такі  ж  ознаки,  як  вчинення  умисного  вбивства  орга-
нізованою  групою  чи  злочинною  організацію,  законодав-
цем як кваліфікуючі не передбачені. Постає питання щодо 
кваліфікації  таких  випадків  вчинення  умисного  вбивства. 
Пленум Верховного Суду України в абз. 4 п. 16 постанови 
«Про судову практику в справах про злочини проти життя 
та здоров’я особи» зазначив, що умисне вбивство, вчинене 
організованою групою, також кваліфікується за п. 12 ч. 2  
ст. 115 КК. Коли група осіб, яка вчинила за попередньою 
змовою умисне вбивство, являла собою злочинну організа-
цію, озброєну банду, терористичну групу чи терористичну 
організацію, не передбачене законом воєнізоване або зброй-
не формування, організовану групу,  створену з метою те-
роризування у виправних установах засуджених чи нападу 
на адміністрацію цих установ, відповідальність учасників 
групи настає за п. 12 ч. 2 ст. 115 та за ч. 1 ст. 255, ст. 257, ч. 3 

або ч. 4 ст. 258, ч. 5 ст. 260, ст. 392 КК. У зв’язку з наве-
деним підходом можна констатувати, що, наприклад, якщо 

в  певному  складі  злочину  закріплена  така  кваліфікуюча 
ознака, як вчинення злочину групою осіб за попередньою 
змовою, то вона охоплює також і вчинення злочину орга-
нізованою групою або  злочинною організацією. З  такою 
позицією  Пленуму  Верховного  Суду  України  навряд  чи 
можна цілком погодитися. Вона лише частково відповідає 
положенням  КК.  Так,  учинення  злочину  організованою 
групою, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 67 КК, визнається різ-
новидом вчинення  злочину  групою осіб  за попередньою 
змовою,  але  більш  високого  рівня  зорганізованості,  що 
характеризується ознаками, закріпленими в ч. 2 ст. 28 КК, 
які надають їй значно більшої суспільної небезпечності. 

Фактично в постанові «Про судову практику в справах 
про злочини проти життя та здоров’я особи» запропоно-
вано використовувати так званий принцип «матрьошки», 
суть якого полягає в тому, що форма співучасті, яка перед-
бачена в наступній частині ст. 28 КК, містить всі ознаки 
форми співучасті,  зазначеної в попередній частині ст. 28 
КК,  та ще як мінімум одну додаткову ознаку. Підтриму-
ємо думку науковців, що для вирішення питання про цей 
принцип щодо форм співучасті на підставі чинного КК не-
має достатніх підстав [4, с. 152].

Аргументуємо нашу позицію на такому прикладі.
Створення злочинної організації, а також керівництво 

такою  організацією  або  участь  у  ній,  або  участь  у  зло-
чинах,  учинюваних  такою  організацією,  утворює  само-
стійний  склад  злочину,  передбачений  у  ч.  1  ст.  255  КК. 
Злочини, скоєні в складі злочинної організації, належить 
самостійно кваліфікувати за відповідними нормами за су-
купністю із ч. 1 ст. 255 КК, на що вказав і Пленум Верхо-
вного Суду України в абз. 2 п. 15 своєї постанови № 13 від 
23 грудня 2005 р. «Про практику розгляду судами кримі-
нальних справ про злочини, вчинені стійкими злочинними 
об’єднаннями». Які саме норми вважаються «відповідни-
ми»,  у  постанові  не  роз’яснюється,  але  слідча  та  судова 
практика йде шляхом кваліфікації злочинів, скоєних зло-
чинними  організаціями,  за  кваліфікуючою  ознакою  вчи-
нення  злочину  організованою  групою  (або  за  кваліфіку-
ючою ознакою вчинення злочину за попередньою змовою 
групою осіб (наприклад, п. 12 ч. 2 ст. 115 КК).

Постає питання: чи відповідає така практика закону та 
його принципам? Порівняльний аналіз ч. ч. 3 і 4 ст. 28 КК, 
в яких законодавець дав визначення організованої групи і 
злочинної організації,  їх буквальне тлумачення, дозволя-
ють  зробити висновок про те, що визначення ознак  зло-
чинної  організації  не  охоплює  визначення  організованої 
групи.

Найважливішими  об’єктивними  ознаками, що  відріз-
няють  вказані форми  злочинних  об’єднань,  є  їхній міні-
мальний кількісний склад (три і п’ять осіб) та наявність у 
злочинної організації, на відміну від організованої групи, 
ієрархічної структури. Змінивши 2008 р. кількісний склад 
злочинної організації із трьох до п’яти, законодавець зро-
бив більш істотним розмежування злочинної організації й 
організованої  групи,  остання  з  яких,  навіть  за  наявності 
ієрархічної структури, але в кількісному складі від трьох 
до чотирьох осіб, тепер не може вважатися злочинною ор-
ганізацією [5]. Але, як слушно зазначається науковцями, 
вказівка в ч. 4 ст. 28 КК на структурні частини злочинної 
організації,  а  також на наявність у  злочинної організації 
мети забезпечення функціонування інших злочинних груп 
як ознаки злочинної організації не дає підстави тлумачити 
її так, що під структурними частинами й іншими злочин-
ними групами варто розуміти організовані групи, а також 
що злочинна організація – це різновид організованої гру-
пи,  але  більш  високого  рівня  суспільної  небезпечності. 
Вона  лише  дає  підстави  робити  таке  припущення.  Оче-
видно, що структурними частинами злочинної організації 
можуть бути як організовані  групи,  так  і  групи,  які не  є 
організованими.  Імовірно,  структурними  частинами  зло-
чинних організацій можуть бути й окремі особи. Злочинні 



388

№ 6 2018
♦

групи,  функціонування  яких  забезпечує  злочинна  орга-
нізація, також можуть не мати ознак організованих груп, 
наприклад,  через  їхній кількісний склад у дві  особи або 
відсутність стійкості складу тощо [6, с. 212]. 

Окрім вказаного, відповідно до ч. 3 ст. 28 КК, ознаками 
організованої групи є: а) наявність спеціальної мети: «для 
вчинення цього та іншого (інших) злочинів»; б) наявність 
єдиного  плану  з  розподілом  функцій  учасників  групи, 
спрямованих на досягнення цього плану, що їх об’єднує; 
в) вказаний план мусить бути відомим всім учасникам ор-
ганізованої групи. 

Визначення ж  злочинної  організації  в  ч.  4  ст.  28 КК 
посилань на вказані ознаки не містить, що є додатковою 
підставою  для  твердження  про  те,  що  за  змістом  ст.  28 
КК  поняття  «злочинна  організація»  не  охоплює  поняття 
«організована група», а тому погоджуємося з думкою, що 
кваліфікація  злочинів,  учинених  злочинною  організаці-
єю,  за  нормами,  що  передбачають  кваліфікуючу  ознаку 
вчинення  злочину  організованою  групою,  є  прикладом 
необґрунтовано  розширеного  тлумачення  норм  закону 
про кримінальну відповідальність та застосування його за 
аналогією, що прямо заборонено в ч. 4 ст. 3 КК України  
[6, с. 212]. Отже, існують об’єктивні підстави для необхід-
ності переосмислення деяких законодавчих норм, зокрема 

і п. 12 ч. 2 ст. 115 КК України. У цьому контексті, хоча і не 
однозначною, проте цікавою є позиція О.С. Сотули. Так, 
науковець  зазначає,  що  груповий  суб’єкт  вбивства  має 
місце і за його вчинення організованою групою чи інши-
ми видами злочинних об’єднань. Тому, на думку дослід-
ника, згадування у відповідних нормах будь-яких інших, 
крім  групи,  злочинних  об’єднань,  нічого  не  додають  до 
кваліфікації діяння. Наявність групи сама вже є обтяжу-
ючою  обставиною,  а  ознаки  згуртованості  й  організова-
ності такого групового суб’єкта можуть послужити лише 
підставою  для  посилення  покарання  за  вчинене  умисне 
вбивство. Отже, О.С. Сотула пропонує викласти п. 12 ч. 2  
ст. 115 КК України в такій редакції: «вчинене двома або 
більше особами» [7, с. 106]. Можливо, логіка в такому під-
ході є, проте постає питання, як запропонована редакція 
п. 12 ч. 2 ст. 115 КК буде співвідноситися з визначеними  
в ст. 28 КК України формами співучасті?

Висновки. Отже,  поділяємо  позицію  науковців,  які 
наголошують на тому, що саме законодавець повинен за-
йняти більш чітку, виважену, концептуальну, системну по-
зицію щодо передбачення як кваліфікуючих ознак складів 
злочинів  певних  форм  співучасті  та  їх  співвідношення  
[4,  с.  153; 8,  с.  154]. Це,  зокрема,  стосується  і положень  
ч. 2 ст. 115 КК України.
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У статті проаналізовано стан корупції та її статистичні показники. Визначено основні причини й умови виникнення корупції, уповно-
важених суб’єктів у сфері протидії корупції. Проаналізовано думки науковців щодо існування бізнес-корупції та побутової корупції, запро-
поновано шляхи подолання корупції в Україні.

Ключові слова: корупція, корумповані відносини, боротьба з корупцією, статистичні показники корупції, суб’єкти у сфері протидії 
корупції.

В статье проанализированы состояние коррупции и ее статистические показатели. Определены основные причины и условия воз-
никновения коррупции, уполномоченных субъектов в сфере противодействия коррупции. Проанализированы мнения ученых о суще-
ствовании бизнес-коррупции и бытовой коррупции, а также предложены пути преодоления коррупции в Украине.

Ключевые слова: коррупция, коррумпированные отношения, борьба с коррупцией, статистические показатели коррупции, субъек-
ты в сфере противодействия коррупции.

The article analyzes the state of corruption, determines the statistical indicators of corruption. The main reasons and conditions for the emer-
gence of corruption, authorized actors in the field of combating corruption are determined. The opinions of scholars concerning the existence of 
business corruption and domestic corruption are analyzed, and ways of overcoming corruption in Ukraine are proposed.

Key words: corruption, corrupt relations, fight against corruption, statistical indicators of corruption, actors in the field of combating corruption.

Постановка проблеми. Корупція є однією з найакту-
альніших  соціальних  проблем  сучасності.  Деякі  дослід-
ники вважають, що корупція стала основною політичною 
проблемою нашої держави. І це дійсно так, тому що вона є 
чинником, який реально загрожує національній безпеці та 
конституційному ладу України. Це явище негативно впли-
ває на різні сторони суспільного життя: економіку, політи-
ку, управління, соціальну і правову сфери, громадську сві-
домість,  міжнародні  відносини.  Корумповані  відносини 
дедалі більше витісняють правові,  етичні відносини між 
людьми, із аномалії поступово перетворюються на норму 
поведінки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питан-
ня,  пов’язані  з  корупцією,  привертали  увагу  науковців  
Л.І. Аркуші, В.М. Вересова, А.Є. Жалинського, В.С. Жу-
равського, М.Ю. Бездольного, П.Т. Геги, Ю.Я. Касараби, 
М.І. Камлика, Р.П. Мар [1, с. 25].

Мета дослідження.  Дослідити  поняття  корупції  в 
Україні,  проаналізувавши  статистичні  показники  цього 
негативного явища, запропонувати шляхи запобігання та 
протидії корупції.

Виклад основного матеріалу. Для того, щоб детально 
дослідити питання корупції в Україні, необхідно зверну-
тися до ст. 1 Закону України «Про запобігання корупції», 
де зазначено, що корупція – це використання особою, упо-
вноваженою на виконання функцій держави або місцево-
го  самоврядування,  наданих  їй  службових  повноважень 
чи пов’язаних  із  ними можливостей  з метою одержання 
неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи при-
йняття обіцянки / пропозиції такої вигоди для себе чи ін-
ших осіб або відповідно обіцянка / пропозиція чи надання 
неправомірної  вигоди  особі,  або  на  її  вимогу  іншим фі-
зичним чи юридичним особам з метою схилити цю осо-
бу до протиправного використання наданих їй службових 
повноважень чи пов’язаних із ними можливостей [2].

Для  подолання  такого  негативного  явища  в  Україні 
діють  уповноважені  суб’єкти  у  сфері  протидії  корупції, 
ними є: органи прокуратури; органи Національної поліції; 
Національне  антикорупційне  бюро  України;  національ-

не агентство з питань запобігання корупції. Вищевказані 
органи ведуть активно роботу, спрямовану на подолання 
та  зменшення  корупції  в  державі  [2]. Проте  у  світовому 
Індексі  сприйняття  корупції  за  2017  р.  Україна  посіла  
130 місце серед 180 країн світу, про це йдеться у щоріч-
ному  рейтингу,  оприлюдненому  міжнародною  організа-
цією Transparency  International. Такий показник є досить 
високим  порівняно  з  іншими  країнами  світу  [3].  86% 
опитаних українців вважають боротьбу з корупцією про-
вальною. Представники міжнародної організації говорять 
про  те, що однією  з причин розвитку корупції  в Україні 
є  корупційна безкарність. Можливо, це дійсно  так,  адже 
притягнути винну особу за вчинення корупційного право-
порушення не так вже й легко, тут є відповідна специфіка 
доведеності вини у вчиненому кримінальному правопору-
шенні,  правильне  документування  такого  діяння  та  про-
ведення слідчих (розшукових) дій.

Думки  провідних  науковців  сходяться  на  тому,  що 
основоположними факторами процвітання корупції є со-
ціальні  умови,  властиві  для  більшості  країн  із  перехід-
ною  економікою,  до  яких  належить  і Україна. Кризовий 
стан,  у  якому  перебуває  суспільство,  впливає  на  рівень 
корупції в країні. Гучно анонсовані реформи, які так і не 
знаходять  свого  втілення  або  проводяться  непослідовно, 
впливають на те, що значна частина громадськості просто 
зневіряється у будь-яких позитивних зрушеннях як в апа-
раті державного управління, так і в системі економічних і 
соціальних відносин всередині держави. Подібна ситуація 
є  дестабілізуючою  для  загального  стану  психологічного 
спокою соціуму, унеможливлює розвиток громадянського 
суспільства, яке є високоморальною та свідомою організа-
цією суспільства.

Існує  думка,  що  вся  корупція  ділиться  на  бізнес-ко-
рупцію  і  побутову.  Бізнес-корупція  «допомагає»  робити 
бізнес, вона  існує в США, ЄС  і практично у всіх країнах 
світу.  Різниця  нашої  бізнес-корупції  та  бізнес-корупції  у 
США  тільки  в  тому, що  там  вона,  так  би  мовити,  завуа-
льована. Так, наприклад, для отримання потрібних дозво-
лів або ліцензій, для виграшу в суді, для вирішення своїх  
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бізнес-питань бізнесмен у США чи ЄС платить за безготів-
ковим розрахунком за послуги адвоката чи в консалтингову 
компанію мільйон або навіть кілька мільйонів. Всі розумі-
ють, що це  звичайний хабар,  але роблять вигляд, ніби це 
просто  плата  за  дорогу  послугу. У  цьому  разі  хабарники 
платять податки з хабарів, і всі задоволені. Саме цього хо-
чуть США та ЄС від України: щоб бізнес хабарі давав, але 
красиво, так би, мовити по-європейськи. Проте такі хабарі 
завжди більші, ніж хабарі по-українськи [4, с. 58].

Що ж до побутової корупції, то це «хабарі», які дають 
дрібному  працівникові  або  поліцейському,  щоб  приско-
рити  власні  питання.  Для  того,  щоб  побутову  корупцію 
перемогти, необхідно робити зарплату дрібних держслуж-
бовців реально великою, а ще додати великий соціальний 
пакет, який вони отримають, коли вийдуть на пенсію – тоді 
ні поліцейський, ні дрібний держчиновник не братимуть 
хабарів. Проте зараз, коли дрібні держслужбовці отриму-
ють  досить  низьку  заробітну  плату,  складно  від  них  ви-
магати,  щоб  вони  добре  виконували  свої  функціональні 
обов’язки [4, с. 27].

Упродовж травня – вересня 2018 р. в рамках проекту 
«Долучайся»  Київським  міжнародним  інститутом  соціо-
логії  (КМІС) проводилося дослідження «Стан корупції в 
Україні», що реалізується в Україні  за підтримки Агент-
ства  США  з  міжнародного  розвитку  (USAID).  У  дослі-
дженні всього було опитано 10 169 респондентів, які про-
живають у 476 населених пунктах у всіх областях України 
та в місті Києві. Більше 41% респондентів КМІС визна-
ли, що їхні сім’ї мали досвід корупції впродовж останніх  
12  місяців:  «Особисто  з  випадками  корупції  впродовж 
останніх  12  місяців  стикалися  30,6%  населення,  і  ще 
10,9% відповіли, що вони особисто не стикалися, але чле-
ни їхньої сім’ї – так. Решта 53,1% вважають, що не стика-
лися з корупцією» [5].

Дослідники звертають увагу і на те, що 36,8% респон-
дентів  у  2018  р.  стикалися  з  вимогою  «хабара»,  зверта-
ючись  до  державних  установ.  14,6% пропонували  хабар 
самі, а 17% опитаних українців використовували зв’язки 
для вирішення певних питань [5].

За оцінкою респондентів, лідерами у вимаганні «хаба-
рів»  є  вищі навчальні  заклади  (стикалися  з  вимогою ха-
бара 52,1% тих, хто контактував),  судова система  (хабар 
вимагали у 46,8%), органи, що надають дозволи (44,6%). 
Частка населення, яка декларує свою готовність відстою-
вати  власні  права  перед  чиновниками,  становить  30,6%.  
У  КМІС  наголошують,  що  це  найнижчий  показник  із  
2007 р., відколи тривають спостереження [5].

Проте незначного підвищення позиції України у рейтин-
гу,  за  словами  експертів  організації,  вдалося  досягнути  за 
рахунок того, що у 2017 р. українські антикорупційні орга-
ни направили до суду перші кримінальні провадження щодо 
підозр осіб, винних у вчинені кримінальних правопорушень, 
пов’язаних  із корупцією. Також серед причин, які  сприяли 
незначному  покращенню  позиції  України  у  рейтингу,  на-
зивають  реформу  ринку  газу,  роботу  реєстру  електронних 
декларацій, перший рік реформи державних закупівель і ви-
користання системи ProZorro. Крім того, експерти відзначи-
ли зниження рівня корупції в поліції та зменшення кількості 
випадків, коли бізнес змушений давати «хабарі» [6, с. 70].

Питання ефективного запобігання та протидії корупції 
є  однією  з  найважливіших  проблем,  які  намагається  ви-

рішити сучасна Українська держава. На державному рівні 
для  реалізації  завдання  з  викорінення  корупції  зроблено 
чимало: прийнято нове антикорупційне законодавство та 
низку нормативно-правових актів, спрямованих на запобі-
гання та протидію корупції; здійснюються наукові дослі-
дження з питань запобігання корупції та боротьби з нею; 
формується публіцистика антикорупційного характеру. Та 
незважаючи  на  весь  пройдений  шлях,  питання  корупції 
залишається основною проблемою українського суспіль-
ства,  оскільки  державні  органи  влади  мають  репутацію 
найбільш  корумпованих  інституцій  у  будь-якій  держа-
ві. Впливаючи на  суспільну мораль  і  руйнуючи  систему 
ціннісних  орієнтирів,  корупція  перешкоджає  цілісному 
формуванню ментальності нації. Більш того, давання «ха-
бара», як приклад, сприймається громадянами ледь чи не 
як єдиний засіб досягнення своєї мети. Населення просто 
не бачить іншої можливості, як давати «хабарі», тому що 
в багатьох випадках людей ставлять в такі рамки і вима-
гають  давати  гроші,  тобто  брати  участь  у  корупційних 
схемах. Тому в питанні боротьби з корупційними злочи-
нами необхідно зважати на морально-ідеологічні аспекти 
подолання кризи. Можна погодитися  з думкою науковця 
Е.С. Молдована, котрий пропонує прийняття та втілення 
в життя  певної Концепції  реалізації  морально-ідеологіч-
них антикорупційних заходів (далі – Концепція), яка може 
стати підґрунтям для формування морально-ідеологічного 
механізму боротьби з корупцією, визначить інструмента-
рій протидії корупції шляхом зміцнення морального стану 
українського  суспільства  загалом  і  його  окремих  струк-
тур,  національну  ідею  та  загальнодержавну  ідеологію 
духовного відродження  і культурного збагачення народу, 
самоусвідомлення та консолідації нації [7]. Автор Концеп-
ції  вбачає  ефективну  реалізацію  її  принципів  через  вза-
ємодію владних інституцій, високий рівень усвідомлення 
службовцями відповідальності перед суспільством, ціле-
спрямованості  інформаційних  заходів  на  свідомість  гро-
мадян,  їх  відповідності  загальним принципам державної 
антикорупційної  політики  та  заходам  іншого  характеру, 
спрямованим на запобігання та протидію корупції. Також 
у концепції визначено, що поточний і підсумковий двосто-
ронній – державний і громадський – контроль є головним 
важелем успіху реалізації та дії запропонованої Концепції.

Успішна боротьба з корупцією неможлива без підтрим-
ки громадянського суспільства. Громадянське суспільство 
сьогодні відіграє особливу роль у процесі боротьби з ко-
рупцією,  яка  не  завжди  адекватно  оцінюється  багатьма 
впливовими політичними гравцями. Зважаючи на україн-
ські реалії, конструктивна співпраця політиків, урядовців 
і громадських активістів є не тільки передумовою успіш-
ної  боротьби  з  корупцію в  суспільстві,  але  й  інструмен-
том забезпечення спадковості антикорупційної політики в 
середньо та довгостроковій перспективі та незворотності 
відповідних змін.

Висновки. Ми  вважаємо,  що  стратегічною  метою 
України має бути формування нульової толерантності сус-
пільства до корупції. Для цього необхідно змінити ідеоло-
гію та систему державного урядування таким чином, щоб 
для всіх громадян України бути чесними та моральними 
стало престижним, вигідним і безпечним – тільки в такому 
разі ми разом зможемо знизити значні статистичні показ-
ники корупції, які, на жаль, нині існують у нашій державі.
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CRIMINOLOGICAL COMPONENT IN THE STRATEGIC DOCUMENTS 
OF THE IMPLEMENTATION OF THE STATE POLICY IN THE ISSUES OF DONBASS 

DEOCUPATION (CONDITION, PROBLEMS AND PROSPECTS)
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докторант Харківського національного університету внутрішніх справ

Автором здійснено аналіз кримінологічної складової частини в стратегічних документах щодо деокупації Донбасу. Акцент зроблено 
на дослідженні Державної цільової програми відновлення та розбудови миру в Східних регіонах України (2017), Плану заходів, спрямо-
ваних на реалізацію деяких засад державної внутрішньої політики щодо окремих районів Донецької та Луганської областей, де органи 
державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження (2017), та Стратегії деокупації Донбасу «Механізм малих кроків» (2018) у 
частині наявних у них заходів із забезпечення кримінологічної безпеки на територіях Донецької та Луганської областей. На підставі про-
веденого аналізу виявлені недоліки у формуванні цих стратегічних документів. Запропоновані заходи, спрямовані на посилення в них 
кримінологічної складової частини щодо забезпечення громадської безпеки.

Ключові слова: кримінологічна безпека, стратегічні документи, деокупація Донбасу, забезпечення громадської безпеки, протидія 
злочинності.

Автор проанализировал криминологическую составляющую в стратегических документах по деоккупации Донбасса. Основное вни-
мание уделено исследованию Государственной целевой программы восстановления и построения мира в восточных регионах Украины 
(2017), Плана действий, направленных на реализацию определенных принципов государственной внутренней политики в отношении 
отдельных районов Донецкой и Луганской областей, где государственные органы временно не выполняют свои полномочия (2017), и 
Стратегии деоккупации Донбасса «Механизм малых шагов» (2018) в части закрепления в них мер по обеспечению криминологической 
безопасности на территориях Донецкой и Луганской областей. По результатам исследования был выявлен ряд недостатков, допущен-
ных при формировании данных стратегических документов. Предложены меры по усилению криминологического компонента в части 
обеспечения общественной безопасности.

Ключевые слова: криминологическая безопасность, стратегические документы, деоккупация Донбасса, общественная безопас-
ность, противодействие преступности.

The author analyzed the criminological component in strategic documents of the de-occupation of the Donbass. The main emphasis is placed 
on the research of the State Target Program of Recovery and Peace building in the Eastern regions of Ukraine (2017), the Action Plan aimed at 
implementing certain principles of the state domestic policy regarding certain districts in Donetsk and Lugansk regions, where the state authori-
ties temporarily do not fulfill their powers (2017) and the Strategy of De-occupation of the Donbass “The Mechanism of Small Steps” (2018) as 
part of their existing measures to ensure criminological security in the territories of Donetsk and Lugansk regions. According to the results of the 
research, the existing deficiencies were identified during the formation of these strategic documents, and measures were proposed to strengthen 
the criminological component in their part in providing public safety.

Key words: criminological safety, strategic documents, de-occupation of the Donbass, public safety, counteraction of crime.

Постановка проблеми. За  сучасних  умов  реалізації 
державної політики у сфері національної безпеки одним 
зі стратегічних її напрямів залишається вирішення питан-
ня поновлення територіальної цілісності України, а також 
вжиття  заходів,  спрямованих  на  деокупацію  та  інтегра-
цію окремих територій Донецької та Луганської областей 
(далі – Донбас або східні регіони). Цей процес є складним 
і багатогранним і включає в себе необхідність розв’язання 
політичних, економічних, соціальних, культурних, ідеоло-
гічних,  екологічних  та  інших  безпекових  питань1. Щодо 
останнього, то воно полягає у забезпеченні кримінологіч-
ної безпеки. Сам процес досягнення миру на Сході Укра-
їни буде пов’язаний не тільки із поновленням державного 
контролю  на  кордоні  з  Російською  Федерацією  (далі  – 
РФ), а і з відновленням роботи органів державної влади, 
територіального  самоврядування,  а  також  забезпечення 
громадської (публічної) безпеки та порядку. Останнє є ба-
гатоаспектною діяльністю як загальних, так і спеціальних 
суб’єктів протидії злочинності.

За  час  збройної  агресії  РФ  поступово  створюються 
відповідні  державні  механізми  подолання  її  негативних 
наслідків, а також відновлення та інтеграції Донбасу. За-
1 Попередні наслідки збройного конфлікту. Йдеться про понад 10,3 тис. заги-
блих, понад 24,5 тис. поранених і близько 1,3 тис. зниклих безвісти серед ци-
вільного населення та комбатантів, втягнення до 45 тис. українців у діяльність 
збройних формувань і понад 346 тис. – у діяльність самопроголошених органів 
окупаційної влади, переміщення в межах та за межі України близько 2,7 млн 
громадян [1].

раз  залишається  актуальним  розроблення  та  реалізація 
стратегічних  і  програмних  документів  із  відновлення  та 
інтеграції цієї  території,  включно  із  тими,  які  сьогодні  є 
тимчасово окупованими РФ. Важливе значення у форму-
ванні таких документів має закріплення напрямів і заходів 
із забезпечення кримінологічної безпеки, реалізація яких 
спрямована  безпосередньо  або  опосередковано  на  міні-
мізацію  рівня  реальних  і  потенційних  кримінальних  за-
гроз, що впливає на стан захищеності особи, суспільства, 
держави від протиправних діянь та створення безпекових 
умов для  їх розвитку. Проте у формуванні  таких страте-
гічних і програмних документів не завжди дотримується 
їх внутрішня узгодженість, відображається повнота й ак-
туальність  заходів,  спрямованих  на  досягнення  головної 
мети, виникають складнощі, пов’язані з урахуванням від-
повідних прогностичних оцінок розвитку  соціально-еко-
номічної, політичної ситуацій, а також стану національної 
безпеки тощо.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Зазначи-
мо, що питанням формування політики протидії  злочин-
ності,  розроблення  стратегії  та  програмування  протидії 
злочинності  як  на  державному,  так  і  на  регіональному 
рівні приділяли увагу в своїх працях такі вітчизняні вче-
ні,  як:  О.М.  Бандурка,  В.І.  Борисов,  В.С.  Батиргареєва,  
В.В. Голіна, Л.М. Давиденко, І.М. Даньшин, О.М. Джужа, 
А.П. Закалюк, А.Ф. Зелінський, О.Г. Кальман, М.М. Клю-
єв, В.В. Коваленко, М.В. Костицький, М.Г. Колодяжний, 
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О.М. Костенко, О.Г. Кулик, О.М. Литвак, О.М. Литвинов, 
С.Ю. Лукашевич, П.П. Михайленко, В.В. Сташис, В.Я. Та-
цій, В.О. Туляков, В.І. Шакун та ін.

Проте  дослідження  кримінологічної  складової  час-
тини  в  стратегічних  і  програмних  документах  із  питань 
деокупації Донбасу сьогодні є малодослідженими. Окре-
мі аспекти цього питання розглядалися В.М. Бесчастним 
у  докторській  дисертації  «Теорія  та  практика  криміно-
логічного  забезпечення  протидії  злочинності  в  Україні»  
(Харків, 2018)  [2, с. 60–64], Ю.Б. Данильченком у моно-
графії  «Тероризм:  феномен,  детермінація,  протидія»  [3], 
С.А.  Мозолем  у  монографії  «Кримінологічна  безпека  в 
Україні» [4].

Метою статті є визначення стану забезпечення кримі-
нологічної складової частини в стратегічних документах 
реалізації державної політики з питань деокупації Донба-
су,  виявлення  відповідних  недоліків  щодо  узгодженості 
стратегічних документів між собою та розробка обґрунто-
ваних пропозицій, спрямованих на їх усунення.

Виклад основного матеріалу. У цій статті проаналізу-
ємо наявні державні стратегічні документи (стратегії, про-
грами,  закони, плани),  які  стосуються питань деокупації 
Донбасу на предмет передбачення в них кримінологічної 
складової частини. До останньої ми відносимо розв’язання 
питань,  спрямованих  на  стабілізацію  криміногенної  об-
становки,  забезпечення  публічної  (громадської)  безпеки, 
профілактичну роботу з населенням у напрямі порозумін-
ня  та  примирення  (зниження  ступеня ненависті  один  до 
одного), зниження впливу загальносоціальних факторів на 
криміногенну обстановку в східних регіонах України.

У  ЗМІ,  наукових  публікаціях,  виступах  Президента 
України,  Голови  Уряду,  української  політичної  еліти  та 
громадськості  не  раз  говорилося  про  необхідність  вирі-
шення питання Донбасу,  а  саме деокупації  її  територій,  а 
також  відновлення  та  розбудови миру  на  цих  територіях. 
Це питання  складне  і  залежить  від  багатьох чинників,  як 
внутрішніх, так  і  зовнішніх, а також від бажання та полі-
тичної волі  головних  геополітичних «акторів»  (США, Ні-
меччини, Франції, Великої Британії, РФ). Щодо України, то 
наша країна чітко визначила курс на деокупацію окремих 
територій Донецької та Луганської областей, відновлення в 
них миру та підтримання його. Останнє відображене в низ-
ці державних стратегічних документів,  а  саме у: 1) Стра-
тегії сталого розвитку «Україна – 2020» (12 січня 2015 р.) 
[5];  2)  Програмі  діяльності  Кабінету  Міністрів  України  
(14 грудня 2014 р.) [6]; 3) Законі України «Про особливості 
державної політики  із  забезпечення державного  суверені-
тету України на тимчасово окупованих територіях у Доне-
цькій та Луганській областях» (18 січня 2018 р.) [7]; 4) Дер-
жавній цільовій програмі відновлення та розбудови миру в 
Східних регіонах України (13 грудня 2017 р.) [8]; 5) Плані 
заходів, спрямованих на реалізацію деяких засад державної 
внутрішньої політики щодо окремих районів Донецької та 
Луганської областей, де органи державної влади тимчасо-
во не здійснюють свої повноваження (11 січня 2017 р.) [9];  
6)  Середньостроковому  плані  пріоритетних  дій  Уряду  до 
2020 р. (03 квітня 2017 р.) [10]; 7) Стратегії деокупації Дон-
басу «Механізм малих кроків», анонсованій МВС України 
(07 червня 2018 р.) [11]; 8) Стратегії національної безпеки 
України (26 травня 2015 р.) [12].

Далі розглянемо зміст кримінологічної складової час-
тини у вищевказаних документах і їх узгодженість між со-
бою, враховуючи хронологію їх прийняття.

Так,  у  Стратегії  сталого  розвитку  «Україна  –  2020» 
(2015) закріплено вектор безпеки, спрямований на розвиток 
спроможності держави захистити свої кордони та суверені-
тет. Акцентується на необхідності проведення реформ сек-
тору національної безпеки, правоохоронної сфери та сфери 
протидії корупції. Водночас у документі чітко не конкрети-
зується безпековий напрям щодо деокупації Донбасу, про-
тидії злочинності, стабілізації криміногенної обстановки та 

забезпечення громадської безпеки. На нашу думку, останнє 
також впливає на сталий розвиток країни [5].

Проте Програма діяльності Кабінету Міністрів Украї-
ни (2014–2015), навпаки, більш чітко відображає спрямо-
ваність країни на відновлення територіальної цілісності та 
відбудову Донбасу. Зокрема, Програмою передбачається: 
1)  розроблення Державної  стратегії  з  відновлення  ціліс-
ності України,  інтеграції  окупованих  територій,  забезпе-
чення  дотримання  прав  внутрішньо  переміщених  осіб  і 
громадян України, які проживають на тимчасово окупова-
ній території України та на тимчасово не контрольованій 
українською владою території в районі проведення анти-
терористичної операції; 2) забезпечення ефективної коор-
динації діяльності органів виконавчої влади щодо забезпе-
чення дотримання прав і свобод внутрішньо переміщених 
осіб і громадян України, котрі проживають на тимчасово 
окупованій  території України  та на  тимчасово не  контр-
ольованій українською владою території в районі прове-
дення антитерористичної операції  [6]. Але слід зауважи-
ти, що станом на лютий 2019 р. такий окремий документ, 
як «Державна стратегія з відновлення цілісності України, 
інтеграції  окупованих  територій»  не  затверджений,  хоча 
окремі аспекти цієї стратегії відображені в інших страте-
гічних документах, які розглянемо далі.

Зокрема,  в  Стратегії  національної  безпеки  України 
(2015) одним зі стратегічних завдань політики національ-
ної безпеки також визначено саме відновлення територі-
альної  цілісності  України  та  цілісності  демократичних 
інститутів  на  всій  її  території,  реінтеграцію  тимчасово 
окупованих  територій  після  їх  звільнення.  Проте  кримі-
нологічна складова частина реалізації цього  завдання не 
розкривається  й  обмежується  здебільшого  визначенням 
напрямів реформування правоохоронних органів, а також 
визначенням  окремих  пріоритетів  забезпечення  еконо-
мічної  безпеки  (протидії  організованій  економічній  зло-
чинності),  інформаційної  безпеки  (протидії  інформацій-
ним операціям проти України, маніпуляціям  суспільною 
свідомістю і поширенню спотвореної інформації, захисту 
національних цінностей і зміцненню єдності українського 
суспільства), забезпеченню кібербезпеки і безпеки інфор-
маційних  ресурсів  (моніторингу  кіберпростору  з  метою 
своєчасного  виявлення,  запобігання  кіберзагрозам  і  їх 
нейтралізації) [12].

Що ж до Плану заходів, спрямованих на реалізацію де-
яких засад державної внутрішньої політики щодо окремих 
районів Донецької та Луганської областей, де органи дер-
жавної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження 
(січень 2017 р.), то цим документом (далі – План) визна-
чаються  два  стратегічні  завдання Міністерствам,  іншим 
ЦОВВ,  Донецькій  і  Луганській  облдержадміністраціям:  
1) виконувати завдання Плану щодо заходів із дотриман-
ням  вимог  законодавства  з  протидії фінансуванню  теро-
ризму та недопущення дій, спрямованих на зміну кордонів 
чи територіальної цілісності України; 2) запобігати та не 
допускати будь-які дії, спрямовані на легітимізацію неза-
конних збройних формувань чи терористичних організа-
цій, що перебувають на території окремих районів Доне-
цької та Луганської областей, де органи державної влади 
тимчасово  не  здійснюють  свої  повноваження  [9].  Також 
Планом передбачено 14 напрямів, за якими реалізуються 
відповідні групи заходів зі стабілізації ситуації на Донба-
сі,  переважно  соціального,  економічного,  гуманітарного, 
культурного, духовного, правового характеру. Крім цього, 
в ньому закріплені заходи, спрямовані на протидію окре-
мим видам  злочинів  і  стабілізацію криміногенної  обста-
новки, що складає кримінологічну складову частину в цьо-
му документі. Зокрема, заходи спрямовані на: 1) зниження 
рівня  корупції  серед  військовослужбовців  і  працівників 
правоохоронних  і  спеціальних  органів,  які  забезпечують 
встановлений режим перетину лінії зіткнення громадяна-
ми та переміщення  товарів  через  лінію  зіткнення;  2)  за-
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безпечення  гарантованих  Конституцією  України  прав  і 
свобод  громадян  на  основі  впровадження  європейських 
стандартів  соціального  захисту,  підвищення  якості  соці-
альних послуг; 3)  забезпечення  здійснення  заходів щодо 
захисту дітей від негативного впливу збройного конфлік-
ту, протидії торгівлі дітьми під час збройного конфлікту, 
в т. ч. проведення широкої інформаційно-роз’яснювальної 
роботи стосовно захисту дітей від участі у воєнних діях і 
збройних конфліктах [9].

Проте слід зауважити, що серед заходів відсутні ті, які 
спрямовані на: протидію фінансуванню тероризму (остан-
нє  визначене Планом як пріоритетне  завдання),  забезпе-
чення громадської безпеки та протидію злочинності. Вод-
ночас Планом, у позитивному сенсі, передбачені  заходи, 
спрямовані  на  ранню профілактику  проявів  сепаратизму 
і відновлення повноцінного діалогу між представниками 
різних  соціальних  та  етнічних  груп,  забезпечення  ство-
рення  умов  для  формування  толерантного  суспільства 
(зниження  рівня  загострення  протиріч  серед  мешканців 
Донбасу  на  політичному,  ідеологічному,  релігійному  та 
мовному ґрунті – виділено мною – О. Т.)

Щодо  середньострокового  Плану  пріоритетних  дій 
Уряду до 2020 р.  (квітень 2017 р.)  [10], то цей документ 
(далі – План Уряду), хоча і базується на Програмі діяльнос-
ті Уряду та Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», 
не має узгодженості з Планом (січень 2017 р.) та Страте-
гією  національної  безпеки України  (2015),  які  розгляда-
лися вище. У ньому переважно висвітлюється виконання 
Державної  цільової  програми  відновлення  та  розбудови 
миру у східних регіонах України (котра була затверджена 
з запізненням – у грудні 2017 р.). Що ж до забезпечення 
громадської безпеки та громадського порядку, то в Плані 
Уряду зроблено акцент виключно на реформуванні та роз-
витку НГУ2. Тим самим поза увагою залишається реформа 
МВС України, НПУ, яку визначено як один із пріоритетів у 
Стратегії національної безпеки України (2015). НПУ є од-
ним з основних суб’єктів у частині забезпечення публіч-
ного порядку та безпеки  згідно  з Законом України «Про 
Національну поліцію».

Державна  цільова  програма  відновлення  та  розбудо-
ви  миру  в  Східних  регіонах  України  (грудень  2017  р.), 
на  відміну  від  Плану  (січень  2017  р.),  передбачає  захо-
ди,  які  реалізуються  тільки  на  підконтрольних  Україні 
територіях  Донбасу, що  не  відповідає  назві  самого  про-
грамного  документа  та  напряму  реалізації  Програми  ді-
яльності Уряду (2014–2015) в частині відновлення ціліс-
ності України, інтеграції окупованих територій [8]. Проте 
в цьому документі (далі – Програма грудня 2017 р.) більш 
ретельно  відображена  реалізація  державної  політики  в 
означеному напрямі. Так, зокрема, для досягнення голов-
ної  мети  Програми  визначається  реалізація  комплексу 
взаємопов’язаних  заходів  за  трьома  стратегічними  ком-
понентами:  1)  відновлення  критичної  інфраструктури  й 
основних соціальних послуг; 2) економічного відновлен-
ня; 3) підвищення соціальної стійкості, розбудови миру та 
громадської безпеки.

На  наш  погляд,  третій  стратегічний  компонент  Про-
грами  має  безпосередній  кримінологічний  вплив  на 
нормалізацію  стану  кримінологічної  безпеки  в  східних 
регіонах  країни  і  передбачає  реалізацію  програмних  за-
ходів за шістьма напрямами: «Вироблення механізму до-
сягнення  згуртованості,  соціальної  єдності  та  відбудови 
довіри»,  «Сприяння  культурному  діалогу  та  вихованню 
толерантності»,  «Посилення  ролі  інститутів  громадян-
ського суспільства в регіонах, постраждалих від збройно-
го конфлікту», «Забезпечення психологічної та соціальної 
2  Скорочення,  які  використовуються  в  тексті:  Національна  гвардія  України 
(НГУ), Національна поліція України  (НПУ), Служба безпеки України  (СБУ), 
Державна  прикордонна  служба  України  (ДПСУ),  Міністерство  внутрішніх 
справ  України  (МВС  України),  Верховна  Рада  України  (ВРУ), Міністерство 
з  питань  тимчасово  окупованих  територій  та  внутрішньо  переміщених  осіб 
(МТОТ).

підтримки населення, яке постраждало від збройного кон-
флікту», «Розвиток місцевого самоврядування в контексті 
децентралізації, створення самодостатніх територіальних 
громад, здатних до саморозвитку», «Захист населення, що 
постраждало від збройного конфлікту. Громадська безпе-
ка. Доступ до правосуддя» [8].

Водночас  вивчення  запропонованих  у Програмі  п’яти 
груп  заходів,  спрямованих  на  реалізацію  останнього  на-
пряму,  дає  підстави  стверджувати  про  наявність  у  цій 
частині  певних прогалин,  пов’язаних  із  залишенням поза 
увагою низки  важливих  заходів,  спрямованих на  забезпе-
чення  громадської безпеки та доступу до правосуддя. Зо-
крема, в частині забезпечення громадської безпеки та про-
тидії  злочинності  не  передбачені  заходи,  спрямовані  на:  
1) подолання проявів сепаратизму та тероризму (широкого 
розповсюдження  програмного  напряму  «На  тебе  чекають 
вдома», виявлення осіб, причетних до НЗФ за сприянням 
місцевого населення в межах запровадженої системи соці-
ального партнерства, недопущення фактів потрапляння на 
тимчасово непідконтрольну  територію осіб,  які перебува-
ють в активному розшуку за вчинення злочинів), незакон-
ного обігу зброї, наркотиків, на профілактику корупційних 
проявів; 2) підвищення кваліфікації правоохоронців, зокре-
ма шляхом проведення тренінгів  і навчання поліцейських 
новим методикам з охорони публічного порядку та безпеки 
в  умовах  збройного  конфлікту;  3)  забезпечення ширшого 
використання правоохоронними органами новітніх техніч-
них засобів дистанційного виявлення наркотичних засобів, 
вибухових речовин, осіб, які перебувають у розшуку. Також 
щодо  розглядуваного  напряму  Програми  є  зауваження  і 
стосовно суб’єктів, визначених у ній для реалізації відпо-
відного комплексу заходів із забезпечення громадської без-
пеки. Так, як окремі суб’єкти такого забезпечення взагалі не 
визначені НГУ, ДПСУ, СБУ. Також забезпечення належного 
стану громадської безпеки чомусь не передбачене як очіку-
ваний результат реалізації цієї Програми.

Щодо забезпечення доступу до правосуддя як складо-
вої частини стратегічного програмного напряму «Соціаль-
на стійкість, розбудова миру», то в цьому аспекті в Про-
грамі взагалі жодних конкретних заходів не передбачено, 
окрім загального, спрямованого на розвиток спроможнос-
ті  правоохоронних  органів  у  сфері  забезпечення  дотри-
мання міжнародного гуманітарного права і зобов’язань у 
галузі прав людини у зв’язку зі злочинами і насильством, 
пов’язаними  зі  збройним  конфліктом. Як  виконавців  ре-
алізації  останнього  заходу  Програмою  визначено  тільки 
МТОТ, а інші суб’єкти, зокрема правоохоронні органи, за-
лишені поза увагою [8].

У цьому разі Програма потребує внесення змін і допо-
внень, у т. ч. щодо розробки окремих законодавчих доку-
ментів. Може йтися про прийняття проекту Закону Украї-
ни «Про засади державної політики захисту прав людини 
в умовах подолання наслідків збройного конфлікту», який 
26 січня 2018 р. був розроблений Українською Гельсінської 
спілкою з прав людини [1]. Також окремі заходи, передба-
чені в цьому законопроекті, доцільно було б відобразити і 
в Програмі, зокрема заходи, спрямовані на: 1) запобігання 
подальшій дискримінації громадян України, котрі прожи-
вають на окупованих територіях, і внутрішньо переміще-
них осіб під час реалізації їх прав і свобод, гарантованих 
Конституцією України та іншими законами, в т. ч. міжна-
родними договорами, згода на обов’язковість яких надана 
ВРУ;  2)  встановлення  засад  політичної,  кримінальної  та 
іншої  відповідальності  осіб,  які  вчиняли  воєнні  злочини 
чи злочини проти людяності, сприяли окупації, захоплен-
ню органів державної влади та місцевого самоврядування, 
а також осіб, залучених у діяльність органів окупаційної 
влади;  підстави  звільнення  від  відповідальності,  катего-
рії  осіб,  щодо  яких  можливе  застосування  амністії  (за-
конопроекти № 6170 від 09 березня 2017 р., № 7425 від  
20 грудня 2017 р., № 7425-1 від 28 грудня 2017 р., № 7426 
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від 20 грудня 2017 р., № 9438 від 20 грудня 2018 р.: про 
переслідування за прояви колабораціонізму та посилення 
відповідальності за державну зраду, «Про прощення», про 
забезпечення гармонізації кримінального законодавства з 
положеннями міжнародного права) [13–18]; 3) запобіган-
ня  будь-яким  незаконним  переслідуванням  громадян  за 
політичними мотивами.

Суттєвим кроком держави на шляху до формування по-
літики  в  напрямі  деокупації Донбасу  стало  прийняття  18 
січня 2018 р. Закону України «Про особливості державної 
політики із забезпечення державного суверенітету України 
на  тимчасово  окупованих  територіях  у  Донецькій  та  Лу-
ганській областях» (далі – Закон) [7]. Фактично з 01 травня 
2018 р. замість режиму проведення АТО було запровадже-
но проведення Операції об’єднаних сил (далі – ООС). Від-
повідно до ст. 4 Закону однією з головних цілей державної 
політики в цьому напрямі є захист прав, свобод і законних 
інтересів фізичних і юридичних осіб. Для досягнення цієї 
мети до сил ООС залучено низку правоохоронних органів, 
зокрема НПУ, НГУ, ДПСУ, ДФСУ, СБУ. Ці суб’єкти забезпе-
чують досягнення мети під час здійснення заходів із забез-
печення національної безпеки й оборони, відсічі та стриму-
вання збройної агресії Російської Федерації.

Щодо  кримінологічної  складової  частини  реалізації 
державної  політики  у  цьому  напрямі,  то  вона  полягає  у 
вжитті відповідними суб’єктами (правоохоронними орга-
нами) заходів, спрямованих на підтримання правопорядку, 
а  точніше  забезпечення  публічної  (громадської)  безпеки 
та порядку як складової частини національної безпеки як 
у зоні безпеки, так і в районі проведення бойових дій (на 
території, прилеглій до лінії розмежування). Виходячи зі 
змісту ст. 5, 6, 8 Закону, в зонах безпеки, прилеглих до ра-
йону бойових дій, діє особливий порядок, що передбачає 
надання органам сектору безпеки й оборони, іншим дер-
жавним органам України спеціальних повноважень, необ-
хідних для здійснення заходів із забезпечення національ-
ної  безпеки  й  оборони,  відсічі  та  стримування  збройної 
агресії Російської Федерації. Сьогодні, наприклад, у меж-
ах цього Закону підрозділи НПУ, введені до складу ООС, 
здійснюють  заходи,  спрямовані  на:  виявлення  осіб,  при-
четних  до  діяльності  НЗФ,  протидію  незаконному  обігу 
зброї,  наркотиків,  профілактику  терористичних  проявів, 
виявлення осіб, котрі вчинили злочини та перебувають у 
розшуку, охорону громадських місць, тощо.

Проте слід відзначити, що розробка та прийняття цьо-
го Закону не вплинули на Державну цільову програму від-
новлення та розбудови миру в Східних регіонах України, 
що є свідчення недоліків  застосування програмно-цільо-
вого методу.

Більш  детальним  щодо  висвітлення  кримінологічної 
складової  частини  є  Стратегія  деокупації  Донбасу  «Ме-
ханізм малих кроків», анонсована МВС України 07 черв-
ня  2018  р.  (далі  –  Стратегія МВС України).  Хоча  серед 
необхідних  кроків  (11)  чітко  не  виділено  забезпечення 
громадської безпеки та правопорядку, але він зазначаєть-
ся як необхідна складова частина у разі введення мирот-
ворчої місії та відновлення роботи державних інститутів 

[11]. Так, у межах реалізації зазначених кроків у напрямі 
безпеки  і  правопорядку  зазначається  про  необхідність:  
1) спільного патрулювання у звільнених населених пунк-
тах, яке відбувається за участю миротворців, української 
поліції та представників місцевих територіальних громад; 
2) повернення української правової системи та проведен-
ня місцевих виборів на звільненій території відповідно до 
законодавства України.

Також, як і в проекті Закону України «Про засади дер-
жавної політики захисту прав людини в умовах подолання 
наслідків збройного конфлікту», у Стратегії МВС України 
зроблено акцент на формуванні правового поля для врегу-
лювання  конфлікту,  який полягатиме  в  ухваленні  пакету 
законодавчих  актів, що сприяють відновленню територі-
альної цілісності України. У їх числі закони «Про амніс-
тію», «Про колаборантів».

Водночас  зіставлення  цієї  Стратегії  МВС  України  з 
іншими  стратегічними  документами,  які  були  нами  роз-
глянуті, показує, що заходи (або «малі кроки»), визначені 
в ній, переважно узгоджуються з напрямами та заходами 
цих документів і доповнюють один одного. Проте кримі-
нологічна  складова  частина  щодо  забезпечення  громад-
ської безпеки та порядку (протидії злочинності) потребує 
більшої конкретизації.

Висновки. Підсумовуючи вище викладене, слід зазна-
чити про основні недоліки розглянутих нами стратегічних 
документів:

Відсутність  послідовності  в  розробці  та  прийнятті 
стратегічних документів щодо деокупації Донбасу та не-
дотримання певної ієрархії стратегічних документів. Так, 
сьогодні фактично немає документа «Державної стратегії 
з  відновлення  цілісності  України,  інтеграції  окупованих 
територій»,  хоча  його  розробка  передбачена Програмою 
діяльності  Уряду.  На  підставі  останнього  доцільно  було 
формувати  і  Державну  цільову  програму  відновлення 
та  розбудови миру  в Східних  регіонах України  (грудень  
2017 р.), але з розширенням сфери її дії на тимчасово оку-
повані території Донбасу.

Наявність  неузгодженості  окремих  стратегічних  на-
прямів із комплексом заходів, який пропонується реалізу-
вати для забезпечення кримінологічної безпеки на Донба-
сі, як у державних стратегіях, так і в програмах і планах.

Відсутність у більшості стратегічних документів окре-
мого напряму із забезпечення громадської безпеки та по-
рядку на шляху до деокупації та інтеграції Донбасу. Кри-
мінологічна складова частина в стратегічних документах 
із  деокупації  Донбасу,  хоч  і  представлена  частково,  має 
розрізнений  характер  і  потребує  уточнення  та  доповне-
ння. Це  стосується  і  необхідності  закріплення  в цих до-
кументах  ширшого  кола  суб’єктів,  які  залучаються  для 
реалізації кримінологічної складової частини (НПУ, НГУ, 
ДПСУ, СБУ).

Залежність ефективності реалізації стратегічних доку-
ментів, в т. ч.  і  її кримінологічної складової частини, від 
передбачення  імовірних  сценаріїв  розвитку  ситуації  на 
Донбасі,  та  своєчасності  корегування  стратегії  і  тактики 
протидії злочинності.
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КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ ЗМІСТ СУКУПНОСТІ ЗЛОЧИНІВ: ОКРЕМІ МІРКУВАННЯ

CRIMINAL LEGAL CONTENT OF COMPLAINTS OF CRIME: SPECIFIC CHALLENGES
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Проаналізовано поняття сукупності злочинів за Кримінальним кодексом України. Проаналізовано види сукупності злочинів і наведені 
окремі міркування щодо співвідношення реальної та ідеальної сукупності злочинів із повторністю злочинів.

Ключові слова: сукупність злочинів, ідеальна сукупність злочинів, реальна сукупність злочинів, повторність злочинів.

Проанализированы понятия совокупности преступлений по Уголовному кодексу Украины. Проанализированы виды совокупности 
преступлений и приведены отдельные соображения о соотношении реальной и идеальной совокупности преступлений с повторяемо-
стью преступлений.

Ключевые слова: совокупность преступлений, идеальная совокупность преступлений, реальная совокупность преступлений, по-
вторность преступлений.

The concept of the totality of crimes under the Criminal Code of Ukraine is analyzed. The types of aggregate of crimes are analyzed and 
certain considerations concerning the correlation of the real and perfect set of crimes with repetition of crimes are given.

Key words: totality of crimes, perfect set of crimes, real set of crimes, repetition of crimes.

Постановка проблеми.  У  розділі VII  Загальної  час-
тини  КК  України  «Повторність,  сукупність  та  рецидив 
злочинів» визначено нормативний зміст вказаних проявів 
множинності  злочинів  і  встановлено  деякі  особливості 
кримінальної відповідальності за них. Однак, як зазначено 
у науці кримінального права, кримінально-правовий зміст 
різних  форм  множинності  злочинів  законодавець  сфор-
мулював  так, що  деякі  з  цих форм  не  виключають  одна 
одну  [1, с. 540; 7,  с. 79]. Наприклад, формулювання, яке 
міститься у ч. 1 ст. 33 КК України – «сукупністю злочинів 
визнається  вчинення  особою  двох  або  більше  злочинів, 
передбачених різними статтями або різними статтями або 
різними частини однієї статті…», – дає підставу віднести 
таку  ознаку  до  повторності  злочинів,  адже  повторність 
також може бути утворена  завдяки поєднанню двох зло-
чинів,  передбачених  різними  статтями  або  різними  час-
тинами однієї статті. Відповідно вчинені особою злочини 

одночасно можуть  утворювати  сукупність  і  повторність. 
Така ситуація створює труднощі у кваліфікації  злочинів. 
Окрім  цього, щодо  цілої  низки  питань  реалізації  сукуп-
ності, повторності і рецидиву злочинів у науці криміналь-
ного права є діаметрально протилежні позиції, а практика 
застосування норм допускає помилки.

Стан дослідження. У  науці  кримінального  права 
вчення про сукупність злочинів не є новим. Вагомий вне-
сок  у  вирішення  проблем  кримінально-правової  харак-
теристики  сукупності  злочинів  зробили  у  своїх  працях 
такі науковці, як: О.О. Дудоров, І.О. Зінченко, М.Й. Кор-
жанський,  П.К.  Кривошеїн,  Г.Г.  Криволапов,  В.П.  Мал-
ков,  Д.М. Молчанов,  В.О.  Навроцький,  Т.І.  Созанський,  
А.А.  Стрижевська  та  ін.  Проте  в  теорії  кримінального 
права  питання щодо  поняття  сукупності  злочинів,  її  ви-
дів, правил кваліфікації,  відмежування від  суміжних по-
нять завжди були дискусійними  і дотепер багато з них є 
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спірними і не до кінця з’ясованими та потребують нового 
підходу до їх вирішення.

Метою статті є встановлення кримінально-правового 
змісту сукупності злочинів.

Виклад основних положень. У ст. 33 КК України за-
значено,  що  сукупністю  злочинів  визнається  вчинення 
особою двох або більше злочинів, передбачених різними 
статтями або різними частинами однієї  статті Особливої 
частини КК, за жоден з яких її не було засуджено. Не вра-
ховуються  злочини,  за  які особу було  звільнено від кри-
мінальної відповідальності за підставами, встановленими 
законом.

У кримінально-правовій літературі зазначається: щоб 
встановити  наявність  сукупності  злочинів,  необхідно 
з’ясувати, що:

а) суб’єкт злочину одноособово або у співучасті з  ін-
шими  суб’єктами  злочину  вчинив  два  чи  більше  само-
стійних одиничних злочинів. Можливе найрізноманітніше 
поєднання таких злочинів, вони можуть бути закінченими 
чи незакінченими, умисними чи необережними, простими 
або  ускладненими  (триваючими,  продовжуваними,  скла-
деними (складними), злочинами, що кваліфікуються за на-
слідками) тощо. Так, особа може вчинити два або більше 
простих одиничних злочинів або один простий, а другий –  
триваючий  чи  продовжуваний.  Організована  група,  на-
приклад, може вчинити два ускладнених злочини або про-
стий і ускладнений злочини тощо;

б) кожен із цих злочинів передбачений окремою стат-
тею Особливої частини КК, тобто кількість статей, за яки-
ми кваліфікуються діяння особи, дорівнює кількості вчи-
нених нею злочинів. Іноді можлива сукупність злочинів, 
передбачених різними частинами однієї статті Особливої 
частини КК,  якщо ці частини передбачають різні  само-
стійні склади злочинів, а не кваліфікуючі ознаки одного 
складу  злочину  (наприклад,  ч.  1  і  4  ст.  358 КК містять 
два самостійні одиничні злочини: а) підроблення посвід-
чення  або  іншого  офіційного  документа  і  б)  викорис-
тання  завідомо  підробленого  документа).  Окрім  цього, 
відповідно до абз. 2 п. 8 постанови ПВСУ від 04 червня  
2010 р. № 7 «сукупність можуть утворювати також зло-
чини,  передбачені  однією  і  тією  ж  статтею  або  части-
ною статті Особливої частини КК, якщо: 1) вони вчине-
ні неодночасно  і за наступний злочин новою редакцією 
відповідної статті чи частини статті Особливої частини 
КК передбачено новий  за  своїм  змістом склад  злочину;  
2) вони вчинені неодночасно  і  за наступний злочин но-
вою редакцією відповідної статті чи частини статті Осо-
бливої  частини  КК  посилено  кримінальну  відповідаль-
ність;  3)  вчинені  злочини  мають  різні  стадії;  4)  було 
вчинено закінчений замах на злочин і незакінчений замах 
на  злочин;  5)  один чи декілька  злочинів  особа  вчинила 
самостійно (одноособово) чи була його (їх) виконавцем 
(співвиконавцем), а інший (інші) вчинила як організатор, 
підбурювач чи пособник; 6) один злочин особа вчинила 
як організатор, підбурювач чи пособник, а при вчиненні 
іншого була іншим співучасником»;

в) всі злочини, що входять у сукупність, повинні бути 
вчинені  до  засудження  суб’єкта  (постановлення  обвину-
вального вироку суду), принаймні за один із них;

г) не спливли строки давності притягнення суб’єкта до 
кримінальної відповідальності як мінімум за один із двох 
злочинів, що становлять сукупність;

д)  для  кваліфікації  множинності  злочинів  як  сукуп-
ності  не можна  враховувати  злочин,  який  було  декримі-
налізовано або за вчинення якого особу було звільнено від 
кримінальної  відповідальності  за підставами,  встановле-
ними законом (наприклад, у зв’язку з дійовим каяттям, за-
кінченням строків давності тощо) [2, с. 261–264].

Отже,  можна  сказати,  що  ознаками  сукупності  
злочинів є:

– вчинення двох окремих злочинів;

– кожен зі злочинів зберігає кримінально-правове зна-
чення;

– за жоден зі злочинів особа не була засуджена;
–  вчинені  злочини,  передбачені  окремими  статтями 

(частинами статей) Особливої частини КК.
Традиційно в науці кримінального права виділяють ре-

альну й ідеальну сукупність злочинів. Оскільки реальна та 
ідеальна сукупність злочинів є її видами, то вони характе-
ризуються такими ж ознаками, що і сукупність злочинів, а 
також своїми видовими ознаками.

У спеціальній літературі під ідеальною сукупністю ро-
зуміють випадки, коли особа одним діянням вчиняє одно-
часно два і більше злочини [3, с. 10]. Тобто особливою її 
ознакою є кількість діянь, а саме два або більше злочинів 
вчиняються одним і тим же діянням. Діяння, що утворює 
ідеальну сукупність злочинів, може складатися як з одного 
руху (фізичної дії), так і з декількох рухів (фізичних дій), 
об’єднаних в одне діяння за змістом свого вияву. Оскільки 
два або більше злочини вчиняються одним діянням, вони 
вважаються вчиненими водночас. Таким чином, ідеальна 
сукупність  не  може  бути  розірвана  у  часі.  Слід  сказати, 
що така ознака, як час вчинення злочину дає можливість 
розмежувати ідеальну сукупність  і повторність злочинів. 
Адже повторність злочинів утворюють два  і більше зло-
чинів, вчинених неодночасно, тобто розірвані між собою 
у часі злочини.

Слід відзначити, що у науці кримінального права є різ-
ні підходи щодо розуміння ідеальної сукупності злочинів. 
Перша  позиція  полягає  у  тому,  що  ідеальна  сукупність 
злочинів є видом множинності злочинів, а друга позиція –  
це різновид одиничного злочину.

Так, Д.М. Молчанов зазначає, що одним діянням мож-
на порушити закон лише один раз і, відповідно, вчинити 
лише один злочин. Передбачення одного діяння в декіль-
кох статтях не може утворювати в дійсності множинності 
діянь. Тому ідеальна сукупність лише по ідеї, а не в дій-
сності, утворює множинність. Для наявності множинності 
в дійсності потрібна множинність діянь, кожне з яких є не-
обхідною ознакою об’єктивної сторони злочину [4, с. 73].

С.І Тишкевич зазначає, що ідеальна сукупність – наду-
мана правова конструкція, яка існує фактично лише тому, 
що положення кримінального закону є недосконалими, і її 
існування – лише тимчасове, до усунення певних невідпо-
відностей. Він  вважає, що  ідеальною  сукупністю можна 
визнавати лише ті випадки, коли одним діянням порушено 
кримінально-правові норми, в яких під час конструюван-
ня  законодавцем не  було  враховано  типові  наслідки, що 
характеризують  об’єктивну  сторону  єдиного  злочинного 
діяння [5, с. 64].

Таким чином, прихильники цієї позиції переконані, що 
сукупність злочинів може бути утворена лише декількома 
злочинними діяннями, кожне з яких відповідає окремому 
злочину,  а  відтак  ідеальної  сукупності  взагалі  не  існує. 
Порушення  одним  діянням  одночасно  декількох  кримі-
нально-правових норм слід вважати одиничним злочином.

У науці кримінального права зазначається, що реаль-
на сукупність має місце тоді, коли особа вчиняє два чи 
більше злочини двома чи більше діяннями [6, с. 143]. Тут 
видовою ознакою реальної сукупності злочинів є те, що 
діяння розірвані між собою в часі. Якщо зіставити озна-
ки реальної сукупності злочинів з ознаками повторності 
злочинів,  то  можна  визначити, що  спільними  ознаками 
є: вчинення особою двох або більше злочинів, кожен  із 
яких передбачений в Особливій частині КК як окремий 
склад; жоден зі злочинів не втратив кримінально-право-
вого  значення;  злочини  вчиняються  послідовно,  з  пев-
ним проміжком часу між ними. Щодо ознаки  вчинення 
злочину до засудження хоча б за один із них, то вона не 
є  визначальною для повторності  злочинів,  оскільки по-
вторність злочинів охоплює випадки вчинення злочинів і 
до, і після засудження.
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Про  спільні  ознаки  сукупності  і  повторності  злочи-
нів згадує О.В. Колос у своєму досліджені. Зокрема, для 
кримінально-правового змісту сукупності та повторності 
злочинів спільними є  такі ознаки:  а) формулювання,  яке 
міститься у  ч.  1  ст.  33 КК України –  «сукупність  злочи-
нів визнається вчинення особою двох або більше злочи-
нів,  передбачених  різними  статтями  або  різними  части-
нами однієї статті…», – дає підставу віднести цю ознаку 
до  спільних  із  повторністю  злочинів,  оскільки  остання 
також може бути утворена  завдяки поєднанню двох зло-
чинів, передбачених різними статтями або різними части-
нами однієї статті; б) сукупність злочинів відображається, 
а  повторність  може  бути  відображена  двома  або  більше 
різними юридичними складами злочинів (наприклад, по-
вторність  однорідних  злочинів  або  повторність  злочинів 
одного виду з урахуванням стадій вчиненого злочину або 

з урахуванням форми співучасті); в) на відміну від ідеаль-
ної сукупності, реальна сукупність і повторність утворю-
ються лише у разі вчинення злочинів у різний час; г) су-
купність утворюється, а повторність може бути утворена 
і  в  тому  разі,  коли  на  час  вчинення  наступного  злочину 
особа взагалі не була засуджена [7, с. 80–81].

Висновок. Отже, можна зробити висновок, що реальна 
сукупність злочинів становить собою повторення злочинів, 
тобто має місце ситуація, коли особа спочатку вчиняє один 
злочин,  а  згодом – наступний. Тому слід підтримати пози-
цію В.П. Малкова, який зазначив, що протиставляти повтор-
ність і реальну сукупність злочинів немає достатніх підстав, 
оскільки реальна сукупність злочинів водночас є повторніс-
тю злочинів [8, с. 32]. Особливістю ідеальної сукупності зло-
чинів є те, що вона вчиняється одним діянням, яке порушує 
дві і більше кримінально-правові норми одночасно.
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тирования мероприятий оперативно-розыскной деятельности. Сформулировано целостное и комплексное представление о правовом 
регулировании порядка документирования мероприятий оперативно-розыскной деятельности.

Ключевые слова: документирование, мероприятия, оперативно-розыскная деятельность, расследование преступлений, оператив-
ный работник.

The article is devoted to the study of documentation in the operational-search activities. The paper describes the procedure for documenting 
the activities of operational and investigative activities. Formed a holistic and integrated view of the legal regulation of the documenting of the 
activities of operational and investigative activities.
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Актуальність теми полягає  в  установленні  й  дослі-
дженні порядку документування заходів оперативно-роз-
шукової діяльності. 

Євроінтеграційний зовнішньополітичний вектор Укра-
їни  передбачає  й  вимагає  трансформації  суспільних  від-
носин. Перед Україною постала низка принципово нових 
завдань,  від  результату  вирішення  яких  буде  залежати 
місце держави серед європейських країн і її імідж у світі. 
Безпосередньо це стосується й удосконалення проведення 
оперативно-розшукової діяльності (далі – ОРД).

Здійснюючи  ОРД,  оперативні  працівники  та  слідчі 
здійснюють  заходи,  що  порушують  право  на  приватну 
переписку,  спілкування  засобами  зв’язку,  недоторкан-
ність житла,  однак ці  заходи  здійснюються виключно в 
разі  неможливості  задокументувати  або  розкрити  зло-
чин  в  інший  спосіб. Тому,  використовуючи позитивний 
світовий досвід судового контролю, в кримінально-про-
цесуальне законодавство, Закон України «Про оператив-
но-розшукову  діяльність»  і  підзаконні  нормативні  акти 
внесено відповідні правові норми щодо дотримання за-
конності під час здійснення ОРД. З метою вивчення те-
оретичних і практичних проблем із цього питання й об-
рана тема дослідження.

Висока  технічна  оснащеність  злочинних  угруповань, 
наявність  у них  власної  розвідки й  контррозвідки,  воло-
діння ними новітніми формами та методами протидії пра-
воохоронним і судовим органам ускладнює, а іноді й уне-
можливлює виявлення ознак учинюваних ними злочинів 
лише  кримінально-процесуальними  та  криміналістични-
ми засобами. Важливе місце в цьому процесі посідає ОРД, 
якій властиві специфічні форми й методи, що дають змогу 
виявляти й документувати злочини не лише після того, як 
вони вчинені, а й на стадіях їх підготовки або вчинення, 
здійснювати профілактичну діяльність. 

Метою дослідження є формування цілісного та комп-
лексного уявлення про правове регулювання порядку до-
кументування заходів ОРД, а також формування теоретич-
них  положень  і  практичних  висновків,  спрямованих  на 
підвищення рівня законності й ефективності ОРД під час 
розслідування злочинів в Україні. 

Результати  авторських  досліджень  доводять,  що  на 
етапі  «голого  умислу»  відбувається  первинне  та  пере-
важно неприховане перетворення психічних явищ у суто 
фізичні форми: слова, письмо, жести, міміку тощо. Саме 
на цьому етапі люди більш яскраво демонструють справ-
жні  мотиви,  мету,  бажання,  через  які  вони  мають  намір 
учинити злочин у майбутньому. У фазі злочинного заду-
му  та  наміру  особи  найбільш  відверто  висловлюються, 
проявляють  емоційне  ставлення  до  певного  індивідуума 
або  життєвих  обставин.  Але  зовнішні  прояви  елементів 
суб’єктивної сторони злочину зніжуються майже на 35% 
після того, як особа починає готуватися до злочину й на 
70% на етапі замаху на злочин.

У  випадках  оперативного  документування  замаху  на 
злочин  імпліцитними  (зовні  невираженими)  переважно 
залишаються  ознаки  власної  волі  та  ознаки  особистого 
висновку особи про виконання всіх дій, які були необхід-
ними для доведення злочину до кінця. Особливо це стосу-
ється обставин фіксації вчинення замаху на злочини проти 
життя і здоров’я особи, коли необхідно припинити розпо-
чаті  діяння  через  небезпеку можливості  завдання шкоди 
людині. На жаль, законодавством України не передбачена 
можливість  того,  щоб  оперативні  підрозділи  здійснюва-
ли фіксацію доказів щодо  суб’єктивної  сторони  злочину 
в період перебування особи в злочинному задумі або на-
мірі,  тобто на етапі до  злочинної діяльності. У  зв’язку  з 
цим процеси доказування вини значно ускладнюються або 
взагалі стають приводом для умовиводів про відсутність 
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складу злочину та звільнення особи від кримінальної від-
повідальності.

Нематеріальна природа суб’єктивної сторони злочину 
значно ускладнює, а інколи унеможливлює процес її фік-
сації. Генезис суб’єктивної сторони злочину полягає у сві-
домості людини, яка часом недоступна не тільки для чут-
тєвих форм пізнання, а й для абстрактних форм мислення. 
Між іншим, сутність юридичних доказів становить нероз-
ривну єдність відомостей про факти, їх джерела й проце-
суальну форму. Обвинувачення не може ґрунтуватися на 
припущеннях (ст. 62 Конституції України). Отже, в мате-
ріалах оперативно-розшукової діяльності, які передають-
ся  підрозділам  досудового  слідства,  повинні  бути  зафік-
совані не тільки факти-дії  (об’єктивна сторона злочину), 
а й відомості щодо суб’єктивної сторони злочину (форма 
вини, мотивація). Склад злочину складається з матеріаль-
них (об’єктивна сторона) і психічних (суб’єктивна сторо-
на)  елементів, що визначає необхідність двостороннього 
характеру  всієї  роботи оперативних підрозділів  з  приво-
ду документування злочинної діяльності. У зв’язку з цим 
процес планування оперативних розробок повинен перед-
бачати фіксацію дієвих актів поведінки особи, в яких буде 
відображатися суб’єктивна сторона злочину.

У судовій практиці, в інших сферах повсякденної жит-
тєдіяльності ми неодноразово зустрічаємося з випадками, 
коли одне й те саме діяння відбувається з різних мотивів, 
через  різну мету,  супроводжується  різними бажаннями  і 
ставленнями до наслідків. Ось чому про суб’єктивну сто-
рону злочину не можуть свідчити тільки дієві акти окремої 
поведінки. Лише аналіз усіх етапів діяльності особи (до-
злочинної,  предзлочинної,  злочинної  та  постзлочинної) 
дає змогу робити достовірні умовиводи щодо вини, форми 
умислу, мотивів і мети злочину. Суб’єктивна сторона зло-
чину –  властивість психічної  діяльності  людини, що ха-
рактеризує невидимі процеси, які протікають у свідомості 
й  не  піддаються  безпосередньому  сприйняттю органами 
чуттів іншої людини, оскільки є суто нематеріальною суб-
станцією.  Безумовно,  цим  користуються  злочинці  (осо-
бливо з «кримінальним досвідом»), зокрема особи, які ма-
ють спеціальні знання в галузі правоохоронної діяльності 
й готують учинення кримінального правопорушення.

Найбільш  типовими методами приховування  елемен-
тів  суб’єктивної  сторони  злочину  особою,  яка  задумала 
його вчинити, є такі:

1)  замовчування своїх мотивів, мети, намірів або ба-
жань. У таких випадках особа ні в яких комунікативних 
формах не виявляє ознак, за якими можна робити припу-
щення з приводу елементів суб’єктивної сторони майбут-
нього злочину;

2)  навмисне  висловлювання  неправдивих  бажань,  мо-
тивів і мети діяння, яке особа задумала вчинити. У цих си-
туаціях оточуючі люди обманюються, у них складаються су-
дження про шляхетні прагнення або моральні думки особи. 
До речі, деякі індивідууми, які мають намір учинити злочин, 
неусвідомлено підшукують благородні мотиви та цілі, наче 
виправдовуючись самі перед собою, підсвідомо їх сприйма-
ють, а потім вірять у них і впевнено про них стверджують;

3)  поведінкове інсценування факту відсутності злочин-
них мотивів, мети, умислу діяння або формування про них 
удаваних  вражень.  Ця  форма  приховування  суб’єктивної 
сторони злочину здійснюється завдяки демонстрації перед 
оточуючими  особами  або  майбутньою  жертвою  злочину 
такої поведінки, яка не асоціюється зі злочинним умислом, 
мотивом  або  метою.  У  подальшому  через  імпліцитність 
суб’єктивної  сторони  злочину  задіюються  психологічні 
механізми атрибуції, які призводять інших осіб до помил-
кових умовиводів про відсутність мотиву, мети або умислу 
чи до ілюзорних висновків стосовно справжнього умислу, 
мотиву та мети діяння, яке вчинено;

4)  шифрування  елементів  суб’єктивної  сторони  зло-
чину під час спілкування з довіреними особами або спі-

вучасниками.  Алегоричні  висловлювання,  жаргонні  чи 
сленгові  слова,  натяки,  мімічні  вирази,  обумовлені  на-
зви, жести  і  знаки – це основні чинники, які  залишають 
суб’єктивну сторону злочину без зрозумілого смислового 
вираження. Навіть під час їх фіксації вони можуть тлума-
читься так, щоб не містити ознак злочину.

Окрім  проблем  щодо  фіксації  доказів  суб’єктивної 
сторони злочину, практики стикаються з проблемами до-
кументування  психічних  явищ,  які  мають  кримінально-
правове значення. 

Численна  різноманітність  оперативно-тактичних  ситу-
ацій, сучасних способів учинення злочинів, специфічність 
хитрощів,  які  застосовуються  злочинцями  з  метою  уник-
нення від кримінальної відповідальності, а також наявність 
інших вищевказаних чинників зумовлюють потребу в здій-
сненні комплексного наукового дослідження з приводу ви-
рішення проблем щодо фіксації ознак суб’єктивної сторони 
злочинів  та  інших  елементів  психічних  явищ  особи,  які 
мають значення в кримінальному провадженні України під 
час здійснення оперативно-розшукових заходів.

На підставі проведеного дослідження сформульовано 
такі основні висновки:

1.  Порівняльний  аналіз  норм  Закону  України  «Про 
оперативно-розшукову діяльність» з аналогічними норма-
тивними актами  зарубіжних країн, у  тому числі  тих, що 
входять до складу СНД, показує, що вітчизняне оператив-
но-розшукове законодавство не враховує реальних потреб 
практики діяльності оперативних підрозділів і неповною 
мірою  забезпечує  дотримання  прав  людини  у  ході  її  ве-
дення. Фактично в сучасних умовах оперативно-розшуко-
ві справи в більшості заводяться для «галочки», оскільки 
ці  самі  заходи  за  документуванням  порушника  можна  з 
більшою ефективністю проводити в межах кримінального 
провадження. Отже, кримінальне провадження немов би 
частково «поглинає» ОРД. ОРД стає більш «обслуговую-
чою» щодо кримінального провадження. А вжиття заходів 
для документування правопорушника в межах криміналь-
ного провадження є ефективнішими. Відрізняється опера-
тивно-розшукова справа від провадження лише самостій-
ністю  суб’єкта,  який  проводить  оперативно-розшукові 
заходи, оскільки в більшості всі негласні слідчі (розшуко-
ві) дії проводяться співробітниками оперативних підрозді-
лів за дорученням слідчого.

2.  Документування,  що  здійснюється  оперативними 
підрозділами, має місце  як під час проведення ОРД,  так 
і під час виконання ними доручень на проведення неглас-
них слідчих, розшукових дій. Його результатом є створен-
ня документів, що після відповідної оцінки та перевірки 
слідчим, прокурором можуть бути використані як докази 
в  кримінальному  провадженні.  Отже,  документування, 
що здійснюється оперативними підрозділами, є складни-
ком  забезпечування  доказування. Проте  воно має й  інші 
завдання, а його результати можуть використані в  інших 
сферах  діяльності,  якщо  воно  здійснювалося  в  межах 
ОРД. У свою чергу,  забезпечення доказування оператив-
ними підрозділами не зводиться лише до документування 
фактичних даних, що в подальшому можуть бути визнані 
доказами.

3. Доведено дискусійність такої складної й проблемної 
категорії, як докази, багато в чому пояснюється це тим, що 
деякі  науковці  та  практики  необґрунтовано  намагаються 
окремі  складові  елементи  (фактичні дані  та  їх джерела), 
які лише у своїй єдності утворюють поняття «доказ», розі-
рвати й надати їм самостійного значення, що не відповідає 
гносеологічній  і правовій природі цієї правової категорії 
та негативно впливає на правозастосовний процес, у тому 
числі  й  на  ефективність  оперативно-розшукового  доку-
ментування.

4. З’ясовано, що створення оптимальних умов процесу 
розслідування  є  одним  із  напрямів  оперативно-розшуко-
вого забезпечення кримінального провадження.
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5. Окрім проблем щодо фіксації доказів суб’єктивної 
сторони злочину, практики стикаються з проблемами до-
кументування  психічних  явищ,  які  мають  кримінально-
правове значення. 

6. Виділені правові  аспекти використання можливос-
тей опитування дають  змогу  визначити межі  тактичного 
маневру  та  намітити  певні  алгоритми  дій  оперативного 
працівника  під  час  опитування  залежно  від  оперативно-
тактичної  ситуації.  Обґрунтована  необхідність  належної 
фіксації даних, отриманих під час опитування, відповідно 
до  вимог  Кримінального  процесуального  кодексу Украї-
ни, а також дотримання інших вимог Кримінального про-
цесуального  кодексу України, що  вже  розглянуті,  мають 
значення у випадках, якщо результати опитування можуть 
стати перспективними щодо використання в кримінально-
му провадженні. 

7. Судовий контроль у  сфері ОРД – це напрям само-
стійної функції суду (судового контролю), що здійснюєть-
ся через систему передбачених законом засобів, спрямова-
них на реалізацію конституційних функцій судової влади, 
з  метою  недопущення  незаконного  та  необґрунтованого 

обмеження прав і свобод особи у сфері ОРД, відновлення 
цих прав  і свобод або можливої  їх компенсації засобами 
права. 

8.  Розкрито  необхідність  уніфікації  норм  щодо  по-
вноважень  прокурора  під  час  закриття  оперативно-роз-
шукової  справи,  оскільки  прокурор має  право  прийняти 
рішення протягом десяти діб з моменту одержання повідо-
млення про закриття оперативно-розшукової справи. Од-
нак у Законі не визначено, яким актом і якою процедурою 
скасовується  незаконна  постанова  про  заведення  опера-
тивно-розшукової справи як у разі, коли в ній не було про-
ведено жодної оперативно-розшукової дії, так і тоді, коли 
в ній уже здійснюються оперативно-розшукові дії. 

9. Визначено  необхідність  розроблення  та  прийняття 
Оперативно-розшукового кодексу України, який не тільки 
диктується вимогами часу й відповідає потребам практи-
ки діяльності  оперативних підрозділів,  а  і  є нагальним  і 
необхідним,  тому  що  створить  ефективне  правове  поле 
для  ведення  оперативно-розшукової  роботи,  наслідком 
чого буде належний рівень протидії злочинності й забез-
печення національної безпеки держави.
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У статті проаналізовано вживання терміна «спеціальні знання» в Кримінальному процесуальному кодексі України. Розкрито сутність 
категорії «спеціальні знання». Визначено зміст і форми використання спеціальних знань під час проведення слідчих (розшукових) дій.

Ключові слова: спеціальні знання, спеціаліст, кримінальне провадження, слідчі (розшукові) дії, досудове розслідування.

В статье проанализировано употребление термина «специальные знания» в Уголовном процессуальном кодексе Украины. Раскрыта 
сущность категории «специальные знания». Определены содержание и формы использования специальных знаний при проведении 
следственных (розыскных) действий.

Ключевые слова: специальные знания, специалист, уголовное производство, следственные (розыскные) действия, досудебное 
расследование.

It has been analyzed the use of the term “special knowledge” in the Criminal code of practice of Ukraine. It has been found out the subject-
matter of the category “special knowledge”. It has been determined the object-matter and forms of special knowledge usage at carrying out of 
investigation (search) actions

Key words: special knowledge, specialist, criminal proceedings, investigation (search) actions, pre-trial investigation.
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Для  ефективного  проведення  слідчих  (розшукових) 
дій  часто  буває  необхідно  використати  знання  в  галузі 
певної науки, техніки, мистецтва або ремесла (тобто спе-
ціальні  знання).  Але  сьогодні  у  правовому  регулюванні 
використання таких знань слідчим (детективом), прокуро-
ром, адвокатом накопичилася низка проблем. Їх вирішен-
ня значною мірою залежить від правильного теоретично-
го розуміння та правильного застосування в законодавстві 
відповідних понять,  таких як «спеціальні  знання»,  «спе-
ціаліст»,  «залучення  спеціаліста»,  «криміналістичні  зна-
ння» тощо.

Термін «спеціальні знання» широко вживається в Кри-
мінальному  процесуальному  кодексі  (далі  –  КПК)  Украї-
ни. Зокрема, його можна зустріти в ч. 1. ст. 69 «Експерт»;  
ч. ч. 6, 7 ст. 95 «Показання», ч. ч. 2, 4 ст. 101 «Висновок екс-
перта»; ч. 1 ст. 236 «Виконання ухвали про дозвіл на обшук 
житла  чи  іншого  володіння  особи»;  ч.  1  ст.  237  «Огляд»,  
ч. 1 ст. 242. «Підстави проведення експертизи», ч. 1 ст. 242 
«Підстави  проведення  експертизи»;  ч.  3  ст.  356  «Допит 
експерта в суді»; ч. 1 ст. 360 «Консультації та роз’яснення 
спеціаліста».  Водночас  законодавець  не  подає  визначен-
ня  поняття  «спеціальні  знання».  Це  створює  проблеми  у 
правозастосовній діяльності, а тому звертає на себе увагу 
представників теорії кримінального процесу та криміналіс-
тики. При цьому досліджуються як загальні питання вико-
ристання спеціальних знань у кримінальному проваджен-
ні,  так  і питання використання спеціальних знань під час 
розслідування окремих видів злочинів, у тому числі під час 
проведення окремих слідчих (розшукових) дій [1–5 тощо]. 
Але сьогодні серед науковців і практиків немає єдиних під-
ходів до розуміння поняття «спеціальні знання». Наслідком 
цього є відсутність належного теоретичного підґрунтя для 
унормування цього поняття й урегулювання застосування 
спеціальних  знань  під  час  проведення  слідчих  (розшуко-
вих) розшукових дій на рівні нормативно-правових актів, а 
також відповідних практичних рекомендацій.

Мета  статті  –  визначити  зміст  і форми використання 
спеціальних знань під час проведення слідчих (розшуко-
вих) дій. 

Більшість  науковців  як  одну  з  головних  ознак  спеці-
альних знань, що використовуються в кримінальному про-
вадженні, виокремлюють те, що такі знання не є загаль-
нодоступними  та  загальновідомими.  Проте  І.І.  Когутич, 
критикуючи положення Проекту Закону України «Про до-
повнення ч. 1 ст. 3 КПК України (щодо визначення понят-
тя спеціальні знання)», зазначає, що вжиті в ньому слова 
«не загальнодоступні» та «не загальновідомі» суперечать 
основним  принципам  інформаційних  відносин  стосовно 
відкритості  й  доступності  інформації  (ч.  1  ст.  2  Закону 
України «Про інформацію») [6, с. 114]. З ученим потріб-
но погодитися  в  частині  недоречності  вживання  терміна 
«не  загальнодоступні»,  адже  він  указує  на  те, що  спеці-
альні знання, які використовуються в кримінальному про-
вадженні, належать до категорії відомостей з обмеженим 
доступом і становлять державну, комерційну, адвокатську, 
нотаріальну, лікарську та  іншу охоронювану законом та-
ємницю. 

Водночас  використання  терміна  «не  загальновідомі» 
вказує на спеціальні знання як на такі, що не мають ма-
сового  поширення  та  якими  володіють  фахівці  в  певній 
галузі. При цьому такі знання є загальнодоступними. Ово-
лодіти ними можна шляхом отримання відповідної освіти, 
проходження  спеціальної  підготовки,  підвищення  курсів 
кваліфікації,  самоосвіти,  наукової  діяльності,  досвіду 
практичної роботи за спеціальністю тощо.

Із цим пов’язана друга ознака спеціальних знань, що 
використовуються в кримінальному провадженні: їх носій 
повинен мати спеціальну освіту, фахову підготовку, досвід 
роботи у відповідній галузі діяльності.

У  криміналістичній  науці  панує  думка,  що  носіями 
спеціальних  знань  у  кримінальному провадженні  не мо-

жуть бути суддя, прокурор, слідчий, адвокат. Вони можуть 
лише залучити до виконання завдань кримінального про-
вадження носіїв спеціальних знань – спеціалістів.

Із цього приводу М.В. Салтевський зауважував, що зна-
ння,  вміння,  навички,  які  використовуються  в  будь-який 
галузі людської діяльності, отримані в процесі спеціаль-
ної  освіти,  досвіду  і  практичної  діяльності  (за  винятком 
професійних  знань  осіб,  які  здійснюють  розслідування), 
необхідні для швидкого й повного розкриття та розсліду-
вання  кримінального правопорушення,  а  також розгляду 
справи в суді. При цьому він слушно відзначав, що знання, 
якими  володіє  спеціаліст,  отриманні  ним  у  процесі  про-
фесійного навчання і являють собою певну сукупність, що 
характеризує його як спеціаліста, зокрема юриста, лікаря, 
інженера тощо. А тому називати їх спеціальними для осо-
би, яка ними володіє, не можна, оскільки їх використання 
входить у її професійні обов’язки. Тому вони є спеціаль-
ними тільки для того, у кого інша професія. Отже, знання 
є спеціальними тільки стосовно інших знань, відмінних за 
змістом [7, с. 397]. Його думку поділяє більшість учених 
у галузі теорії кримінального процесу та криміналістики. 
Зокрема,  О.О.  Кочура  зазначає:  спеціаліст  залучається 
сторонами кримінального провадження саме в силу наяв-
ності в нього спеціальних знань, якими вони не володіють. 
Їхні знання, необхідні для розслідування злочинів, у разі 
використання їх у кримінальному провадженні не можуть 
уважатися спеціальними [8, с. 285].

Отже, фахові знання слідчого (детектива), прокурора, 
адвоката, якими вони послуговуються під час досудового 
слідства та судового розгляду, не можуть бути визнані спе-
ціальними знаннями, що використовуються в криміналь-
ному провадженні.

Наведені положення є цілком слушними й з огляду на 
те, що в КПК України  термін «спеціальні  знання» вико-
ристовується виключно як характерна риса осіб, яких суд-
дя, прокурор, слідчий, захисник залучають до виконання 
завдань кримінального провадження, – спеціалістів.

Відповідно до ст. 71 КПК України, спеціалістом у кри-
мінальному провадженні є особа, яка володіє спеціальни-
ми  знаннями  та  навичками  застосування  технічних  або 
інших засобів і може надавати консультації під час досу-
дового розслідування й судового розгляду з питань, що по-
требують відповідних спеціальних знань і навичок (ч. 1).

Сторони кримінального провадження мають право під 
час судового розгляду заявляти клопотання про залучення 
спеціаліста  або  використання  його  пояснень  і  допомоги 
(ч. 3).

Як слушно зауважує О.О. Кочура, залучення спеціаліс-
та під час проведення процесуальних дій  і  застосування 
його  спеціальних  знань  є  одним  із  засобів  забезпечення 
повноти  доказів  з  метою  встановлення  істини  в  кримі-
нальному провадженні та захисту осіб, суспільства й дер-
жави від кримінальних правопорушень, а також з метою 
охорони прав, свобод і законних інтересів усіх учасників 
кримінального  провадження.  Спеціаліст  є  незалежним, 
компетентним,  незацікавленим  фахівцем,  який  володіє 
спеціальними знаннями й навичками, залучений до учас-
ті  в  слідчих  (розшукових)  та  інших  процесуальних  діях 
для вирішення спеціальних питань, що виникають під час 
розкриття й розслідування кримінальних правопорушень  
[8, с. 285].

Отже,  знання,  якими  володіє  спеціаліст  («спеціальні 
знання»),  потрібно  відмежовувати  від  інших  знань,  яки-
ми володіють і послуговуються прокурор, слідчий (детек-
тив), захисник для вирішення завдань кримінального про-
вадження. Тому  слушною є позиція В.В. Юсупова,  який 
чітко розмежував спеціальні та криміналістичні знання в 
кримінальному провадженні.

Учений  зазначає,  що  в  кримінальному,  цивільному, 
адміністративному,  господарському  судочинствах  спеці-
альними знаннями варто вважати професійні знання осіб, 
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які залучені в установленому законодавством порядку для 
проведення експертизи або дослідження об’єктів, явищ і 
процесів, що мають значення для правильного вирішення 
справи. Науковець стверджує, що суб’єктами криміналіс-
тичних знань є слідчі й захисники (адвокати). Вони вико-
ристовують спеціальні знання шляхом залучення в кримі-
нальне провадження експертів або спеціалістів [9, с. 13].

Криміналістичні знання: 
а) у широкому значенні – це систематизована інформа-

ція про закономірності злочинної діяльності й закономір-
ності збирання, дослідження, оцінювання та використан-
ня доказів у різних видах юридичних процесів, що пізнані 
суб’єктами, які застосовують ці дані у своїй професійній 
діяльності. 

б)  у  вузькому  значенні  –  це  сукупність  відомостей  з 
криміналістики  й  інших  спеціальних юридичних  дисци-
плін, що набута під час навчання та професійної діяльнос-
ті слідчими, прокурорами, суддями, захисниками (адвока-
тами) [9, с. 13].

Водночас не позбавлена логіки позиція науковців, які 
обстоюють  думку,  що  криміналістичні  знання  можуть 
бути  використані  під  час  досудового  розслідування  не 
безпосередньо прокурорами слідчими й захисники (адво-
катами), а й іншими особами – залученими до виконання 
окремих  завдань.  Зокрема,  значне практичне поширення 
мають  звернення працівників органів досудового розслі-
дування та оперативних підрозділів по допомогу до більш 
досвідчених працівників правоохоронної сфери або ж на-
уковців-юристів  для  отримання  консультацій  [10]. Адже 
на практиці часто виникає потреба в залученні обізнаних 
осіб  і  для  вирішення питань,  які  входять до компетенції 
суб’єкта  пошуково-пізнавальної  діяльності.  Прикладом 
цьому може бути звернення оперативно-слідчих працівни-
ків у конкретних провадженнях про надання їм допомоги 
з боку ветеранів розшуку і слідства, які мають багатий до-
свід виявлення й розслідування злочинів. Необхідні кон-
сультації,  поради,  рекомендації  практикам  можуть  дати 
й  науковці  –  фахівці  у  сфері  кримінального  права,  кри-
мінального  процесу,  криміналістики,  судової  медицини, 
психології, психіатрії [11, с. 23–28].

Більше  того,  у  практиці  виникають  ситуації,  коли  як 
фахівця до досудового розслідування злочинів, учинених 
працівниками  правоохоронних  органів  під  час  виконан-
ня  службових обов’язків  (під час проведення  слідчих  та 
негласних  (розшукових)  дій;  затримання  особи;  застосу-
вання  вогнепальної  зброї  та  спеціальних  засобів  тощо) 
необхідно  залучити  особу,  яка  володіє  специфічними 
криміналістичними знаннями або знаннями теорії опера-
тивно-розшукової діяльності чи тактико-спеціальної під-
готовки.

Уважаємо, що  норма  ч.  1  ст.  242 КПК України,  згід-
но  з  якою  не  допускається  проведення  експертизи  для 
з’ясування питань права, не є перепоною для залучення до 
кримінального провадження осіб, що володіють указаною 
категорією знань. По-перше, якщо вони не мають статусу 
експерта, то можуть бути залучені до виконання завдань 
кримінального  провадження  відповідно  до  положень  ст. 
71 КПК України як спеціалісти. По-друге, знання в галузі 
криміналістики, ОРД й тактико-спеціальної підготовки не 
можуть уважатися юридичними, оскільки не мають пря-
мого зв’язку ні з матеріальними, ні з процесуальними га-
лузями права.

Е.А  Данич  доходить  висновку,  що  КПК  України  ре-
гламентує  використання  спеціальних  знань  у  формах:  
1)  залучення  спеціаліста  до проведення  слідчих  (розшу-
кових) дій (ст. ст. 224, 226, 227, 228, 236, 237, 240, 245); 
2) залучення спеціаліста до проведення негласних слідчих 
(розшукових) дій (ст. ст. 262, 266); 3) залучення експерта 
і проведення експертизи (ст. ст. 242, 243); 4) надання кон-
сультацій спеціалістом (ст. 71), зокрема надання письмо-
вих пояснень спеціалістом, який брав участь у проведен-

ні відповідної процесуальної дії (згідно з п. 2 ч. 2 ст. 105 
КПК України) [12, с. 14–15].

У зв’язку з цим виникають деякі дискусійні питання. 
По-перше,  чи  варто  вважати  формою  використання 

спеціальних знань залучення спеціаліста до слідчих (роз-
шукових) дій? Адже, як свідчить практика,  в межах цих 
дій можна виокремити декілька самостійних форм вико-
ристання спеціальних знань, до яких серед  іншого нале-
жать  надання  консультацій  спеціалістом  (безпосередньо 
під час слідчої дії, а не після неї); надання безпосередньої 
технічної  допомоги  (фотографування,  складення  схем, 
планів, креслень, відбір зразків для проведення експерти-
зи тощо) – відповідно до ч. 2 ст. 71 КПК України.

По-друге,  чи  варто  розмежовувати  такі  форми  вико-
ристання спеціальних знань, як залучення спеціаліста до 
проведення слідчих (розшукових) дій і залучення спеціа-
ліста до проведення негласних слідчих (розшукових) дій? 
Адже в ст. 246 КПК України законодавець чітко визначив, 
що другі є різновидом перших. 

По-третє, чи може бути залучено спеціаліста до участі 
в  інших слідчих (розшукових) діях  (ст. ст. 225, 229, 230, 
232, 233, 234, 238, 260, 263, 264, 267–272 КПК України), 
якщо в диспозиціях відповідних статей про це нічого не 
зазначено?

Щодо останнього питання, то частина 2 ст. 19 Консти-
туції України визначає, що державні органи та їх посадові 
особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повно-
важень і в спосіб, що передбачені законом. Відповідно до 
цього, залучення спеціалістів до вказаних дій варто вважа-
ти незаконним.

Але  практика  зумовлює  те,  що  в  межах  вирішення 
завдань  кримінального  провадження  слідчий,  прокурор 
повинні  мати  можливість  залучити  спеціаліста  та  вико-
ристати його спеціальні знання для проведення будь-якої 
слідчої (розшукової) дії, у тому числі негласної.

Так,  нелогічним  є  те,  що  законодавець  передбачив 
можливість залучення спеціаліста до допиту (ст. 224 КПК 
України), але не передбачив цю можливість для його різ-
новидів:  допиту  свідка,  потерпілого  під  час  досудового 
розслідування в судовому засіданні (ст. 225 КПК України); 
проведення допиту в режимі відеоконференції під час до-
судового розслідування (ст. 232 КПК України).

Стаття 269 КПК не передбачає можливості залучення 
спеціаліста до проведення візуального спостереження  за 
особою, річчю або місцем. Водночас, як і під час огляду 
місцевості, приміщення, речей і документів (ст. 237 КПК 
України), під час візуального спостереження може виник-
нути необхідність одержання допомоги з питань, що по-
требують спеціальних знань.

Загалом  залучення  спеціаліста  до  негласних  слідчих 
(розшукових) дій є лише одною з численних практичних 
проблем  цього  інституту. Але  якщо  питання  системи  та 
класифікації цих дій, їх змісту і процесуального порядку 
проведення, використовуваних при цьому засобів, оформ-
лення  та  використання  результатів  активно  досліджува-
лися представниками юридичної науки  [13–18  тощо],  то 
проблемним питанням залучення до них спеціаліста досі 
бракує уваги.

Одною з таких проблем є те, що слідчі, як правило, не 
володіють фаховою підготовкою та спеціальними знання-
ми для проведення негласних  слідчих  (розшукових)  дій, 
вони не мають відповідних навичок, часу та спеціальних 
технічних засобів. Відповідно, використовуючи положен-
ня ст. 40 й ч. 6 ст. 246 КПК України, слідчі доручають про-
ведення зазначених дій оперативним підрозділам. 

Останні, як правило, з тих самих причин також не мо-
жуть самостійно провести переважну частину негласних 
слідчих (розшукових) дій. Тому, спираючись на п. 3.8 Ін-
струкції  про  організацію  проведення  негласних  слідчих 
(розшукових) дій та використання їх результатів у кримі-
нальному  провадженні  (затверджена  Наказом  Генераль-
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ної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ 
України, Служби безпеки України, Адміністрації Держав-
ної прикордонної служби України, Міністерства фінансів 
України, Міністерства юстиції України  від  16  листопада 
2012  р.  №  144/1042/516/1199/936/1687/51),  вони  на  для 
проведення  негласних  слідчих  (розшукових)  дій  залуча-
ють  на  підставі  свого  завдання  відповідні  оперативні  та 
оперативно-технічні підрозділи.

Наприклад, для проведення візуального спостережен-
ня  за  особою  слідчий  дає  доручення  підрозділу  карного 
розшуку (гласному оперативному підрозділу), а останній 
на підставі свого завдання залучає до проведення цієї не-
гласної  слідчої  (розшукової)  дії  підрозділ  оперативної 
служби  (негласний  оперативний  підрозділ),  який  має  у 
своєму  складі  фахівців,  котрі  спеціалізуються  виключно 
на проведенні візуального спостереження [19].

Водночас у КПК України не передбачено можливості 
залучення до проведення негласних слідчих (розшукових) 
дій одним оперативним підрозділом іншого. За своєю сут-
ністю  таке  залучення  (якщо  ураховувати  наведене  вище 
розуміння  понять  «спеціаліст»  і  «спеціальні  знання»)  є 
залученням до проведення процесуальних дій  спеціаліс-

та  (спеціалістів),  які  володіють  спеціальними  знаннями, 
вміннями та навичками.

Отже,  професійні  знання,  що  використовуються  під 
час  проведення  слідчих  (розшукових)  дій,  поділяємо  на 
знання  слідчого  (детектива),  прокурора,  захисника  (кри-
міналістичні  знання)  та  знання  осіб,  залучених ними  до 
виконання завдань кримінального провадження (спеціаль-
ні знання). При цьому спеціальні знання – це професійні 
знання в певній сфері людської діяльності, одержані шля-
хом спеціальної підготовки та (або) професійного досвіду, 
які  не  є  загальновідомими  й  застосовуються  в  порядку, 
встановленому  законом. Носіями  спеціальних  знань, що 
використовуються під час проведення слідчих  (розшуко-
вих) дій, є спеціалісти, залучені до кримінального прова-
дження суб’єктами досудового розслідування.

У процесі  слідчих  (розшукових) дій,  зокрема неглас-
них, спеціальні знання можуть бути використані у формах: 
надання  консультацій;  надання  безпосередньої  технічної 
допомоги (фотографування, складення схем, планів, крес-
лень,  відбір  зразків  для  проведення  експертизи  тощо); 
безпосередньої участі у проведенні негласної слідчої (роз-
шукової) дії.
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У статті проведено аналіз доцільності використання внутрішньокамерної розробки для виконання завдань кримінального провадження. 
Оцінено законність такий дій натепер. Унесено пропозиції щодо унормування внутрішньокамерної розробки на законодавчому рівні.

Ключові слова: законність, внутрішньокамерна розробка, негласні слідчі (розшукові) дії, кримінальне провадження, досудове роз-
слідування.

В статье проведен анализ целесообразности использования внутрикамерной разработки для выполнения задач уголовного произ-
водства. Оценена законность таких действий в настоящее время. Внесены предложения по нормативному урегулированию внутрика-
мерной разработки на законодательном уровне.

Ключевые слова: законность, внутрикамерная разработка, негласные следственные (розыскные) действия, уголовное производ-
ство, досудебное расследование.

The analysis of expediency of in-cell work out for implementation of the criminal proceeding’s tasks is carried out. The contemporary legality 
of these kinds of actions is evaluated. The proposals as to the regulation of in-cell work out have been made on the legislative level.

Key words: legality, in-cell work out, covert investigative (search) actions, criminal proceeding, pre-trial investigation.

Важливою ознакою демократичної правової держави є 
неухильне  виконання  її  органами  та  їх  посадовими  осо-
бами обов’язку діяти лише на підставі, в межах повнова-
жень і в спосіб, що передбачені законом. У нашій країні 
цей обов’язок закріплено ч. 2 ст. 19 Конституції, але у пра-
воохоронній сфері він часто не виконується в силу різних 
причин. 

Правоохоронні органи з метою запобігання криміналь-
ним правопорушенням,  їх виявлення, припинення й роз-
слідування часто  використовують  інструментарій, що не 
передбачений законодавцем, але є ефективним і вже тра-
диційно  застосовується  ними  в  боротьбі  зі  злочинністю. 
Аби  надати  такому  інструментарію  уявної  легітимності, 
його  унормовують  на  рівні  відомчих  нормативно-право-
вих актів, намагаючись створити ілюзію законності вико-
ристання.

Сьогодні  до  інструментів, що не передбачені  законо-
давцем,  але  використовуються  для  вирішення  завдань 
кримінального  провадження,  належать  як  окремі  заходи 
(розвідувальне опитування, оперативний огляд, внутріш-
ньокамерна  розробка,  створення  пасток,  радіорозвідка 
тощо), так і їх комплекси (оперативне супроводження кри-
мінального провадження; оперативний (ініціативний) по-
шук). Усе це  сприяє  створенню ситуації  протиставлення 
законності  й  доцільності, що  не  припустимо  в  демокра-
тичній, правовій державі.

Протягом  дії  чинного  Кримінального  процесуального 
кодексу (далі – КПК) України питаннями використання не-
гласних методів для виконання завдань кримінального про-
вадження приділяли увагу С.В. Албул, О.А. Білічак, В.І. Ва-
силинчук, А.А. Венедіктов, М.Ю. Коник, Є.Д. Лук’янчиков, 
М.А.  Погорецький,  Д.Б.  Сергєєва,  О.С.  Старенький,  
М.В. Стащак, А.М. Черняк, С.С. Чернявський, В.О. Шеру-
дило та інші науковці [1–13]. При цьому досліджувалися за-
сади функціонування інституту негласних слідчих (розшу-
кових) дій загалом та особливості правового регулювання 
кожної з них окремо, розглядалися проблеми оперативного 

супроводження  (кримінального)  кримінального  судочин-
ства тощо. Але питанням законності проведення внутріш-
ньокамерної розробки для виконання завдань кримінально-
го провадження сьогодні бракує уваги.

Метою  статті  є  визначення  законності  використання, 
доцільності  та  конкретних  форм  унормування  викорис-
тання  внутрішньокамерної  розробки  для  виконання  за-
вдань кримінального провадження.

Незважаючи  на  те  що  внутрішньокамерну  розробку 
передбачено  здебільшого  закритими  нормативно-право-
вими  актами,  її  зміст  та  окремі  особливості  організації 
й  тактики  всебічно  розкриті  в  науковій,  науково-попу-
лярній,  публіцистичній  і  художній  літературі  [14;  15;  
16, с. 108, 109; 17, с. 65–67; 18]. Більше того в Інтернеті 
доволі просто відшукати положення скасованих таємних 
нормативно-правових актів, які тривалий час урегульову-
вали організаційні й тактичні засади внутрішньокамерної 
розробки в Україні [19] і в Російській Федерації [20].

Цей метод одержання необхідної  інформації є цілком 
природнім  і  застосовувався  з  найдавніших  часів.  Так,  у 
політико-економічному  трактаті  давньої  Індії  «Артхаша-
стра» («Наука політики», «Наука про державний устрій»), 
датованому орієнтовно  ІV–ІІІ ст. до н. е. –  І ст. н. е.,  за-
значається, що з метою контролю професійно-моральних 
якостей  чиновників  вищого  рангу  необхідно  дотриму-
ватися  певного  алгоритму  перевірки  їх  відданості  владі.  
У першій частині цієї праці (розділ 10) «Випробовування 
чесності й нечесності міністрів хитрощами» пропонують-
ся певні сценарії перевірки вищих посадовців, зокрема й 
шляхом створення ситуації, коли одного з них (міністра) 
ув’язнюють  (начебто  за  підозрою в  скоєнні  якогось  зло-
чину)  і вже під час перебування в камері через підсадну 
особу  («шпигуна під  виглядом учня,  вміщеного  туди  за-
здалегідь») провокують до відвертих розмов, аби виявити 
«чистоту» його намірів [21, с. 26]. Аналізуючи ці та інші 
положення трактату, Т.В. Вронська й М.В. Беланюк дохо-
дять  цілком  слушного  висновку,  що  внутрішньокамерна 
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розробка затриманих (арештованих), яка сьогодні є одним 
із методів оперативно-розшукової діяльності, була деталь-
но виписана в «Архашастрі» [22, с. 90].

М.А. Погорецький,  вивчаючи питання  розшуку  в  ко-
зацьку добу, зазначає, що наприкінці XVI – першої поло-
вини XVII століть через Запорізьку Січ проходило багато 
українців, білорусів, росіян, які втекли з татарської нево-
лі. До тих із них, хто викликав певний сумнів, застосову-
валося  зашифроване  опитування.  Таких  осіб  поселяли  в 
спеціальні місця для втікачів. Там їх годували, лікували й 
підселяли до них під виглядом утікачів своїх козаків, які й 
вивідували відповідну  інформацію [23, с. 119]. Ґрунтую-
чись на викладеному,  вчений робить  слушний висновок, 
що козаками успішно застосовувалася «внутрішньокамер-
на» розробка [23, с. 119]. Аналогічних висновків доходить 
і В.М. Шевчук, вивчаючи питання розвитку наукових уяв-
лень про тактичні операції [24, с. 46].

Принагідно  звернемо  увагу  на  слушну  позицію  на-
званих  вище  науковців  у  частині  розуміння  змісту  вну-
трішньокамерної розробки як зашифрованого опитування 
затриманих осіб, що проводиться в умовах ізоляції спеці-
ально поміщеними туди людьми.

На теренах сучасної України в часи Австро-угорської 
та Російської імперій, Радянського Союзу метод внутріш-
ньокамерної розробки широко використовувався як орга-
нами, компетенцію яких становила протидія кримінальній 
злочинності, так й органами держаної безпеки. 

У  контррозвідувальному  словнику  Вищої  школи  Ко-
мітету  державної  безпеки  при  Раді  Міністрів  СРСР  ім.  
Ф.Е. Дзержинського, виданому в 1972 році, внутрішньо-
камерну розробку визначено як вид негласної діяльності 
органів  держбезпеки,  яка  здійснюється  щодо  взятої  під 
варту особи з метою якнайшвидшого розкриття злочину, 
всебічного, повного й об’єктивного дослідження обставин 
справи, а також отримання даних оперативного характеру. 
Цілі та завдання внутрішньокамерної розробки в процесі 
розслідування є похідними від цілей і завдань попередньо-
го слідства. Під час розслідування конкретної криміналь-
ної справи внутрішньокамерна розробка має допоміжний 
характер. Для неї використовуються агенти та особи з чис-
ла  засуджених,  які  визнали  себе  винними в  скоєнні  зло-
чину, агенти оперативних підрозділів, засоби слухового й 
візуального контролю [25]. 

Метод внутрішньокамерної розробки затриманих,  за-
арештованих, узятих під варту й ув’язнених не втратив ак-
туальності до наших днів. Так, сучасні дослідники відзна-
чають, що вона є предметом самостійного напрямку теорії 
і практики ОРД. Завдяки її ефективному проведенню ви-
кривається значна кількість замаскованих, латентних зло-
чинів, зокрема тяжких та особливо тяжких, виявлення та 
припинення яких без застосування такої розробки далеко 
не завжди є можливим [26, с. 105]. Здатність оперативного 
працівника організувати проведення внутрішньокамерної 
розробки  злочинця вважають невід’ємною ознакою його 
професіоналізму [27, с. 488].

Поряд зі збереженням актуальності використання вну-
трішньокамерної розробки в боротьбі зі злочинністю не-
змінним з найдавніших часів залишився і її зміст. Аналізу-
ючи положення вільних для доступу нормативно-правових 
актів із цього питання, історичної, наукової та науково-по-
пулярної літератури, можна дійти однозначного висновку, 
що внутрішньокамерна розробка є таємним вивідуванням 
інформації в особи, яка примусово утримується в умовах 
ізоляції.  Таке  вивідування  здійснюється  іншою  особою, 
яку поміщують в одну камеру із затриманим, заарештова-
ним, ув’язненим (під виглядом такого самого затримано-
го, заарештованого, ув’язненого).

Проте  сьогодні  ні  в  Кримінальному  процесуально-
му  кодексі України,  ні  в  Законі України  «Про  оператив-
но-розшукову  діяльність»  не  згадується  про  можливість 
подібних  дій  з  боку  правоохоронних  органів.  Водночас 

потреби  практики  підштовхують  правоохоронні  органи 
до  здійснення  внутрішньокамерної  розробки. Адже  за  її 
допомогою від затриманого або ж узятого під варту під-
озрюваного, обвинуваченого можна одержати інформацію 
про його причетність до конкретного злочину; обставини 
та мотив його вчинення; місця переховування предмета і 
знарядь скоєння кримінального правопорушення, матері-
альних  цінностей,  здобутих  злочинних  шляхом,  речей  і 
документів, що містять  сліди  злочину або відомості про 
злочин; дані інших учасників злочинної діяльності (у тому 
числі  інформацію про можливе місце  знаходження  осіб, 
оголошених  у  розшук),  відомості  про  структуру,  склад, 
озброєння, корупційні зв’язки та інфраструктуру організо-
ваної групи чи злочинної організації й інші відомості, що 
становлять інтерес для боротьби зі злочинністю. Безумов-
но,  результати  внутрішньокамерної  розробки  не  можуть 
бути  доказами  в  кримінальному  провадженні.  Але  вони 
можуть бути використані для одержання таких доказів у 
подальшому – шляхом проведення слідчих (розшукових) 
дій, у тому числі негласних.

Ефективність  використання  внутрішньокамерної  роз-
робки  в  боротьбі  зі  злочинністю  не  може  бути  виправ-
данням  її  фактично  неконтрольованого  застосування 
правоохоронним органами. Адже вона являє собою ціле-
спрямований і ретельно організований обман людини, що 
принижує  її честь  і гідність, які, відповідно до ч. 1 ст. 3 
Конституції України, зараховано до категорії найвищої со-
ціальної цінності. Крім того, ч. 1 ст. 28 Конституції Укра-
їни гарантує кожному право на повагу до його честі й гід-
ності. Це свідчить про те, що внутрішньокамерна розробка 
є порушенням конституційних прав і свобод людини. Те, 
що вона відбувається в умовах, коли честь і гідність лю-
дини вже максимально принижена порушенням особистої 
недоторканності (затриманням, узяттям під варту), значно 
посилює шкоду, що завдається особистим правам людини. 

Більше того, запровадивши до кримінального процесу ін-
ститут НСРД, законодавець застерігає від необґрунтованого 
втручання у приватне спілкування (ч. 1 ст. 258 КПК України). 
Відповідно до ч. 3 зазначеної статті, спілкуванням визнаєть-
ся передання інформації в будь-якій формі від однієї особи 
до  іншої  безпосередньо  або  за  допомогою  засобів  зв’язку 
будь-якого типу. Спілкування є приватним, якщо інформація 
передається та зберігається за таких фізичних чи юридичних 
умов,  за яких учасники спілкування можуть розраховувати 
на захист інформації від втручання інших осіб.

У разі внутрішньокамерної розробки все робиться для 
того, аби створити в затриманого, узятого під варту ілю-
зію саме приватного спілкування. При цьому його прово-
кують на відверті розмови з метою отримання інформації, 
яку можна використано проти нього.

Із  цього  випливає  висновок,  що  в  процесі  внутріш-
ньокамерної  розробки  завуальовано  може  порушуватися 
право особи на свободу від самовикриття (п. 11 ч. 1 ст. 7; 
ч. 1, 2 ст. 18 КПК України). Природно, що інформацію, по-
відомлену співкамернику, не можна вважати показаннями 
або в будь-якій спосіб подавати як докази. Але навіть без 
цього порушується одна з основних засад кримінального 
провадження, відповідно до якої: 

по-перше, жодна особа не може бути примушена ви-
знати свою винуватість у вчиненні кримінального право-
порушення або примушена давати пояснення, показання, 
які можуть стати підставою для підозри, обвинувачення в 
учиненні нею кримінального правопорушення (ч. 1 ст. 18 
КПК України);

по-друге, кожна особа має право не говорити нічого з 
приводу підозри чи обвинувачення проти неї, у будь-який 
момент  відмовитися  відповідати  на  запитання,  а  також 
бути негайно повідомленою про ці права (ч.  2 ст. 18 КПК 
України).

У процесі ж внутрішньокамерної  розробки особу шля-
хом  обману  можна  примусити  відповідати  на  запитання  з 
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приводу  підозри  чи  обвинувачення,  надавати  інформацію, 
яка може стати підставою для підозри, обвинувачення. Уре-
шті, можна обманним шляхом змусити особу хоча й неофі-
ційно, але визнати свою винуватість у вчиненні криміналь-
ного правопорушення.

Отже,  цілком  логічно,  аби  процедуру  проведення  вну-
трішньокамерної  розробки  було  жорстко  регламентовано 
законом.  Проте  сьогодні  її  фактично  здійснюють  поза  су-
довим контролем і прокурорським наглядом. При цьому, не 
маючи іншого виходу, ілюзію законності (та наявності еле-
ментів прокурорського нагляду й судового контролю) ство-
рюють шляхом використання положень ст. ст. 270 і 275 КПК 
України. Так, одночасно з внутрішньокамерною розробкою 
застосовують  аудіо-,  відеоконтроль  приміщень  із  примусо-
вого утримання осіб у зв’язку з відбуттям покарання, затри-
мання, взяттям під варту тощо (відповідно до положень ч. 3  
ст. 267, такі місця є публічно доступними). Для проведення 
цієї НСРД, згідно з вимогами ст. ст. 246, 248, 249, 270 КПК 
України,  готують  клопотання,  яке  погоджують  із  прокуро-
ром, та отримують відповідну ухвалу слідчого судді. 

Але в цьому випадку предметом дозволу слідчого судді 
є виключно те, що може становити такий предмет відповід-
но до норм КПК України – проведення аудіо-, відеоконтролю 
місця (ст. 270 КПК України). Про спілкування спеціально пі-
дісланої особи із затриманим або узятим під варту в ухвалі 
слідчого судді йтися не може, оскільки не існує відповідної 
НСРД. Можливість проведення такого спілкування можуть 
обґрунтовувати положеннями  ст.  275 КПК України  «Вико-
ристання конфіденційного співробітництва», частина 1 якої 
передбачає, що під час проведення НСРД слідчий має право 
використовувати інформацію, отриману внаслідок конфіден-
ційного співробітництва з іншими особами, або залучати цих 
осіб до проведення НСРД у випадках, передбачених цим Ко-
дексом. 

Як наслідок,  отримуємо таке обґрунтування  законності 
внутрішньокамерної розробки: на підставі ухвали слідчого 
судді проводиться НСРД, передбачена ст. 270 КПК України 
(аудіо-, відеоконтроль місця). До її проведення слідчий залу-
чає «іншу особу», яку поміщують до тієї камери, де на ціл-
ком  законних  підставах  проводиться  аудіо-,  відеоконтроль. 
Але  заздалегідь  сплановане,  провокативне,  легендоване 
спілкування  цієї  «іншої  особи»  із  затриманим,  підозрюва-
ним, обвинуваченим в умовах ізоляції не становить і не може 
становити зміст НСРД, передбаченої ст. 270 КПК України.

Проблемним  є  не  лише  визначення  правових  підстав 
проведення  внутрішньокамерної  розробки,  а  й  визначення 
кола й компетенції її суб’єктів. 

У нашій країні внутрішньокамерна розробка за устале-
ною традицією становить виключну компетенцію суб’єктів 
оперативно-розшукової  діяльності,  тобто  оперативних  під-
розділів. Тому обґрунтованими можуть видатися пропозиції 
окремих науковців  і практиків щодо доповнення п. 14 ч. 1  
ст. 8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» 
правом  оперативних  підрозділів  проводити  внутрішньока-
мерну розробку затриманих, узятих під варту та засуджених 
в умовах ізоляторів тимчасового тримання, слідчих ізолято-
рах та установ виконання покарань [26]. 

Але цілком логічним є й те, що внутрішньокамерна роз-
робка затриманої або взятої під варту особи з метою одер-
жання  від  неї  відомостей,  важливих  для  кримінального 
провадження, має проводитися не в межах оперативно-роз-
шукової  діяльності,  а  в  межах  зазначеного  кримінального 
провадження.  Рішення  про  її  проведення  мають  приймати 
прокурор  як процесуальний керівник досудового розсліду-
вання або ж слідчий як службова особа правоохоронного ор-
гану, уповноважена в межах компетенції, передбаченої КПК 
України, здійснювати досудове розслідування кримінальних 
правопорушень. Але ні закон, ні підзаконні нормативно-пра-
вові  акти не  надають  їм  таких повноважень. Крім  того,  ні 
слідчий, ні прокурор не мають реальних можливостей для 
організації проведення внутрішньокамерної розробки.

Такі  можливості  мають  оперативні  підрозділи,  які  на 
підставі нормативно-правових актів і багаторічного досвіду 
формують власний негласний апарат. Але слідчий, прокурор 
не можуть доручити їм проведення внутрішньокамерної роз-
робки в межах кримінального провадження, оскільки відпо-
відної НСРД у КПК України не передбачено.

Тож  законодавче  врегулювання  питань  внутрішньока-
мерної  розробки  має  відбуватися  передусім  шляхом  уне-
сення відповідних змін і доповнень до КПК України. Але за-
значені зміни мають бути системними та врегульовувати не 
лише можливість використання методу внутрішньокамерної 
розробки, а й усі проблемні питання участі оперативних під-
розділів у кримінальному провадженні. 

Ці питання здебільшого пов’язані з положеннями ст. 41 
КПК України, якими фактично ліквідовано інститут опера-
тивного супроводження кримінального провадження. Ці за-
конодавчі новації викликали нищівну критику з боку науков-
ців і практиків. Проте її досі не враховано.

На  нашу  думку,  інститут  оперативного  супроводження 
кримінального провадження підлягає відновленню та зако-
нодавчому унормуванню у формі встановлення права опера-
тивних підрозділів за погодженням зі слідчим, прокурором 
проводити комплекс заходів, спрямованих на виконання за-
вдань кримінального провадження та забезпечення безпеки 
осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві. Пере-
лік цих заходів і підстави їх застосування й оформлення ре-
зультатів є предметом окремого дослідження. Зарахування до 
них внутрішньокамерної розробки є дискусійним питанням. 
Основуючись  на  тому, що  інформація,  повідомлена  в  при-
ватній  бесіді  затриманим  (підозрюваним,  обвинуваченим) 
спеціально підісланій до нього в камеру особі, не може бути 
використані як докази в кримінальному провадженні (вони 
мають  значення  лише  для  прийняття  слідчим  відповідних 
організаційних і тактичних рішень), можна дійти висновку 
про доцільність їх зарахування до заходів оперативного су-
проводження  кримінального  провадження. Водночас  пору-
шення прав і свобод затриманого або взятого під варту (шля-
хом приниження обманом його честі й гідності) свідчать про 
необхідність  виокремлення  внутрішньокамерної  розробки 
як окремої НСРД, що проводиться з дозволу слідчого судді. 

Окремі дослідники внутрішньокамерну розробку нама-
гаються пов’язати з положеннями ст. 272 КПК України. Так, 
С.Б. Фомін і В.Д. Туров уважають її одним із видів оператив-
ного  впровадження  та  критикують невиправдане  звуження 
законодавцем змісту спеціального завдання з розкриття зло-
чинної діяльності організованої групи чи злочинної організа-
ції (ст. 272 КПК України). З положень пропонованих дослід-
никами випливає, що зазначену статтю доцільно викласти в 
редакції, яка б допускала здійснення на законних підставах 
внутрішньокамерної розробки [28, с. 150].

Уважаємо,  що  внутрішньокамерну  розробку  доцільно 
регламентувати окремою статтею КПК України, оскільки за 
своїми сутнісними ознаками вона суттєво відрізняється від 
оперативного впровадження.  

Підбиваючи  підсумки,  зазначимо  таке.  Внутрішньока-
мерна розробка затриманих і взятих під варту осіб є одним 
із  ефективних  методів  одержання  інформації,  необхідної 
для виконання завдань кримінального провадження, що зу-
мовлює доцільність її використання правоохоронними орга-
нами. Але сьогодні її застосування в кримінальному прова-
дженні позбавлено правових підстав і є незаконним.

Зазначені підстави має бути запроваджено в КПК Украї-
ни. При цьому необхідно врахувати такі обставини: 

а) проведення внутрішньокамерної розробки є порушен-
ням конституційних прав осіб, щодо яких вона проводиться; 

б)  результати  внутрішньокамерної  розробки  не  можуть 
бути використані як докази в судовому провадженні (їх мож-
на використовувати лише для прийняття організаційних і так-
тичних рішень під час досудового розслідування злочинів).

Доцільним  є  унормування  проведення  внутрішньо-
камерної  розробки  в  межах  кримінального  провадження 
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окремою  статтею  КПК  України  (272-1),  яку  пропонуємо 
викласти в такій редакції: «У межах досудового розсліду-
вання тяжкого або особливо тяжкого злочину може прово-
дитися внутрішньокамерна розробка осіб, затриманих або 
узятих під варту.

Внутрішньокамерна  полягає  в  негласному  опитуванні 
затриманих або узятих під варту осіб з метою одержання ві-
домостей, які мають значення для виконання завдань кримі-
нального провадження. 

Таке  опитування  проводиться  безпосередньо  в  примі-
щенні для утримання осіб, права яких обмежені відповідно 
до закону. Його здійснюють під виглядом інших затриманих 
або взятих під варту, які утримуються в тому самому при-
міщенні:

1) особа, спеціально залучена для цього слідчим у поряд-
ку ст. 275 КПК України; 

2)  штатний  негласний  працівник  оперативного  підроз-
ділу  або  позаштатний  конфіденційний  працівник  опера-
тивного  підрозділу  (за  дорученням  слідчого,  погодженого 
з прокурором, або за дорученням прокурора оперативному 
підрозділу).

Результати внутрішньокамерної розробки оформлюються 
протоколом і можуть використовуватися виключно для при-
йняття організаційних і тактичних рішень у кримінальному 
провадженні. Використання результатів внутрішньокамерної 
розробки як доказів у судовому провадженні не допускається.

Внутрішньокамерна  розробка  проводиться  на  підставі 
ухвали  слідчого  судді,  постановленої  за  клопотанням  про-
курора  або  за  клопотанням  слідчого,  погодженого  з  про-
курором.  Проведення  внутрішньокамерної  розробки  до 
поставлення ухвали слідчого судді можливе в порядку, пе-
редбаченому ст. 250 КПК України.
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У статті розглянуто правові та наукові поняття змісту легалізації (відмивання) доходів, здобутих злочинним шляхом. Здійснено аналіз 
окремих нормативно-правових актів, яких необхідно дотримуватися під час розслідування легалізації (відмивання) доходів, здобутих зло-
чинним шляхом. Запропоновано окремі доповнення до Кримінального кодексу України щодо оптимізації розслідування зазначених злочинів.

Ключові слова: правові засоби, легалізація коштів, розслідування, кримінальне провадження, документи.

В статье рассмотрены правовые и научные понятия содержания легализации (отмывания) доходов, добытых преступным путем. 
Осуществлен анализ отдельных нормативно-правовых актов, которые необходимо соблюдать во время расследования легализации 
(отмывания) доходов, полученных преступным путем. Предложены отдельные дополнения в Уголовный кодекс Украины относительно 
оптимизации расследования отмеченных преступлений.

Ключевые слова: правовые средства, легализация средств, расследование, криминальное осуществление, документы.

The legal and scientific concepts of the content of the legalization (laundering) of proceeds from crime are considered. The analysis of indi-
vidual legal acts that must be used during the investigation of legalization (laundering) of proceeds from crime has been carried out. Separate 
additions to the Criminal Code of Ukraine regarding optimization of the investigation of marked crimes are proposed.

Key words: legal means, legalization of funds, investigations, criminal enforcement, documents.

Розслідування  легалізації  (відмивання)  доходів,  здо-
бутих злочинним шляхом, є складним процесом з огляду 
на те, що злочинні кошти з України перераховуються на 
рахунки офшорних компаній, які у свою чергу значну час-
тину  вітчизняного  капіталу  повертають  на  батьківщину 
під виглядом інвестиційних надходжень, і сліди злочинів 
знаходяться в банківських та інших документах.

Ведення  кримінальних  проваджень  з  розслідування 
легалізації  (відмивання)  доходів,  одержаних  злочинним 
шляхом, вимагає використання норм як на національного, 
так і на міжнародного права, що регламентують фінансо-
во-господарську діяльність і світову банківську систему.

Окремі  аспекти  використання  нормативно-правової 
регламентації  легалізації  (відмивання)  доходів,  здобутих 
злочинним  шляхом,  досліджували  такі  вітчизняні  на-
уковці, як О. Бандурка, А. Волобуєв, Л. Доля, Г. Душейко,  
Т. Качка, О.  Київець,  Д.  Леонов, Мезенцева, П. Орлова,  
О.  Римарук,  С.  Сімов’ян,  С.  Цебренко,  В.  Шепітько,  
С. Яровий та ін. 

Метою статті є визначення правового та наукового по-
няття легалізації  (відмивання)  доходів,  здобутих  злочин-
ним шляхом, та аналіз окремих нормативно-правових ак-
тів, які необхідно використовувати під час розслідування.

Економічне  зростання  сучасного  суспільства  нероз-
ривно пов’язане із запобіганням різноманітним загрозам, 
які набувають свого поширення особливо в період рефор-
мування економічної системи. Серед інших загроз набули 
розповсюдження складні й небезпечні для нашої держави 
соціально-економічні явища: тіньова економіка й особли-
во її кримінальний складник, організована злочинність із 
її проникненням у систему економічних відносин, коруп-
ція на всіх щаблях державного управління, «втеча» капіта-
лу за кордон за наявності дефіциту інвестиційних ресурсів 
[1, с. 33].

Україна  є  учасником  основних  міжнародно-право-
вих актів у зазначеній сфері, зокрема Конвенції ООН про 
боротьбу проти незаконного обігу наркотичних  засобів  і 
психотропних речовин, Відень, 1988 р. (Україна приєдна-
лася в 1991 р.), Конвенції Ради Європи «Про відмивання, 
пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочин-
ним шляхом», Страсбург, 1990 р. (Україна приєдналася в 

1997 р.), Конвенції ООН проти транснаціональної органі-
зованої злочинності (Палермо, 2000 р.). 

Приєднавшись до вказаних документів, Україна визна-
ла  їх  складником  національного  законодавства.  З  метою 
їх  більш  ефективного  застосування  основні  положення 
конвенцій  трансформовані  у  внутрішнє  законодавство,  а 
саме в норми Кримінального кодексу (далі – КК) України  
(ст. ст. 209, 209-1, 306), Закону України «Про запобігання 
і  протидію  легалізації  (відмиванню)  доходів,  одержаних 
злочинним шляхом»,  Закону  України  «Про  фінансові  по-
слуги та державне регулювання ринку фінансових послуг», 
у нову редакцію Закону України «Про банки та банківську 
діяльність», що передбачають відповідальність за легаліза-
цію доходів, одержаних злочинним шляхом [2, с. 20].

Крім того, під час розроблення національних засад бо-
ротьби з відмиванням коштів ураховано положення таких 
міжнародно-правових  документів,  що  регулюють  зазна-
чені  питання,  шляхом  їх  використання  у  внутрішньому 
правовому  обігу:  Сорок  рекомендацій  FATF,  прийнятих 
у 1990 р. й переглянутих у 1996  та 2003 рр., Директиви 
Ради Європи «Про запобігання використанню фінансової 
системи для відмивання грошей» 1991 р; Загальних прин-
ципів  поведінки  приватних  банківських  установ  для  бо-
ротьби з відмиванням грошей (Вольфсберзькі принципи)  
2000 р.; Директиви Європарламенту й Ради ЄС щодо за-
няття, функціонування і відповідного контролю за діяль-
ністю установ, що займаються електронними грошовими 
операціями, 2000 р. і деяких інших.

Аналогічного підходу дотримуються під час прийнят-
тя своїх внутрішніх законів та інших нормативних актів, 
спрямованих  на  боротьбу  з  легалізацією  (відмиванням) 
злочинних  доходів,  більшість  європейських  країн.  Від-
мінність  у  законодавстві  існує  у  визначенні  переліку  ді-
янь, що можуть бути джерелами засобів, які потребують 
легалізації.

Визначення змісту поняття легалізації доходів, здобу-
тих злочинним шляхом, має принципове значення з прак-
тичних позицій слідства, воно необхідне для правильного 
розуміння  сутності  цього  феномена,  його  закономірнос-
тей, особливостей форм проявів, складу суб’єктів, зайня-
тих означеним злочинним ремеслом, визначення необхід-
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них  слідчих  (розшукових)  дій,  розроблення  адекватної 
тактики виявлення та фіксації слідів злочинів цього асоці-
ального явища як на території України, так і закордоном.

У вітчизняній юридичній літературі існує чимало по-
глядів на те, що таке відмивання доходів. Із позиції прак-
тики окреслено визначення змісту поняття «використання 
кримінальних  коштів»  з  акцентом  на  необхідності  пра-
вильного  застосування  чинного  законодавства,  кваліфі-
кації  дій, що охоплюються цим поняттям,  відмежування 
легалізації  (відмивання) коштів, одержаних різними зло-
чинними  шляхами,  від  інших  суміжних  злочинів.  Тому 
доцільно в основу досліджуваного видового поняття по-
класти розроблюване в зарубіжній і вітчизняній юридич-
ній науці  родове поняття  «відмивання  кримінальних до-
ходів», хоча єдності думок стосовно цього питання немає. 

На  думку  Н.  Мироненко,  «відмивання»  коштів  –  це 
процес з інвестування або переказ коштів, зароблених зло-
чинним шляхом,  з  метою  приховування  джерела  їх  над-
ходження [2, с. 25].

А. Жалінський  зазначає, що відмивання  грошей – це 
завершальний етап перетворення злочинних коштів у ви-
сокодохідне  та  ефективне  виробництво,  в  процесі  якого 
відбувається подальша їх легалізація [3, с. 8]. О. Бандурка 
під відмиванням коштів розуміє перетворення незаконної 
готівки в офіційну легітимну форму, де здійснюється при-
ховування істинного джерела або власника незаконно на-
бутих коштів,  створення видимості  законності джерела  і 
власника [4, с. 35]. 

На думку А. Мацька, термін «легалізація доходів», як 
правило, визначає отримання грошей чи інших видів до-
ходу  після  того,  як  вони  пройшли  специфічний  процес 
офіційного визнання з метою приховування злочинних дій 
[5, с. 74].

Безперечним  і  спільним  для  міркувань,  висловлених 
ученими,  є  те, що відмивання доходів,  здобутих  злочин-
ним  шляхом,  –  це  передусім  спосіб  (механізм)  надання 
правомірності  здобутим  будь-яким  способом  злочинним 
прибуткам.

Сучасне  визначення  поняття  «доходи,  одержані  зло-
чинним шляхом» надає Закон України «Про  запобігання 
та  протидію  легалізації  (відмиванню)  доходів,  одержа-
них  злочинним  шляхом,  або  фінансування  тероризму» 
від 18.05.2010. Цей Закон тлумачить, що доходи, одержа-
ні  злочинним шляхом,  –  це  будь-яка  економічна  вигода, 
одержана  внаслідок  учинення  суспільно  небезпечного 
діяння, що передує легалізації (відмиванню) доходів, яка 
може  складатися  з  матеріальної  власності  чи  власності, 
що  виражена  в  правах,  а  також  включати  рухоме  чи  не-
рухоме майно та документи, що підтверджують право на 
таку власність або частку в ній. 

Стаття  209 КК України  визначає  легалізацію  (відми-
вання)  доходів,  одержаних  злочинним  шляхом,  як  учи-
нення фінансових операцій чи правочину з коштами або 
іншим майном унаслідок учинення суспільно небезпечно-
го протиправного діяння, що передувало такій діяльності, 
тощо.

Крім цього, стаття 306 КК України передбачає відпо-
відальність  за розміщення коштів,  здобутих від незакон-
ного  обігу  наркотичних  засобів,  психотропних  речовин, 
їх аналогів та прекурсорів у банках, на підприємствах, в 
установах, організаціях і їх підрозділах, або придбання на 
такі  кошти  об’єктів, що  підлягають  приватизації,  чи  об-
ладнання для виробничих або інших потреб, з метою ви-
користання таких коштів і майна для подальшого незакон-
ного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 
аналогів та прекурсорів.

За даними ГПУ, кількість правопорушення, передбаче-
ного ст. 209 КК України, становить у середньому в рік до 
230 злочинів (2014 р. – 296; 2015 р. – 221; 2016 р. – 159; 
2017 р. – 243),  за ст. 306 КК України – до 30 злочинів у 
рік. Дослідження судово-слідчої практики свідчить, що за 

останні 5 років кількість злочинів, пов’язаних із легаліза-
цією  (відмиванням) доходів,  одержаних  злочинним шля-
хом,  розслідується  в  кримінальних  провадженнях  згідно 
зі статистичними даними, водночас до кримінальної від-
повідальності притягуються до 50% виконавців  злочину, 
25%  розслідуваних  кримінальних  проваджень  закрива-
ються  за різними частинами ст. 284 Кримінального про-
цесуального кодексу України, ще 25% призупиняються за 
різними підставами [6].

Такі  злочинні  доходи  легалізується  за  допомогою  їх 
неконтрольованого введення в цивільний обіг.  Із них дві 
третини зазвичай вкладається в розвиток незаконного під-
приємництва,  п’ята  частина  витрачається  на  придбання 
нерухомості  й  іншого майна. Специфічним  при  цьому  є 
те,  що  відповідний  відсоток  організованих  злочинних 
груп спеціалізується на легалізації доходів, отриманих від 
незаконної  діяльності,  а  інші  створюють  із  цією  метою 
власні  легальні  підприємницькі  структури.  Ними  вста-
новлений контроль над низкою суб’єктів господарювання, 
серед яких – підприємства та організації державного сек-
тора економіки, структури кредитно-фінансової системи, 
в банківській сфері, системі страхування, на ринку капіта-
лів, а та¬кож в індустрії розваг, зокрема, з використанням 
гральних закладів, рекламної діяльності.

Під  час  розслідування  легалізації  (відмивання)  дохо-
дів,  одержаних  злочинним  шляхом,  необхідно  виявляти 
низку  документів  щодо  фінансово-господарської  діяль-
ності  (банківські  платежі,  бухгалтерські  розрахункові 
проводки, установчі документи суб’єктів підприємництва 
тощо). Велике значення в доказуванні також мають доку-
менти  про  приховування  злочинних  коштів,  до  яких  на-
лежать договори про товарообіг, дарування, кредитування 
тощо.

Під час перевірки сумнівних операцій, що проводять-
ся підприємством, варто звернути особливу увагу на таку 
інформацію:

–  організаційно-правову форму  підприємства,  ознаку 
резидентності,  орган, що  здійснив  державну  реєстрацію 
цього підприємства, його юридичну та фактичну адреси, 
відомості про керівників, бухгалтера й інших матеріально 
відповідальних осіб;

–  рівень  ризику  фінансово-господарських  операцій, 
що проводяться підприємством;

– працівника банку, відповідального за відкриття роз-
рахункового рахунку цього підприємства.

Крім того, необхідно перевірити ефективність процесу 
виявлення сумнівних операцій у банках. Для цього слідчо-
му варто здійснити контроль за відповідністю діяльності 
банку. 

Прикладом може бути таке. У 2014 р. в Хмельницькій 
області внесено інформацію до ЄРДР про злочини, перед-
бачені ч.  5  ст.  191, ч.  2  ст.  366, ч.  1  ст.  209 КК України, 
стосовно начальника Хмельницької регіональної філії ДП 
«Центр державного земельного кадастру» при Держком-
земі  України  гр.  Л.,  який,  вступивши  в  злочинну  змову 
із  заступником  начальника  Хмельницької  регіональної 
філії  ДП  «Центр  державного  земельного  кадастру»  при 
Держкомземі України гр. А., протягом 2010–2012 рр. при-
власнив державні кошти Хмельницької регіональної філії 
ДП «Центр державного земельного кадастру» при Держ-
комземі України в особливо великих розмірах на загальну 
суму 307 тис. 396 грн. шляхом складання фіктивних актів 
про виконання робіт і надання послуг. У подальшому ко-
шти, здобуті злочинним шляхом, легалізовані й викорис-
тані  на  погашення  споживчого  кредиту,  отриманого  для 
придбання нерухомості [7, с. 322].

Під час розслідування зазначеного злочину вилуче-
ні  та  досліджені  документи  про  проведення  держаних 
закупівель,  договори  на  виконання  робіт  і  послуг,  а 
також  банківські  документи  на  погашення  споживчо-
го кредиту й договори на придбання нерухомості. Для 
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встановлення обставин злочину слідчим дотримано ви-
моги  Законів України  «Про  державні  закупівлі»,  «Про 
споживче  кредитування»,  «Про  банки  і  банківську  ді-
яльність» тощо.

Однією  з  причин  недосконалого  розслідування  від-
мивання  доходів,  одержаних  злочинним  шляхом,  є  про-
блемою  встановлення  походження  злочинних  коштів  і 
суб’єкта його вчинення, а також відстеження перерахова-
них відмитих грошей через банківську систему в офшорні 
зони.

У  слідчій  практиці щодо  суб’єкта  легалізації  (відми-
вання) доходів, одержаних злочинним шляхом, їх поділять 
так:

– осіб, які брали участь у вчиненні предикатного діян-
ня, а потім учинили відмивання злочинних доходів;

–  осіб,  які  не  брали  участі  в  учиненні  предикатного  
діяння, а потім учинили відмивання злочинних доходів.

75% опитаних слідчих зазначили, що є проблемою пи-
тання легалізації  коштів,  одержаних  злочинним шляхом, 
унаслідок  учинення  корупційного  злочину  службовою 
особою, яка здійснює злочинну діяльність  із залученням 
власників банків. Надалі вони підтвердили, що в такому 
випадку збільшується суспільна небезпека цього злочину, 
яка  є  основною ознакою, що належить  до  злочину  зага-
лом, а не лише до діяння. 

Така небезпека, що завдається державі від легалізації 
одержаних  злочинним  шляхом  коштів,  полягає  в  тому, 
що  вивільнені  кошти  входять  в  обіг  як  неконтрольована 
грошова маса, що посилює інфляційні процеси, підмінює 
встановлені  на  закономірностях  ринку  взаємовідносини 

суб’єктів підприємництва, вносить диспропорції в еконо-
мічну систему в країні.  

55%  опитаних  наголошують, що  не  потрібно  оціню-
вати  суспільну  небезпеку  легалізації  суми  «відмитих» 
коштів,  так  як  кінцева  сума  легалізованих  коштів  може 
бути  зовсім  незначною,  але  це жодним  чином не  позна-
чається  на  тяжкості  прихованого  предикатного  злочину. 
45% опитаних зазначили, що суспільну небезпеку легалі-
зації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, 
пов’язують із корупцією, яка створює умови для зловжи-
вання владою або службовим становищем. 

На наше переконання, необхідно упровадження інсти-
туту кримінальної відповідальності службових і юридич-
них осіб за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних 
злочинним шляхом, доповнивши ч. 2 ст. 209 КК України 
таким текстом: «… вчинені службовою особою або осо-
бою, яка є керівником банківської установи».

Отже,  під  час  розслідування  легалізації  (відмивання) 
доходів,  здобутих  злочинним  шляхом,  має  принципове 
значення визначення правового змісту поняття цього фе-
номена, яке необхідне для правильного розуміння сутнос-
ті  його  закономірностей  та  особливостей  форм  проявів, 
визначення суб’єктів, які вчиняють правопорушення, так-
тики проведення необхідних слідчих (розшукових) дій. 

Для досконалого розслідування легалізації (відмиван-
ня)  доходів,  здобутих  злочинним шляхом,  необхідно  ви-
користовувати  нормативно-правові  акти,  що  становлять 
основу  фінансово-господарської  діяльності,  виконання 
договірних відносин  і  здійснення окремих напрямів під-
приємницької діяльності.
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Статтю присвячено дослідженню використання доказів як етапу кримінального процесуального доказування. На основі результатів 
аналізу теоретичних концепцій розкрито сутність і зміст використання доказів у процесуальному і тактичному аспектах. Охарактеризова-
но використання доказів як розумово-практичну діяльність суб’єктів доказування з оперування доказами, спрямовану на встановлення 
фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню.

Ключові слова: докази, використання доказів, оперування доказами, обґрунтування процесуальних рішень, обґрунтування право-
вих позицій, перевірка доказів, отримання нових доказів, кримінальне процесуальне доказування.

Статья посвящена исследованию использования доказательств как этапа уголовного процессуального доказывания. На основе 
результатов анализа теоретических концепций раскрыты сущность и содержание использования доказательств в процессуальном и 
тактическом аспектах. Осуществлена характеристика использования доказательств как умственно-практической деятельности субъек-
тов доказывания по оперированию доказательствами, направленной на установление фактов и обстоятельств, которые имеют значение 
для уголовного производства и подлежат доказыванию.

Ключевые слова: доказательства, использование доказательств, оперирование доказательствами, обоснование процессуальных 
решений, обоснование правовых позиций, проверка доказательств, получение новых доказательств, уголовное процессуальное до-
казывание.

The article is devoted to the research of the using of the evidences as a stage of criminal procedural proof. Based on the results of the analy-
sis of theoretical concepts, the essence and content of the using of the evidences in procedural and tactical aspects are solved. The using of the 
evidences as the mental and practical activity of the subjects of the proof concerning to operation by the evidences, directed to installation of the 
facts and circumstances, which have a meaning for criminal proceedings, are characterized.

Key words: evidences, using of the evidences, operation by the evidences, justification of the procedural decisions, justification of the legal 
positions, verification of the evidences, receiving of the new evidences, criminal proceedings.

Постановка проблеми. Кримінальне процесуальне до-
казування прийнято розглядати у гносеологічному та право-
вому аспектах. Із гносеологічної точки зору, воно є процесом 
пізнання обставин, які підлягають доказуванню та/або мають 
значення для кримінального провадження.  Із правової точ-
ки зору, кримінальне процесуальне доказування є процесом 
формування та використання доказів.

Законодавець  не  відносить  використання  доказів  до 
етапів доказування (ч. 2 ст. 91 КПК України), хоча у низці 
норм кримінального процесуального закону вказує на їх ви-
користання для встановлення фактів та обставин, що мають 
значення для кримінального провадження та підлягають до-
казуванню (ст. 85, ч. 1 ст. 98, ч. 1 ст. 99 КПК України), об-
ґрунтування процесуальних рішень (ч. 2 ст. 86, ч. 3 ст. 370 
КПК України) та обґрунтування правової позиції у судових 
дебатах (ч. 5 ст. 364 КПК України) [7].

У  доктрині  кримінального  процесу  дослідженню вико-
ристання  доказів  як  етапу  кримінального  процесуального 
доказування  присвячено  істотну  увагу.  Так,  його  загаль-
на  характеристика  наводиться  у  працях  О.В.  Астапенко,  
А.Р.  Бєлкіна,  М.В.  Дєєва,  Р.В.  Костенка,  Ф.М.  Кудіна,  
С.П.  Лапти,  В.М.  Ліщенка,  А.Г.  Меретукова,  А.А.  Ота-
рова,  М.А.  Погорецького,  Н.А.  Попової,  О.І.  Сидорової,  
Ю.Р. Сильвестру, В.М. Тертишника, М.Г. Щербаковського та 
інших вітчизняних і зарубіжних учених. Водночас у науко-
вих працях відсутній єдиний підхід до визначення поняття, 
сутності та змісту використання доказів.

Мета статті полягає у розкритті на основі наявних тео-
ретичних розробок сутності та змісту використання доказів 
як етапу кримінального процесуального доказування.

Виклад основного матеріалу. Прихильники  виокрем-
лення використання доказів як самостійного етапу процесу 
доказування неоднозначно підходять до визначення його сут-
ності. Так, О.В. Астапенко та Н.А. Попова розглядають ви-

користання доказів як суто розумову діяльність, що полягає 
у логічному оперуванні доказами [2, с. 26; 17, с. 22]. В.М. Лі-
щенко та О.І. Сидорова характеризують використання доказів 
як суто практичну діяльність, яка зводиться до прийняття та 
обґрунтування процесуальних рішень [11, с. 11–12; 18, с. 37].  
Ю.Р.  Сильвестру  вважає  використання  доказів  розумово-
практичною діяльністю, вираженою зовні за допомогою об-
ґрунтування зроблених висновків шляхом учинення як розу-
мових, так і фізичних дій [19, с. 257–258]. М.А. Погорецький 
і М.Г. Щербаковський розглядають використання доказів як 
діяльність, з одного боку, практичну процесуальну, а з іншо-
го – розумову, що  ґрунтується на  законах логіки  і  знаннях 
психології та інших наук [14, с. 21; 15, с. 71; 26, с. 92].

Визначаючи  сутність  використання  доказів,  потрібно 
виходити  із  кола  способів  оперування  ними  у  криміналь-
ному  провадженні,  зумовлених метою  використання,  які  у 
доктрині кримінального процесу визначаються як цілі вико-
ристання доказів [4, с. 370], форми використання [12, с. 188;  
13,  с.  57–58],  напрями  використання  доказів  [1,  с.  89;  
18, с. 37], загальні напрями використання [26, с. 93] або про-
міжні завдання, за допомогою яких досягається мета доказу-
вання [17, с. 22].

Застосовуючи  термін  «цілі  використання  доказів»,  
А.Р. Бєлкін до них відносить: 1) перевірку: версій, інших до-
казів, орієнтувальної та розшукової інформації на предмет її 
оцінки; 2) обґрунтування прийнятих рішень, обвинувального 
акту;  3)  моделювання:  слідчої  ситуації,  механізму  злочину, 
психологічного портрета і зовнішності злочинця; 4) отриман-
ня нових доказів, нової оперативної та розшукової інформації; 
5) формування  комплексів  доказів;  6)  демонстрацію доказів 
учасникам процесу на предмет усунення протиріч між дока-
зами, викриття у даванні неправдивих показань та отримання 
нових доказів, переконання у безглуздості протидії розсліду-
ванню, подолання кругової поруки співучасників [4, с. 370].
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Оперуючи  терміном  «форми  використання  доказів»,  
А.Г. Меретуков та А.А. Отаров ними охоплює: 1) застосуван-
ня доказів із метою перевірки орієнтувальної та розшукової 
інформації, інших доказів; 2) застосування доказів із метою 
одержання нових доказів; 3) застосування доказів із метою 
моделювання механізму вчиненого  злочину; 4)  застосуван-
ня  доказів  як  засобів  установлення  підстав  процесуальних 
рішень  у  кримінальних  справах;  5)  застосування  доказів  з 
іншою метою, що  не  суперечить  призначенню  криміналь-
ного судочинства (наприклад, використання шляхом демон-
страції учасникам кримінального процесу з метою викриття 
у даванні помилкових показань та отримання нових доказів)  
[12, с. 188; 13, с. 57–58].

Використовуючи  термін  «напрями  використання  дока-
зів», М.Г. Алейнікова та О.І. Сидорова виокремлюють у ви-
користанні два аспекти: 1) процесуальний, у якому докази ви-
користовуються за такими напрямами: а) з метою прийняття 
різних проміжних процесуальних рішень, зокрема рішення 
про провадження слідчих дій; б) як передбачений КПК еле-
мент процесуального порядку провадження тих слідчих дій 
(пред’явлення  для  впізнання,  огляду  предметів,  вилучених 
під час проведення обшуку, огляду місця події тощо), про-
вадження яких зумовлено необхідністю дослідження раніше 
зібраних у справі доказів; в) для прийняття й обґрунтування 
підсумкових процесуальних рішень у розслідуваній кримі-
нальній справі; 2) тактичний, у якому докази використову-
ються за такими напрямами: а) з метою висунення та пере-
вірки версій; б) з метою прийняття різних тактичних рішень; 
в) як найбільш важливий елемент тактики провадження до-
питів та очних ставок, де вони пред’являються для отриман-
ня повних, усебічних та об’єктивних показань [1, с. 88–89; 
18,  с.  37].  Дещо  відмінну  за  змістом  позицію  висловлює  
С.П. Лапта, який наводить чотири напрями використання ви-
сновку експерта як процесуального джерела доказів і визна-
чає цілі кожного з виокремлених напрямів: 1) у доказуванні –  
отримання нових доказів, перевірка  інших доказів, форму-
вання комплексів доказів; 2) у тактичному плані – висунення 
та перевірка версій, моделювання механізму злочину, подо-
лання протидії розслідуванню; 3) в організаційному плані – 
обґрунтування рішень, які приймає слідчий у розслідуваній 
справі; 4) у профілактиці злочинів – установлення обставин, 
які сприяли вчиненню злочинів [10, с. 16–17].

Уживаючи  термін  «загальні  напрями  використання  до-
казів», М.Г. Щербаковський  виокремлює  чотири  таких на-
прями та окремі цілі під час розслідування злочинів, що їм 
відповідають: 1) кримінально-правовий – кваліфікація  зло-
чинних дій (установлення ознак, елементів складу злочину); 
2) кримінально-процесуальний – отримання нових доказів, 
перевірка інших доказів, формування комплексів доказів, об-
ґрунтування процесуальних рішень; 3) криміналістичний –  
висунення й перевірка версій, моделювання механізму зло-
чину  та  його  складників  (невідомого  злочинця,  знаряддя 
тощо),  ідентифікація  осіб  і  предметів;  подолання  проти-
дії  розслідуванню;  обґрунтування  тактичних  рішень  тощо;  
4)  кримінологічний  –  установлення  причин  та  умов,  які 
сприяли вчиненню злочинів [26, с. 93].

Застосовуючи термін «проміжні завдання, за допомогою 
яких досягається мета доказування», Н.А. Попова до них від-
носить: 1) обґрунтування висновків про наявність істотних 
для  справи  обставин;  2)  перевірку  наявних  та  отримання 
нових доказів; 3) моделювання слідчих ситуацій і механізму 
злочину [17, с. 22].

Аналізуючи наведені позиції,  потрібно погодитися  з  по-
зицією вчених, які розглядають використання доказів у про-
цесуальному  і  тактичному  аспектах.  Процесуальний  аспект 
передбачає  використання  доказів  для  перевірки  наявних  та 
отримання  нових  доказів,  обґрунтування  слідчим,  прокуро-
ром,  слідчим  суддею  і  судом  процесуальних  рішень  та  об-
ґрунтування  сторонами  кримінального  провадження  своїх 
правових  позицій.  У  процесуальному  аспекті  використання 
речових  доказів  є  завершальним  етапом  процесу  доказу-

вання,  який  має  місце  після  збирання,  перевірки  та  оцінки  
[1, с. 88; 4, с. 367; 12, с. 187; 26, с. 90–91], полягає в оперуванні 
доказами, спрямованому на встановлення фактів та обставин, 
що мають значення для кримінального провадження і підляга-
ють доказуванню. У процесуальному аспекті докази можуть 
використовуватися  суб’єктами  доказування  й  для  встанов-
лення  обставин  кримінально-правового  характеру  (зокрема 
для встановлення наявності/відсутності у діянні особи ознак 
кримінального правопорушення, для встановлення обставин 
щодо  об’єктивної  сторони,  суб’єкта  і  суб’єктивної  сторони 
складу кримінального правопорушення) та кримінологічного 
характеру  (зокрема для встановлення обставин,  які  сприяли 
вчиненню  кримінального  правопорушення).  Тактичний  ас-
пект передбачає використання доказів для моделювання меха-
нізму кримінального правопорушення, моделювання слідчих 
ситуацій, побудови і перевірки слідчих версій, перевірки по-
казань допитуваної особи, обґрунтування тактичних рішень.

Окреслене  коло  способів  використання  доказів  дозво-
ляє  розглядати  останнє  як  розумово-практичну  діяльність 
суб’єктів  доказування  з  оперування  доказами,  спрямовану 
на встановлення фактів та обставин, що мають значення для 
кримінального провадження і підлягають доказуванню.

Використання доказів передбачає оперування ними для 
обґрунтування слідчим, прокурором, слідчим суддею і судом 
процесуальних рішень  та  обґрунтування  сторонами кримі-
нального провадження своїх правових позицій. У цьому ас-
пекті використання доказів – це зовнішнє вираження резуль-
татів  оцінки  доказів,  що  є  доказуванням-обґрунтуванням. 
Виокремлення у структурі доказування використання дока-
зів  як розумової  діяльності  суб’єктів доказування  як  само-
стійного етапу дозволяє врахувати поширену в доктрині кри-
мінального процесу позицію, прихильники якої розглядають 
доказування у двох аспектах: як доказування-пізнання та до-
казування-обґрунтування [5, с. 148; 6, с. 320; 16, с. 339–340], 
відповідає філософському розумінню обґрунтування у ши-
рокому розумінні як регламентації та еталонізації результатів 
будь-якої пізнавальної діяльності, що є не оцінкою в системі 
знання, а оцінці в системі діяльності [25, с. 438].

Використання  доказів  є  завершальним  етапом  доказу-
вання, тісно взаємопов’язаним із попередніми його етапами. 
Аналізуючи їх співвідношення, Р.В. Костенко та Ф.М. Кудін 
зазначають, що, з одного боку, одержання знань у результаті 
збирання, перевірки та оцінки доказів без побудови логічно 
обґрунтованої системи висновків у справі не матиме жодно-
го значення для суб’єктів пізнавальної діяльності, а з іншого 
– обґрунтування висновків у справі не є можливим без на-
явності самих аргументів чи доводів [8, с. 12].

Доказування-обґрунтування  у  доктрині  кримінального 
процесу  визначається  як  логічно-комунікативна  діяльність 
із  переконування  суду  та  інших  учасників  кримінального 
провадження (адресатів доказування) в достовірності дока-
зів, достатності системи та істинності суджень, умовиводів, 
висновків [20, с. 81], у зв’язку з чим ученими неодноразово 
вказувалося на те, що використання доказів не вичерпується 
доказуванням-обґрунтуванням у цілому [20, с. 81] або при-
йняттям процесуальних рішень зокрема [1, с. 88; 18, с. 37].

Використання  доказів  як  практична  діяльність  спря-
моване  на  перевірку  наявних  та  отримання  нових  доказів. 
А.Р. Бєлкін розглядає отримання нових доказів як мету ви-
користання доказів, що випливає зі змісту зібраних доказів 
і  досягається  за  допомогою проведення  інших  слідчих дій 
із  використанням  наявної  доказової  інформації  як  обґрун-
товувальної, вихідної для проведення слідчих дій [4, с. 374]. 
Дещо уточнюючи наведену позицію, потрібно зазначити, що, 
по-перше, наявні докази можуть використовуватися не лише 
для отримання нових, але й для перевірки інших наявних до-
казів, а, по-друге, з цією метою вони підлягають використан-
ню як під час слідчих (розшукових) дій, що проводяться під 
час досудового розслідування та у випадках, передбачених 
ст. 333 КПК України, під час судового провадження, так і під 
часі судових дій під час останнього.
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У цьому аспекті використання доказів може виступати 
елементом процесуального порядку проведення окремих 
слідчих (розшукових) дій (наприклад, пред’явлення речей 
для  впізнання  та  слідчого  експерименту)  або  тактичним 
прийомом проведення  (наприклад, пред’явлення допиту-
ваному доказів під час допиту). Так, використання доказів 
входить до змісту збирання та перевірки та охоплюється 
доказуванням-пізнанням.

У контексті дослідження механізму використання ре-
чових  доказів  Н.А.  Попова  вказує,  що  вони  використо-
вуються для перевірки наявних і збирання нових доказів 
доволі часто [17, с. 4]. Як свідчать результати досліджен-
ня слідчої та судової практики, речові докази широко ви-
користовуються  для  перевірки  показань  підозрюваних, 
звинувачених, свідків і потерпілих та висновків експертів  
[22;  23;  24].  При  цьому  судова  практика  переконливо 
свідчить  про  достатню  раціональність  використання 
пред’явлення доказів під час допиту під час судового роз-
гляду  [3],  хоча,  незважаючи  на  значну  ефективність  ви-
користання  вказаного  тактичного  прийому,  на  практиці 
зустрічаються  випадки,  за  яких  він  залишається  без  ре-
зультативним, зважаючи на пред’явлення доказів без ура-
хування ситуації, яка склалася під час судового розгляду, 
й особи допитуваного, а також зважаючи на неправильну 
оцінку обвинувального або захисного потенціалу доказу, 
що пред’являється допитуваному [9, с. 14–15].

Наведене  розуміння  використання  доказів  дозволяє 
не  погодитися  з  позицією  вчених,  які  зводять  його  суто 
до  оперування  доказами  під  час  прийняття  й  обґрунту-
вання процесуальних рішень  [11,  с. 11–12; 21,  с. 60–61]. 
По-перше, така позиція обмежує використання доказів як 
розумову діяльність, оскільки не дозволяє врахувати опе-
рування ними для обґрунтування сторонами кримінально-
го провадження своїх правових позицій. По-друге, за такої 
позиції залишається поза увагою використання доказів як 
практична діяльність.

Висновки.  Проведене  дослідження  сутності  і  змісту 
використання  доказів  дозволяє  стверджувати, що  воно  є 
самостійним етапом кримінального процесуального дока-
зування. Використання  доказів  є  розумовою  та  практич-
ною  діяльністю  суб’єктів  доказування  з  оперування  до-
казами, спрямовану на встановлення фактів та обставин, 
що мають значення для кримінального провадження і під-
лягають доказуванню. Використання доказів як розумова 
діяльність суб’єктів доказування – це зовнішнє вираження 
результатів  оцінки  доказів  і  доказування-обґрунтування. 
Використання  доказів  як  практична  діяльність  суб’єктів 
доказування є перевіркою наявних та отриманням нових 
доказів  під  час  слідчих  (розшукових)  і  судових  дій,  що 
входить до змісту збирання та перевірки доказів й охоплю-
ється доказуванням-пізнанням.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
1. Алейникова М. Г. Использование доказательств как элемент процесса доказывания. Борьба с преступностью: теория и практика: 

Материалы II Международной научно-практической конференции (г. Могилев, 27 февраля 2014 года). Могилев: Могилевский высший 
колледж МВД Республики Беларусь, 2014. С. 88–89.

2. Астапенко О. В. Витребування та подання предметів і документів як способи збирання доказів на досудових стадіях кримінального 
процесу: Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. Київ, 2009. 249 с.

3. Баев О.Я. Основы методики уголовного преследования и профессиональной защиты от него (на примере уголовно-процессуаль-
ного исследования должностных и служебных преступлений): Научно-практическое пособие. Москва: Эксмо, 2009. 620 с.

4. Белкин А.Р. Теория доказывания в уголовном судопроизводстве. Москва: Норма, 2007. 528 с.
5. Васин В.В. К вопросу о понятии уголовно-процессуального познания судом первой инстанции обстоятельств уголовного дела. 

Вестник Томского государственного университета. 2007. № 303. С. 147–149.
6. Дєєв М. В. Кримінально-процесуальне доказування як різновид процесу пізнання. Вісник Чернівецького факультету Національ-

ного університету «Одеська юридична академія». 2015. Вип. № 4. С. 314–323.
7. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. № 4651-VI. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17.
8. Кудин Ф.М., Костенко Р.В. Достаточность доказательств в уголовном процессе. Краснодар: Кубанский государственный аграрный 

университет, 2000. 160 с.
9. Кудрявцев В.Л. Процессуально-тактические основы участия адвоката-защитника в допросе потерпевшего и свидетеля в суде. 

Адвокатская практика. 2006. № 2. С. 14–15.
10. Лапта С.П. Правові та наукові основи використання судових експертиз при розслідуванні злочинів: дис. … канд. юрид. наук: 

12.00.09. Харків, 2006. 234 с.
11. Ліщенко В.М. Доказування на досудових стадіях кримінального процесу у справах про одержання хабара: автореф. дис. … канд. 

юрид. наук: 12.00.09. Київ, 2011. 20 с.
12. Меретуков А.Г. Условие использования доказательств в процессуальных решениях по уголовным делам. Общество и право. 

2015. № 1 (51). С. 187–191.
13. Отаров А.А. Использование доказательств в процессуальных решениях по уголовным делам: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. 

Краснодар, 2007. 187 с.
14. Погорецький М. Теорія кримінального процесуального доказування: проблемні питання. Право України. 2014. № 10. С. 12–25.
15. Погорецький М.А. Нова концепція кримінального процесуального доказування. Вісник кримінального судочинства. 2015. 

№ 3. С. 63–79.
16. Попов А.П. Современный отечественный уголовный процесс: целеполагание, система целей, задач и функций, средства: Моно-

графия. М.-Берлин: Директ-Медиа, 2014. 529 с.
17. Попова Н. А. Вещественные доказательства: Собирание, представление и использование их в доказывании: автореф. дисс. … 

канд. юрид. наук: 12.00.09. Саратов, 2007. 25 с.
18. Сидорова Е.И. Собирание и использование доказательств как элементы процесса доказывания в уголовном судопроизводстве. 

Вестник Воронежского института МВД России. 2007. № 4. С. 36–37.
19. Сильвестру Ю.Р. Доказывание-обоснование самостоятельный элемент доказывания в уголовном судопроизводстве. Вестник 

Омского университета. Серия «Право». 2008. № 1. С. 255–258.
20. Теорія доказів: Підручник для слухачів магістратури юридичних вузів / К. В. Антонов, О. В. Сачко, В. М. Тертишник, В. Г. Уваров / 

За заг. ред. В. М. Тертишника. К.: Алерта, 2015. 294 с.
21. Тертышник В. М. Доказательства и доказывание в советском уголовном процессе: Фондовая лекция. Х.: ХИВД, 1992. 80 с.
22. Ухвала Великоолександрівського районного суду Херсонської області від 17.03.2016 р. у справі № 650/314/16-к (кримінальне 

провадження № 1-кс/650/57/16). URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/56511628.
23. Ухвала Козельщинського районного суду Полтавської області від 06.01.2015 р. у справі № 533/995/15-к (кримінальне проваджен-

ня № 12015170200000387). URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/54840813.
24. Ухвала Корецького районного суду Рівненської області від 17.05.2017 р. у справі № 563/1560/14-к (кримінальне провадження 

№ 1-кп/563/2/17). URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/66525133.
25. Філософський енциклопедичний словник / В. І. Шинкарук (голова ред. кол.), Є. К. Бистрицький, М. О. Булатов, А. Т. Ішмуратов та 

ін. К.: Абрис, 2002. 744 с.
26. Щербаковський М. Г. Використання доказів як етап доказування у кримінальному провадженні. Вісник Харківського національного 

університету внутрішніх справ. 2017. № 2 (77). С. 88-95.



414

№ 6 2018
♦

УДК 343.14

КЛАСИФІКАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ ПРАВОВИХ СТАНДАРТІВ ДОКАЗУВАННЯ 
У ДОКТРИНІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

THE CLASSIFICATION OF THE INTERNATIONAL LEGAL STANDARDS OF PROOF 
IN THE DOCTRINE OF THE CRIMINAL PROCESS
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Статтю присвячено дослідженню проблематики класифікації міжнародних правових стандартів доказування. Розкрито критерії кла-
сифікації стандартів доказування у вітчизняній доктрині кримінального процесу. На основі результатів аналізу теоретичних концепцій 
обґрунтовано доцільність застосування окремих критеріїв класифікації стандартів доказування до систематизації міжнародних правових 
стандартів доказування. Запропоновано авторські критерії класифікації міжнародних правових стандартів доказування з виокремленням 
на їх підставі відповідних видів таких стандартів.

Ключові слова: стандарти доказування, міжнародні правові стандарти доказування, класифікація міжнародних правових стандартів 
доказування, види міжнародних правових стандартів доказування, кримінальне провадження.

Статья посвящена исследованию проблематики классификации международных правовых стандартов доказывания. Раскрыты кри-
терии классификации стандартов доказывания в отечественной доктрине уголовного процесса. На основе результатов анализа тео-
ретических концепций обоснована целесообразность применения отдельных критериев классификации стандартов доказывания для 
систематизации международных правовых стандартов доказывания. Предложены авторские критерии классификации международных 
правовых стандартов доказывания с выделением на их основании соответствующих видов таких стандартов.

Ключевые слова: стандарты доказывания, международные правовые стандарты доказывания, классификация международных 
правовых стандартов доказывания, виды международных правовых стандартов доказывания, уголовное производство.

The article is devoted to the research of the problems of classification of international legal standards of proof. The criteria of classification 
of standards of proof in the national doctrine of the criminal process are revealed. Based on the results of the analysis of theoretical concepts, 
the feasibility of applying separate criteria for the classification of the standards of proof to the systematization of international legal standards of 
proof has been substantiated. The author’s criteria for the classification of international legal standards of proof are proposed, with a distinction 
on their basis of the appropriate types of such standards.

Key words: standards of proof, international legal standards of proof, classification of international legal standards of proof, types of interna-
tional legal standards of proof, criminal proceedings.

Постановка проблеми. Дослідження сутності та зміс-
ту міжнародних правових стандартів доказування перед-
бачає здійснення класифікації, яка у теоретичному аспекті 
дозволяє поглибити пізнання вказаного правового явища, 
а у практичному – використовувати у кримінальному про-
цесуальному  доказуванні  міжнародні  правові  стандарти 
доказування з урахуванням особливостей видів. Характе-
ристиці міжнародних правових стандартів доказування у 
доктрині кримінального процесу присвячено значну увагу 
вчених.  Так,  поняття  міжнародних  правових  стандартів 
доказування та сутність і зміст окремих із них розкрива-
лися у працях В.М. Іщенка, С.О. Ковальчука, Т.Г. Морща-
кової, Б.П. Ратушної, Х.Р. Слюсарчук, А.С. Степаненка та 
інших  вітчизняних  і  зарубіжних  учених. Проте  сьогодні 
наукові  розробки,  присвячені  класифікації  міжнародних 
правових стандартів доказування, у доктрині криміналь-
ного процесу відсутні, що зумовлює актуальність теми до-
слідження.

Мета статті полягає у розкритті змісту використову-
ваних  у  доктрині  кримінального  процесу  критеріїв  кла-
сифікації стандартів доказування, визначенні придатності 
застосування  для  систематизації  міжнародних  правових 
стандартів  доказування  й  обґрунтування можливості  ви-
окремлення нових критеріїв класифікації.

Виклад основного матеріалу. Класифікації  стандар-
тів  доказування  у  доктрині  кримінального  процесу  при-
свячено недостатньо уваги. Так, до класифікації стандар-
тів доказування звертаються В.М. Іщенко, Х.Р. Слюсарчук 
та А.С. Степаненко, які виокремлюють такі критерії поді-
лу: 1) за галуззю застосування [9, с. 30]; 2) за завданнями 
кримінального  процесуального  доказування  (усунення 
соціального  конфлікту  чи  забезпечення  невідворотності 
кримінального покарання за вчинений злочин) [3, с. 305];  

3) за ступенем тяжкості (інтенсивністю) вчиненого злочину  
[3,  с.  305];  4)  за  суб’єктом  застосування  (суб’єктом при-
йняття рішення) [8, с. 9; 9, с. 31]; 5) за стадією криміналь-
ного  провадження  (стадією  здійснення  кримінального 
провадження та формою використання стандартів доказу-
вання) [8, с. 9; 9, с. 31]; 6) за способами формування до-
казів  і критеріями їх допустимості [3, с. 305]; 7) за тяга-
рем доказування та правилами оцінки доказів [3, с. 305];  
8)  за  ступенем  вимогливості  (ймовірності)  [9,  с.  30–31];  
9)  за  правовим  характером  рішення,  яке  необхідно  при-
йняти у кримінальному провадженні [8, с. 9; 9, с. 31].

За галуззю застосування стандарти доказування поділя-
ють на  два  види:  цивільні  (баланс ймовірностей/перевага 
доказів;  ясні  та переконливі  докази)  та  кримінальні  (поза 
розумним сумнівом)  [9,  с.  30]. Пропонована класифікація 
ґрунтується на розумінні стандартів доказування у кримі-
нальному  процесі  країн  англосаксонської  правової  систе-
ми.  Водночас,  по-перше,  у  вітчизняному  кримінальному 
процесі стандарту «зрозумілі та переконливі докази» відпо-
відають стандарти оцінки доказів із точки зору належності, 
допустимості  та  достовірності;  по-друге,  наведена  класи-
фікація виходить за межі кримінального процесу та може 
застосовуватися щодо поділу стандартів доказування за га-
лузями процесуального права, зокрема адміністративного, 
господарського, кримінального та цивільного.

За завданнями кримінального процесуального доказу-
вання  (усунення  соціального  конфлікту  чи  забезпечення 
невідворотності  кримінального  покарання  за  вчинений 
злочин)  виокремлюють  три  види  стандартів  доказуван-
ня:  стандарти  приватно-позовних,  приватно-публічних 
і  публічно-позовних  порядків  [3,  с.  305].  Указана  кла-
сифікація  є  суперечливою,  оскільки  класифікаційний 
критерій не відповідає виокремленим на його основі ви-
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дам стандартів доказування. По-перше, у  загальному  за-
вданням  кримінального  процесуального  доказування  є 
встановлення  наявності  або  відсутності  обставин,  які 
підлягають  доказуванню  в  кримінальному  провадженні. 
Указуючи на зумовленість завдань кримінального процесу-
ального доказування його метою, об’єктом та предметом,  
М.А. Погорецький зазначає, що для досягнення мети кож-
ним  суб’єктом  доказування,  залежно  від  його  правового 
статусу  та  від  конкретних  обставин  справи,  ставляться 
відповідні завдання [7, с. 74]. Так, суб’єкт кримінального 
процесуального  доказування,  виходячи  із  завдань  остан-
нього,  застосовує  відповідні  стандарти  доказування. По-
друге, кримінальне провадження у формі приватного об-
винувачення закріплюється вітчизняним законодавцем як 
один  з  особливих  порядків  кримінального  провадження 
(глава 36 КПК України) [6]. При цьому норми криміналь-
ного процесуального закону закріплюють коло криміналь-
них правопорушень, кримінальне провадження щодо яких 
здійснюється у формі приватного обвинувачення, особли-
вості початку такого провадження та відшкодування шко-
ди, завданої потерпілому, але не передбачають будь-яких 
особливостей здійснення доказування у ньому. Тому наве-
дений критерій не може бути застосований до класифіка-
ції стандартів доказування, зокрема міжнародних.

За ступенем тяжкості  (інтенсивністю) вчиненого зло-
чину  стандарти  доказування  класифікують  на  три  види: 
стандарти спрощених, звичайних і спеціальних процедур 
провадження у кримінальній справі [3, с. 305]. Зважаючи 
на  виокремлені  види  стандартів  доказування,  наведена 
класифікація  дозволяє  відобразити  особливості  залежно 
від порядків кримінальних проваджень, закріплених нор-
мами  кримінального  процесуального  закону.  Водночас, 
по-перше,  уточненню  підлягає  назва  самого  класифіка-
ційного  критерію,  оскільки  вона  не  повністю  відповідає 
виокремленим  видам  стандартів  доказування.  Пропоно-
вані  види  стандартів  доказування  залежать  від  порядків 
кримінальних проваджень, які виокремлюються на основі 
диференціації  законодавцем кримінальної процесуальної 
форми. Диференціація останньої  здійснюється на основі 
низки критеріїв, одним із яких є ступінь тяжкості кримі-
нального  правопорушення.  Проте  використання  лише 
цього  одного  критерію  не  дозволяє  повно  врахувати  всі 
види диференційованих кримінальних проваджень. Необ-
хідно погодитися з позицією В.М. Трофименка, який під 
критеріями  диференціації  кримінальної  форми  розуміє 
обставини,  які  враховує  законодавець  під  час  створення 
диференційованих форм кримінального провадження, по-
діляє їх на три групи: матеріальний (кримінально-право-
вий), процесуальний і кримінологічний [10, с. 244]. Тому 
критерієм  класифікації  стандартів  доказування  необхід-
но  розглядати  порядок  кримінального  провадження. По-
друге,  аналізована  класифікація  була  запропонована  за 
умов  чинності  КПК України  1960  року,  у  зв’язку  з  чим 
уточненню підлягають  види процесуальних проваджень, 
що дозволить уточнити види стандартів доказування. Так, 
до них доцільно віднести стандарти доказування, які  за-
стосовуються  під  час  здійснення  кримінального  прова-
дження у загальному порядку; стандарти доказування, які 
використовуються під час здійснення кримінального про-
вадження у спрощених порядках; стандарти доказування, 
які застосовуються під час здійснення кримінального про-
вадження в особливих порядках.

За  суб’єктом  застосування  (суб’єктом  прийняття  рі-
шення)  стандарти  доказування  поділяють  на  два  види: 
якими  керується  слідчий  суддя,  суд  під  час  ухвалення 
відповідного рішення та які необхідні для ухвалення від-
повідного рішення слідчим, прокурором [8, с. 9; 9, с. 31]. 
Наведений класифікаційний критерій  відповідає проана-
лізованому вище критерію класифікації міжнародних пра-
вових стандартів доказування за колом адресатів, у зв’язку 
з чим не підлягає окремому дослідженню.

За стадією кримінального провадження (стадією здій-
снення кримінального провадження та формою викорис-
тання  стандартів  доказування)  виокремлюють  три  види 
стандартів доказування: досудові, судові та змішані (уні-
версальні, загальні) [8, с. 9; 9, с. 31]. Указаний класифіка-
ційний критерій, як і попередній, досліджувався у межах 
класифікації  міжнародних  правових  стандартів  доказу-
вання за колом адресатів.

За способами формування доказів і критеріями допус-
тимості стандарти доказування класифікують на два види: 
стандарти відкритого та обмежено-відкритого доказуван-
ня [3, с. 305]. Виходячи із пропонованих видів стандартів 
доказування, наведений класифікаційний критерій перед-
бачає  врахування  способів  збирання доказів,  визначених 
ст. 93 КПК України, особливостей оцінки з точки зору до-
пустимості.  Водночас  наведена  класифікація  відображає 
лише стандарти збирання доказів та стандарти оцінки до-
пустимості, залишаючи поза увагою стандарти перевірки 
доказів та стандарти оцінки за іншими критеріями (належ-
ності,  достовірності  та  достатності).  Оскільки  вказаний 
критерій не дозволяє повно охопити всі  види стандартів 
доказування, то він не може використовуватися для їх кла-
сифікації.

За  тягарем  доказування  та  правилами  оцінки  доказів 
стандарти доказування поділяють на три види: усунення 
розумних сумнівів, доведеності винуватості особи у вчи-
ненні злочину, встановлення об’єктивної істини [6, с. 305]. 
Аналізуючи наведену класифікацію, потрібно  зазначити, 
що в її межах відбувається об’єднання двох самостійних 
класифікаційних критеріїв – тягаря доказування та правил 
оцінки доказів. Як указує В.В. Вапнярчук, «тягар доказу-
вання у кримінальному процесі – це правове явище, сут-
ність  якого  полягає  в  зумовленій  інтересом  процесуаль-
ній необхідності певного суб’єкта доказування відстояти 
свою правову позицію шляхом учинення дій, спрямованих 
на  формування  доказової  основи  та  на  її  обґрунтування 
позитивними  та  об’єктивно  досяжними  твердженнями» 
[1, с. 149]. Правила оцінки доказів відображають механізм 
«формування  у  свідомості  суб’єкта  доказування  на  кон-
кретний момент  здійснення  кримінального  провадження 
обґрунтованого доказами висновку про доведеність фак-
тів та обставин, що підлягають доказуванню» [5, с. 315]. 
Таким  чином,  у  разі  здійснення  класифікації  стандартів 
доказування  за  тягарем доказування необхідно  виходити 
з  кола  суб’єктів  кримінального  процесуального  доказу-
вання, що вказує на наближеність такого поділу до класи-
фікації стандартів доказування за колом адресатів. У разі 
проведення класифікації стандартів доказування за прави-
лами оцінки доказів не враховується порядок  ї  збирання 
та перевірки, що унеможливлює повне врахування видів 
стандартів  доказування.  Викладене  вказує  на  недоціль-
ність використання наведених критеріїв для класифікації 
стандартів доказування, зокрема міжнародних.

За  ступенем  вимогливості  (ймовірності)  виокремлю-
ють три види стандартів доказування: звичайний (баланс 
ймовірностей/перевага  доказів),  підвищений  (ясні  та  пе-
реконливі  докази),  найвищий  (найвибагливіший)  (поза 
розумним сумнівом) [9, с. 30–31]. Цей критерій указує на 
співвідношення достовірності та вірогідності під час уста-
новлення обставин, які мають значення для кримінально-
го провадження, а дозволяє здійснити класифікацію стан-
дартів  доказування  за  особливостями  оцінки  доказів  із 
точки зору достатності. У такому аспекті наведений поділ 
стандартів  доказування  відповідає  пропонованій  учени-
ми  класифікації  стандартів  доказаності.  Так,  К.Б.  Кали-
новський  виокремлює  два  види  стандартів  доказаності:  
1) загальний стандарт, який існує для встановлення одно-
рідних  груп юридичних  фактів,  закріплений  у  законі  та 
може  бути  достовірним  (поза  розумних  сумнівів)  і  віро-
гідним; 2) окремі стандарти доказаності конкретних юри-
дичних  фактів,  вироблені  у  правозастосовній  практиці  
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[4, с. 247]. Частково наведену позицію поділяє В.П. Гмир-
ко, на думку якого є два стандарти доказаності: 1) загаль-
ний стандарт «із достовірністю», дія якого поширюється 
на ухвалення процесуальних рішень про доведеність об-
винувачення;  2)  загальний  стандарт  доказаності  «з  віро-
гідністю»,  дія  якого  поширюється  на  ухвалення  інших 
процесуальних рішень, де він може існувати у декількох 
модифікаціях залежно від специфіки конкретного рішен-
ня [2, с. 176]. Таким чином, ступінь вимогливості (ймовір-
ності) є критерієм класифікації стандартів доказаності та 
не дозволяє повністю охопити всі стандарти доказування.

За правовим характером рішення, яке необхідно при-
йняти  у  кримінальному  провадженні,  вчені  класифіку-
ють  стандарти  доказування  на  два  види:  необхідні  для 
ухвалення  кінцевого  рішення  у  кримінальному  прова-
дженні  та  необхідні  для  ухвалення  проміжних  рішень  у 
кримінальному провадженні [8, с. 9; 9, с. 31]. При цьому  
Х.Р. Слюсарчук виокремлює один стандарт доказування, 
необхідний для прийняття підсумкового рішення у кримі-
нальному провадженні – поза розумним сумнівом [8, с. 9], 
а А.С. Степаненко вказує на існування трьох таких стан-
дартів – поза розумним сумнівом, баланс імовірностей/пе-
реваги доказів, ясні та переконливі докази [9, с. 31]. Ука-
зана класифікація,  як  і попередня,  стосується стандартів 
доказаності та відображає види з урахуванням лише рівня 
встановленості  обставин,  що  підлягають  доказуванню  в 
кримінальному провадженні,  необхідного  для прийняття 
того  або  іншого  процесуального  рішення.  Так,  наведена 
класифікація  дозволяє  врахувати  особливості  стандартів 
доказування  з  урахуванням  оцінки  доказів  із  точки  зору 
достатності  для  прийняття  проміжного  або  кінцевого 
процесуального  рішення.  Проте  у  межах  такого  поділу 
стандартів  доказування,  як  і  деяких  інших  аналізованих 
вище класифікацій,  поза увагою  залишаються  стандарти 
збирання та перевірки доказів, а також стандарти оцінки 
з точки зору належності, допустимості та достовірності.

Висновки. Проведений аналіз класифікаційних крите-
ріїв, які застосовуються для поділу стандартів доказування 
та виокремлюваних на їх основі видів останніх, дозволяє 

стверджувати, що до класифікації міжнародних правових 
стандартів доказування підлягає застосуванню такий кри-
терій, як порядок кримінального провадження, за яким до-
цільно виокремити три види: стандарти доказування, які 
застосовуються під час здійснення кримінального прова-
дження у загальному порядку; стандарти доказування, які 
використовуються під час здійснення кримінального про-
вадження у спрощених порядках; стандарти доказування, 
які застосовуються під час здійснення кримінального про-
вадження в особливих порядках.

Водночас  наведені  критерії  класифікації  недостатньо 
повно  охоплюють  стандарти  доказування,  які  доцільно 
виокремлювати  на  сучасному  етапі  розвитку  вітчизня-
ного  кримінального  процесу. Виокремлені  вченими  кри-
терії  класифікації  стандартів  доказування  дозволяють 
урахувати  особливості  стандартів  доказування  залежно 
від порядку кримінального провадження, в якому вони ви-
користовуються,  суб’єкта  кримінального  процесуально-
го доказування, якому вони адресовані та який здійснює 
практичне  застосування,  особливості  оцінки  доказів  із 
точки  зору достатності для прийняття відповідного про-
цесуального рішення тощо. Проте у більшості наведених 
класифікацій стандартів доказування поза увагою науков-
ців залишаються як особливості збирання та перевірки до-
казів, так і особливості оцінки за критеріями належності, 
допустимості та достовірності.

Тому поряд із проаналізованими критеріями класифі-
кації стандартів доказування вбачається доцільність у ви-
окремленні ще двох, перший із яких дозволить урахувати 
всі  етапи  кримінального  процесуального  доказування, 
а  другий –  всі процесуальні  властивості  доказів,  а  саме:  
1) за етапом формування доказів: стандарти збирання до-
казів, стандарти перевірки, стандарти оцінки доказів; 2) за 
процесуальними властивостями доказів, оцінка яких здій-
снюється  суб’єктом  доказування:  стандарти  належності 
доказів, стандарти допустимості, стандарти достовірності 
доказів, стандарти достатності. Повністю вказані критерії 
поширюються  на  класифікацію  міжнародних  правових 
стандартів доказування.
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У статті висвітлюються особливості поширення імперського законодавства у сфері кримінального судочинства на українських землях 
після ліквідації української автономії. Також проаналізовано основні положення кримінально-процесуальних норм, які діяли в підконтр-
ольній Російській імперії Україні.
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В статье освещаются особенности распространения имперского законодательства в сфере криминального судопроизводства на 
украинские земли после ликвидации украинской автономии. Также проанализированы основные положения криминально-процессуаль-
ных норм, которые действовали в подконтрольной Российской империи Украине.

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, уголовный процесс, имперское законодательство.

The article highlights the specifics of extension of imperial legislation in the sphere of criminal proceeding in the Ukrainian lands after abolishment 
of Ukrainian autonomy. Also analyzed are the main provisions of criminal procedures which were in effect in Ukraine under Russian Empire control.

Key words: criminal proceeding, criminal process, imperial legislation.

Постановка проблеми. Сьогоднішня українська дер-
жавність  перебуває  в  процесі  активної  перебудови  влас-
них  інституцій  відповідно  до  демократичних  європей-
ських  стандартів.  Ефективне  реформування  сучасного 
кримінально-процесуального  законодавства,  усвідомлен-
ня того, в якому напрямі воно має розвиватись, не є мож-
ливим без цілісного та системного пізнання становлення 
та розвитку  інституту кримінального процесу на україн-
ських землях в різні історичні епохи. У кінці XVIII ст. – І 
половині ХІХ ст. значна частина наших земель опинилася 
вже не як об’єкт геополітичного впливу, а безпосередньо 
у  складі  Російської  імперії,  тому  тут  було  поширене  ім-
перське законодавство. Цей період має велике значення в 
історії інституту кримінального процесу України та заслу-
говує на ретельне вивчення.

Стан дослідження.  Основні  положення  імперського 
кримінального  процесуального  законодавства,  особли-
вості  його  поширення  на  українських  землях  в  окрес-
лений  період  висвітлюються  у  працях  П.П.  Захарченка,  
В.М. Іванова, В.Т. Маляренка, С.О. Римарчук, Г.С. Сороки,  
В.М.  Тертишника,  Ю.П.  Тимошенко,  М.В.  Єпура.  За-
галом,  наявна  історіографія  стосується  історії  інституту 
кримінального процесу та судочинства окресленого пері-
оду  здебільшого  в  контексті  загальних  його  досліджень, 
історії держави та права. Також відповідна проблематика 
може спостерігатись як вступна частина у підручниках із 
кримінального процесу тощо.

Метою статті є  аналіз  різноманітних  аспектів  по-
ширення та висвітлення основних положень  імперського 
кримінального  процесуального  законодавства  на  україн-
ських землях у кінці XVIII ст. – І. пол. ХІХ ст.

Виклад основного матеріалу. Протягом  усього  
XVIII  ст.  російський  царат  активно  втручався  у  спра-
ви  української  державності,  поступово  обмежуючи  її 
автономістські  права.  Результатом  постало  поширення  
у  1780-х  роках  імперського  намісницько-губерніального 
устрою на  українські  землі  (ліквідація полково-сотенного 
устрою), покріпачення  значної частини селянства разом з 
інтеграцією всього населення до феодальної станової сис-
теми імперії. Майже вся територія сучасної України розчи-

нилась удержавному механізмі  імперії. Водночас,  не  див-
лячись на той факт, що на Правобережжі та Лівобережній 
Україні створено генерал-губернаторства, губернії та пові-
ти, система судочинства мала тут регіональні особливості.

На початок ХІХ ст. загальноросійська судова система 
функціонувала на теренах Слобідсько-української (з 1835 р.  
Харківської),  Херсонської,  Катеринославської  й  Таврій-
ської  губерній.  Натомість  на  приєднаних  після  поділу 
Польщі територіях Правобережної України до 1830-х років 
діяв «старий» польський судоустрій [1, с. 64]. У губерніях 
Лівобережної України (Чернігівська та Полтавська) указом 
від 3 листопада 1796 року «О востановлении в Малорос-
сии правления и  судопроизводства  сообразно  тамошним 
правам  и  прежним  порядкам»  було  частково  відновлене 
судочинство  [2,  с.  212–213].  Тут  створювався  Генераль-
ний  суд,  земські  суди  у  двадцяти  повітах.  Загалом,  уна-
слідок прийняття низки нормативних актів, у 1830-х роках  
на  усіх  українських  землях,  що  входили  до  складу  Ро-
сійської  імперії,  система  судоустрою приведена  у  відпо-
відність  до  загальноросійської,  а  будь-які  особливості 
ліквідовані [3, с. 340]. Водночас, за твердженням П.П. За-
харченка, відмінність лише полягала в тому, що в Україні 
судді призначались,  а в Росії обирались,  також він наго-
лошує, що повністю система судоустрою (та судочинства) 
на українських землях стала ідентичною з загальноросій-
ською лише в 1864 році [4].

Водночас протягом першої половини ХІХ ст. Російська 
імперія проводила політику уніфікації норм кримінально-
процесуального  характеру.  25  червня  1840  року  згідно  з 
царським указом «О распространении вполне силы и дей-
ствия Российских гражданских законов на все западные, 
возвращенные  от  Польши  области»  на  Правобережжі 
(Волинська,  Київська,  Подільська  губернії)  поширено 
було  дію  Зводу  законів  Російської  імперії.  Як  указував 
французький  історик-славіст,  професор  Даніель  Дюбуа, 
Литовський статут був успішно та негайно замінений ро-
сійським  законодавством.  Тепер  російська  мова  ставала 
обов’язковою не лише у офіційних питаннях з адміністра-
цією, але й у судах, документація на польській підлягала 
знищенню [5, с. 432].
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У  Чернігівській  та  Полтавській  губерніях  15  квітня 
1842  року  також  поширювались  норми  російського,  зо-
крема  кримінального процесуального,  законодавства. До 
речі, окремі акти стосувались конкретних категорій насе-
лення. Наприклад, в акті «О порядке судебной расправы 
у  Малороссийских  казаков.  15  апреля  1842»  уточнюва-
лось, що козаки «по делам суда и расправы», користую-
чись власними, дарованими раніше правами, «в обрядах 
судопроизводства подлежат тем же правилам, как и про-
чне жители…»  [6,  с.  309]. Водночас  у  1843  році  указом  
4 березня «О введении в губерниях Черниговской и Пол-
тавской общих о судопроизводстве постановлений Импе-
рии»  остаточно  вирішувалися  процесуальні  й  інші  осо-
бливі норми Литовського статуту, норми судочинства, що 
діяли та  застосовувались у Чернігівській  та Полтавській 
губерніях,  відмінити  й  використовувати  Звід  законів  Ро-
сійської імперії [7, с. 116].

Таким чином, як зазначають Г.С. Сорока та С.О. Римар-
чук, уже в 1842 році на всій території України (підконтр-
ольній  Російській  імперії)  стали  діяти  загальноросійські 
норми  кримінального  процесуального  законодавства,  які 
до 1835 року містились у «Соборном Уложенні» 1649 р., 
«Статуту  військовому»  1716  р.  й  указі  1723  року  «Про 
форму суду» [8, с. 557]. «Соборне Уложення» аналізували 
ще імперські дослідники, наприклад І.Д. Беляєв у «Лекци-
ях по истории русского законодательства». Він пише, що 
глава 10, присвячена судоустрою та судочинству, була най-
більшою (третина від усього «Уложення»), а  значна час-
тина норм регулює саме процесуальні питання [9, с. 527]. 

М.В. Єпур  описував  на  основі  згаданих  актів  кримі-
нальний процес у Російській імперії у XVIII ст., який зго-
дом «дістався» й України. Процес поділявся на три стадії. 
Перша тривала від формального оповіщення про початок 
завершувалась до процедури давання показань відповіда-
чем. Друга є розглядом справи, що завершувалася до ви-
несення вироку. Третя стадія продовжувалась від винесен-
ня вироку до його виконання. Оповіщення було офіційне 
у письмовій формі. Претензії та пояснення заносилися до 
протоколу. Поняття про представництво у процесі не існу-
вало (лише з хвороби й неможливості перенести розгляд). 
Відхилення суддів передбачалось за підстав споріднених 
відносин з однією зі сторін, наявності ворожих відносин 
або боргових  зобов’язань. Видами доказів були  зізнання 
(автор  називає  «царицею  доказів»),  показання  свідків, 
письмові докази й присяга [10, с. 25].

Варто зауважити, що нанесення тортур, завдяки яким 
відбувалось  отримання  зізнання,  чітко  регламентувалось 
законодавством  (заборонялось  катувати  вагітних,  осіб 
старше 70 й молодше 15, дворяни мали низку привілеїв). 
Доля катування могла чатувати і свідків, показання яких не 
було рівноцінним залежно від статусу в суспільстві тощо. 
За неправдиві  свідченні могли відтяти пальці,  а письмо-
ві  докази  іноді  необхідно  було  підтвердити  присягою  
[10,  с.  25].  Відповідач,  який  приймав  очищувальну  при-
сягу, вважався виправданим, а за відмову від присяги ви-
знавався винним. 

Рішення щодо вироку приймалося більшістю голосів 
(за  умов  рівності  останнє  слово  належало  голові  суду  – 
президенту). Складався вирок у письмовій формі за під-
писами президента, членів суду та аудитора, оголошував-
ся  секретарем  публічно  у  присутності  сторін  (містилась 
сутність  справи  та  підстави  відповідного  рішення).  За 
умов апелювання до вищої інстанції, справа розглядалась 
наново. У справах, де застосовувались тортури, вирок за-
тверджувався  вищим  чиновником,  який  мав  можливість 
змінити міру покарання [10, с. 26].

У першій половині ХІХ ст. відбулись фундаментальні 
зміни в кримінальному процесуальному законодавстві ім-
перії, що безпосередньо вплинуло на всі українські землі 
у  її складі. 1 січня 1835 р. набуває чинності Звід законів 
Російської  імперії,  тому  на  теренах  імперії  стали  діяти 

кримінальні процесуальні норми,  які містились у другій 
книзі ХV тому Зводу. В.М. Тертишник зазначену частину 
XV тому вважає першим кримінально-процесуальним ко-
дексом Російської імперії, відтоді, на його думку, «кримі-
нально-процесуальне право стало самостійною галуззю» 
[11, с. 81]. Також він називає його першим таким кодексом 
України. Ю.П. Тимошенко вказує, що у цій книзі кодифі-
ковано й систематизовано кримінально-процесуальні нор-
ми, які врегульовували порядок розкриття та розслідуван-
ня злочинів, розгляду  і вирішення кримінальних справ у 
суді [12, с. 323].

Ця  частина  закону  видання  1857  року  під  назвою 
««Законы о судопроизводстве по делам о преступлениях и 
проступках»  поділялась  на  сім  розділів  (про  кримінальне 
судочинство взагалі, про попереднє розслідування, про слід-
чі дії, про провадження в суді першої інстанції, про ревізію 
кримінальних справ у  суді другої  інстанції, про виконання 
вироків, про особливі форми провадження) [8, с. 557].

Кримінальний процес  за типом постає  інквізиційним 
[12,  с.  323]. Провадження  розділялось на  три  стадії:  по-
переднього  слідства,  суду  й  виконання  судових  рішень. 
Слідство  здійснювала  поліція.  Після  попереднього  слід-
ства справа передавалась до суду. Захисту в суді не існува-
ло, самостійно досліджувати докази суд не мав права (на 
відміну  від  того  досвіду,  коли  судді  допитували  свідків, 
вони цю процедуру вже не здійснювали, а використовува-
ли показання слідства). Слідство мало закритий характер, 
а найкращим доказом уважалось зізнання звинувачувано-
го  за підтвердження свідків.  Звісно, продовжувалось ви-
користання тортур, а оскарження було обмеженим, вирок 
переглядався лише в порядку ревізії [1, с. 66]. 

В.М. Тертишник  зазначає, що приводами для  розслі-
дування  вважались повідомлення про  злочин,  явка  з  по-
винною,  скарга  потерпілого,  повідомлення  прокурорів, 
стряпчих або сторонніх. За лжесвідчення також передба-
чалося покарання,  заохочувався правдивий донос. Окрім 
показань  свідків  та  зізнання,  доказами  поставали  огляд 
місця  події  й  речові  докази,  висновки  експертів,  обшук 
й  допит  людей,  які  проживають  поруч  із  місцем  злочи-
ну. Свідчити не мали  змогу особи без  святого причастя, 
вбивці, психічно хворі, діти віком до 15 років. Дослідник 
указує й на існування поняття недосконалих доказів («які 
залишали місце для сумнівів щодо винуватості обвинува-
ченого й навпаки») [11, с. 82].

Подальше  радикальне  реформування  кримінального 
процесуального  законодавства  відбулось  після  8  червня 
1860 року, коли указом імператора слідство виокремилось 
від поліції й було введено інститут судових слідчих. Пра-
вовий статус визначався в «Учреждении судебных следо-
вателей»,  «Наказе  судебным  следователям»  та  «Наказе 
полиции о производстве дознаний…» [1, с. 66]. Відтепер 
стверджувався принцип самостійності судового слідчого, 
втручання в його діяльність  суттєво обмежувалось. Ука-
зівки слідчим надавав лише суд. На думку В.М. Тертиш-
ника, «активізації процесу гуманізації кримінального су-
дочинства в Росії, а тим самим і розвитку процесуальної 
науки  значною  мірою  посприяла  доповідь  Д.Н.  Блудова 
«Про запровадження присяжних стряпчих», подана імпе-
ратору Росії 8 вересня 1858 року, де викладено пропозиції 
про заснування адвокатури» [11, с. 82].

Наступні  суттєві  зміни в кримінальному процесуаль-
ному законодавстві, які розпочались ще у 1860 році, від-
булися  в  1864  році,  коли  Російська  імперія  переживала 
період реформ Олександра ІІ.

Загалом,  О.В.  Іващенко  вказує,  що  у  період  із  1832 
по  1864  роки  кримінально-процесуальне  законодавство 
розпочинає  поділ  норм  на  матеріальні  та  процесуальні, 
однак Звід законів Російської імперії в редакціях 1832 та  
1842  рр.  закріпив  кримінально-процесуальні  норми  під 
однією нумерацією статей  із законами про злочини і по-
карання [13, с. 116].
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Висновки. Отже,  після  втрати  української  автономії  й 
поширення російської  імперської  влади на більшість  тери-
торії сучасної України на наших землях відбуваються значні 
зміни  в  системі  судоустрою  й  судочинства,  кримінального 
процесу. Водночас до 1830–1840-х років існували певні ре-

гіональні особливості в окреслених сферах, які були лікві-
довані. Таким чином, у першій половині ХІХ ст. в Україні 
діяло  російське  кримінально  процесуальне  законодавство, 
яке зазнало суттєвого реформування. Загалом, законодавство 
відповідало духу абсолютизму та становості суспільства. 
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ДЕЯКІ ПИТАННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, 
УЧИНЕНИХ ФУТБОЛЬНИМИ ФАНАТАМИ

SOME QUESTIONS OF INVESTIGATION 
OF THE CRIMES ACCOMPLISHED BY FOOTBALL FANS

Масалітін А.О., 
аспірант кафедри кримінального процесу та криміналістики

Академії адвокатури України

У статті розглянуті окремі особливості розслідування злочинів, які вчиняються футбольними уболівальниками, які входять до складу 
фанатських угруповань. Розглянуто історію виникнення фанатського руху, деякі особливості структури фан-угруповань, їхній склад, кла-
сифікацію членів угруповання. Розглянуті найбільш поширені способи вчинення злочинів футбольними фанатами (напередодні, під час 
і після футбольних матчів). 

Ключові слова: футбольні фанати, фан-угруповання, досудове розслідування.

В статье рассмотрены отдельные вопросы расследования преступлений, которые совершаются футбольными болельщиками, вхо-
дящими в состав фанатских группировок. Рассмотрена история возникновения фанатского движения, некоторые особенности структуры 
фан-группировок, их состав, классификация членов группировки. Рассмотрены наиболее распространенные способы совершения пре-
ступлений футбольными фанатами (до, во время и после футбольных матчей).

Ключевые слова: футбольные фанаты, фан-группировки, досудебное расследование. 

The article deals with particular features of the investigation of crimes committed by football fans who are part of fan teams. The history of 
the emergence of the fan movement, some features of the structure of fan-groups, their composition, classification of members of the group are 
considered. The most common methods of committing crimes by football fans (before, during and after football matches) are considered.

Key words: football fans, fan-groups, pre-trial investigation.

З  проблемою  злочинності  в  середовищі  футбольних 
уболівальників  (фанатів),  Європа  стикається,  починаючі 
із  середини 60-х років ХХ ст. Але лише після  трагедії  в 
Брюсселі, де 29 травня 1985 р. на стадіоні «Ейзель», під 
час футбольного матчу між «Ліверпулем» та «Ювентусом» 
у бійці та давці, яка почалася, загинуло 39 осіб, із феноме-
ном футбольного хуліганства почали серйозно боротися. 
Тоді ж у 1985 р. у Страсбурзі була прийнята Європейська 
конвенція про насильство та неналежну поведінку з боку 

глядачів спортивних заходів і, зокрема, футбольних матчів 
(Закон України від 15 листопада 2001 р. № 2791)  [1], де 
закріплений обов’язок держав визнавати  злочинними ді-
яння, пов’язані з насильством або хуліганськими діями з 
боку футбольних уболівальників.

Можна констатувати, що сьогодні «футбольне хуліган-
ство» поширено майже у всіх державах світу. Не є виклю-
ченням й Україна, де кількість футбольних фанатів пере-
вершує 50 тисяч, зареєстровано більше 50-ти радикальних 
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угруповань футбольних уболівальників, а на профілактич-
них обліках перебуває понад 900 їхніх активних учасників 
[2, с. 1].

Тому достатньо актуальним як для практиків, так і для 
науковців-криміналістів є створення окремої криміналіс-
тичної методики розслідування злочинів, які вчиняються 
футбольними уболівальниками (фанатами). Зрозуміло, що 
для розслідування зазначених злочинів можна використо-
вувати  інші окремі криміналістичні методики, присвяче-
ні,  зокрема,  розслідуванню  таких  злочинів:  хуліганства, 
групових дій, пов’язаних із вчиненням насильницьких дій 
(умисне заподіяння тілесних ушкоджень), актів вандаліз-
му, знищення майна, масових заворушень тощо. 

Проте зазначені криміналістичні методики не розгля-
дають  специфічне  середовище,  в  якому  знаходяться під-
озрювані,  які  входять  до  складу  фан-груп:  структуру  та 
їхній  склад,  наявність  ознак  організованості  фанатських 
угруповань та наявність певного ідеологічного складника 
в  їхній  діяльності  тощо.  Своєчасне  отримання  та  аналіз 
такої значимої для досудового слідства інформації суттєво 
підвищує  ефективність  розслідування,  спрямованого  на 
встановлення кола осіб, причетних до вчинення злочинів 
підозрюваними з числа активних членів фан-угруповань. 
Саме це є метою статті.

Питання  особливостей  розслідування  злочинів,  які 
вчиняються  футбольними  уболівальниками,  розглядали 
у  своїх працях, присвячених окремим криміналістичним 
методикам,  вітчизняні  вчені-криміналісти:  Шалдирван 
П.В.  (розслідування  масових  заворушень),  Кузьменко 
О.П., Ларкін М.О. (розслідування злочинів, які вчиняють 
учасники молодіжних кримінальних угруповань) та ін., а 
також криміналісти з інших країн: Багмет А.М., Баев Д.А., 
Бичков В.В., Вайле С.В., Гранік В.В., Трофімов Д.О. тощо. 
Приділена увага цьому питанню і з боку науковців-кримі-
нологів: Гусака Т.П., Копотуна І.М., Мейтіна О.А., Рудика 
М.М., Якуба А.В. та ін.

Початок формування феномену футбольного «боління» 
можна віднести до середини ХІХ ст., а у кінці сторіччя з боку 
вболівальників уже були спроби грати активну роль у ході 
матчів. І вже до початку Першої світової війни «професійний 
футбол  асоціювався  передусім  із  заворушеннями,  які  вла-
штовували глядачі…» [3, с. 6]. В 60-х роках ХХ ст. пройшла 
політизація  груп  футбольних  уболівальників,  і  саме  вона 
сприяла  зміні  характеру  соціальних  зв’язків у  зазначеному 
середовищі, перетворюючи групи уболівальників у громад-
ську  організацію,  з  обранням  певної  ідеології  (наприклад, 
для «ультрас» – ліві, праві або ультраправі погляди). Для їх 
ідентифікації як уболівальників, у них з’явилася уніформа, 
а із середини 70-х років поняття «уболівальник» було витіс-
нено поняттям «футбольний фанат». При цьому футбольний 
фанатизм, призваний емоційно розвантажити уболівальника, 
часто використовується в екстремістських цілях. 

У СРСР такого явища, як безчинства футбольних фа-
натів,  майже  не  існувало.  Хоча  перші  організовані  гру-
пи фанатів з’явилися ще у 1972 р.  (фанати московського 
«Спартаку»). Але боротися  з проявами екстремізму убо-
лівальників, наприклад у Росії, почали лише в 1995 році. 
Найбільш відомі фанати команд: «Спартак», ЦСКА, «Ди-
намо» (всі – Москва), «Зеніт» (Санкт-Петербург) і «Дина-
мо» (Київ). Вони ж переважно між собою й конфліктують.

Деякі  події  останніх  десятиріч  надають  можливість 
розглядати угруповання фанатів не тільки як хуліганів, що 
використовують  для  своїх  виступів  спортивні  змагання, 
а й фактично як організоване злочинне угруповання екс-
тремістської спрямованості. У 1994 р. були організаційно 
оформлені  на  теренах  колишнього  СРСР  перші  органі-
зовані  угруповання  футбольних  фанатів  («англійського 
типу»)  –  «Flint's  Crew»  («Спартак» Москва)  і  «Red-Blue 
Warriors» (ЦСКА, Москва) [4, с. 106].

Можна навести як приклад події 3 червня 2003 р. в Мо-
скві, коли у Філях фанати футбольних клубів «Спартак», 

«ЦСКА»  і  «Торпедо»  організували  масові  заворушення 
після закінчення концерту гурту «Паблік Енемі». Тоді на-
товп фанатів указаних клубів учинив дії, не пов’язані ні 
з футбольним матчем, ні  з  іншими спортивними змаган-
нями  – масове  побиття  любителів  негритянської музики 
в стилі реп (під час заворушень вбитий працівник міліції) 
[5]. Не виключено використання таких угруповань («уль-
трас») і деякими політиками під час виборів, у тому чис-
лі для участі в акціях громадської непокори, масових за-
ворушеннях тощо (про це, зокрема, можна стверджувати 
у  зв’язку  з  відомими подіями в Києві  та  інших регіонах 
України в листопаді 2013–2014 рр.).

Для  України  серйозних  проблем  із  діяльністю  фут-
больних  фанатів  у  складі  угруповань  до  кінця  2013  р. 
практично не було (порівняно, наприклад, зі станом у РФ). 
Існувала загроза масових заворушень або групового хулі-
ганства, коли на матчі з місцевими командами до України 
приїжджали команди з  інших країн, які завжди супрово-
джуються групами підтримки, серед яких багато фанатів 
(до країн, де є потужні хуліганствуючи угруповання фана-
тів, традиційно відносять такі країни, як Англія, Іспанія, 
Італія, Туреччина та Росія).

Треба виходити з того, що лише 8% тих, хто знаходить-
ся на стадіоні, беруть участь у заворушеннях під час вка-
заних подій (інших називають «кузьмичами», «животами» 
або «піонерами», і вони, хоча й належать до уболівальни-
ків  клубу  і  є  його  фанатами,  не  входять  до  радикальної 
частини останніх).

У  відомій  книзі  колишніх футбольних хуліганів Едді 
і  Дуга  Брімсонів  «Ми  йдемо»  вони  так  визначають  сут-
ність  насильства  на  футбольних  аренах:  «Есть  вещи, 
способные  даже  самого  спокойного  болельщика  превра-
тить  в  беснующегося  дьявола:  это  дерби  или матчи Old 
Firm – извечных соперников <…> Насилие как наркотик: 
отказаться невозможно, и в то же время вы не можете до-
ждаться следующего матча…» [5].

Правопорушення,  які  вчиняються  учасниками  сучас-
них фанатських формувань (угруповань), – це переважно 
групові  кримінально-карані  посягання  насильницького 
характеру: хуліганство і групове порушення громадського 
порядку  (ст.  ст.  293,  296 КК України),  вандалізм  та  зни-
щення або пошкодження майна (ст. 194 КК); масові заво-
рушення (ст. 294 КК); умисне заподіяння тілесних ушко-
джень (ст. ст. 121, 122, 125 КК); заклики до вчинення дій, 
які  загрожують  громадському  порядку  (ст.  295  КК),  на-
сильство щодо представників влади (ст. 342 КК), викорис-
тання вибухових речовин або вибухових пристроїв (ст. 263 
КК); вчинення злочинів на ґрунті ненависті або ворожнечі 
(злочини екстремістського спрямування) та деякі інші. 

Найбільш характерні способи вчинення злочинів фут-
больними уболівальниками (інколи це визначається як на-
вколофутбольне насильство) Д.О. Трофимов класифікував 
як візуальні, вербальні, спеціальні та «бойові акції». 

Візуальні  –  це  виготовлення  провокаційних  або  заві-
домо екстремістських банерів, стікерів, нанесення певних 
записів, графіті тощо; вербальні – «речовки», які обража-
ють;  «ухання»  з  відтворенням  рухів,  які  нагадують  рух 
мавпи та інші соціальні практики; спеціальні – акції із за-
стосуванням заздалегідь підготовлених предметів, які до-
зволено проносити на спортивну арену, застосування яких 
під час матчу переслідують своєю метою певну провока-
цію і так звані «бойові акції» – силові, заздалегідь спла-
новані акції, у вигляді актів силового впливу на групи, які 
представляють  ворожнечі  угруповання  або  носіїв  інших 
ідеологічних  цінностей,  а  також  расових,  національних, 
релігійних та інших відмінностей [4, с. 107].

При  цьому  дослідники  протиправної  діяльності  фут-
больних фанатів відмічають наявність у  зазначеному се-
редовищі  таких  негативних  тенденцій,  як:  збільшення 
кількості тяжких й особливо тяжких злочинів, які вчиня-
ються в умовах підвищеної організованості  і  політизації 
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футбольних уболівальників із числа молоді, яка піддаєть-
ся «масовій екстремізації» [7, с. 34]; все більше значення 
в діяльності фанатських угруповань отримує їхній бізнес-
складник,  хоча  визначально  такі  групи  створювалися  як 
«групи протесту» [8]. 

Все це дає підстави розглядати фанатський рух як зна-
чиме соціальне явище, що представляє собою значну гру-
пу осіб, переважно молоді, з ультраправими поглядами, і 
цей рух можна розглядати як елемент екстремістського се-
редовища [9, с. 95]. При цьому треба виходити з того, що 
зазначена субкультура в дійсності націлена не на знищен-
ня сучасної соціокультурної обстановки, а на включення 
молоді до суспільства, і що навколофутбольна субкульту-
ра створює умови для особливого варіанта особистісного 
розвитку людини в період після 14–15 років.  

До негативних тенденцій у середовищі сучасного фа-
натського руху, пов’язаного з криміналізацією цього руху, 
можна також віднести: постійну демонстрацію зневажли-
вого ставлення до норм соціальної моралі; систематичне 
проявлення у поведінці злоби, бажання помсти, вчинення 
насильства та ін.; потенційну готовність до вчинення про-
типравних актів; расистську  і націоналістичну  ідеологію 
багатьох субкультурних груп у фан-русі; підтримання по-
стійної напруги та ворожнечі між фанатськими угрупован-
нями [10], політизацію їхньої діяльності [11, с. 38]; умисне 
створення конфліктних ситуацій із представниками право-
охоронних органів під час футбольного матчу; відсутність 
інтересу до самого матчу і навіть до подій на полі під час 
гри [12, с. 40]. 

Наявність  досить  структурованої  та  самоорганізую-
чої групи (угруповання) футбольних фанатів вимагає від 
слідчого під час розслідування встановлення особливос-
тей функціонування, організації, структури та конкретних 
осіб (у тому числі осіб, які підозрюються у вчиненні зло-
чинів), які входять до складу конкретної  групи футболь-
них фанатів,  та  їхнє місце  і  роль у діяльності  групи  (дії 
фанатів  частково регламентуються положеннями  статуту 
фан-угруповання).

Слідчий вивчає або шляхом допиту свідків, або отри-
мання  від  оперативних  підрозділів  певної  інформації 
щодо  конкретного  угруповання  фанатів,  активні  члени 

якого могли брати участь у вчиненні злочинів чи в інших 
подіях, які є предметом розслідування.

Спочатку  встановлюються  «фірми»  –  організовані  гру-
пи-угруповання,  до  яких  входять  радикально  налаштовані 
фанати. До її складу входять від 40–50 до 500 фанатів (у топ-
команди може бути до десятка фірм, які входять до так звано-
го «двіжу» – це сума всіх «ультрас», фанатів та ін. уболіваль-
ників одного клубу) [9, с. 93]. У кожній фірмі існує ієрархія: 
новачки (претенденти до вступу у фірму); молодь (янгі) та 
основа (найбільш підготовлені фанати). Є також лідер угру-
повання.  Крім  того,  є  група  фанатів,  які  після  досягнення 
віку 25–27 років уже не беруть активну участь у діяльності 
фірм, але завжди можуть взяти участь у певних акціях.

Найбільш активними й агресивними є члени фан-руху, 
які  входять  до  складу  так  званого  бойового  крила.  Їх  в 
угрупованні від 20–30 і до 50. Це футбольні хулігани (що 
вже є невід’ємною частиною європейської фан-культури), 
які часто претендують на статус еліти руху фанатів, а тому 
мають брати участь у багатьох бійках. Ці групи зобов’язані 
для підтримання свого статусу щорічно здійснювати зна-
чну кількість виїздів з командою в місця, де рух фанатів 
відноситься до них із ворожістю. 

Загалом, на підставі викладеного, можна дійти висно-
вку, що  в  результаті  вивчення  структури  та  структурних 
підрозділів,  складу  фан-угруповання,  статуту,  ідеологіч-
ної складової в його діяльності слідчий може отримати ін-
формацію про найбільш радикальну частину фанатів, які 
могли брати участь у подіях, що є предметом розслідуван-
ня,  а  з  іншого боку – встановлюються члени фан-групи, 
які  за різними обставинами вимушені  залишити угрупо-
вання або за своєю волею, або за результатами перевірки 
обставин порушення ним вимог статуту. 

Останній через певні обставини може дати свідчення 
про відомі йому злочинні дії фан-групи. Щодо «бойового 
крила», то такі особи можуть бути допитані (як свідки або 
як підозрювані), проведені обшуки та впізнання, призна-
чені судові експертизи тощо.

Таким чином, вивчення структури й особистого скла-
ду  фан-угруповання  дозволить  підвищити  ефективність 
розслідування кримінальних проваджень про злочини, які 
вчинені футбольними уболівальниками (фанатами).
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У статті надається визначення поняття «ефективність». Здійснюється дослідження ефективності застосування заходів гарантування 
безпеки щодо осіб, які беруть участь у кримінальному процесі. Вивчаються думки вітчизняних та закордонних учених стосовно зазначе-
них питань. На основі проведених досліджень формулюються власні пропозиції щодо забезпечення ефективного застосування інституту 
гарантування безпеки учасників кримінального процесу. 

Ключові слова: ефективність, забезпечення безпеки, учасники кримінального процесу, інститут забезпечення безпеки, заходи  
безпеки.

В статье дается определение понятия «эффективность». Осуществляется исследование эффективности применения мер обеспе-
чения безопасности в отношении лиц, участвующих в уголовном процессе. Изучаются точки зрения отечественных и зарубежных ученых 
по указанным вопросам. На основе проведенных исследований формулируются собственные предложения по достижению эффектив-
ного применения института обеспечения безопасности участников уголовного процесса.

Ключевые слова: эффективность, обеспечение безопасности, участники уголовного процесса, институт обеспечения безопасно-
сти, меры безопасности.

The article defines the concept of “efficiency”. An investigation is being carried out on the effectiveness of the implementation of measures 
to ensure the safety of persons involved in the criminal process. The points of view of domestic and foreign scientists on the mentioned issues 
are studied. On the basis of the conducted research, formulating its own proposals for ensuring the effective use of the Institute for ensuring the 
safety of the participants in the criminal process.

Key words: efficiency, security, criminal process participants, security institution, security measures.

Постановка проблеми. Інститут гарантування безпе-
ки  учасників  кримінального  процесу має  на меті  захист 
осіб, яким може загрожувати небезпека. Достатність того 
чи  іншого  заходу  убезпечення  залежить  від  його  ефек-
тивності  відповідно  до  ситуації  та  професійності  того 
суб’єкта,  що  уповноважений  ухвалювати  рішення  про 
його застосування. 

Тобто  йдеться  про  те,  чи  ефективні  закони  України 
«Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримі-
нальному судочинстві» та «Про державний захист праців-
ників суду і правоохоронних органів» як основні спеціальні 
нормативно-правові акти, що регулюють інститут гаранту-
вання безпеки осіб, що беруть участь у кримінальному про-
цесі [2; 3]. Якщо вжиття заходів безпеки ми відносимо до 
процесуальних дій, то можна стверджувати, що після моти-
вованої постанови про застосування заходів безпеки постає 
наступний етап – її виконання. Тобто ефективність заходу 
визначається досягненням мети, з якою його було вжито.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Пробле-
матика належної реалізації заходів гарантування безпеки 
учасників  кримінального  процесу  постійно  перебуває  в 
центрі  уваги  юристів,  правознавців,  науковців,  оскільки 
в  даному  випадку  суспільні  відносини  пов’язані  безпо-
середньо  із життям  та  здоров’ям  осіб,  які  беруть  участь 
у  кримінальному  процесі.  Зокрема,  вивченню  питань  у 
вказаній сфері приділяють увагу такі вчені, як: М. Азаров,  
О. Гриньків, Ю. Грошевий, Д. Каменський, Є. Кондратьєв, 
М. Куркін, В. Мовчан, Д. Назаренко, В. Пивоваров, А. По-
номаренко, П. Рабінович, Н. Сенченко й ін.

Мета статті –  з’ясувати  ефективність  застосування 
інституту гарантування безпеки учасників кримінального 
процесу в нашій країні.

Виклад основного матеріалу.  Вважаємо,  що  перш 
ніж досліджувати стан ефективності реалізації  інституту 
гарантування безпеки осіб, які беруть участь у криміналь-
ному  процесі,  варто  зупинитися  на  визначенні  поняття 
«ефективність».

Слово  «ефективність»  (з  лат.  еffertus  –  «результат») 
означає  «наслідок  чого-небудь»,  складниками  якого  є  до-
цільність  (відповідність  діяльності  поставленій  меті),  ра-
ціональність (розсудливість у використанні наявних сил та 
засобів) та продуктивність (досягнення бажаного результа-
ту),  ефективний,  тобто,  який  приводить  до  потрібних  ре-
зультатів, наслідків, дає найбільший ефект [19, с. 492]. 

В  юридичній  літературі  поняття  «ефективність»  на-
самперед  вживається  стосовно  такого  терміна,  як  «пра-
вове  регулювання».  Оскільки  в  працях  учених  із  теорії 
держави і права наявні питання, присвячені ефективності 
правового  регулювання.  Правове  регулювання  являє  со-
бою цілеспрямований вплив права на суспільні відносини. 
Критерієм оцінки ефективності правового регулювання є 
співвідношення мети цього впливу та реальних результа-
тів правового регулювання. Тому, виходячи із цього, мож-
на визначити, чи досягає воно своєї мети, тобто чи ефек-
тивно воно регулює суспільні відносини [6, с. 224].

П. Рабінович зазначає, що загальна ефективність пра-
вового регулювання забезпечується: ефективністю самого 
нормативно-правового  акта;  ефективністю  процедурно-
процесуального механізму застосування нормативно-пра-
вового акта; ефективністю діяльності щодо застосування і 
реалізації нормативно-правового акта. Одже, за одних об-
ставин ефективність норми  забезпечується лише  її  влас-
ною  дією,  за  інших  –  є  результатом  дії  системи:  норма 
плюс її застосування [17, с. 176].

О. Дубинський розглядає термін «ефективність» через 
два  елементи:  результативність  та  раціональність.  Крім 
того,  він  зазначає, що ці  елементи  за  своїм  змістом охо-
плюють оптимальність  та надійність  [9,  с.  145]. Безсум-
нівно, варто погодитися з такою думкою. Але сюди можна 
віднести  і  такі  критерії,  як  результативність,  продуктив-
ність, правильність, надійність, економність.

Особливість визначення рівня ефективності заходів без-
пеки  полягає  в  тому,  що  досить  складно  виробити  єдину 
систему критеріїв ефективності гарантування безпеки осіб, 
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оскільки ефективність залежить від роботи органів слідства, 
прокуратури, суду й ін. Як зазначає В. Пивоваров, складність 
вирішення зазначеної проблеми полягає в тому, що розроби-
ти критерії оцінки діяльності зазначених органів у чітко фор-
малізованому  вигляді,  як,  наприклад,  у  сфері  виробництва 
(через низку показників), неможливо [15, с. 176]. Вважаємо, 
що «ефективність» варто розуміти як міру досягнення цілей, 
стан виконання поставлених завдань тощо. Пропонуємо до-
слідити  окремі  пропозиції  та  погляди  вітчизняних  і  закор-
донних учених щодо питань ефективності дії  інституту га-
рантування безпеки учасників кримінального процесу.

Як  зазначає  О.  Гриньків,  що  підтверджено  проведе-
ним  соціологічним  дослідженням,  одним  із  чинників 
зниження  активності  громадян  у  сприянні  кримінально-
му судочинству є спад соціального престижу надання ор-
ганам  дізнання,  досудового  слідства  та  суду  потрібної  й 
об’єктивної інформації щодо вчинення злочинів та інших 
правопорушень. Побоюючись помсти з боку представни-
ків злочинного середовища, громадяни не вірять у реаль-
ну спроможність  їх захисту від протиправних посягань  і 
уникають співпраці з органами, уповноваженими бороти-
ся зі злочинністю.

У своєму ж дисертаційному дослідженні О. Гриньків 
зауважує, що однією із причин небажання брати участь у 
кримінальному  судочинстві  є  відсутність  належного  пі-
клування з боку державних органів щодо осіб, які спри-
яють розкриттю злочинів, встановленню місцезнаходжен-
ня осіб, що вчинили  злочини,  і,  зрештою, встановленню 
істини. Із цим варто цілком погодитися [7, с. 158].

На  думку М. Азарова,  найважливішою  умовою  ефек-
тивного  й  своєчасного  запобігання  злочинам,  виявлення, 
розслідування злочинів, отже, засудження злочинців, є го-
товність  свідків  співпрацювати  із  правоохоронними орга-
нами. Світовий досвід свідчить про те, що приблизно вісім 
із десяти підсудних визнаються винними і засуджуються до 
значних строків позбавлення волі, якщо на суді свідчення 
дають  свідки,  щодо  яких  вжито  заходів  захисту.  Зневіра 
осіб, які беруть участь у кримінальному процесі, стосується 
здебільшого свідків, які під впливом страху погоджуються 
давати свідчення, але з обов’язковим застосуванням заходу 
безпеки, а саме забезпечення конфіденційності відомостей 
про особу. На практиці це відбувається шляхом заміни пріз-
вища, ім’я, по батькові. У разі заміни таких даних потрібно 
змінювати місце  проживання  й  інші  відомості  про  особу, 
що виключать можливість її ідентифікації. Але це часто іг-
норується працівниками правоохоронних органів або вони 
недбало до цьго ставляться. Тим самим створюється загро-
за життю і здоров’ю особи, взятої під захист [4, с. 4].

Прояв  дбайливості  з  боку  держави  щодо  учасників 
кримінального  процесу  може  проявлятися  по-різному  і 
залежить багато в чому від фінансового стимулювання з 
боку  держави.  Матеріальне  стимулювання  осіб,  які  мо-
жуть надати інформацію щодо вчинення злочину, пошире-
не в Сполучених Штатах Америки (далі – США), Канаді, 
Великобританії тощо. У США анонімному повідомленню 
в поліцію про злочин присвоюється номер, за яким особа 
може отримати винагороду. Американське право, взявши 
свій  початок  від  англійського,  успішно  увібрало  в  себе 
ідею  інформаторства  про  злочини.  Дотепер  основною 
юридичною  підставою  для  регламентації  повідомлення 
про федеральні  злочини, насамперед економічні,  є поло-
ження Акта про неправдиві вимоги (False Claims Act). Акт 
має неофіційну назву «Акт Лінкольна», оскільки ухвале-
ний  за  ініціативою відомого американського Президента 
ще 1863 p.,  коли масштабне розслідування виявило чис-
ленні факти  постачання  завідомо  несправної  зброї,  аму-
ніції та спорядження військовим силам Федерації під час 
Громадянської війни [10, с. 226].

Положення Акта піддавалися численним змінам упро-
довж  півтора  століття  і,  урешті-решт,  інкорпоровані  в  
§ § 3729–3733 р. 31 Зібрання федеральних законів США. 

Зазначений розділ іменується «Гроші та фінанси», що вка-
зує на здебільшого корисливу природу неправдивих вимог 
до федерального уряду, заборонених Актом. Акт про не-
правдиві  вимоги  передбачає  відповідальність  для фізич-
них  та  юридичних  осіб,  які  завдають  шкоди  будь-яким 
урядовим програмам шляхом обману. Сьогодні понад 70% 
усіх справ щодо таких обманних дій порушуються на під-
ставі повідомлень інформаторів – здебільшого працівників 
компаній та організацій, яким стало відомо про шахрай-
ські зловживання з боку роботодавця. Безперечно, одним 
з  основних  положень  Акта  є  так  звана  норма  “quitam” 
(скор.  від  лат.  “qui  tampro  domino  regequam  proseipso  in 
hac  partesequitur”, що  українською можна  перекласти  як 
«той, хто захищає в суді інтереси влади, як свої власні»). 
Вона безпосередньо регламентує право на звернення в ін-
тересах держави до компетентних органів влади із заявою 
про  протиправну  поведінку.  Неформально  такий  процес 
інформування  характеризують  як  «свистіти  у  свисток» 
(whistle  blowing). Важливим  стимулом для потенційного 
інформатора є матеріальний: він має право претендувати 
на грошову винагороду в розмірі 15–30% від відшкодова-
них збитків. Упродовж 1987–2012 pр. федеральному уряду 
повернуто 35 млрд дол. у результаті рішень судів у спра-
вах, порушених на підставі Акта про неправдиві вимоги. 
Із них понад 24 млрд дол., або 70%, відшкодовані завдяки 
активній участі  інформаторів,  які  повідомили про факти 
протиправної поведінки [10, с. 228].

За законом, «свистіти у свисток» може будь-який гро-
мадянин  США,  який  володіє  інформацією  про  шахрай-
ство, спрямоване проти уряду США, навіть якщо проти-
правна діяльність не завдає шкоди йому особисто. Подана 
заява набуває офіційного статусу та фактично має ознаки 
позову від потерпілої сторони. Як наслідок, уряд отримує 
реальний  інструмент  протидії  шахрайству,  а  також  за-
вдяки  своєчасно  поданій  інсайдерській  інформації  може 
попередити чи викрити порушення, пов’язані  з фінансу-
ванням різноманітних державних програм (медичних, на-
уково-дослідних,  військових,  освітніх  тощо).  У  цьому  й 
полягає особливість інформування: не будучи потерпілим, 
особа  умовно  виконує  функцію  державного  обвинувача. 
Вбачаємо в цій конкретній практиці втілення властивого 
американському праву прагматизму: для досягнення спра-
ведливості всі законні засоби годяться [10, с. 229].

Але потрібно бути досить обережним, оскільки інфор-
маторство може призвести і до негативного наслідку, адже 
можливо, що повідомлення про злочин не матиме наслід-
ком притягнення особи до відповідальності, тоді інформа-
тор втратить довіру як з боку своєї компанії, так і з боку 
правоохоронних органів.

Матеріальне заохочення за повідомлення про злочини 
застосовують і в Україні, але нормативно-правового регу-
лювання  воно  не має, що,  на  нашу думку,  є  негативним 
явищем. Вирішення даного питання, можливо, було б од-
ним зі способів підвищення ефективності заходів гаранту-
вання безпеки.

Що стосується інших заходів убезпечення, то варто за-
значити, що в кожного з них є специфіка виконання. Так, 
для підвищення ефективності такого заходу, як візуальне 
спостереження,  Д.  Назаренко  пропонує  систему  комп-
лексних  заходів:  аналіз  та  оцінку  оперативної  обстанов-
ки,  а  також  оперативно-розшукової  ситуації;  підготовку 
й  ухвалення  управлінського  рішення;  організацію  вико-
нання  (реалізації)  управлінського  рішення.  Організація 
візуального  спостереження  взаємопов’язана  з  оператив-
но-розшуковою тактикою використання спеціальних сил, 
засобів, методів підрозділів візуального спостереження й 
інших оперативних служб,  ефективність діяльності  яких 
залежить від інформаційного забезпечення планування ві-
зуального спостереження; роботи з виконавцями; взаємо-
дії та координації зацікавлених осіб у виконанні завдань зі 
спостереження [14, с. 140].
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Д. Назаренко визначає, що якість виконання завдань на 
проведення  візуального  спостереження  залежить  від  по-
стійного поповнення необхідною для даного заходу інфор-
мацією, своєчасного забезпечення достовірними даними, 
збирання, оброблення, аналізу інформації і вироблення на 
цій основі управлінських рішень. Також необхідно врахо-
вувати реальні інформаційні потреби оперуповноважених, 
що об’єктивно відповідають їхньому роду діяльності, спе-
ціалізації чи лінії роботи [14, с. 141].

Таке, на нашу думку, можливо лише за наявності спе-
ціальних  засобів  збирання  інформації,  що  залежить  від 
належного  матеріально-технічного  забезпечення  з  боку 
держави. Це стосується майже всіх заходів гарантування 
безпеки і дозволяє зробити висновок, що одним зі шляхів 
підвищення ефективності заходів гарантування безпеки є 
належне фінансування, що проявляється у своєчасному і 
повному матеріально-технічному забезпеченні.

На наш погляд, заслуговує на увагу думка Н. Сенченко, 
яка зазначає, що Закон України «Про забезпечення безпе-
ки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» 
визначає способи нерозголошення даних про особу, взяту 
під захист, серед яких є обмеження відомостей про особу 
в матеріалах перевірки (заяви, пояснення тощо), а також 
у протоколах слідчих дій та інших матеріалах криміналь-
ного провадження,  заміна прізвища,  імені,  по  батькові  в 
цих документах псевдонімами за постановою органу, що 
здійснює оперативно-розшукову діяльність, слідчого, про-
курора або за ухвалою слідчого судді, суду про зміну ан-
кетних даних. Однак Кримінальний процесуальний кодекс 
України (далі – КПК) не містить жодної вказівки щодо за-
безпечення  конфіденційності  даних про  особу,  взяту  під 
захист,  під  час підготовчого провадження,  тому  є  реаль-
на загроза розголошення справжніх даних про учасників 
кримінального  провадження  [1].  Н.  Сенченко  пропонує 
внести  зміни у  відповідні  статті КПК для усунення  сто-
роннього  доступу  до  справжньої  інформації  про  особу, 
взяту під захист [18, с. 240].

Але пропозиція Н. Сенченко полягає в тому, щоб вне-
сти  зміни  у  відповідну  главу  КПК  «Підготовче  прова-
дження», що, на нашу думку, не повною мірою підвищить 
ефективність даного  інституту. Тому все ж таки кращою 
ми вважаємо ідею внесення окремої глави в КПК, яка буде 
присвячена  інституту  гарантування безпеки осіб, що бе-
руть участь у кримінальному процесі [1].

Критики цієї думки можуть зауважити, що не потрібно 
в КПК закріплювати норми, що регулюють інститут гара-
антування безпеки, якщо вони містяться в законах України 
«Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кри-
мінальному судочинстві» та «Про державний захист пра-
цівників суду  і правоохоронних органів»  [2; 3]. У відпо-
відь варто аргументувати пропозицію, як на нашу думку, 
насамперед значущістю КПК як кодифікованого джерела 
права, що, на відміну від закону, матиме більший автори-
тет, а отже, сприятиме більш повному і широкому, насам-
перед ефективному  їх застосуванню. По-друге, КПК має 
вищу юридичну силу,  аніж  закон. По-третє, у  ст. 2 КПК 
закріплено, що, серед інших, одним із завдань криміналь-
ного провадження є захист особи, держави та суспільства 
від  кримінальних  правопорушень,  що  зобов’язує  КПК 
вміщувати норми, які б регулювали порядок надання та-
кого захисту учасникам процесу тощо[1].

На особливу увагу, на нашу думку, заслуговує така ка-
тегорія осіб, як свідки, оскільки їхні показання здебільшо-
го є одним з основних джерел доказування, тому їх захист 
дуже важливий. У цьому аспекті США також є прикладом 
країни з державними програмами захисту свідків, що про-
являють свою ефективність на практиці. 

Як  зазначає  А.  Пономаренко,  така  програма  має  за-
стосовуватися  як найрішучиший  засіб,  коли процесуаль-
ниими заходами захисту неможливо усунути загрозу жит-
тю,  здоров’ю  особи  і  постає  нагальна  потреба  у  вжитті 

комплексу  заходів, пов’язаних  із переселенням особи на 
нове місце проживання;  зі  зміною особистих даних  і  за-
міною документів;  переселенням  за  кордон.  З  огляду  на 
це,  головною  вимогою  під  час  розроблення  програми  є 
посилення  вимог  щодо  відбору  кандидатів  до  неї,  адже 
намагання охопити велику кількість учасників призводить 
до  збільшення  навантаження, що,  у  свою  чергу,  веде  до 
зниження ефективності заходів безпеки [16, с. 221].

Що  стосується  визначення  чинників,  які  впливають 
на ефективність,  то варто погодитися з Є. Кондратьєвим 
у  тому, що  насамперед  необхідно  розробити  єдину  кон-
цепцію  захисту. Така концепція не обов’язково має бути 
окремим  документом,  радше  доктринальною  системою 
поглядів,  повинна  визначати  найзагальніші  напрями 
формування  інституту  захисту  учасників  кримінального 
процесу.  Об’єктом  даної  концепції  має  бути  діяльність 
державних  органів  щодо  розроблення  реалізації  заходів 
державного захисту учасників процесу,  її тенденцій  і  за-
кономірностей, особливості розслідування злочинів у спе-
цифічних  умовах,  пов’язаних  із  протиправним  впливом 
на найбільш вразливих учасників кримінального процесу 
[11, с. 37].

Друга  необхідна  умова  –  узгодження  нововведень 
із  нормами  як міжнародного,  так  і  національного  права. 
Міжнародні нормативно-правові акти, хоча і не є зазвичай 
обов’язковими для держав, але складаються із принципів 
і  стандартів державного  захисту учасників кримінально-
го процесу. До зазначених принципів та стандартів можна 
віднести такі: 1) забезпечення будь-якій особі ефективних 
засобів правового  захисту;  2) наявність  судових органів, 
що можуть забезпечити швидкий та справедливий розгляд 
справи;  3)  співпраця  держав  і  надання  одна  одній  допо-
моги в реалізації заходів захисту учасників судочинства та 
ін. [11, с. 38].

Як зазначалося вище, Україна стоїть на шляху до єв-
роінтеграції,  результатом  чого  є  ратифікація  Верховною 
Радою України  низки  джерел  міжнародного  права,  вони 
тим самим стають частиною національного законодавства 
України. Будучи  ієрархічно важливими джерелами, вони 
зумовлюють обов’язкове вдосконалення чинного  законо-
давства відповідно до загальноприйнятих норм і стандар-
тів у сфері захисту і безпеки осіб, що беруть участь у кри-
мінальному процесі.

Тобто  держава,  коли  ухвалює  норми  права,  які  регу-
люють даний інститут, забезпечує механізм його реаліза-
ції. Даний інститут, на нашу думку, не передбачає «права 
на помилку», оскільки в деяких випадках помилка може 
призвести  до  наслідків  у  вигляді  завдання  шкоди  жит-
тю  і  здоров’ю  людини.  Тут  варто  погодитися  з  думкою  
В. Мовчан, що держава, яка не гарантує реальної та надій-
ної безпеки свідка, не має права притягувати його до від-
повідальності, тому науковець пропонує внести зміни до 
правової норми щодо відповідальності  свідка  за відмову 
давати показання за наявності реальної загрози його жит-
тю, здоров’ю чи майну, а також його рідним та близьким 
[13, с. 63].

Якщо держава гарантуватиме належний рівень безпе-
ки, вона зможе  і вимагати від громадян виконання ними 
громадянських  обов’язків  щодо  сприяння  в  розкритті 
злочинів  різними  способами.  Адже,  як  зазначає  А.  Без-
насюк,  навіть  за  наявності  ефективного  кримінального 
та кримінально-процесуального законодавства, унаслідок 
пасивного  ставлення  більшості  громадян  до  виконання 
свого  громадянського  обов’язку,  пов’язаного  з  участю  в 
кримінальному судочинстві, багато осіб, які вчинили про-
типравні діяння, будуть безпідставно (неминуче) звільня-
тися від кримінального покарання [5, с. 38].

Крім  ратифікаційного  процесу,  досить  важливим  є, 
як  зазначалося  вище,  запозичення  закордонного  досві-
ду. Щодо цього Ю.М. Грошевий  зазначає, що  інтеграція 
правової  системи  нашої  держави  в  систему  основних 
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цінностей,  закріплених  міжнародно-правовими  актами 
щодо  захисту  прав  людини,  істотно  зумовлює  ефектив-
ну  реалізацію  норм  кримінально-процесуального  права. 
Інтерпретація  закладених  у  них  принципів  і  стандартів 
у  національному  законодавстві  потребує  не  лише  теоре-
тичного осмислення, але й відповідної реалізації в право-
застосовній практиці. Тому в правозастосовному процесі, 
к наголошує науковець, варто враховувати багатий досвід 
міжнародного співтовариства [8, с. 276].

Отже, можна зробити висновок, що одним із важливих 
способів  підвищення  ефективності  заходів  гарантуван-
ня  безпеки  є  чітке  дотримання  процесуального  порядку. 
М. Куркін визначає даний аспект із двох боків, з одного, 
ухвалення  рішення  щодо  застосування  заходів  безпеки, 
з  іншого – щодо порядку їхнього фактичного здійснення 
компетентними органами стосовно учасників криміналь-
ного процесу, працівників суду і правоохоронних органів 
[12, с. 52].

Висновки. Отже,  створення  ефективної  системи  за-
хисту  учасників  кримінального  процесу  неможливе  без 
відповідного організаційного,  інформаційного, ресурсно-
го й інших видів забезпечення даної діяльності. Очевидно, 
що для створення системи захисту учасників криміналь-
ного процесу потрібно дотримання низки умов. Тому з ме-

тою підвищення ефективності дії інституту гарантування 
безпеки  учасників  кримінального  процесу  пропонуємо 
розділити умови ефективності застосування інституту га-
рантування безпеки учасників кримінального процесу на 
дві групи: загальні та спеціальні.

До загальних умов відносимо такі: розроблення єдиної 
концепції захисту учасників кримінального процесу; узго-
дження принципів і стандартів державного захисту осіб, які 
беруть  участь  у  кримінальному  процесі,  з  міжнародними 
нормативно-правовими актами; доповнення КПК окремою 
главою, що буде регулювати відносини, пов’язані з гаран-
туванням безпеки учасників кримінального процесу; забез-
печення належного фінансування вказаного інституту.

До  спеціальних  умов  належать  такі:  забезпечення 
ефективними  засобами правового  захисту  будь-якої  осо-
би з боку держави, чиї права, свободи порушені; удоско-
налення взаємодії державних та правоохоронних органів 
з  особами,  які  беруть  участь  у  кримінальному  процесі; 
забезпечення відновлення довіри правоохоронців до гро-
мадян; забезпечення реального матеріального заохочення 
свідків,  що  співпрацюють  із  правоохоронцями;  започат-
кування програм захисту осіб, які беруть участь у кримі-
нальному процесі; створення єдиного органу, який гаран-
туватиме убезпечення учасників кримінального процесу.
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ЗАСОБИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ НЕГЛАСНИХ 
СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ: ПОНЯТТЯ, ЗМІСТ І КЛАСИФІКАЦІЯ

MEANS TO BE USED AFTER IN CONNECTING NON-INFRINGEMENT (SEARCH) ACTION: 
CONCEPT, CONTENT AND CLASSIFICATION

Сидоренко Л.В.,
здобувач кафедри оперативно-розшукової діяльності

Національної академії внутрішніх справ

Розкрито сутність категорії «Засоби, що використовуються під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій». Сформульовано 
визначення вказаних засобів. Проведено їх класифікацію.

Ключові слова: засоби, негласні слідчі (розшукові) дії, кримінальне провадження, оперативно-розшукова діяльність, оперативні 
підрозділи.

Раскрыта сущность категории «Средства, используемые при проведении негласных следственных (розыскных) действий». Сформу-
лировано определение указанных средств. Проведена их классификация.

Ключевые слова: средства, негласные следственные (розыскные) действия, уголовное производство, оперативно-розыскная дея-
тельность, оперативные подразделения.

The essence of the category is disclosed “Means used during the conduct of secret investigative (search) actions”. The definition of the indi-
cated means is formulated. Their classification is carried out.

Key words: means, clandestine investigative (wanted) actions, criminal proceedings, operational search activity, operational units.

Постановка проблеми. Будь-яка  людська  діяльність 
потребує застосування певних інструментів, засобів. Не є 
винятком і кримінальна процесуальна діяльність, зокрема 
негласні  слідчі  (розшукові)  дії  (далі  –  НСРД).  У  Кримі-
нальному процесуальному кодексі  (далі  – КПК) України 
таким діям присвячено окрему главу. На відміну від інших 
процесуальних дій, законодавець окремо урегулював пи-
тання  використання  засобів,  необхідних  для  проведення 
НСРД (ст. 273 КПК України).

Положення цієї статті з часу прийняття КПК України і 
досі викликають конструктивну критику науковців і прак-
тиків. Майже 72% опитаних нами слідчих, 79% прокуро-
рів і 92% оперативних працівників вважають її положення 
недостатньо  зрозумілими,  тобто  такими, що мають  бути 
більш чітко та детально виписані у законі. 73% оператив-
них  працівників  вважають  їх  такими,  що  невиправдано 
ускладнюють процес проведення НСРД.

Тому виникає потреба в окресленні кола та визначенні 
шляхів  вирішення проблем, що виникають у практичній 
діяльності у зв’язку із використанням під час проведення 
НСРД відповідних засобів. Це, відповідно, потребує тео-
ретичного розуміння сутності категорії «Засоби, що вико-
ристовуються під час проведення негласних слідчих (роз-
шукових) дій»,  визначення  їх  змісту  та поняття,  а  також 
диференціації таких засобів.

Стан дослідження. Проблемні  питання  проведення 
НСРД (у т. ч. питання використовуваних засобів) у своїх 
працях піднімали С.В. Албул, О.А. Білічак, В.І. Василин-
чук, О.І. Воронов, В.О. Глушков, М.Л. Грібов, Ю.І. Коза-
ченко,  В.А.  Колесник, О.Є.  Користін,  Є.Д.  Лук’янчиков, 
В.А. Некрасов, Д.Й. Никифорчук, Ю.Ю. Орлов, М.А. По-
горецький,  О.О.  Подобний,  В.Д.  Пчолкін,  М.Б.  Саакян, 
Д.Б.  Сергєєва,  О.С.  Старенький,  М.В.  Стащак,  В.В.  Ті-
щенко,  Л.Д.  Удалова,  В.Г.  Хахановський,  С.С.  Черняв-
ський, Ю.М. Чорноус, В.В. Шендрик та інші науковці.

Водночас  поняття  засобів,  що  використовуються  під 
час проведення НСРД, досі не сформульоване, а до пере-
ліку  та  категорій цих  засобів юридичною наукою не  ви-
роблено єдиних підходів.

Мета статті – визначення сутності категорії «Засоби, 
що використовуються під час проведення негласних слід-
чих (розшукових) дій», розкриття її змісту – з формулю-
ванням відповідної дефініції, а також проведення загаль-
ної класифікації зазначених засобів.

Виклад основного матеріалу.  Засіб  у  загальновжи-
ваному значенні тлумачиться як спеціальна дія, котра дає 
можливість здійснити що-небудь, досягти чогось; спосіб, 
прийом  [1,  с.  420].  У  теорії  права  засоби  розуміють  як 
предмети (явища, процеси), за допомогою яких забезпечу-
ється отримання результату певної діяльності. На такому 
розумінні,  здебільшого,  ґрунтуються  дослідження  кате-
горії «правові  засоби», що були започатковані у 80-х рр.  
ХХ ст. на галузевому рівні. На рівень загальної теорії пра-
ва проблему правових засобів поставив уперше у 1987 р.  
С.С. Алексєєв. Саме з його прізвищем пов’язують виник-
нення  інструментальної  теорії  у правознавстві  [2,  с.  14]. 
Цю теорію часто узагальнено зводять до тлумачення засо-
бів у широкому розумінні як будь-якого явища, що опосе-
редковує процес перетворення ідеальної, розумової моде-
лі (цілі) в реальний матеріальний результат [3, с. 30].

Традиційно виокремлюють три рівні правових засобів. 
По-перше,  це  рівень  первинних  правових  засобів  –  еле-
ментів механізму правового регулювання загалом (це на-
самперед юридичні норми, а також суб’єктивні юридичні 
права та юридичні обов’язки), правові засоби тут – це за-
гальний напрям вирішення життєвої проблеми. По-друге, 
рівень правових форм, що склалися, нормативно вираже-
ний у вигляді  інститутів – окремих утворень, які  є юри-
дично  дієвими  формами  вирішення  життєвих  проблем 
(наприклад, договір як спосіб організації роботи й оплати 
її  результатів).  По-третє,  операціональний  рівень  –  кон-
кретні юридичні засоби, що є безпосередньо в оператив-
ному розпорядженні  тих  чи  інших  суб’єктів,  наприклад, 
договір громадянина щодо купівлі сільськогосподарського 
підприємства для вирощування та продажу сільськогоспо-
дарської продукції,  такий договір є способом організації 
взаємовідносин  між  громадянином  і  сільськогосподар-
ським підприємством [4, с. 152–153; 5, с. 203].

Сучасні дослідники у контексті характеристики право-
вих засобів виокремлюють  їх функціональний складник, 
підкреслюючи  тим  самим  їх  регулятивну  роль  і  можли-
вість  бути  інструментом у  вирішенні  певних  соціальних 
завдань і реалізації цінності права як регулятора суспіль-
них відносин. Правові засоби в процесі взаємодії із соці-
альною дійсністю можуть використовуватися суб’єктами 
двома шляхами: по-перше, як діяльність із використання 
правових засобів у повсякденному житті. Перспектива ви-
користання  правових  засобів  закладена  у  самій  природі, 



427

Порівняльно-аналітичне право
♦

в призначенні юридичного інструментарію: правові засо-
би існують заради того, щоб за належного їх використан-
ня  було  досягнуто  потрібного  соціального  ефекту.  Саме 
тому вони і розраховані на використання тими чи іншими 
суб’єктами права. Іншими словами, хоч правові засоби і є 
субстанціональними  засобами,  в них  закладена перспек-
тива  використання,  а  саме  можливість  за  їх  допомогою 
досягнути бажаного результату. Із цього погляду питання 
використання правових засобів є вирішальною частиною 
юридичної практики та перспективним напрямом розви-
тку юридичної науки [5, с. 203].

З окреслених вище позицій самі НСРД потрібно роз-
глядати  як  засоби  (правові  засоби  виконання  завдань 
кримінального  провадження).  Адже  НСРД  є  засобами 
одержання  відомостей  про факти  й  обставини  вчинення 
злочину в межах його досудового розслідування.

Те саме можна сказати і про оперативно-розшукові за-
ходи (далі – ОРЗ), які за своїм змістом, здебільшого, збі-
гаються з НСРД, але використовуються не для виконання 
завдань кримінального провадження, а для пошуку і фік-
сації фактичних даних про злочинні діяння окремих осіб 
і  груп,  розвідувально-підривну  діяльність  спеціальних 
служб  іноземних  держав  та  організацій  з  метою  припи-
нення правопорушень  і  в  інтересах  кримінального  судо-
чинства, а також отримання інформації в інтересах безпе-
ки громадян, суспільства і держави.

З цього приводу слушною є висловлена ще у 2007 р. 
думка М.А. Погорецького, який стверджує, що засобами 
в оперативно-розшуковій діяльності (далі – ОРД) є все те, 
за допомогою чого забезпечується отримання результату 
ОРД, у т. ч. ОРЗ [6, с. 171]. У 2009 р. до нього долучається 
А.А. Венедіктов [7, с. 34–35]. Цю позицію у 2013 р. під-
тримує і М.Л. Грібов [8, с. 23]. У 2014 р. аналогічних ви-
сновків доходить А.В. Ватраль [9, с. 11].

Підхід до розуміння НСРД та ОРЗ як  інструменталь-
них  засобів  проведення  відповідних  видів  діяльності 
(кримінального  процесу  й  ОРД)  є  цілком  виправданим 
із погляду теорії права. Проте він є суперечливим у разі 
його застосування у внутрішньогалузевому просторі ОРД 
і  кримінального процесу,  адже одні  засоби використову-
ються в межах застосування інших.

Тому заслуговує на увагу позиція науковців, які пропо-
нують відокремлювати поняття засобу від поняття методу 
(заходу), що традиційно склалося в теорії ОРД [7, с. 34–35]. 
Таке відокремлення дає можливість розглядати способи ді-
яльності, за допомогою яких досягається результат у чисто-
му вигляді (у т. ч. правові засоби), окремо від конкретних 
речей матеріального світу, які використовуються у зазначе-
ній діяльності і також є засобами досягнення її мети.

Проте такий підхід не виключає можливості теоретич-
ного  виокремлення  нематеріальних  (ідеальних)  засобів 
проведення ОРЗ і НСРД, зокрема правових та організацій-
них. Теоретично він цілком прийнятний і відповідає ши-
рокому розумінню зазначених засобів.

Цілком  обґрунтованим  є  і  вузьке  бачення,  коли  засо-
би розглядаються як речі матеріального світу, завдяки ви-
користанню яких отримують потрібний результат. Такий 
підхід є традиційним для наукової та навчальної літерату-
ри з питань ОРД. Але сьогодні він зазнає конструктивної 
критики.  [10].  Проте  така  критика  стосується  не  самого 
розуміння засобу винятково як матеріального  інструмен-
ту досягнення певної ідеальної цілі, а переліку категорій 
таких  матеріальних  інструментів.  Адже  окремі  вітчиз-
няні  вчені  [11,  с.  134–185; 12,  с.  11–13],  ґрунтуючись на 
результатах  наукових  досліджень  ще  радянських  часів  
[13,  с.  18],  виокремлюють  лише  три  категорії  таких  за-
собів:  оперативні  обліки,  оперативно-технічні  засоби  та 
службових собак.

Загалом  результати  наукових  досліджень  і  дискусій 
щодо сутності засобів ОРД варто використати у цьому до-
слідженні. Адже НСРД за своїм змістом збігаються з від-

повідними ОРЗ і відрізняються від них лише юридичною 
формою та колом суб’єктів  ініціативи [14; 15]. Тому, до-
сліджуючи  засоби, що  використовуються  під  час НСРД, 
доцільно спиратися на теоретичні положення щодо засо-
бів ОРД, вироблені юридичною наукою.

Ґрунтовне  дослідження  поняття  засобів  ОРД  провів 
Ю.Ю.  Орлов,  який  визначив  їх  як  сукупність  знаряддя 
(матеріального інструментарію) та науково обґрунтованих 
прийомів його правомірного застосування суб’єктом ОРД 
для виконання  завдань цієї діяльності  [16,  с. 32]. У цьо-
му  лаконічному,  але  змістовному  визначенні  науковцеві 
вдалося органічно поєднати засоби як речі матеріального 
світу  (конкретні предмети) та правові засоби як  ідеальні 
(передбачені  юридичними  нормами)  моделі  поведінки 
суб’єктів ОРД.

Учений  запропонував  також  власний  перелік  засобів 
ОРД: оперативні та інші обліки; розвідувальні комп’ютерні 
програми; оперативну техніку; житлові, службові та інші 
приміщення;  засоби  маскування  та  імітації;  об’єкти,  які 
виконують  функцію  предмета  злочину  (гроші,  цінності, 
зброя,  наркотичні  речовини  тощо);  спеціально  навчених 
тварин.

Аналіз  практики  діяльності  оперативних  підрозділів 
засвідчує, що  застосування  усіх  цих  засобів  має  місце  і 
під час проведення відповідних НСРД. Так, використання 
під час підготовки до усіх НСРД оперативних та інших об-
ліків підтвердили 78% опитаних нами оперативних пра-
цівників.  Використання  розвідувальних  комп’ютерних 
програм (під час реалізації положень ст. 264 КПК Украї-
ни) – 62,5%. Службових та інші приміщень (під час про-
ведення НСРД, передбачених ст. 260, 267, 269, 270, 271) –  
82%;  засобів  маскування  та  імітації  (НСРД,  передбачені 
ст. 260, 267, 268, 269, 270, 271, 272) – 84,5%. Об’єктів, які 
виконують функцію предмета злочину (НСРД, передбаче-
ні  ст.  271) – 94,5%.  І  лише щодо використання для про-
ведення НСРД спеціально навчених тварин було отримано 
негативну відповідь.

Але  законодавець,  запроваджуючи  інститут  НСРД  у 
кримінальному  провадженні,  не  урахував  напрацювань 
наявних  у  теорії  ОРД.  Адже  у  ст.  273  КПК  України  до 
числа «засобів, що використовуються під час проведення 
негласних слідчих (розшукових) дій», він відніс лише за-
здалегідь ідентифіковані (помічені) та несправжні (іміта-
ційні) засоби.

Одночасно з цим у інших статтях глави 21 КПК Укра-
їни неодноразово  згадується про  застосування  інших  за-
собів,  зокрема  технічних.  Так,  ч.  2.  ст.  252  передбачає, 
що  проведення  НСРД  може  фіксуватися  за  допомогою 
технічних та інших засобів. У  ч.  1  ст.  256  встановлю-
ється, що  протоколи щодо  проведення НСРД,  аудіо-  або 
відеозаписи, фотознімки,  інші  результати,  здобуті  за  до-
помогою  застосування технічних засобів,  вилучені  під 
час їх проведення речі та документи або їх копії можуть 
використовуватися в доказуванні на тих самих підставах, 
що  і результати проведення  інших слідчих (розшукових) 
дій під час досудового розслідування.

Ч. 2 ст. 262 КПК України передбачає, що за необхід-
ності особою, яка проводить огляд поштово-телеграфної 
кореспонденції,  може  бути  прийняте  рішення  про  нане-
сення на виявлені речі  та документи спеціальних позна-
чок, обладнання їх технічними засобами контролю.

Ч. 3 ст. 263 КПК України встановлює, що зняття інфор-
мації  з  транспортних телекомунікаційних мереж полягає 
у  проведенні  із застосуванням відповідних технічних 
засобів спостереження, відбору та фіксації змісту ін-
формації, яка передається особою та має значення для до-
судового розслідування, а також одержанні, перетворенні 
і фіксації різних видів сигналів, що передаються каналами 
зв’язку.

Ст. 265 КПК України законодавець назвав «Фіксація та 
збереження  інформації,  отриманої  з  телекомунікаційних 
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мереж за допомогою технічних засобів і внаслідок зняття 
відомостей з електронних інформаційних систем», ст. 266 –  
«Дослідження  інформації,  отриманої  при застосуванні 
технічних засобів».

У ст. 267 КПК України зазначається, що слідчий має 
право  обстежити  публічно  недоступні  місця,  житло  чи 
інше  володіння  особи  шляхом  таємного  проникнення  в 
них, у т. ч. з використанням технічних засобів. Одним 
із  завдань  такого  проникнення  визначено  встановлення 
технічних засобів аудіо-, відеоконтролю особи.

У ч. 1 ст. 268 КПК України передбачено, що установ-
лення місцезнаходження радіоелектронного засобу є НСРД, 
яка полягає в застосуванні технічних засобів для локалі-
зації місцезнаходження радіоелектронного засобу.

Ч. 1 ст. 269 КПК України передбачає можливість засто-
сування для спостереження за особою, річчю або місцем 
відеозапису, фотографування, спеціальних технічних 
засобів для спостереження.

Отже, не логічно до засобів, що використовуються для 
проведення НСРД, відносити лише заздалегідь  ідентифі-
ковані  (помічені)  або  несправжні  (імітаційні).  У  деяких 
статтях глави 21 КПК України вжито відмінні від наведе-
них вище терміни: «спеціальні імітаційні засоби» (п. 2 ч. 7 
ст. 271 КПК України) «спеціальні несправжні (імітаційні) 
засоби» (п. 2 ч. 3 ст. 272 КПК України). Тому залишаєть-
ся незрозумілим: йдеться про те саме чи про різні засоби. 
Ситуація  ускладнена  тим, що  законодавець  не  подає  ані 
визначення засобів, що використовуються під час прове-
дення НСРД, ані визначення заздалегідь ідентифікованих 
(помічених)  засобів,  ані  визначення  несправжніх  (іміта-
ційних) засобів. Він лише зазначив, що для цілей ст. 273 
КПК України допускається виготовлення та використання 
спеціально виготовлених речей і документів, створення та 
використання  спеціально  утворених  підприємств,  уста-
нов, організацій.

Крім  іншого,  із  запровадженням  зазначених  термінів 
законодавцем було суттєво звужено можливості оператив-
них підрозділів і слідчих із забезпечення конспірації, яка 
є необхідною умовою проведення НСРД. Так, із прийнят-
тям КПК України 2012 р.  із тексту Закону України «Про 
оперативно-розшукову  діяльність»  було  вилучено  поло-
ження щодо створення з метою конспірації підприємств, 
організацій, використання документів, які зашифровують 
особу  чи  відомчу  належність  працівників,  приміщень  і 
транспортних  засобів  оперативних  підрозділів  (адже  та-
ких  положень  у  новому КПК України  немає). Натомість 
було  запроваджено  право  цих  підрозділів  створювати  та 
використовувати  заздалегідь  ідентифіковані  (помічені) 
або несправжні (імітаційні) засоби згідно з положеннями  
ст.  273  КПК України.  Ця  норма  залишила  поза  законом 
більшість  засобів маскування  та  документів, що  зашиф-
ровують відомчу належність особового складу, транспорт-
них засобів  і приміщень. Адже часто засоби маскування 
не  виготовляють  спеціально,  використовуючи  у  процесі 
НСРД речі, придбані у закладах торгівлі. Такі речі є справ-
жніми. Імітаційною є лише поведінка оперативних праців-
ників, котрі їх використовують, виконуючи чужі соціальні 
ролі.  Несправжніми  (імітаційними)  засобами,  що  спеці-
ально виготовлені, можна вважати лише бутафорію, яка є 
складником маскування [17].

Документи прикриття можуть спеціально виготовляти, 
а їх зміст – вигадувати відповідно до мети застосування. 
Лише  у  такому  разі  вони  є  імітаційними.  Проте  аналіз 
практики засвідчує, що, здебільшого, документи прикрит-
тя є справжніми.

Документи  прикриття  теоретики  ОРД,  зазвичай,  від-
носять до засобів маскування. Проте за своїми суттєвими 
ознаками документи прикриття заслуговують на виокрем-
лення. Засоби маскування дезінформують об’єктів впли-
ву через зовнішній вигляд суб’єктів ОРЗ і НСРД, їх авто-
транспорту й обладнання. На відміну від цього, документи 

прикриття є засобом вербальної комунікації (застосовують 
письмове  мовлення).  Головне  в  забезпеченні  конспірації 
шляхом використання документів прикриття – їх зміст, а 
не певні зовнішні характеристики. Саме наявність змісту є 
головним критерієм виокремлення документів прикриття 
як самостійного  засобу  забезпечення конспірації.  Засоби 
ж маскування не мають змісту, вони є лише зовнішніми, 
імітаційними ознаками його наявності [17].

Використання  окремих  засобів  маскування  потребує 
застосування документів прикриття. Отже,  якщо не  роз-
межувати ці поняття, виникає абсурдна ситуація – за до-
помогою  одного  засобу  маскування  маскують  інший. 
Таким чином, в ОРД і кримінальному процесі слід чітко 
розмежовувати  категорії  «маскування»  та  «прикриття». 
До засобів прикриття слід відносити не лише документи, 
а й усні та письмові повідомлення приватних і посадових 
осіб (дезінформацію стосовно суб’єктів НСРД та ОРЗ, що 
подається в усній і письмовій формі, тобто легенди).

До  заздалегідь  ідентифікованих  (помічених)  засобів 
науковий аналіз дозволяє віднести об’єкти, які теоретики 
ОРД  зараховують  до  таких, що  під  час  проведення ОРЗ 
виконують  функцію  предмета  злочину  (гроші,  цінності, 
зброя, наркотичні речовини тощо) [16, с. 32]. До цієї ж ка-
тегорії можна віднести й об’єкти, що використовуються як 
знаряддя, сліди, елементи обстановки кримінального пра-
вопорушення. Тобто, заздалегідь ідентифікованими (помі-
ченими) засобами потрібно вважати засоби, які в процесі 
НСРД виконують функцію певних матеріальних об’єктів 
чи юридичних утворень (підприємств, установ, організа-
цій), пов’язаних зі вчиненням злочину. Саме серед цих за-
собів доцільно виокремлювати справжні та імітаційні.

З  цих  позицій  варто  погодитися  з  дослідниками,  які 
пропонують сформулювати ст. 273 КПК України в іншій 
редакції,  виокремивши  технічні  засоби,  засоби  забезпе-
чення  конспірації,  попередньо  ідентифіковані,  помічені 
засоби,  автоматизовані  інформаційно-пошукові  системи 
та  бази  даних  оперативних  та  інших  підрозділів  право-
охоронних  органів,  розвідувальні  комп’ютерні  програми 
[18; 19].

Висновки. У широкому розумінні засобами, що вико-
ристовуються під час проведення НСРД, є усе те, за допо-
могою чого досягають потрібного результату (одержання 
відомостей, необхідних для виконання завдань криміналь-
ного  провадження,  забезпечення  доказування  у  кримі-
нальному провадженні).

Зокрема, це:
–  правові  засоби  (законодавчі  приписи  щодо  проце-

дури проведення НСРД; видання на основі КПК України 
підзаконних нормативно-правових актів, спрямованих на 
реалізацію та правильне застосування норм глави 21 КПК 
України; реалізація уповноваженими суб’єктами повнова-
жень, наданих їм главою 21 КПК України);

– організаційні засоби (унормовані підзаконними нор-
мативно-правовими актами моделі (алгоритми) діяльності 
уповноважених  суб’єктів;  діяльність  суб’єктів  і  об’єктів 
управління  у  прокуратурі,  органах  досудового  розсліду-
вання й оперативних підрозділах щодо проведення НСРД);

– матеріальні засоби.
У вузькому розумінні засобами, що використовуються 

під час проведення НСРД, є саме матеріальні засоби.
До них належать:
– технічні засоби (технічні засоби проникнення у пу-

блічно недоступні місця; технічні засоби аудіо- і відеокон-
тролю; технічні засоби зняття інформації з транспортних 
телекомунікаційних  мереж  та  електронних  інформацій-
них систем; засоби фотографування, відео- та звукозапи-
су;  технічні  засоби встановлення місцезнаходження кон-
кретних  матеріальних  об’єктів;  технічні  засоби  зв’язку, 
оптичні прилади, транспортні засоби);

–  програмні  та  інформаційні  засоби  (розвідувальні 
комп’ютерні програми; інформаційно-пошукові системи й 
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електронні бази даних оперативних та інших підрозділів 
правоохоронних органів);

–  засоби  забезпечення негласності  (по-перше,  засоби 
маскування – матеріальні знаряддя для зміни зовнішнього 
вигляду суб’єктів НСРД, їх апаратури, обладнання, примі-
щень і транспорту; по-друге, засоби прикриття – письмова 
й усна дезінформація  (у  т.  ч.  документи) щодо суб’єктів 
НСРД,  їх  дій,  апаратури,  обладнання,  приміщень  і  тран-
спорту).

Зазначені матеріальні засоби набувають статусу засо-
бів НСРД лише у разі їх правомірного застосування упо-
вноваженими  на  те  суб’єктами.  Отже,  засобами, що  ви-

користовуються  під  час  проведення  НСРД,  є  сукупність 
знаряддя  (матеріального  інструментарію)  та  науково  об-
ґрунтованих  прийомів  його  правомірного  застосування 
суб’єктами НСРД  для  виконання  завдань  кримінального 
провадження.

Найбільш вузьким розумінням засобів, що використо-
вуються під час проведення НСРД, є підхід, втілений за-
конодавцем у нормах ст. 273 КПК України, де такі засоби 
зведено до заздалегідь ідентифікованих (помічених) і не-
справжніх (імітаційних). Такий підхід є невиправданим і 
підлягає виправленню через внесення відповідних змін до 
законодавства.
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ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ ЩОДО НЕПОВНОЛІТНІХ: ОКРЕМІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ

PREVENTIVE MEASURES FOR JUVENILE: SPECIFIC ASPECTS OF APPLYING

Січко В.О.,
аспірант кафедри кримінального процесу

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Стаття присвячена розгляду окремих питань застосування запобіжних заходів у вигляді передання неповнолітнього підозрюваного 
чи обвинуваченого під нагляд батьків, опікунів, піклувальників або адміністрації дитячої установи. На підставі системного аналізу на-
укових розробок, вітчизняної практики та з урахуванням міжнародного досвіду обґрунтована позиція щодо необхідності вдосконалення 
порядку застосування цих запобіжних заходів.

Ключові слова: кримінальне провадження, запобіжні заходи, неповнолітні, передання під нагляд батьків, опікунів, піклувальників, 
передання під нагляд адміністрації дитячої установи.

Статья посвящена рассмотрению отдельных вопросов применения мер пресечения в виде передачи несовершеннолетнего подо-
зреваемого или обвиняемого под надзор родителей, опекунов, попечителей или администрации детского учреждения. На основании 
системного анализа научных разработок, отечественной практики и с учетом международного опыта обоснована позиция касательно 
необходимости совершенствования порядка применения этих мер пресечения.

Ключевые слова: уголовное производство, меры пресечения, несовершеннолетние, передача под надзор родителей, опекунов, 
попечителей, передача под надзор администрации детского учреждения.

The article is devoted to the consideration of certain issues of the applying of preventive measures in the form of the transfer of a juvenile sus-
pect or accused under the supervision of parents, guardians, trustees or the administration of a children’s institution. The position on the necessity 
to improve the order of the application of these preventive measures is justified on the basis of systematic analysis of scientific developments, 
domestic practice and taking into account international experience.

Key words: criminal proceedings, preventive measures, juvenile, transfer under the supervision of parents, guardians, trustees, transfer 
under the supervision of the administration of the children’s institution.

Постановка проблеми. Система правосуддя щодо не-
повнолітніх спрямована передусім на забезпечення благо-
получчя неповнолітнього і забезпечення того, щоб будь-які 
заходи впливу були завжди співрозмірними як з особливос-
тями особистості правопорушника, так і з обставинами пра-
вопорушення. Кримінальне провадження щодо неповноліт-
ніх постійно перебуває в центрі уваги вчених і практичних 
працівників. Одним із найбільш дискусійних є питання про 
застосування запобіжних заходів щодо неповнолітніх. На-
ведене актуалізує питання щодо їх застосування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Окремі 
аспекти  застосування  запобіжних  заходів  щодо  непо-
внолітніх  розглядалися  в  роботах  таких  науковців,  як: 
  П.Д.  Біленчук,  О.В.  Боровик,  Д.В.  Булатов,  С.М.  Вер-
гунова,  С.І.  Глізнуца,  В.Г.  Гончаренко,  Ю.М.  Гроше-
вий,  А.Я.  Дубинський,  А.В.  Захарко,  Л.М.  Карнєєва,  
М.О.  Карпенко,  Н.С.  Карпов,  О.Л.  Кузьміна,  О.М.  Ла-
рін,  Л.М.  Лобойко,  Є.Д.  Лук’янчиков,  В.Т.  Маляренко, 
М.М. Михеєнко,  Е.А. Потєхіна, В.Т. Нор, Н.І.  Снєгірьо-
ва,  С.М.  Стахівський,  Л.В.  Стовбина,  М.С.  Строгович,  
С.Є.  Тимошенко,  М.Є.  Шумило  та  ін.  Однак  більшість 
досліджень були проведені до прийняття у 2012 р. КПК 
України  й,  очевидно,  не  могли  врахувати  чинний  нині 
процесуальний порядок, а в інших сучасних роботах зали-
шилися поза увагою окремі теоретико-прикладні питання 
правозастосування.

Метою статті  є  виокремлення  деяких  проблем  за-
стосування  запобіжних  заходів  щодо  неповнолітнього 
підозрюваного,  обвинуваченого,  спроба  їх  вирішення  на 
теоретичному рівні  з  урахуванням вітчизняної  правозас-
тосовної практики та міжнародного досвіду з подальшим 
наданням пропозицій щодо вдосконалення чинного зако-
нодавства України.

Виклад основного матеріалу. «Титульними»  запо-
біжними заходами щодо неповнолітніх є передання їх під 
нагляд батьків, опікунів чи піклувальників, а до неповно-
літніх, котрі виховуються в дитячій установі, – передання 
їх під нагляд адміністрації цієї установи (ч. 1 ст. 493 КПК). 
Запобіжні  заходи щодо неповнолітніх  застосовуються  за 
тими ж  правилами, що  й щодо  дорослих. Однак,  врахо-

вуючи  необхідність  адаптації  до  потреб  неповнолітніх, 
порядок застосування запобіжних заходів має певні осо-
бливості, які потребують наукового осмислення.

У  разі  постановлення  ухвали про  застосування  запо-
біжного заходу, крім загальних підстав, суд повинен вра-
хувати вікові та психологічні особливості неповнолітньо-
го і рід занять (ч. 1 ст. 492 КПК). У Рекомендації R (80) 11 
Комітету міністрів державам – членам Ради Європи (при-
йнята представниками міністра 27 червня 1980 р.) наголо-
шено, що у вирішенні питання про застосування певного 
виду  запобіжного  заходу  судовий  орган  також  повинен 
брати до уваги характер, минуле, особисті та соціальні об-
ставини життя особи та її зв’язки з суспільством, оскільки 
зазначені дані суттєвим чином впливають на визначення 
ступеня ризиків у кримінальному провадженні.

Тлумачення  ст.  493  КПК  дозволяє  констатувати,  що 
ці  запобіжні  заходи належать до  заходів без обмеженого 
строку дії. Водночас окремі суди у своїх рішеннях встанов-
люють строк, на який обирається відповідний запобіжний 
захід. Так, наприклад, в ухвалі Локачинського районного 
суду від 03 вересня 2014 р. зазначено: «Строк дії ухвали 
становить два місяці, який слід рахувати з моменту взяття 
ОСОБА_2 на себе письмового зобов’язання про передачу 
їй неповнолітнього ОСОБА_1 під нагляд»  [1]. Аналогіч-
ний  підхід  викладений  і  в  інших  судових  рішеннях  [2].  
Є і цікавий приклад: Апеляційний суд Запорізької облас-
ті в резулятивній частині ухвали від 23 листопада 2015 р.  
вказав: «Передати ОСОБА_3 під нагляд адміністрації КЗ 
«Запорізький обласний центр соціально-психологічної ре-
абілітації дітей» Запорізької обласної Ради до досягнення 
ОСОБА_3 повноліття» [3].

Системний  аналіз  відповідних  норм  КПК  дозволяє 
зробити однозначний висновок, що рішення про застосу-
вання запобіжного заходу у вигляді передання неповноліт-
нього підозрюваного чи обвинуваченого під нагляд апеля-
ційному  оскарженню  не  підлягає.  Маємо  констатувати, 
що в абсолютній більшості судові рішення відповідають 
законодавчим приписам. Водночас трапляються випадки, 
коли  суди,  всупереч  вимогам  КПК,  вказують  на  можли-
вість оскарження [4; 5].
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Ч. 2 ст. 493 КПК встановлює, що передання неповно-
літнього  підозрюваного  чи  обвинуваченого  під  нагляд 
батьків,  опікунів, піклувальників  або адміністрації дитя-
чої  установи полягає  у  взятті  на  себе  будь-ким  із  зазна-
чених осіб або представником адміністрації дитячої уста-
нови  письмового  зобов’язання  забезпечити:  а)  прибуття 
неповнолітнього  підозрюваного  чи  обвинуваченого  до 
слідчого, прокурора, слідчого судді, суду; б) його належну 
поведінку. Втім, окремі суди доволі широко тлумачать на-
ведену норму і в своїх рішеннях покладають на цих осіб 
додаткові обов’язки, зокрема: в ухвалі Солом’янського ра-
йонного суду м. Києва від 01 вересня 2014 р. вказано: «По-
класти  на  батька  підозрюваного  ОСОБА_2,  ОСОБА_5, 
ІНФОРМАЦІЯ_3  такі  обов’язки:  1)  здійснювати  нагляд 
за  неповнолітнім  підозрюваним  з  метою  забезпечення, 
попередження спроб скоєння надалі останнім нових кри-
мінальних правопорушень; 2)  завчасно попереджати про 
відмову від виконання покладених на неї обов’язків; 3) у 
разі позбавлення батьківських прав надати необхідні до-
кументи,  які підтверджують цей факт; 4)  завчасно попе-
реджати  про  зміну  місця  проживання,  надати  необхідні 
документи, що підтверджують цей факт; 5) забезпечувати 
належну поведінку та своєчасне прибуття неповнолітньо-
го підозрюваного за першим викликом до слідчого, проку-
рора, слідчого судді, суду» [6]; ухвалою Автозаводського 
районного суду м. Кременчука від 14 травня 2018 р. на ма-
тір неповнолітнього підозрюваного ОСОБА_2, ОСОБА_4,  
ІНФОРМАЦІЯ_7,  строком  на  2  місяці  покладені  такі 
обов’язки: забезпечувати прибуття підозрюваного до слід-
чого, прокурора чи суду за першою вимогою та його на-
лежну поведінку,  яка полягає у повідомленні ОСОБА_2, 
ІНФОРМАЦІЯ_1, слідчого, прокурора, суд про зміну міс-
ця проживання та навчання, а також не відлучатися з міста 
Кременчук без дозволу слідчого, прокурора, суду [7].

Таку практику не можна вважати правильною, оскіль-
ки складається враження, що запобіжний захід застосову-
ється не до неповнолітнього підозрюваного, обвинуваче-
ного, а до осіб, під нагляд яких він переданий.

У науковій літературі ставиться питання щодо можли-
вості передання під нагляд одному з учасників, зазначених 
у відповідній нормі КПК [8, с. 23], оскільки у законодав-
чій конструкції вживаються терміни у множині: передання 
батькам, опікунам, піклувальникам. Крім того, відповідно 
до гл. 6 ЦК особі може бути призначений опікун  або пі-
клувальник (курсив наш – В. С.). На нашу думку, редакція  
ч.  1  ст.  493  КПК  потребує  уточнення,  враховуючи,  що 
неповнолітній  може  бути  переданий  під  нагляд  й  одно-
му із цих осіб. Видається, що, вирішуючи питання щодо 
суб’єкта  (суб’єктів),  якому  передається  під  нагляд  непо-
внолітній, суд має виходити з можливості цих осіб (особи) 
забезпечити прибуття неповнолітнього підозрюваного чи 
обвинуваченого  до  слідчого,  прокурора,  слідчого  судді, 
суду, а також його належну поведінку.

Заслуговує  на  підтримку  законодавчий  підхід,  відпо-
відно до якого передання неповнолітніх під нагляд батьків 
та інших осіб можливе лише за їхньої на це згоди та зго-
ди самого неповнолітнього. Згідно зі ст. 3 Конвенції про 
права дитини одним з основоположних міжнародно-пра-
вових стандартів для усіх відносин дитини з державними 
органами є принцип найкращих інтересів дитини [9, с. 17–
24]. Наведене законодавче положення  (ч. 1 ст. 493 КПК) 
відповідає  правовій  позиції  ЄСПЛ  стосовно  принципу 
ефективної участі неповнолітнього обвинуваченого у кри-
мінальному  провадженні,  який  забезпечується  багатьма 
факторами, в т. ч заслуховування та врахування думки не-
повнолітнього під час прийняття будь-яких рішень [10].

Водночас,  на  наш  погляд,  потребує  уточнення  поло-
ження ч. 3 ст. 493 КПК стосовно того, кого законодавець 
відносить до «інших осіб», від яких отримується згода. Це 
опікун і піклувальник чи адміністрація дитячої установи? 
Ми  вважаємо  правильною  позицію  окремих  вчених,  за 

якою неотримання згоди адміністрації дитячої установи є 
не  зовсім послідовним  і  викликає питання про  те,  чому, 
на відміну від батьків, посадові особи повинні примусово 
нести зазначений обов’язок, адже батьки відповідно до сі-
мейного законодавства зобов’язані здійснювати вихован-
ня дітей, а забезпечення належної поведінки неповноліт-
нього в ході кримінального судочинства слід розцінювати 
як елемент виховання [11, с. 124]. Правозастосовна прак-
тика показує, що суди отримують згоду не тільки батьків, 
опікунів і піклувальників, а й адміністрації дитячої уста-
нови [12].

Відзначимо, що передання під нагляд можливе у разі 
обов’язкового  встановлення  судом  таких  обставин  у  їх 
сукупності: 1) відомостей про особу батьків, опікунів або 
піклувальників, а також відомостей про їхні стосунки з не-
повнолітнім дають змогу впевнитися у тому, що зазначені 
особи можуть здійснювати належний нагляд за неповно-
літнім; 2) батьки, опікуни чи піклувальники (представник 
адміністрації дитячої установи, якщо неповнолітній є ви-
хованцем  цієї  установи),  а  також  неповнолітній  надали 
згоду на передання під нагляд; 3) батьками, опікунами або 
піклувальниками  (представником  адміністрації  дитячої 
установи, якщо неповнолітній є вихованцем цієї устано-
ви)  надано письмове  зобов’язання  забезпечити прибуття 
неповнолітнього  підозрюваного  чи  обвинуваченого  до 
слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, а також належну 
поведінку неповнолітнього [13].

Ч. 4 ст. 493 КПК передбачає, що до передання неповно-
літнього підозрюваного чи обвинуваченого під нагляд суд 
зобов’язаний зібрати відомості про особу батьків, опіку-
нів  або  піклувальників,  їхні  стосунки  з  неповнолітнім  і 
впевнитися у тому, що вони можуть належно здійснювати 
нагляд за неповнолітнім. Однак яким чином суд повинен 
виконати цей законодавчий припис – не зрозуміло. Автори 
одного з коментарів вважають, що збір судом зазначених 
відомостей може відбуватися в порядку, визначеному у ч. 
3, 5 ст. 333 КПК, тобто шляхом доручення органу досудо-
вого розслідування провести певні слідчі  (розшукові) дії 
[14, с. 866]. На наш погляд, такі відомості повинні бути на-
дані ініціатором клопотання, тобто прокурором або сторо-
ною захисту, а суд повинен їх розглянути та постановити 
відповідне рішення з урахуванням цих відомостей.

Ч.  5  ст.  493  КПК  передбачено,  що  у  разі  відібрання 
зобов’язання про взяття під нагляд батьки, опікуни, піклу-
вальники, адміністрація дитячої установи попереджають-
ся про характер підозри чи обвинувачення неповнолітньо-
го і про їхню відповідальність у разі порушення взятого на 
себе зобов’язання. У разі порушення цього зобов’язання 
на батьків, опікунів і піклувальників  накладається  гро-
шове стягнення від двох до п’яти розмірів прожиткового 
мінімуму  для  працездатних  осіб.  Тлумачення  наведеної 
норми  дозволяє  зробити  висновок, що  на  адміністрацію 
дитячої  установи  грошове  стягнення  не  може  бути  на-
кладене,  хоча  вона  також  може  порушити  відповідне 
зобов’язання.  Наведений  законодавчий  підхід  фактично 
ставить  цих  суб’єктів  у  різні  процесуальні  умови,  що  є 
необґрунтованим.

Особа,  яка  взяла  зобов’язання  про  нагляд,  має 
право  відмовитися  від  подальшого  виконання  цього 
зобов’язання, заздалегідь про це повідомивши (ч. 3 ст. 493 
КПК). Чергове застосування законодавцем оціночного по-
няття, у цьому разі «заздалегідь», а також відсутність по-
силання на  суб’єкта,  якому треба повідомляти,  викликає 
необхідність  його  тлумачення.  Крім  того,  незрозуміло  в 
якій формі – усній чи письмовій (заява, клопотання) – по-
винно здійснюватися повідомлення.

Аналіз  судових  рішень  ілюструє  такі  варіанти  подо-
лання наведеного  законодавчого дефекту:  а)  «В разі  від-
мови законним представником від подальшого виконання 
цього зобов’язання необхідно заздалегідь про це повідо-
мити  слідчого, прокурора чи суд»  [15];  б)  «Роз’яснити 
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ОСОБА_3, що вона має право відмовитися від подальшо-
го виконання покладеного на неї зобов’язання, заздалегідь 
повідомивши про це слідчого, прокурора» [16]; в) «У разі 
відмови  виконання  покладеного  на  особу,  якій  віддано 
неповнолітнього підозрюваного під нагляд, обов’язку, за-
вчасно  попередити  про  це  прокурора»  [17];  г)  «Попере-
дити ОСОБА_3, що  вона має право  відмовитися  від по-
дальшого виконання цього зобов’язання, заздалегідь про 
це  повідомивши  до виникнення підстав, які тягнуть за 
собою її відповідальність» [18]; д) «Роз’яснити законному 
представнику неповнолітнього підозрюваного ОСОБА_2, 
ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_7, що вона може відмовитися 
від подальшого виконання зобов’язань про нагляд за не-
повнолітнім сином, заздалегідь про це повідомивши» (без 
будь-яких вказівок, кому повідомляти) [19].

Нам імпонує підхід, відповідно до якого з урахуванням 
положень ст. 180 КПК потрібно повідомляти про відмову 
від  зобов’язання  суд  і  прокурора  у  строки,  достатні  для 
ухвалення рішення щодо доцільності застосування іншого 
запобіжного заходу [14, с. 866].

Принагідно зазначимо, що причини відмови особи від 
зобов’язання про нагляд можуть бути різними: від вчинен-
ня неповнолітнім дій, що охоплюють поняття неналежної 
поведінки, до настання об’єктивних обставин, які зумов-
люють недоцільність подальшого застосування цього за-
побіжного  заходу,  наприклад,  розлучення  й  окреме  про-
живання батьків, тяжке захворювання тощо.

Застосування  до  неповнолітніх  запобіжних  заходів, 
передбачених ст. 176 КПК, також має певні особливості. 
ВССУ орієнтує суди на те, що «тримання під вартою може 
застосовуватися лише у разі, коли неповнолітній підозрю-
ється чи обвинувачується у вчиненні тяжкого або особли-
во тяжкого злочину, та за умови, якщо слідчий / прокурор 
доведе, що застосування іншого запобіжного заходу не в 
змозі запобігти ризикам, зазначеним у ст. 177 КПК. Крім 
урахування  згаданих підстав,  слідчий  суддя,  суд,  беручи 
до уваги практику Європейського суду з прав людини (Рі-
шення ЄСПЛ від 27 листопада 2008 р. у справі «Свершов 
проти України»), зобов’язаний враховувати і вік підозрю-
ваного (обвинуваченого). У разі перекваліфікації органом 
досудового  розслідування  або  прокурором  дій  неповно-
літнього на менш тяжкий злочин, а також у разі виникнен-
ня сумнівів щодо правильності такої кваліфікації слідчий 
суддя за клопотанням неповнолітнього або його законного 
представника чи захисника, або суд під час судового роз-

гляду так само за клопотанням зазначених осіб чи з влас-
ної ініціативи має невідкладно розглянути питання зміни 
неповнолітньому підозрюваному (обвинуваченому) запо-
біжного заходу» [13].

Окрім  цього,  необхідно  враховувати  й  міжнародно-
правові  стандарти.  Зокрема,  положення  ст.  37 Конвенції 
про права дитини, яка встановлює, що «арешт, затриман-
ня чи тюремне ув’язнення дитини здійснюється згідно із 
законом і використовується лише як крайній захід  і про-
тягом  якомога  коротшого  відповідного  періоду  часу».  
У правилах ООН щодо захисту неповнолітніх, позбавле-
них волі 1990 р., у п. 17 вказується на необхідність уника-
ти, наскільки це можливо, утримання під вартою до суду і 
вдаватися до цього у виняткових випадках. У Рекоменда-
ціях Rec (2003) 20 Ради Європи Комітету Міністрів дер-
жавам-учасницям щодо нових підходів у вирішенні про-
блеми злочинності серед неповнолітніх і ролі ювенальної 
юстиції  зазначено, що тримання під вартою повинно  за-
стосовуватися,  коли  це  жорстко  необхідно,  тобто  тоді, 
коли  судові  органи  не  здатні  ефективно  попереджувати 
потенційні ризики для належного відправлення правосуд-
дя та громадського порядку через застосування менш об-
межувальних заходів щодо поведінки підозрюваної особи.

Підсумовуючи, додамо, що ми цілком підтримуємо ви-
словлену в науці пропозицію стосовно запровадження ме-
ханізму використання пробаційних доповідей у вирішен-
ні  питання  про  зміну  запобіжного  заходу  [20,  с.  68–69]. 
Наведена пропозиція була б у нагоді саме у застосуванні 
запобіжних заходів у вигляді передання неповнолітнього 
підозрюваного чи обвинуваченого під нагляд. Тому пропо-
нуємо доповнити ст. 493 КПК ч. 7 такого змісту: «З метою 
забезпечення  суду  інформацією,  що  характеризує  підо-
зрюваного, обвинуваченого, а також щодо оцінки ризиків, 
на запобігання яким спрямовані запобіжні заходи, суд за 
власною ініціативою або за клопотанням сторін вправі до-
ручити  представнику  органу  пробації  скласти  досудову 
доповідь».

Звичайно,  наведене  не  охоплює  всього  спектру  про-
блем,  пов’язаних  із  застосуванням  до  неповнолітнього 
підозрюваного,  обвинуваченого  запобіжних  заходів.  Не-
обхідно зазначити, що чинне законодавство в цій частині 
потребує  вдосконалення  з  метою  забезпечення  прав  не-
повнолітніх і формування одноманітної правозастосовної 
практики, орієнтованої винятково на дотримання прав лю-
дини під час здійснення кримінального провадження.
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У статті проведено дослідження процесу формування органів прокуратури на Закарпатті в період 1944–1945 років. Здійснено аналіз 
основних нормативно-правових актів, згідно з якими відбувалось утворення цих органів, визначено їх компетенцію та завдання, розгля-
нуто безпосередній процес їх утворення в повоєнний період. 
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В статье проведено исследование процесса формирования органов прокуратуры на Закарпатье в период 1944–1945 годов. Про-
веден анализ основных нормативно-правовых актов, согласно которым осуществлялось образование этих органов, определены их 
компетенция и задачи, рассмотрен непосредственный процесс их образования в послевоенный период. 
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This article is devoted to the formation of prosecutor's offices in Transcarpathia in the period 1944–1945. The analysis of the basic legal acts, 
according to which the formation of these bodies took place, determined their competence and tasks, considered the immediate process of their 
formation in the post-war period.
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В умовах формування демократичних засад будь-якої 
держави  особливого  значення  набуває  забезпечення  за-
гальносоціальної справедливості, яка на державному рівні 
забезпечується передусім через принцип дотримання  за-
конності. Реалізація цього принципу покладається на сис-
тему державних органів відповідно до їхніх повноважень, 
серед яких особливу роль відіграють органи прокуратури, 
основним  завданням  яких,  за  загальним правилом,  є  на-
гляд за додержанням і правильним застосуванням законів.

Очевидно, саме із цих причин дослідження процесів, 
пов’язаних  із формуванням  і  розвитком правоохоронних 
органів, становить значний науковий інтерес і передумову 
для практичного вдосконалення.

Процеси  утворення  органів  прокуратури  не  оминули 
й  Закарпаття  періоду  1944–1946  років,  яке  було  терито-
рією, що в 1945 році ввійшла до складу УРСР і сприяла 
утворенню сучасної Української держави в  її  теперішніх 
кордонах. 

Дослідженням історії Закарпаття вже протягом трива-
лого часу займається низка як вітчизняних, так і зарубіж-
них  науковців,  серед  яких  заслужено  можна  відзначити  
М. Трояна, В. Кульчицького, П. Мосні, І. Гранчака, І. Попа, 
М.  Болдижара  та  деяких  інших  [1].  Разом  із  тим  низ-
ка  проблем  досі  залишається  малодослідженою,  а  поява 
останніми роками нових архівних матеріалів, переоцінка 
значення  окремих  суспільних  подій  і  явищ  зумовлюють 
актуальність дослідження, зокрема, державотворчих про-
цесів на Закарпатті, серед яких не останнє місце посідає 
тематика  формування  правозахисних  організацій,  що  й 
виправдовує наше звернення до згаданої проблеми.

Важливим етапом становлення правоохоронних орга-
нів Закарпатської України стало створення прокуратури як 
системи органів, що забезпечували дотримання народно-
революційної, а потім і соціалістичної законності. 

Формування органів прокуратури розпочалось у січні 
1945 року, правову основу для чого створив Декрет Народ-
ної  Ради  Закарпатської України  «Про  утворення  органів 
прокуратури Закарпатської України» від 12.01.1945 № 34, 
в  якому  вказувалось, що  з метою  зміцнення  державного 
ладу, боротьби з ворогами народу та кримінальними зло-

чинцями утворюється прокуратура Закарпатської України. 
Крім  того,  до  повноважень  органів  прокуратури  входив 
нагляд  за діяльністю судових органів, органів державної 
безпеки й народної міліції, а також діяльністю всіх органів 
влади на місцях щодо реалізації декретів  і постанов, ви-
даних Народною Радою [2, с. 5]. 

На чолі прокуратури стояв головний прокурор Закар-
патської України, а структуру самих органів становили:

1. Помічники  головного прокурора  за напрямами ро-
боти:

– у кримінальних справах;
– у цивільних справах;
–  у  справах  нагляду  за  роботою  міліції  та  місць 

ув’язнення.
2.  Окружні  прокурори,  які  призначались  у  кожному 

окрузі  (у  найбільших  округах  їм  на  допомогу  признача-
лись помічники).

3. Міські прокурори м. Ужгорода й Мукачева та їх по-
мічники.

4. Слідчі органи, створені для проведення попередньо-
го слідства важливих і складних кримінальних справ, які 
не можуть бути розслідувані органами міліції. При голо-
вній прокуратурі Закарпатської України призначався один 
старший  слідчий  і  слідчий  по  найважливіших  справах, 
при окружних прокурорах – по одному слідчому, а в біль-
ших округах і містах – за потребі два слідчі. 

Головного прокурора обирала Народна Рада Закарпат-
ської України, а всіх інших прокурорів і їх помічників при-
значала Народна Рада за поданням головного прокурора. 
Слідчих  при  окружних  прокуратурах  і  в  центральному 
апараті призначав головний прокурор за поданням відпо-
відного прокурора округу (§ 3 Декрету № 34). 

При органах прокуратури для проведення попередньо-
го слідства у важливих і складних кримінальних справах, 
які не можуть бути розслідувані органами народної мілі-
ції,  створювались  спеціальні  слідчі  органи,  зокрема  при 
головній прокуратурі Закарпатської України – один стар-
ший  слідчий  і  слідчий  з  особливо  важливих  справ,  при 
окружних прокурорах – по одному слідчому, а в більших 
округах і містах, де виникне потреба, – по два слідчі. У ді-
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яльності слідчі підпорядковувались відповідним прокуро-
рам. Цікаво, що в нормативних актах, які регламентували 
діяльність прокуратури та міліції, не було чіткого розмеж-
ування категорій справ, які знаходились у їхньому віданні, 
згідно  з  §  5 Декрету № 34,  головний прокурор, його  за-
ступник і прокурор округу самостійно, на власний розсуд 
могли доручати розслідування тих чи  інших справ орга-
нам міліції, державній безпеці або слідчому прокуратури. 

Безпосередні  штатні  розписи  обслуговуючих  і  допо-
міжних  працівників  органів  прокуратури  встановлюва-
лись головним прокурором у погодженні з Народною Ра-
дою Закарпатської України.

У діяльності органи прокуратури Закарпатської Украї-
ни керувалися виключно інтересами народних мас, своєю 
народною правосвідомістю та внутрішніми переконанням 
і діяли на основі засад, викладених у Маніфесті Першого 
З’їзду Народних Комітетів.

Органи  прокуратури  будувались  за  принципом  цен-
тралізму,  підпорядковувались  виключно  Народній  Раді, 
не підпорядковувалась місцевим народним комітетам, але 
й не могли втручатись у  їхню оперативну діяльність. Це 
положення можна вважати недоліком у нормативній базі, 
оскільки встановлена, згідно з §§ 4 і 9 Декрету «Про утво-
рення  органів  прокуратури...»,  процедура щодо  звернен-
ня  прокурорів  до  головного  прокурора  або  у  вищий  на-
родний комітет для опротестування незаконного рішення 
місцевих комітетів сповільнювала реагування на можливі 
порушення  законності.  Крім  того,  відсутність  реальної 
можливості  вимагати  усунення  порушень  від  самих  по-
рушників і зупиняти дію незаконних актів перетворювала 
прокурорів певною мірою у звичайних спостерігачів. 

При  цьому  окружні  прокурори  мали  доповідати  го-
ловному прокуророві Закарпатської України про всі ті ви-
падки, коли, на їхню думку, діяльність місцевих народних 
комітетів не відповідала інтересам народу або незаконно 
обмежувала права окремих громадян, щоб Народна Рада 
могла своєчасно такі порушення виправити.

Щодо загальних повноважень органів прокуратури, то 
декрет надавав їм низку повноважень, одні з яких можна 
вважати  властивими  наглядовим  органам,  а  інші  являли 
собою особливості  в діяльності  органів прокуратури За-
карпатської України. До звичайних повноважень можемо 
зарахувати такі:

1. Підтримання публічного обвинувачення в суді (§ 6 
Декрету № 34).

2. Видача санкцій на арешт осіб, що підозрюються у 
злочинах (§ 5 Декрету № 34). 

3. Видання постанов про передачу всіх кримінальних 
справ до суду,  крім справ приватного  звинувачення  (про 
бійку без заподіяння тілесних ушкоджень, образи та само-
вільне захоплення чужого майна). У кожному конкретно-
му випадку прокурор міг скласти постанову про віддання 
справи до суду, про повернення справи на додаткове слід-
ство  або  закриття  справи,  коли не  зібрано належних до-
казів для звинувачення (§ 6 Декрету № 34).

4. Оскарження вироків і рішень народних судів шляхом 
подання до Вищого Народного Суду (§ 7 Декрету № 34).

5. Опротестування  до  окружного  народного  комітету 
незаконних постанов і розпоряджень сільських народних 
комітетів  та  інших органів. Аналогічно  головний проку-
рор за поданням окружних прокурорів міг опротестувати 
неправильні постанови й розпорядження окружних і місь-
ких  народних  комітетів  до Народної  Ради  Закарпатської 
України (§ 9 Декрету № 34).

6. Порушення  Головним  прокурором,  його  заступни-
ком і прокурорами округів кримінального переслідування 
в кожному випадку, коли вони завбачать ознаки вчинення 
кримінального злочину, а так само право звільнити з-під 
варти кожного  заарештованого,  коли визнають недоціль-
ним або незаконним його подальше тримання під вартою 
(§ 5 Декрету № 34).

7. Порушення цивільної справи прокурором на кожній 
стадії процесу, якщо, на його думку, цього потребує охоро-
на інтересів держави або трудящих [3, с. 13].

8. Здійснення нагляду за законністю й порядком у міс-
цях ув’язнення [4, с. 19].

Ніхто з громадян Закарпатської України не міг бути за-
арештованим ні органами Державної безпеки, ні органами 
народної міліції, ні слідчими при прокуратурах без відпо-
відної санкції прокурора, який перед тим, як дати санкцію 
на арешт, зобов’язаний був перевіряти, чи є підстави-дока-
зи для арешту. Головний прокурор, його  заступник  і про-
курори  округів  мали  право  порушити  кримінальне  пере-
слідування  в  кожному  випадку,  коли  завбачать  учинення 
кримінального  злочину,  і  доручити  розслідування  справи 
органам народної міліції, державної безпеки або слідчому 
прокуратури, а так само мають право звільняти з-під вар-
ти кожного заарештованого, коли визнають, що подальше 
тримання під вартою є незаконним або недоцільним. Ука-
зівки прокурора були обов’язковими для слідчого, так само 
як  і  вказівки  головного  прокурора  та  його  заступника  є 
обов’язковими для всіх прокурорів Закарпатської України.

Усі кримінальні справи, крім справ приватного звину-
вачення  (про  бійку  без  заподіяння  тілесних  ушкоджень, 
образи та самоправне захоплення чужого майна, які заво-
дяться в Народних Судах на підставі скарги потерпілого 
й у яких сторони мають право примиритись у суді), пере-
даються до суду не  інакше як за постановою прокурора, 
якому належить у кожній справі складати постанову про 
віддання справи до суду, повернення справи на додаткове 
розслідування чи закривати справу, коли не зібрано належ-
них доказів для звинувачення.

При цьому, передаючи справу до суду, прокурор визна-
чає, до якого суду її передати – до Народного Суду чи Ви-
щого Народного Суду Закарпатської України – залежно від 
важливості  справи,  а  також визначає  свідків,  яких  треба 
викликати під час судового розгляду справи.

У  кожній  кримінальній  справі,  залежно  від  її  важли-
вості,  прокурор  має  право  й  зобов’язаний  підтримувати 
звинувачення на суді публічно, про що він зазначає у своїй 
постанові під час направлення справи до суду.

У всіх тих справах, які розглядаються в судах за учас-
тю прокурора, суд повинен призначити для звинуваченого 
адвоката, чим забезпечується його право на захист.

У всіх кримінальних і цивільних справах, які вирішу-
ються в Народних Судах Закарпатської України, у разі не-
згоди з вироком суду в кримінальній справі або з рішен-
ням суду в цивільній справі окружний прокурор має право 
внести  касаційний  протест  до  Вищого  Народного  Суду 
Закарпатської України в установлений  законом термін,  а 
коли цей термін пропущений – то надіслати таку справу 
до головної прокуратури для опротестування вироку або 
рішення у Вищий Народний Суд у порядку нагляду.

Разом  із  тим в умовах воєнного часу та переходу від 
однієї державної  системи до  іншої органам прокуратури 
періоду Закарпатської України надавались невластиві для 
них повноваження, що зумовлюватись перехідним періо-
дом  і  відсутністю  розвинутої  нормативно-правової  бази. 
Зокрема, віддаючи обвинуваченого до суду, прокурор са-
мостійно,  залежно  від  важливості  справи,  визначав,  до 
якого суду її передати, до Народного Суду чи Вищого На-
родного Суду (§ 6 Декрету № 34), а також визначав свід-
ків, яких необхідно було викликати до суду під час спра-
ви. Крім того, в окремих випадках, коли справа підлягала 
розгляду в Спеціальному Суді, прокурор мав право визна-
чати, справу належить розглядати без участі сторін (про-
курора і адвоката) чи ні, а також чи буде він підтримувати 
звинувачення публічно [5, с. 12].

Вироки та рішення Народних Судів, які не були оскар-
женими  й  опротестованими  в  строк,  установлений  за-
коном,  і вступили в законну силу, на подання окружного 
прокурора,  а  так  само  за  скаргами  зацікавлених  осіб  та 
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організацій можуть бути опротестовані до відповідної ко-
легії (кримінальної чи цивільної) Вищого Народного Суду 
головним прокурором у порядку нагляду, а вироки Вищо-
го Народного Суду по першій інстанції так само, як і ухва-
ли судових колегій Вищого Народного Суду, кримінальної 
чи цивільної, можуть опротестовуватись головним проку-
рором до пленуму Вищого Народного Суду Закарпатської 
України, рішення якого буде остаточним.

Окремим напрямом діяльності прокуратури була пере-
вірка фактів щодо незаконних дій місцевих органів влади, 
окремих посадових осіб  і вжиття заходів щодо усунення 
виявлених  порушень,  здійснення  нагляду  за  точним  ви-
конанням  законодавства  на  державних  і  громадських 
підприємствах,  за  охороною прав  громадян,  контроль  за 
правильним  розподілом  землі  між  селянами,  здійснен-
ня  цензури щодо  засобів  масової  інформації  [6,  с.  142]. 
Тому, здійснюючи загальний нагляд за законністю, окруж-
ні  прокурори  мали  право  опротестовувати  постанови  й 
розпорядження  Сільських  Народних  Комітетів  та  інших 
органів до Окружних Народних Комітетів, рішення яких 

є  остаточними.  Відповідно,  постанови  й  розпорядження 
Окружних і Міських Народних Комітетів головний проку-
рор може опротестувати до Народної Ради Закарпатської 
України, яка приймає остаточне рішення.

Отже,  прокуратура  Закарпатської  України  поступово 
перетворювалась в організовану правоохоронну структуру, 
що вже в 1946 році ввійшла до єдиної системи радянської 
прокуратури. Тому, аналізуючи цей процес, можна дійти ви-
сновку, що період 1945 року на Закарпатті закладено осно-
ву  формування  наглядових  правоохоронних  органів.  По 
суті, за один рік народна прокуратура була організована в 
державну систему органів, визначено шляхи її подальшого 
розвитку, сформульовано принципи та завдання діяльності. 
При  цьому широко  використовувався  досвід  Радянського 
Союзу як чіткого орієнтиру майбутнього.

Водночас відсутність необхідної кількості законодавчих 
актів, діяльність поряд  із органами Закарпатської України 
військових і каральних органів Червоної Армії значно зни-
жувала ефективність діяльності прокурорів, готуючи їх до 
злиття з державно-управлінською системою СРСР.
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ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ КОНФЛІКТНОЇ КОМУНІКАЦІЇ СТОРІН У СУДОВОМУ ПРОЦЕСІ

CONCEPT AND CONTENT OF CONFLICT COMMUNICATION OF THE PARTIES IN THE TRIAL

Козак І.Б.,
аспірант

Львівського державного університету внутрішніх справ

У статті звернено увагу на термінопоняття «конфліктна комунікація», яке не є достатньо дослідженим у площині його функціонування 
в галузевому вимірі, зокрема у судовому процесі, учасниками якого стають непримиренні сторони. Узяті до уваги найновіші напрацюван-
ня у цій сфері, зокрема у галузі комунікативістики та юридичної психології, напрями яких потребують свого сучасного переосмислення. 
Звернено увагу на методологічне спрямування аналізу конфліктної комунікації сторін у судовому процесі, що стосується не лише суто 
теоретичних засад дослідження, а й праксеологічних її основ.

Ключові слова: конфлікт сторін, судовий процес, комунікація, контроверза, дилема.

В статье обращено внимание на терминопонятие «конфликтная коммуникация», которое не является достаточно исследованным 
в разрезе его функционирования в отраслевом измерении, в частности в судебном процессе, участниками которого становятся не-
примиримые стороны. Взято во внимание новейшие наработки в этой сфере, в частности области комуникативистики и юридической 
психологии, направления которых требуют своего современного осмысления. Обращено внимание на методологическое направление 
анализа конфликтной коммуникации сторон в судебном процессе, касающееся не только сугубо теоретических основ исследования, но 
и праксеологических.

Ключевые слова: конфликт сторон, судебный процесс, коммуникация, контроверза, дилемма.

The article focuses on the terminology of «conflict communication», which is not sufficiently investigated in the field of its functioning in the 
sectoral dimension, namely, in the judicial process, whose participants become irreconcilable parties. Taking into account the latest developments 
in this field, including in the field of communicative and legal psychology, whose directions require their modern rethinking. The attention is paid to 
the methodological orientation of the analysis of conflictual communication of the parties in the court process, which concerns not only the purely 
theoretical principles of the research, but also its praxeological foundations.

Key words: conflict of parties, litigation, communication, controversy, dilemma.
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Актуальність теми.  Розуміння  правової  процедури 
конфліктної комунікації у судовому заслуховуванні є од-
ним  із  найважливіших  складників  змісту  правовідносин 
та правосуддя. Від ефективності цього процесу безпосе-
редньо залежать результативність судового розгляду кон-
фліктів, справедливість, верховенство права.

Проблема полягає в тому, що питання конфліктної ко-
мунікації у судовому процесі є найбільш складним і спе-
цифічним, як і сама процедура її слухання, оцінювання та 
кваліфікації. Ще не вироблена процедура компетентного 
розгляду механізму  оцінки  конфліктних дій  сторін  судо-
вого процесу,  розпізнання правди/неправди. Лише право 
можна вважати одним із гарантованих засобів оцінки, по-
долання та розв’язання юридичних конфліктів, які реалі-
зуються, як правило, у правовій комунікації. Незважаючи 
на досягнення юридичної, психологічної та інших наук у 
вивченні конфліктології та комунікації, філософсько-пра-
вового розгляду потребують причини, природа та основні 
способи десемантизації юридичних конфліктів. Це дасть 
змогу  досягти  більшої  довіри  до правосуддя,  зняти  чис-
ленні протиріччя у суспільстві, послабити наявну кризову 
напруженість. Так, названі підстави дають право вважати 
комплекс проблем та озвучену тему особливо актуальною 
для науки і практики.

Стан дослідження. Початки вивчення концепцій юри-
дичних конфліктів віднесені до початку ХХ ст. і авторство 
у  цій  проблематиці  належить  зарубіжним  дослідникам 
(Дж. Бернард, К. Боулдінг, М. Дойч, Л. Козер, Л. Крисберг, 
М. Крозье, Р. Дарендорф, Г. Шеллінг та ін.). Їм належать 
фундаментальні  здобутки щодо  розроблення  понять,  ви-
вчення  природи  юридичного  конфлікту  та  його  регулю-
вання. Однак часто вони далекі від сучасних причин ви-
никнення конфліктів сторін.

Вагомим  етапом  вивчення  конфліктних  проявів  став 
розвиток  цієї  сфери  такими  вітчизняними  вченими,  як  
О. Бандурка, Л. Казміренко, М. Костицький, В. Медведєв, 
М.  Хайдуков,  Г.  Юхновець.  Найближче  до  цієї  пробле-
матики у філософсько-правовому вимірі підійшли С. Бо-
бровник, Л. Герасіна, М. Панов, Н. Свиридюк та ін.

Незважаючи на достатню увагу до важливих проблем 
юридичної  конфліктології,  на жаль,  конфліктній  комуні-
кації у судовому процесі така розробленість не властива. 
Можна хіба назвати до певної міри цілеспрямованим про-
блематику  навчальний  посібник  О.  Олійник  («Правова 
риторика»)  та  монографію  С.  Бобровник  («Компроміс  і 
конфлікт  у праві:  антрополого-комунікативний підхід до 
аналізу»). Однак за всієї різнобічності аналізу залишаєть-
ся потреба проникнути у конфліктну комунікацію сторін 
судового  процесу,  десемантизуючи  її  зміст,  розпізнаючи 
правдиву  і  неправдиву  семантику  висловлювань  під  час 
конфлікту. Така пізнавальна діяльність філософсько-пра-
вового спрямування актуалізується реформуванням судо-
вої  системи,  зняттям  передумов  поглиблення  кризового 
стану у суспільстві через ставлення до неї.

Мета статті. Вивчення природи і змісту «конфліктної 
комунікації»  сторін  судового  процесу  спрямоване  на  те, 
щоб  праксеологізувати  реалізацію  справедливого  право-
суддя.

Основний виклад. Вагоме  дослідницьке  спрямуван-
ня методологічних підходів, запропоноване Н. Свиридюк 
[1], спирається на різноспрямовані міждисциплінарні ме-
тоди. У  поле  зору  дослідниці  потрапляють  соціологічні, 
політологічні,  соціально-психологічні  способи  аналізу 
юридичного  конфлікту  у  сфері  професійної  діяльності 
юриста. Юридичний  конфлікт  автор  справедливо  відно-
сить до різновидів соціального конфлікту і право називає 
засобом його вирішення. Так, у конфліктологічній методо-
логії, окрім автора, превалюють прагматичні підходи, що 
цілком, на нашу думку, виправдано.

У достатньо аргументованих багатьох істинах Н. Сви-
ридюк  побутує  твердження  про  те, що  досі  «не  вдалося 

побудувати  єдиний  алгоритм  опису  окремих  видів  кон-
флікту,  створити  спільну  для  різних  галузей  наукового 
знання теорію конфлікту. побудувати універсальну типо-
логію конфліктів», що стримує «прогнозування та регулю-
вання конфліктів» [1, с. 194]. Отже, виправдано звертатися 
до окреслених завдань ab ovo.

За загальним визначенням поняття в українській мові, 
конфлікт  означає  «зіткнення  протилежних  інтересів,  ду-
мок,  поглядів;  серйозні  розбіжності;  гостра  суперечка» 
[2, с. 570]. Лексема «конфлікт» має латинське походження 
conflictus, що означає «зіткнення». Словник  іншомовних 
слів  трактує  його  як  «Зіткнення  протилежних  інтересів, 
поглядів,  загострення  суперечностей,  що  призводить  до 
ускладнень чи гострої боротьби» [3, с. 342].

Ближче і конкретніше до юридичного значення сфор-
мульоване  значення  «конфлікту  інтересів»  у  «Сучасній 
правовій енциклопедії», в якій він потрактований як «на-
явність  реальних  або  таких,  що  видаються  реальними, 
суперечностей  між  приватними  інтересами  особи  та  її 
службовими  повноваженнями,  які  можуть  вплинути  на 
об’єктивність  або  неупередженість  прийняття  рішень,  а 
також на вчинення чи невчинення дій під час виконання 
наданих їй службових повноважень» [4, с. 168].

Юридичний підхід до тлумачення конфлікту, зокрема 
у філософсько-правовому вимірі – морально-правовому – 
подають автори словника з «Філософії права» В. Бачинін, 
В. Журавський, М. Панов: 1) зовнішній прояв глибинних 
морально-правових протиріч;  2)  гранична  стадія  розгор-
тання морально-правових суперечностей, що виводить на 
рівень відкритих суб’єктно-суб’єктних зіткнень».

Автори зазначають, що «кожне соціально-правове про-
тиріччя містить у собі можливість вилитися у форму кон-
флікту. Конфлікт, як  і протиріччя, становить необхідний, 
непереборний компонент соціально-правової реальності» 
[5, с. 161].

Дослідники  філософії  права  зауважують  на  потребі 
вияву «в кожному конкретному міжсуб’єктному конфлік-
ті співвідношення моральних та імморальних, правових і 
неправових компонентів». А це «передбачає розчленуван-
ня структурно-сутнісної цілісності конфлікту та такі еле-
менти: 1) предмет конфлікту; 2) безпосередні та опосеред-
ковані  причини;  3)  суб’єкти  –  прямі  і  непрямі  учасники 
зіткнення; 4) умови у вигляді зовнішніх детермінувальних 
чинників, що впливають  зі  сфер мікросередовища  і  без-
посереднього оточення на суб’єктів конфлікту; 5) мотиви 
– істинні, хибні, сублімовані тощо; 6) можливі альтерна-
тивні  лінії  поведінки  кожного  з  учасників;  7)  конкретні 
акції поведінки сторін; 8) засоби (моральні та аморальні, 
правові і протиправні), застосовувані сторонами; 9) соціо-
культурні, моральні  і  правові норми, що регулюють від-
носини  сторін,  засоби  контролю  за  розвитком  ситуації;  
10) прогнозовані наслідки;  11) можливі правові  санкції» 
[5, с. 161–162].

Кожна  така  спроектована  модель  розгортання  кон-
флікту потребує його вирішення у праві та аналізу засобів 
комунікації. Єдиними правовим елементом аналізу кому-
нікації  сторін  судового  процесу,  крім  доказової  бази,  на 
нашу думку, є лінгвоюридичні засоби, які властиві лише 
правовій  комунікації,  що  так  само  постає  інструментом 
розв’язання  конфлікту.  Це  однозначно  підтверджується 
тлумаченням  значення  правової  комунікації,  сформова-
ного А. Токарською: «Комунікація правова – це суб’єкт-
суб’єктна форма взаємодії для розв’язання проблем у сфе-
рі права, у процесі яких відбувається обмін інформацією, 
спрямований на досягнення результату» [6, с. 358].

Автор робить важливе уточнення про те, що правова 
комунікація  є  у  розв’язанні  конфліктів  «способом  вер-
бальної та невербальної взаємодії у рамках пошуку спра-
ведливості  за  умови  досягнення  рівноваги  у  з’ясуванні 
спірних  інтерпретацій  значень  та  унормування  усклад-
нень через досягнення згоди». Зміст такої комунікативної 
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практики полягає у «попередженні, зупиненні злочинних 
діянь, несумісних  із правомірною поведінкою у  суспіль-
стві; надання вербальної правової допомоги у формі кон-
сультацій;  запобігання  конфліктам;  надання  підтримки  
[6, с. 358–359].

Таке визначення не  є однозначним щодо конфліктної 
комунікації, хоча його можна сприймати як універсальне 
і виправдане. Якщо йдеться про конфліктну комунікацію 
сторін  судового  процесу,  то  «досягнення  згоди»  обома 
сторонами апріорі ставиться під сумнів. Як правило, задо-
вольнити вдається лише одну зі сторін судового процесу, 
тому «згоду» як таку, на нашу думку, можна передбачати 
як наслідок іншої форми правової комунікації – встанов-
лення компромісу, втілення мети медіації. Однак і на цих 
етапах  розв’язання  конфлікту  діють  складні  психосоціо-
лінгвістичні чинники, які спричиняють неоднозначні на-
слідки судової комунікації.

Звісно,  комунікативний  конфлікт  між  сторонами  су-
дового процесу є наслідком психологічного неприйняття 
позиції  іншості.  Це,  за  визначенням  енциклопедистів,  є 
сутичкою двох чи більше сильних мотивів, які не можуть 
бути задоволені одночасно. Психологічно конфлікт набу-
ває такого моделювання, як послаблення одного стимулу, 
що мотивує,  веде до посилення  іншого  і  з’являється по-
треба в новій оцінці ситуації [7, с. 221]. Так виникає і колі-
зія (від лат. collisio) як сутичка протилежних сил, намірів, 
поглядів, інтересів [7, с. 221, 215].

Близьким за семантикою у розумінні конфліктної ко-
мунікації є і поняття «контроверзи» (від лат. controversia) –  
«спірний  випадок,  питання,  спір,  розходження»  
[7, с. 221]. Процеси активної комунікації сторін чи то на 
рівні правового/протиправного конфлікту, чи на рівні роз-
гляду колізії або контроверзи почасти потрапляють у си-
туацію подвійної  перестороги,  коли  виникає  проблема  в 
того, хто має зробити вибір між обома неприйнятними для 
нього і неприємними речами. У логіці цей випадок дилеми 
сконструйований як: А задовільняється, якщо або В, або 
С  виконано,  однак В  і С  несумісні  одне  з  одним. Отже, 
якщо А виконується через В, це суперечить С, якщо через 
С, то це суперечить В [7, с. 136]. Така комунікативна роль 
належить судді. Його роль слухача та пізніше «оцінювача-
десемантизатора»  ускладнюється  наявністю/відсутністю 
знань із кризової комунікативістики та юридичної психо-
логії.

Розглянемо  розв’язання  комунікативного  конфлікту  в 
площині права, що узаконено правами особи. Гарантова-
не право (ст. 34 Конституції України) покликане запобігти 
конфліктним взаємодіям між суб’єктами права, окрім ви-
падків, які стосуються прогалин у законі чи неоднознач-

ного  трактування  законодавства,  корупційних  дій  лобіс-
тів однієї або обох сторін судового процесу. О. Данильян 
справедливо  заперечує  безвихідь  із  такої  ситуації.  Він 
стверджує, що «конфлікт сіж правовими та  іншими нор-
мами може бути загалом розв’язаний правовими методами 
на користь правового порядку» [8, с. 42]. На жаль, на прак-
тиці раніше це не завжди реалізовувалося.

Природа  конфліктної  комунікації  полягає  в  тому, що 
суб’єкти  правовідносин  наділені  правами  й  обов’язками 
та взаємною відповідальністю, рівень реалізації яких за-
лежить від правової культури та сповідування ще і мораль-
них  норм  комунікації,  «легітимних  правил  поведінки». 
Правовий конфлікт не є різновидом правового спілкуван-
ня (І. Гетьман), оскільки він не відповідає його меті.

Установлення  порозуміння  між  сторонами  судового 
процесу спирається на такі методи, як досягнення комп-
ромісу,  застосування  примирення  способом  медіації.  На 
сучасному  етапі  реформування  судової  системи,  вико-
ристання  конструктивної  комунікації  варто  звернутися 
до загальноцивілізаційного підходу Г. Дж. Бермана, який 
апелює до європейської традиції сповідування права, зо-
крема не лише до його норм,  а  і  як до процесу,  в  якому 
вони набувають  смислової  реалізації  як  інститути  і  про-
цедури.  Такому  процесу  якнайповніше  відповідає  мета 
правової  комунікації,  яка полягає  в  знятті  «семантичних 
дисонансів»,  уникаючи  тиску,  погроз,  принижень  чи  де-
зінформування. Значення слів, тобто семантика, має силу 
не лише позитивного, але й природного права. Крім цього, 
вони наділені ще і ментальними змістами, які потребують 
від юристів особливого знання. У прочитанні несловесних 
(невербальних) смислів конфліктної комунікації потрібна 
добре напрацьована практика аналізу, яка дає до 75% ін-
формації  про комунікатора. Це  суттєво полегшує оцінки 
конфліктної комунікації.

Висновки. Отже, поняття та  зміст конфліктної кому-
нікації  складається  із  двох модусів:  перший  семантично 
пов’язаний із категоріями теорії конфліктології, а другий 
екстраполюється  у  галузь  комунікативістики.  Так,  єдине 
поняття «конфліктної комунікації» виводимо з біполярної 
моделі  гуманітаристики  та  соціального  буття.  Воно  по-
лягає у розкритті нормативістського, етатистського та со-
ціально-психологічного змісту суб’єкт-суб’ектних намірів 
на етапі спірного розгляду потреб чи інтересів сторін су-
дового процесу з увагою на психосоціолінгвістичні засоби 
забезпечення суб’єктивної комунікації.

Перспективними для наукового дослідження є питання 
десемантизації конфліктної комунікації, а також проблеми 
модернізування  правової  охорони  та  захисту  судової  ко-
мунікації.
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УМОВИ ДІЙСНОСТІ ДЕНОНСАЦІЇ ТА НАБУТТЯ НЕЮ ЧИННОСТІ

CONDITIONS OF VALIDITY AND EFFECTIVENESS OF DENUNCIATION

Ващенко В.А.,
аспірант кафедри міжнародного права та міжнародних відносин 

Національного університету «Одеська юридична академія»

У статті проаналізовані умови, яким має відповідати денонсація для набуття нею чинності. Зазначається, що денонсація має від-
повідати загальним вимогам, що висуваються міжнародним правом до всіх юридичних актів: 1) наявність правоздатності у суб’єкта, 
який заявляє про денонсацію; 2) вона має виходити від компетентного органу держави; 3) волевиявлення суб’єкта має бути вільним 
та необтяженим вадами. Серед специфічних вимог, які висуваються до акту денонсації, слід зазначити такі: 1) обов’язкове завчасне 
попередження про бажання розірвати договір; 2) строк, протягом якого дане попередження може бути зроблене; 3) визначений постде-
нонсаційний строк.

Ключові слова: денонсація, припинення міжнародного договору, акт денонсації, постденонсаційний строк, pacta sunt servanda.

В статье проанализированы условия, которым должна отвечать денонсация для вступления ее в силу. Отмечается, что денонсация 
должна соответствовать общим требованиям, предъявляемым международным правом ко всем юридическим актам: 1) наличие право-
способности у субъекта, который заявляет о денонсации; 2) она должна исходить от компетентного органа государства; 3) волеизъяв-
ление субъекта должно быть свободным и беспрепятственным. Среди специфических требований, предъявляемых к акту денонсации, 
следует отметить следующие: 1) обязательное заблаговременное предупреждение о желании расторгнуть договор; 2) срок, в течение 
которого данное предупреждение может быть сделано; 3) определенный постденонсационный срок.

Ключевые слова: денонсация, прекращение международного договора, акт денонсации, постденонсационный срок, pacta sunt 
servanda.

The article analyzes the conditions of validity and effectiveness of denunciation. It is noted that denunciation must comply with the general 
requirements of international law for all legal acts: 1) the legal capacity of the entity that declares denunciation; 2) it must come from the com-
petent authority of the state; 3) the will of the subject must be free and not burdened with vices. Among the specific requirements for the act of 
denunciation, the following should be noted: 1) a mandatory advance warning of the desire to terminate the treaty; 2) the period during which this 
warning may be made; 3) a certain post-donation term.

Key words: denunciation, termination of an international treaty, act of denunciation, post-denunciation, pacta sunt servanda.

Денонсація являє собою юридичний акт, що ґрунтуєть-
ся  на  згоді  сторін  договору. Для  дійсності  денонсації  як 
юридичного акту вона має відповідати вимогам, що вису-
ваються міжнародним правом до всіх юридичних актів, а 
саме: 1) наявність правоздатності у суб’єкта, який заявляє 
про денонсацію; 2) вона має виходити від компетентного 
органу  суверенної  держави, що  наділений  відповідними 
повноваженнями у сфері  зовнішніх зносин; 3) волевияв-
лення суб’єкта має бути вільним та необтяженим вадами.

Окрім  цих  вимог  загального  порядку,  акт  денонсації 
має відповідати також ряду специфічних вимог, що визна-
чають його юридичну дійсність і силу.

Мета статті – визначити умови,  якім має відповідати 
акт денонсації для набуття ним чинності.

Питанням денонсації міжнародного договору присвяти-
ли свої наукові розробки такі видатні зарубіжні міжнарод-
ники,  як Д. Анцилотти, Ф. Мартенс, Г. Кельзен, Ч. Хайд, 
Х. Лаутерпахт, Л. Оппенгейм, Дж. Фітцморіс, Х. Уолдок, 
Е.Х.  де Аречага. Дана  тема  супроводжувалася  запеклими 
дискусіями під  час Віденської  конференції  по праву між-
народних договорів 1968–1969 рр. У радянській доктрині 
це  питання  досліджувалося  в  роботах  Р.А.  Каламкаряна, 
Р.А. Мюллерсона, А.Н. Талалаева, Г.І. Тункіна, І.І. Лукашу-
ка. Серед українських вчених до даної проблеми зверталися 
такі юристи, як С.Р. Кравченко, С.В. Шульга.

Перша  специфічна  вимога  –  це  процедура  здійснення 
такого акту. «Денонсація відбувається в суворо встановлено-
му договірному порядку, порушення якого є підставою для 
оскарження дійсності денонсації. Цей порядок передбачає:

а) обов’язкове завчасне попередження про бажання ро-
зірвати договір;

б) строк, протягом якого попередження може бути зро-
блене;

в) вказівка, через який період часу після попередження 
про розірвання договір втратить свою силу» [1, c. 224].

Міжнародно-правова  доктрина  одностайна  відносно 
того, що акт денонсації не може презумуватися. Це питан-
ня розглядалося в ході роботи Комісії міжнародного права. 
Югославський вчений М. Бартош відзначав, що практика 
Третього рейху робити повідомлення по берлінському ра-
діо була засуджена Нюрнберзьким трибуналом. У Комісії 
переважала  думка,  що  повідомлення  має  бути  зроблене 
через дипломатичні чи інші офіційні канали [2, c. 28], і це 
знайшло своє відображення у Віденській конвенції 1969 р.

Акт денонсації не може приймати форму конклюдент-
них дій. Він повинен мати характер явно вираженої заяви 
у формі письмової нотифікації і не може виводитися з по-
ведінки  держави.  Так  само  важко  віднести  до  випадків 
«денонсації»  передбачену  багатьма  конвенціями  МОП 
«автоматичну денонсацію», яка передбачається у випадку, 
коли в межах цієї організації приймається нова конвенція, 
що повністю чи частково переглядає положення попере-
дньо  прийнятої  конвенції  (наприклад,  ст.  28  Конвенції 
МОП № 28). На нашу думку, таку ситуацію слід розгля-
дати як новацію, оскільки все викладене вище цілком під-
падає під дію ст. 59 Віденської конвенції. 

Держава,  яка  денонсує  договір,  має  заявити  expressis 
verbis про свій намір денонсувати договір. Передбачається, 
що заява має бути зроблена у формі письмової нотифікації і 
доведена до відома зацікавлених держав. У положеннях п. 2 
ст. 67 Віденської конвенції міститься таке правило: «Усякий 
акт,  який має на меті  <…> припинення  договору,  вихід  з 
нього або зупинення його дії відповідно до його положень 
чи положень пунктів 2 або 3 статті 65, оформляється у ви-
гляді  документу,  який  надсилається  іншим  учасникам». 
Встановлена цією нормою вимога явно вираженої заяви в 
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письмовій формі також підтверджується практикою. У квіт-
ні 1970 р. міністр транспорту Франції висловив таку дум-
ку  з приводу денонсації  в усній формі, що була  зроблена 
Італією щодо двосторонньої угоди між ними: «Денонсація 
договору  під  час  конференції  без  офіційного  листування, 
адресована  французькій  адміністрації,  є  незвичайною»  
[9, c. 946]. Письмове підтвердження денонсації з боку Італії 
послідувало пізніше. Повідомлення чи нотифікація «пред-
ставляє собою акт, шляхом якого одна держава доводить до 
відома однієї чи декількох інших держав певний факт, з яко-
го можуть виникнути юридичні наслідки» [4, c. 302]. Відпо-
відно, як акт нотифікація має міжнародно-правові наслід-
ки, що відрізняються від наслідків самої денонсації, а саме: 
вона грає роль «доведення до відома іншої сторони та на-
дання публічності» [5, c. 36] вищевказаному акту. Водночас 
повідомлення є обов’язковою умовою для дійсності денон-
сації, забезпечуючи одну з основних вимог, яку міжнародне 
право висуває до юридичних актів, – ясність волевиявлен-
ня  та  недвозначність  його  характеру. В  повідомленні  має 
бути чітко висловлено намір держави денонсувати договір.  
У ньому вказується також повністю назва, дата укладення, 
учасник договору, що денонсується,  а  також правова під-
става денонсації (номер статті, де передбачається право на 
денонсацію). Якщо учасник договору має намір застосува-
ти своє право на денонсацію відносно окремих положень 
договору, про це має бути точно вказано. З метою уникнен-
ня непорозумінь до повідомлення слід також включити всі 
додаткові  протоколи  та  угоди,  що  становлять  невід’ємну 
частину  договору,  котрий  денонсується,  які  учасник  вва-
жає  такими,  що  втратили  чинність  унаслідок  денонсації. 
У проекті Гарвардського  інституту права вказувалося, що 
«в принципі, денонсація охоплює всі доповнення у формі 
протоколів та інших документів, що складають одне ціле з 
договором і залежать від нього» [6].

Але є договори, де цей зв’язок не може бути чітко вста-
новлено. Як приклад можна навести денонсацію в 1905 р. 
торгового договору між Румунією та Грецією, що був укла-
дений 19 грудня 1900 р. Предметом спору був протокол, що 
регулює  функціонування  грецьких  церков,  який  Румунія 
вважала частиною договору, а грецька сторона – ні, внаслі-
док цього заперечувала право Румунії денонсувати вищев-
казаний протокол, який, на її думку, представляв собою са-
мостійний, незалежний від договору акт, що не передбачав 
права на денонсацію. На думку юристів того часу, цей спір 
необхідно було вирішувати шляхом тлумачення [7, c. 264].

Автори Гарвардського проекту вважали, що у випадку, 
коли в протоколі не вказано, що він є невід’ємною части-
ною міжнародного договору, він являє собою самостійну 
угоду,  яка  не  підлягає  денонсації,  оскільки  право  на  де-
нонсацію  в  ньому  не  передбачається. Відповідно,  умова 
про денонсацію, що міститься у вищевказаному договорі, 
не може застосовуватися до протоколу.

Повідомлення не має характеру erga omnes, воно має 
бути звернене до конкретного адресата. Ним є учасник до-
говору (у випадку двостороннього договору), або договір-
ні сторони, в тому числі держави, які підписали договір, 
але для яких він ще не набрав чинності, або депозитарій. 
В повідомленні необхідно вказати адресата, відправника, 
місце  і  дату  відправлення.  Відповідно  до  положень  Ві-
денської  конвенції  повідомлення  «направляється,  якщо 
депозитарій  відсутній,  безпосередньо  державам,  яким 
воно призначене, або, якщо наявний депозитарій – остан-
ньому». Під терміном «депозитарій» розуміється зберігач 
оригінального  тексту  багатостороннього  договору  і  всіх 
документів,  що  відносяться  до  нього  [1,  c.  194],  в  тому 
числі й повідомлень про денонсацію. Відповідно до ст. 77 
Віденської конвенції 1969 р., функції депозитарію стосов-
но повідомлення про денонсацію полягають:

«с) в одержанні підписів під договором та одержанні і 
зберіганні документів, оповіщень і повідомлень, які його 
стосуються;

d) у вивченні питання про те, чи є підписи, документи, 
оповіщення або повідомлення, які стосуються договору, в 
повному порядку і належній формі, і, в разі потреби, в до-
веденні цього питання до відома відповідної держави;

е) в інформуванні учасників і держав, які мають право 
стати учасниками договору, про документи, оповіщення і 
повідомлення, які стосуються договору».

Аналіз  тексту ст.  77 Віденської конвенції  1969 р. по-
казує, що функції  депозитарію мають  адміністративний, 
виконавчий характер [1, c. 197]. Відповідно до п. 2 ст. 76, 
депозитарій має діяти неупереджено. «Не справа депози-
тарію бути арбітром чи суддею в спорі про дійсність <…> 
денонсації <…> яка зроблена тією чи іншою державою» 
[2, c. 198].

Питання про роль депозитарію під час здійснення де-
нонсації  поставало  у  зв’язку  з  денонсацією  Сенегалом 
Женевських конвенцій з морського права 1958 р. 3 червня 
1971 р. до Секретаріату ООН надійшло повідомлення від 
уряду Сенегалу [8, c. 160], в якому Генерального секрета-
ря ООН, який був депозитарієм Женевських конвенцій з 
морського права 1958 р., було поінформовано про бажан-
ня  держави  денонсувати  ці  конвенції.  29  червня  1971  р. 
Секретаріат  відмовився  прийняти  дане  повідомлення, 
мотивуючи це тим, що вказані конвенції не передбачають 
можливості їх денонсації. 2 жовтня 1971 р. уряд Сенега-
лу надіслав заперечення, вказуючи, що, по-перше, на його 
думку, Секретаріат,  відмовляючись  інформувати  учасни-
ків  Конвенції  про  денонсацію  Конвенції  іншими  учас-
никами, «привласнив собі судові функції, якими його не 
наділено», таким чином, допустивши «перевищення своїх 
повноважень» [8, c. 161]. По-друге, уряд Сенегалу поста-
вив питання про реєстрацію зробленої ним заяви. Поси-
лаючись на думку деяких вчених-міжнародників, Сенегал 
стверджував,  що  функції  депозитарію  мають  «у  вищій 
мірі пасивний характер» [9, c. 79], а сам депозитарій грає 
роль «поштової скриньки» [10, c. 382]. Все, що зміг Секре-
таріат у даній ситуації, – це звернути увагу Сенегалу на те, 
що у вищезгаданих конвенціях не передбачено положень 
про денонсацію [8, c. 163].

Говорячи про межі повноважень депозитарію, можна 
відзначити декілька деталей із цього приводу. Відповідно 
до положень п.п. d п. 1 ст. 77, депозитарій несе відпові-
дальність за перебування документів, що мають відношен-
ня до договору, в повному порядку, він має право вислови-
ти свою думку з того чи іншого спірного питання, але його 
думка в будь-якому випадку має лише попередній харак-
тер  [11,  c.  142],  і  він  не має  права  надавати  обов’язкове 
правове тлумачення з даних питань [11, c. 143]. Ці висно-
вки ілюструє п. 2 ст. 77: «У разі виникнення будь-якої су-
перечності  між  якоюсь  державою  та  депозитарієм щодо 
виконання функцій останнього, депозитарій доводить це 
питання до відома держав, які підписали договір».

Так само урядом Сенегалу було висунуте питання про 
реєстрацію зробленої ним денонсації. «Під реєстрацією ро-
зуміється правовий акт держави, Секретаріату ООН <…>, 
за допомогою якого міжнародні договори, що набрали чин-
ність  і  були  передані  в  Секретаріат  для  реєстрації,  зано-
сяться до спеціального реєстру чи надсилаються <…> для 
включення в перелік з метою опублікування та доведення 
до відома всіх держав» [11, c. 143]. Реєстрація денонсації 
багатосторонніх договорів зазвичай здійснюється  їх депо-
зитарієм, а двосторонніх – державою, яка денонсує договір. 
Висловлюючи заперечення на відмову Секретаріату зареє-
струвати повідомлення про денонсацію, Сенегал вказав на 
рішення VI Комітету ООН у 1956 р.,  відповідно до якого 
«...реєстрація відбувається в Секретаріаті, а не Секретаріа-
том». Спір було завершено, на думку французького вченого 
Д. Бардоне, «доволі невдалим рішенням Секретаріату» [8, 
c. 176]. У кінцевому підсумку, денонсацію Сенегалу було 
прийнято та зареєстровано. Д. Бардоне вважає таке рішення 
юридично незадовільним: «... або денонсація є недійсною –  



441

Порівняльно-аналітичне право
♦

і тоді реєстрація є неприпустимою, або денонсація є пра-
вомірною –  і  тоді  реєстрація має  бути  зроблена  ex officio 
Секретаріатом»  [8,  c.  180]. Причиною такого  рішення,  на 
думку вченого, було мовчання інших учасників Женевських 
конвенцій із цього питання.

Днем реєстрації вважається день отримання Секрета-
ріатом заяви про денонсацію. Відповідно до ст. 102 Стату-
ту ООН Секретаріат був  зобов’язаний опублікувати  зро-
блену денонсацію, але цього не відбулося. Водночас треба 
зазначити, що реєстрація не є обов’язковою умовою для 
набрання чинності денонсацією, але у випадку спору не 
можна посилатися на  акт денонсації,  якщо його не було 
зареєстровано.

Строк  повідомлення  про  денонсацію  починається  з 
того моменту, коли заява про денонсацію вважається зро-
бленою. Загалом, всі автори погоджуються з тим, що заява 
вважається зробленою в момент отримання її адресатом. 
Із приводу двосторонніх договорів таким необхідно вва-
жати момент отримання заяви державою-контрагентом.

У випадку багатосторонніх договорів, де зазвичай по-
відомлення надсилається депозитарію, це питання викли-
кає спори. Деякі вчені підтримують визнану в англійській 
доктрині  концепцію  «constructive notice»,  відповідно  до 
якої  заява  вважається  зробленою  в  момент  отримання  її 
депозитарієм [12, c. 511]. Якщо в договорі не передбачено 
інше, повідомлення вважається зробленим тоді, коли воно 
отримане іншими державами.

Однак  таке  твердження  не  знайшло  остаточного  закрі-
плення  в  міжнародній  практиці.  Існують  договори,  де  пе-
редбачено, що датою повідомлення  є дата отримання його 
депозитарієм. Проте  якщо  в  договорі  відсутня  така  умова, 
треба виходити з концепції «фактичного повідомлення», як 
свого часу вказував Г. Тункін в Комісії міжнародного права 
[14, c. 38]. Ця позиція знайшла своє відображення у Віден-
ській конвенції 1969 р., де вказано, що у випадку, коли пові-
домлення направляється депозитарію, воно вважається отри-
маним державою, якій воно адресовано, «тільки після того, 
як останню було поінформовано про це депозитарієм…».

Аналіз договірної практики держав показує те, що за-
звичай припинення міжнародних договорів шляхом денон-
сації настає після певного терміну. Цей термін, який є до-
цільним та бажаним, також називають постденонсаційним 
строком  [15,  c.  228]. Учасники  договорів  визначають  цей 
строк на власний розсуд. Відсутність конкретного правила 
з  цього  приводу  пояснюється  багатоаспектністю  об’єктів 
міжнародних договорів та різноманітністю інтересів.

Питання про договори, де про строк повідомлення ні-
чого не зазначається, було врегульоване у Віденській кон-
венції положеннями п. 2 ст. 56: «Учасник повідомляє не 
менш ніж за дванадцять місяців про свій намір денонсува-
ти договір чи вийти з нього». 

Подання  заяви про денонсацію не призводить до не-
гайного  припинення  договору  [15,  c.  229].  Денонсація 
здійснюється шляхом  повідомлення,  але  договір  втрачає 
чинність  через  певний  час,  якщо  спливає  передбачений 
договором постденонсаційний строк.

Отже,  процес  припинення  міжнародного  договору 
шляхом денонсації починається із заяви про денонсацію, 
яка  була  зроблена  в  передбаченому  в  договорі  порядку, 
а  завершується  із  закінченням  передбаченого  договором 
строку. Протягом часу між датою заяви та набранням чин-
ності денонсацією договір продовжує залишатися чинним 
так само, якби заява не була зроблена.

Досліджуючи  природу  денонсації,  виникає  питання, 
чи вправі держава, яка подала заяву про денонсацію, від-
кликати її. У ст. 68 Віденської конвенції 1969 р. це питання 
регулюється  таким чином:  « Повідомлення <…>, перед-
бачене <…> ст. 67, може бути відкликане в будь-який час 
до набрання чинності».

У теорії міжнародного права висловлюється думка, що 
можливість  відкликання  повідомлення  про  денонсацію 

допускається до того часу, поки вказаний акт не прийнято 
до відома іншими учасниками договору. Після цього від-
кликання можливе  лише  за  згодою  інших  учасників. Це 
пояснюється  необхідністю  забезпечення  надійності  та 
стабільності  міжнародних  відносин.  Видається  доціль-
ним відмітити, що в разі якщо держава-учасниця договору 
отримує акт денонсації і у зв’язку з цим вживає певні за-
ходи, вправі розраховувати на дотримання денонсуючою 
державою  своєї  заяви,  що  відповідає  принципу  добро-
совісності. Під час роботи Комісії міжнародного права в 
1966 р. Г. Тункін так висловився на підтримку цієї концеп-
ції: «Якщо уряд поверне своє повідомлення про денонса-
цію через кілька днів після оприлюднення, це навряд чи 
створить складності для інших учасників, а навпаки – буде 
їм  на  користь»  [16].  Ситуація,  звісно,  змінюється,  якщо 
сторони домовились інакше. Є випадки, коли сторони пе-
редбачають у договорі можливість відкликання заяви про 
денонсацію.  Наприклад,  ст.  32  Хартії  Організації  афри-
канської єдності містить такі положення: «Через рік із дня 
отримання цього повідомлення, якщо воно не відкликане, 
Хартія припиняє застосовуватися до цієї держави». 

М. Франковська вважає, що згода на повернення заяви 
про денонсацію має значення тільки для двосторонніх до-
говорів, в яких, «якщо сторона не згодна, вона може само-
стійно денонсувати договір» [17, c. 61]. Такі випадки мали 
місце в практиці держав. У 1903 р. заява про денонсацію 
торгового договору від 1897 р. між Болгарією та Бельгією 
була  повернена шляхом  обміну  нотами між  обома  учас-
никами. Американський юрист Г. Хакуорт,  говорячи про 
практику США з цього питання, зазначав, що «повернен-
ня повідомлення про денонсацію за згодою сторони, якій 
воно направлене, вважається усталеною практикою нашо-
го уряду у відносинах з іншими націями» [17, c. 314]. 

Денонсацію  слід  вважати  здійсненою  з  моменту  на-
брання  нею  чинності,  тобто  якщо  спливає  строк,  вста-
новлений договірними сторонами. Строк визначається на 
розсуд  сторін.  Це  загальне  правило  відносно  денонсації 
міститься у ст. 54 Віденської конвенції 1969 р. Коли до-
говір не містить умов про денонсацію, слід застосовувати 
правило зі ст. 56, яке має додатковий характер. У такому 
випадку постденонсаційний строк дорівнює 12 місяцям.

Юридичні наслідки денонсації  двосторонніх  та бага-
тосторонніх договорів мають свої особливості. Внаслідок 
денонсації  двосторонній  договір  повністю  втрачає  свою 
обов’язкову силу у відносинах між учасниками і припиняє 
породжувати  права  і  обов’язки між  ними. Що  стосуєть-
ся багатостороннього договору, то в цьому випадку може 
мати місце вихід одного з учасників. Відповідно, договір 
припиняє породжувати права та обов’язки для денонсую-
чої  держави,  але  залишається  чинним  у  відносинах між 
іншими учасниками. У результаті денонсації договору од-
нією чи  кількома державами може відбутися повне при-
пинення  дії  договору,  тобто  втрата  чинності  щодо  всіх 
учасників.  Існують договори,  в  яких передбачається, що 
у  випадку  застосування  денонсації  однією  зі  сторін,  до-
говір  повністю  припиняє  свою  дію.  З  цього  приводу  
А. МакНейр вказує на Договір про обмеження морських 
озброєнь,  укладений  6  лютого  1922  р.  між США, Вели-
кобританією, Францією,  Італією  та Японією. У договорі 
зазначалося, що «він буде діяти доти, доки одна зі сторін 
не виявить бажання його припинити» [12, c. 516]. Анало-
гічна умова передбачалася в Протоколі з молока, що був 
укладений 2 квітня 1973 р. в Женеві. Вихід з нього Канади 
призвів до його припинення з 22 вересня 1980 р. До по-
вного припинення Угоди про створення Постійного лати-
ноамериканського інституту досліджень у сфері лісового 
господарства призвів вихід Венесуели, що набрав чиннос-
ті 20 серпня 1984 р.

На  думку  американського  вченого Х. Тобіна,  такі  умо-
ви  зазвичай  передбачаються  в  договорах,  що  «встановлю-
ють різні права та обов’язки для різних сторін» [19, c. 204].  
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Денонсація  також  призводить  до  повного  припинення  до-
говору в тих випадках, коли в ньому передбачається допус-
тимий  мінімум  учасників.  Таке  положення  міститься  в  ст. 
12 Європейської Угоди про міжнародні автомагістралі: «Ця 
Угода  втрачає  чинність,  якщо  кількість  договірних  сторін 
складе менше восьми протягом певного періоду поспіль 12 
місяців».  Аналогічна  умова  в  ст.  55  Конвенції  про  міжна-
родні перевезення вантажів із використанням книжки МДП,  
ст.  13 Міжнародної  конвенції  про  використання  радіомов-
лення в інтересах миру.

Доцільно вважати, що багатосторонній договір припи-
няє свою дію, якщо кількість його учасників стала менше 
двох. Але  з  цього  правила  є  винятки. Наприклад,  ст.  12 
Додаткового  протоколу  про  обмін  рекламними  матері-
алами  у  сфері  туризму  від  4  червня  1954  р.  передбачає, 
що  «Протокол  втрачає  чинність,  якщо …  кількість  його 
учасників буде становити протягом будь-яких 12 місяців 
менше двох» [17, c. 70]. У свою чергу А. Талалаєв пише: 

«Якщо договором це не передбачено, то можна вважати, 
що багатосторонній договір не припиняється лише з тієї 
причини, що кількість його учасників зменшилася, напри-
клад, стала менше кількості, необхідної для набрання цим 
договором чинності» [15, c. 230]. Це правило зафіксоване 
в ст. 55 Віденської конвенції.

Висновки.  Таким  чином,  для  того  щоб  денонсація 
була дійсною як юридичний акт, вона має відповідати за-
гальним вимогам, що  висуваються міжнародним правом 
до  всіх  юридичних  актів:  1)  наявність  правоздатності  в 
суб’єкта, який заявляє про денонсацію; 2) вона має вихо-
дити від компетентного органу держави; 3) волевиявлення 
суб’єкта має бути вільним та необтяженим вадами. Серед 
специфічних  вимог,  які  висуваються  до  акту  денонсації, 
слід зазначити такі: 1) обов’язкове завчасне попередження 
про бажання розірвати договір; 2) строк, протягом якого 
дане  попередження  може  бути  зроблене;  3)  визначений 
постденонсаційний строк.
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Стаття присвячена розгляду ключових теоретичних аспектів із проблеми співвідношення міжнародної законності і міжнародного пра-
вопорядку. Автор досліджує співвідношення категорій міжнародної законності і міжнародного права, виходячи з концептуальних поглядів 
представників української школи міжнародного права. У статті розглядається спрямованість теоретичних досліджень та особливості в 
наукових підходах різних дослідників. Автор розглядає й узагальнює доктринальні міжнародно-правові погляди, що визначають і сприя-
ють формуванню сучасної концепції міжнародної законності.

Ключові слова: міжнародна законність, міжнародний правопорядок, міжнародно-правове регулювання, міжнародне право, доктрина.

Статья посвящена рассмотрению ключевых теоретических аспектов по проблеме соотношения международной законности и между-
народного правопорядка. Автор исследует соотношение категорий международной законности и международного правопорядка, исходя 
из концептуальных подходов представителей украинской школы международного права. В статье рассматривается направленность ис-
следований и особенности в научных подходах разных исследователей. Автор рассматривает и обобщает доктринальные международно-
правовые взгляды, которые определяют и способствуют формированию современной концепции международной законности.

Ключевые слова: международная законность, международный правопорядок, международно-правовое регулирование, междуна-
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The article is devoted to the consideration of key theoretical aspects of the problem of the relationship between international law and the 
international legal order. The author examines the relationship between the categories of international legality and the international legal order 
based on the conceptual approaches of representatives of the Ukrainian school of international law. The article examines the focus of research 
and features in the scientific approaches of different researchers. The author examines and summarizes the doctrinal international legal views 
that define and contribute to the formation of the modern concept of international legality.
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Теоретичним  дослідженням  тематики міжнародної  за-
конності,  на  відміну  від  міжнародного  правопорядку,  до-
сить  тривалий  час  приділялась  досить  незначна  увага. 
Основною причиною виступало невизнання цієї  теми  ак-
туальною і практичною. Разом із тим окремі аспекти між-
народної законності розглядались в окремих і нечисленних 
роботах у контексті характеристики певних правових явищ.

З часом погляди представників  української  доктрини 
міжнародного права однозначно засвідчили про необхід-
ність  визначення,  виокремлення  і  дослідження  категорії 
міжнародної  законності.  Проблематика  міжнародної  за-
конності,  будучи  однією  з  малодосліджених,  складних  і 
дискусійних питань, почала в окремих теоретичних робо-
тах із міжнародного права виокремлюватись і, що цікаво, 
в подальшому розглядатись як окреме явище.

Здебільшого погляди на міжнародну законність в укра-
їнській науці міжнародного права почали віддзеркалюва-
ти окремий спектр і рівень теоретичних розробок її пред-
ставників.

Важливим  напрямком  у  низці  досліджень  виступили 
питання  співвідношення  категорій  міжнародної  закон-
ності  і міжнародного правопорядку. На  відміну  від між-
народної  законності,  міжнародний  правопорядок  досить 
тривалий час виступав об’єктом досліджень і був значним 
чином представленим у численних роботах представників 
доктрини міжнародного права. Поява низки різних погля-
дів не тільки на природу цих категорій, але й на їх спів-
відношення,  викликало  необхідність  дослідження  цього 
питання.

Аналіз досліджень та публікацій свідчить про те, що 
коло проблемних питань, висвітлених у роботах В.Г. Бут-
кевича, Т.С. Бояр-Созоновича,  І.І. Лукашука, А.І. Недел-
чева, К.К. Сандровського, Н.Є. Тюриної, С.В. Черниченко 

та інших, є доволі широким. Серед розглянутих авторами 
питань є різні теоретичні підходи до якостей, якими харак-
теризується міжнародна законність і міжнародний право-
порядок. Разом із тим відмітимо, що сучасний стан дослі-
джень питання співвідношення міжнародної законності  і 
міжнародного правопорядку, що визначає  і  характеризує 
їх з позицій окремих правових явищ, ще потребує подаль-
шого узагальнення і наукового осмислення.

Метою статті є дослідження концептуальних підходів 
до  співвідношення  категорій  міжнародної  законності  та 
міжнародного правопорядку в українській доктрині між-
народного права.

Питання  співвідношення  категорій  міжнародної  за-
конності і міжнародного правопорядку в наукових працях 
представників  української  доктрини  міжнародного  пра-
ва  пов’язані  з  їх  розглядом  у  контексті  переважно  між-
народно-правового  регулювання  міжнародних  відносин. 
Дослідники цього питання – І.І. Лукашук, А.І. Недєлчев, 
К.К. Сандровський, В.Г. Буткевич та інші – висловлюють 
спільну думку про їх взаємозв’язок і зазначають, що між-
народна законність і міжнародний правопорядок виступа-
ють як взаємопов’язані поняття і категорії.

Разом із тим дослідження питання співвідношення цих 
категорій не виступає принциповим для окремих науков-
ців  і ускладнено кількома чинниками, зокрема, несприй-
няттям і запереченням окремими представниками доктри-
ни  категорії  міжнародної  законності,  певним  критичним 
ставленням до неї або різними підходами до її розуміння.

В  українській  доктрині  міжнародного  права  можна 
виокремити  кілька  основних  ґрунтовних підходів  до  ви-
значення  і  характеристики  даного  поняття  [1,  с.  73–77]. 
Зокрема, міжнародна законність розглядається з таких по-
зицій:
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–  режим  функціонування  системи  міжнародних  від-
носин (І.І. Лукашук 1975 р., 1992 р., 2007 р.); [2], [3], [4].

– особливий стан міжнародних відносин (А.І. Недел-
чев, 1985 р.) [5];

–  особливе  соціальне  явище  (К.К.  Сандровський,  
1986 р.) [6];

–  політико-правова  реальність  міжнародних  відно-
син (В.Г. Буткевич (1998 р., 2002 р.) [7], О.В. Задорожній  
(2004 р., 2014 р.) [8]).

Під час розгляду питання щодо співвідношення міжна-
родної законності і міжнародного правопорядку основною 
і принциповою постає певна важлива позиція, висловлена 
дослідниками, а саме: що з них виступає моделлю поведін-
ки держав у світовому співтоваристві, а що виражає стан 
відповідності міжнародних правовідносин цій моделі.

Позиції представників доктрини щодо цього важливого 
теоретичного питання розходяться. Відповідно,  різною ви-
ступає й аргументація. Разом із тим зауважимо, що врахову-
ючи рівень наукової розробки цієї проблеми і різні часи, коли 
здійснювались дослідження, в доктрині розрізняють особли-
ві властивості як міжнародної законності, так і міжнародного 
правопорядку. І це, на нашу думку, носить принциповий ха-
рактер та має прояв саме в питанні їх співвідношення.

Вартим,  як  ми  вважаємо,  є  надання  характеристики 
цим підходам.

За першим підходом, «міжнародний правопорядок ви-
значає  міжнародно-правову  модель,  тоді  як  міжнародна 
законність – стан відповідності міжнародних правовідно-
син цій моделі».

Прихильники цього підходу, незважаючи на певну різ-
ницю в підходах до самої категорії міжнародної законнос-
ті, в питанні співвідношення цих категорій (І) одностайно 
покладають  на  міжнародний  правопорядок  роль  певної 
взірцевої  моделі  (зразку,  конструкції,  макету,  структури) 
та (ІІ) підкреслюють їх тісний взаємозв’язок.

Спрямування  такому  підходу  було  закладено  й  уза-
гальнено  проф.  І.І.  Лукашуком,  який  зазначив:  «міжна-
родна законність – режим функціонування міжнародної 
політичної системи, заснований на принципі добросовіс-
ного  виконання  норм  міжнародного  права  і  який  забез-
печує його реалізацію» [3, с. 79]. Узагальнюючи питання 
відповідності міжнародної  законності  певній моделі, що 
визначена міжнародним правопорядком, а також питання 
її  стану,  він  зазначає:  «оскільки  законність  визначається 
відповідністю міжнародних відносин їх міжнародно-пра-
вовій моделі, а ступінь такої відповідності може бути різ-
ною, настільки може бути різним і рівень міжнародної за-
конності. Він є різним у взаємовідносинах різних держав і 
у різних областях їх взаємодії [3, с. 84].

Підкреслюючи співвідношення цих категорій, І.І. Лука-
шук  зауважує:  «міжнародний  правопорядок  і  законність  –  
взаємопов’язані  поняття.  Це  категорії,  що  виражають 
міжнародне  право  в  дії,  в  процесі  його  функціонування  
[2, с. 18], [3, с. 79], [4, с. 215]. Узагальнюючи, він підкреслює, 
що «з одного боку міжнародна законність покликана ство-
рювати сприятливі соціально-політичні умови для функціо-
нування міжнародного права, з іншого боку, його ефективне 
функціонування  –  необхідна  умова  законності  [4,  с.  217]. 
Підсумовуючи, І.І. Лукашук констатує: «надійний міжнарод-
ний правопорядок може здійснюватись лише в умовах закон-
ності. Їх рівні взаємопов’язані» [3, с. 84].

Такий підхід було підтримано й іншими дослідниками. 
На думку проф. К.К. Сандровського, «міжнародна за-

конність – особливе суспільне явище, що характеризуєть-
ся  тим, що  для  повної  і  безперешкодної  реалізації  норм 
міжнародного  права  необхідні,  по-перше,  певні  соціаль-
но-політичні  умови,  відповідний  рівень  демократичної 
організації міжнародних відносин. По-друге, за наявності 
зазначених передумов міжнародна законність означає та-
кий стан міждержавних відносин, за яким пануючим по-
літико-правовим принципом є спрямоване до усіх держав 

(і ними ж погоджена і прийнята) вимога неухильного до-
тримання міжнародно-правових  зобов’язань.  І,  по-третє, 
міжнародна  законність  залежить  від  рівня  міжнародної 
правосвідомості, від наявності такої морально-політичної 
атмосфери  в  міжнародному  житті,  яка  характеризується 
не просто готовністю держав регулювати свої взаємовід-
носини шляхом прийняття  відповідних міжнародно-пра-
вових норм, але ще й розумінням необхідності цих норм 
і, головне, – чіткою настановою відповідних урядів на їх 
(норм) фактичне виконання» [6, с. 16].

К.К. Сандровський звертає увагу і на зв’язок міжнарод-
ної законності та міжнародного правопорядку. Узагальню-
ючи свій підхід, він зауважує: «тим не менш єдність усієї 
системи  засобів,  призваних  забезпечити  результативність 
міжнародно-правового пливу на міжнародні відносини, не 
виключає і різницю між міжнародною законністю і міжна-
родним правопорядком [6, с. 19]. К.К. Сандровський дохо-
дить висновку про те, що «міжнародний правопорядок – це 
втілення режиму законності в конкретних міжнародних від-
носинах, що регулюються міжнародним правом» [6, с. 19].

У свою чергу А.І. Неделчев до характеристики цього 
підходу додає таке: «міжнародна законність представляє 
собою особливий стан міжнародних відносин, який харак-
теризується їх певною відповідністю приписам міжна-
родного права [5, с. 9]. 

Відзначаючи  взаємозв’язок  категорій,  він  зазначає: 
«міжнародна  законність  і  міжнародний  правопорядок  є 
бажаними і необхідними результатами міжнародно-право-
вого регулювання. Міжнародна законність і міжнародний 
правопорядок  є  різними,  але  взаємопов’язаними  явища-
ми.  Їх взаємозв’язок проявляється в  тому, що вони відо-
бражають  певні  властивості  міжнародних  відносин,  що 
виникають  в  результаті  міжнародно-правового  регулю-
вання» [5, с. 9].

Більш конкретно, на підтримку місця  і ролі правопо-
рядку за цим підходом, висловився проф. М.О. Баймура-
тов, зазначивши: «міжнародний правопорядок – це певна 
модель функціонування міжнародного співтовариства 
держав, що має своєю основною метою стабільне, про-
дуктивне і безконфліктне їх існування на міжнародній 
арені за допомогою певних інструментів (держав, міжна-
родного права, міжнародних інституцій тощо)» [9, с. 8].

Виходячи  з  цього  визначення,  вчений  зауважує,  що 
науковий  і  практичний  інтерес  представляє  визначення 
критеріальних  характеристик  такої  моделі,  до  яких,  на 
його  думку,  можна  віднести  організаційну,  нормативну, 
суб’єктну, об’єктну, поведінкову,  інституціональну, кому-
нікативну,  гносеологічну,  епістемологічну,  аксіологічну, 
конституючу, доктринально-прагматичну, статутарну, ем-
піричну, проспективну (прогностичну), дефінітивну, ком-
паративну [9, с. 8–9].

Відмітимо,  що  цей  підхід,  крім  визначення  питання 
щодо  співвідношення  міжнародної  законності  і  міжна-
родного правопорядку,  ґрунтується на  загальному теоре-
тичному баченні  зазначеними авторами тематики міжна-
родної  законності,  зокрема,  її поняття, принципів,  задач, 
змісту,  режиму,  рівнів,  природи  (історичної,  політико-
правової) цієї категорії (явища), її зв’язків із політичними 
та  іншими  елементами  міжнародної  системи  (мораллю, 
культурою,  демократією),  процесу  розвитку,  тенденції 
розвитку, концепції розвитку [1, с. 73–77].

За другим підходом, «міжнародна законність визначає 
міжнародно-правову модель, тоді як міжнародний право-
порядок – стан відповідності міжнародних правовідносин 
цій моделі».

Прихильники цього підходу –  проф.  В.Г.  Буткевич, 
проф.  О.В.  Задорожній  –  обґрунтовують  свою  позицію, 
виходячи  з  того,  що  «міжнародна законність – це по-
літико-правова реальність міжнародних відносин, яка 
характеризує міжнародно-правову дійсність під кутом 
зору правотворчої і правозастосовної діяльності учасни-
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ків міжнародного співробітництва, морально-політичні 
засади системи міжнародного права, оціночні критерії її 
зв’язків з міжнародними політичними інститутами, по-
літичними режимами членів світового співтовариства» 
(Буткевич, 1998 р., 2002 р. [7, с. 522–523], О.В. Задорож-
ній, 2014 р. [8, с. 298–299]).

Відповідно, у свою чергу міжнародний правопорядок 
визначається  як  «стан  фактичної  впорядкованості  між-
народних відносин,  який відображає реальне, практичне 
здійснення вимог міжнародної законності та міжнародно-
го права» [7, c. 540–541].

За  цим  підходом,  принциповим  для  характеристики 
співвідношення  властивостей  міжнародної  законності  і 
міжнародного  правопорядку,  виступають  питання  щодо: 
характеру та якостей цих категорій; їхнього місця в реалі-
зації міжнародного права; функціонального призначення; 
взаємозв’язку; властивостей і джерел.

Так, у питанні щодо характеру та якостей цих катего-
рій висловлюється думка про те, що «міжнародна закон-
ність  і міжнародний правопорядок є різними за характе-
ром  і якістю. Міжнародна законність – політико-правова 
реальність; міжнародний правопорядок – стан міжнарод-
но-правового життя учасників міжнародного співтовари-
ства, впорядкована система правових відносин, які скла-
лися» [7, с. 538].

Різними є їхнє місце в реалізації міжнародного права, 
зокрема: «міжнародна законність – це міжнародне право, 
що реалізується, процес реалізації його норм. Міжнарод-
ний правопорядок – це реалізоване міжнародне право, вті-
лене в життя» [7, с. 538].

Різниться і функціональне призначення, а саме – «між-
народна  законність  –  це  засіб  зміцнення  міжнародного 
права, підвищення його ефективності. Міжнародний пра-
вопорядок – це результат здійснення міжнародного права і 
міжнародної законності» [7, с. 538].

Взаємозв’язок  цих  категорій  підкреслюється  через 
лінійну  залежність:  «міжнародна  законність  –  причина, 
міжнародний  правопорядок  –  наслідок»;  у  свою  чергу 
визначення  властивостей  розглядається  через  характерні 
ознаки:  «міжнародна  законність  визначається  кількісни-
ми показниками, міжнародний правопорядок – якісними»  
[7, с. 538].

Підкреслюючи,  що  «міжнародна  законність  характе-
ризується особливими правовими, політичними, мораль-
но-етичними  та  іншими  джерелами»,  відмічається,  що 
«міжнародна  законність  –  це  властивість  міжнародного 
правопорядку, засіб його встановлення та підтримки, умо-
ви функціонування» [7, с. 538].

Зауважимо,  що  цей  підхід,  крім  визначення  питання 
щодо  співвідношення  міжнародної  законності  і  міжна-
родного правопорядку,  ґрунтується на  загальному теоре-
тичному  баченні  тематики  міжнародної  законності  (ви-
значення  її  компонентів,  структури,  гарантій,  режимів, 
принципів, критеріїв правомірності, характерних особли-
востей на сучасному етапі розвитку) [7, с. 522–523].

Таким  чином,  визначивши  і  узагальнивши  концепту-
альні  підходи  представників  українській  доктрині  між-
народного  права  до  ключових  теоретичних  аспектів 
співвідношення  міжнародної  законності  та  міжнародно-
го правопорядку, варто відмітити, що спектр і рівень до-
сліджень проблематики міжнародної  законності  відобра-
жає основні напрямки розвитку і здійснює свій внесок у 
становлення  політико-правової  та  міжнародно-правової 
думки. Наукові погляди і позиції, розглянуті в цій статті, 
дають, на нашу думку, ключову уяву про це. Не наполяга-
ючи  на  безумовній  логічності  й  повноті,  зауважимо, що 
задача полягала в  тому, щоб поглянути на питання спів-
відношення концептуальних підходів до ключових теоре-
тичних аспектів міжнародної законності й міжнародного 
правопорядку в українській доктрині міжнародного права.
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У статті розглянуто особливості інтерпретації міжнародних договорів Міжнародним Судом ООН, з’ясовано інституційні особливості, 
склад, процедурні засади, основні умови прийняття рішень і виконання обов’язків суддями та врахування суб’єктивних факторів, що 
ведуть до того чи іншого інтерпретативного результату. 

Ключові слова: інтерпретація міжнародних договорів, Міжнародний суд ООН, компетенція МС ООН, Європейський суд із прав 
людини. 

В статье рассмотрены особенности интерпретации международных договоров Международным Судом ООН, определены институ-
циональные особенности, состав, процедурные принципы, основные условия принятия решений и выполнения обязанностей судьями и 
учета субъективных факторов, ведущих к тому или иному интерпретативному результату.

Ключевые слова: интерпретация международных договоров, Международный суд ООН, компетенция МС ООН, Европейский суд 
по правам человека. 

The article examines the peculiarities of the interpretation of international treaties by the International Court of Justice, identifies institutional 
features, composition, procedural principles, basic conditions for decision-making and fulfilling duties by judges while taking into account subjec-
tive factors leading to one or another interpretative result.

Key words: interpretation of international treaties, International Court of Justice, competence of the ICJ, European Court of Human Rights. 

Постановка проблеми. Серед багатьох міжнародних 
судів, які вирішують спори між державами, юридичними 
та фізичними особами на міжнародній арені, для характе-
ристики інтерпретаційної діяльності автором обрано Між-
народний суд ООН (далі – МС ООН, англійською – ICJ) 
унаслідок  таких  чинників,  як:  1)  тривалість  функціону-
вання; 2) традиційність діяльності; 3) багатофункціональ-
ність  розглядуваних  справ щодо  напрямів міжнародного 
права та певне профілювання.

Для Міжнародного Суду ООН  основним  документом, 
що  містить  загальні  інтерпретаційні  засади,  є  Віденська 
конвенція про право міжнародних договорів 1969 р. (VCLT) 
[1] і використання прецедентів. Зрозуміло, що від початку 
функціонування  МС  ООН  (ICJ)  пройшов  тривалий  час, 
тому постає завдання прослідкувати динаміку формування 
інтерпретаційних правил на практиці, унормування, враху-
вання міжчасових особливостей функціонування МС ООН 
(ICJ) та його дискреційних можливостей.

Аналіз останніх публікацій.  Серед  науковців,  які 
приділяють  увагу  проблемі  діяльності  міжнародних  су-
дів,  виокремимо  таких,  як  М.  Бенатар  (Marco  Benatar), 
Дж.  Фіцморіс  (Gerald  Fitzmaurice),  Е.  Франк  (Erik 
Frank), Х. Лаутерпахт  (Hersh Lauterpacht), Юлія Мовчан,  
М. Ріс (Martin Ris), В. Шабас (William A. Schabas), П. Кве-
ле (Peter Quayle). Однак поки що загальних, системних і 
комплексних досліджень особливостей інтерпретації між-
народних  договорів  Міжнародним  Судом  ООН  бракує, 
особливо у вітчизняній науці міжнародного права.

Метою статті  для розуміння правил та відмінностей 
інтерпретації  міжнародних  договорів  міжнародними  су-
довими органами є з’ясування  інституційних особливос-
тей, складу, процедурних засад, основних умов прийнят-
тя  рішень  і  виконання  обов’язків  суддями,  врахування 
суб’єктивних факторів, що  ведуть  до  того  чи  іншого  ін-
терпретативного результату. 

Виклад основного матеріалу. Міжнародний Суд ООН 
є основним судовим органом Організації Об’єднаних На-
цій.  Його  діяльність  спрямована  на  досягнення  однієї  з 

основних цілей ООН – підтримки міжнародного миру (п. 1 
ст. 1 Статуту ООН) шляхом прийняття рішень і консульта-
тивних висновків [2]. Окрім вирішення спорів між держа-
вами, МС ООН покликаний забезпечувати виконання до-
говірних зобов’язань учасниками міжнародних договорів 
шляхом  інтерпретації  договірних  норм,  яке  передує  ви-
конанню, що сприяє не тільки однаковому розумінню тієї 
чи іншої норми, але й забезпечує добросовісне виконання 
зобов’язань, що з неї випливають. Саме тому інтерпрета-
ція  міжнародних  договорів  є  надзвичайно  важливим  ас-
пектом реалізації у рамках міжнародного права, особливо 
на регіональному рівні, державами-членами Ради Європи. 
Так, ст. 1 Європейської конвенції про мирне врегулювання 
спорів 1957 р. указує на обов’язок держав передавати на 
розгляд Міжнародного суду ООН усі міждержавні супер-
ечки правового характеру, зокрема спори щодо:

– інтерпретації договору;
– будь-якого питання міжнародного права;
–  наявності  встановлених  порушень  міжнародних 

зобов’язань;
–  характеру  чи  обсягу  відшкодувань  унаслідок  пору-

шення міжнародного зобов’язання [3].
Серед  низки  міжнародних  судів  МС  ООН  є  універ-

сальних органом із вирішення спорів, пов’язаних із засто-
суванням договорів і найавторитетнішим щодо інтерпре-
тації  міжнародних  договорів,  його  рішення  є  юридично 
обов’язковими (для сторін спору), а думки авторитетних 
учених-фахівців  із  міжнародного  права,  які  часто  одно-
часно  є  суддями,  стають  джерелом  права.  Інтерпретація 
міжнародних  договорів  стало  основою  для  практики  за-
стосування судового прецеденту міжнародними судовими 
органами,  які  часто  звертаються  до  своїх  попередніх  рі-
шень,  а  також рішень  інших міжнародних судових орга-
нів під час розгляду справ. Зростання кількості звернень 
держав  до  судів  за  поясненнями  та  вирішенням  спорів, 
зростаюча  роль  і  активність  судів  в  інтерпретації  норм 
міжнародного  права,  а  також  прагнення  тлумачити  до-
говір самостійно  (автентично) у вигляді наступних угод, 
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посилення миротворчої місії МС ООН у  контексті  полі-
тичної доцільності в особливо складних випадках спірних 
питань міжнародних відносин свідчать про актуалізацію 
звернення до проблеми  інтерпретації міжнародних дого-
ворів Міжнародним Судом ООН. А тому постає особливе 
завдання визначення ролі та особливостей Міжнародного 
Суду ООН у процесі інтерпретації міжнародних договорів 
задля вирішення міжнародних спорів у сучасних умовах, 
що є складником проблеми регулювання міжнародно-пра-
вових  відносин  держав  і міжнародних  організацій  задля 
підтримання міжнародного правопорядку та безпеки шля-
хом вирішення міжнародних спорів та інтерпретації між-
народних договорів.

Якщо  завдання  інтерпретації  початкової  механічної 
фази  полягало  у  виявленні  передбачуваних  намірів  сто-
рін,  реальних  намірів,  то  в  епоху  кодифікації  міжнарод-
ного  права  виникли  численні  дискусії  щодо  мети, що  й 
призвело до виникнення декількох шкіл інтерпретації, які 
брали за основу текст, мету, наміри чи нейтральне понят-
тя  сенсу. Уважне  прочитання  ст.  31 VCLT  наштовхує  на 
схильність апелювати до намірів сторін, а ст. 32 – до «сен-
су тексту», який розглядають як нейтральну категорію між 
об’єктивними і суб’єктивними цілями [4, р. 147, 235].

Загалом, для аналізу практики міжнародних судів до-
слідники користуються напрацюваннями чотирьох осно-
вних шкіл договірної інтерпретації, які переслідують різні 
герменевтичні  цілі  та  використовують  свій  набір  спосо-
бів  і  методів  інтерпретації.  Якщо  на  початку  діяльності 
МС  ООН  виокремлювали  текстуальний,  телеологічний, 
соціологічний,  то  з  часом до  них  долучили школу  намі-
рів та New Haven school, яка спрямована на інтерпретацію 
договору  з  точки  зору  комунікації  та  вивчення  спільних 
очікувань сторін як мети дискурсу між ними. Школа на-
мірів визначає наміри сторін, текстуальна школа встанов-
лює  звичайне  значення  договору,  телеологічний  підхід 
дає ефект об’єктові і цілям договору, а школа Нью-Хевен 
(New Haven School) визначає  і реалізує справжні спільні 
очікування сторін [5]. Прихильники цих шкіл є одними з 
провідних учених міжнародного права, водночас їх вчен-
ня є додатковими джерелами міжнародного права. Свого 
часу проекти Віденської Конвенції (VCLT), у яких пропо-
нувалося закріплення текстуального підходу, були піддані 
жорсткій критиці.

Але  загалом,  серед  науковців  поширена  думка  щодо 
виокремлення тільки трьох підходів до інтерпретації між-
народних  договорів  або  ж  теорій,  зокрема  текстуалізму, 
намірів та телеологічної. Аналізуючи переваги і недоліки 
кожної з них, Є. Звєрєв указує на просту теоретичну осно-
ву та легкість застосування текстуалізму та надмірну заци-
кленість на нормах саме писаного тексту і складність (або 
і майже неможливість) застосування позатекстуальних за-
собів тлумачення  (Є. Звєрєв уживає саме цей виділений 
термін – С.К.), навіть якщо вони і потрібні у конкретній 
ситуації. Є. Звєрєв наголошує на тому, що це може при-
звести  до  прийняття  неправосудних  рішень;  виявлення 
та конкретизації волі автора відповідної норми (стосовно 
міжнародних договорів – волі сторін, які уклали договір) 
і можливість (іноді навіть перебільшеного) використання 
підготовчих матеріалів, подальшої практики застосування 
міжнародного договору та ін. під час застосування теорії 
намірів, з’ясування мети, задля досягнення якої була при-
йнята відповідна норма, а в рамках цієї мети (яка могла і 
змінитися з плином часу) з’ясування змісту норми відпо-
відно до вимог конкретного часу та складність  і ризико-
ваність практичного втілення норми в контексті телеоло-
гічної теорії. Як підсумок, автор пропонує застосовувати 
комбінацію теорій тлумачення, зокрема текстуалістичної, 
намірів та телеологічної [6, с. 48–52].

Так, наприклад, у справі Arbitral Award of 31 July 1989 
(Guinea-Bissau/Senegal) Суд  визначив  своє першочергове 
завдання й обов’язок інтрепретувати та застосовувати по-

ложення договору  і  докладати максимальних  зусиль  для 
того,  щоб  це  відбувалося  в  природному  і  звичному  для 
них  значенні  і  контексті.  Якщо ж  слова  у  природному  і 
звичайному  сенсі  не  є  однозначними  або  ж  призводять 
до необґрунтованих результатів, то тільки тоді Суд пови-
нен звертатися до інших режимів інтерпретації і прагнути 
з’ясувати, що сторони мали на увазі, коли використовува-
ли ці дані [7].

МС  ООН  іноді  практикує  інтерпретацію  «договорів 
певного типу», для яких застосовує особливий підхід, ви-
користовуючи консультативні висновки, у яких міститься 
пряма відповідь на питання інтерпретації, або ж викорис-
товує висновки, у яких питання інтерпретації розглянуто 
побіжно,  є  «випадковими щодо  предмета  спору».  Петер 
Квелі (Peter Quayle) виокремив такі інтерпретаційні режи-
ми,  які  використовує  суд: 1) досить чіткий текст  є пере-
конливим; 2) текст не може бути анульований; 3) робочі 
документи  travaux preparatoires не  дають  допоміжну  ін-
терпретацію; 4) послідовна практика виключає інтелекту-
альну інтрепретацію; 5) щоб бути послідовними, практика 
не має бути одностайною; 6) визначальною є послідовна 
інституційна практика; 7) мета може доповнювати текст, 
але не може суперечити практиці; 8) практика є інтерпре-
тацією, що не відхилена інституційно [8]. 

Інституційні  засади діяльності МС ООН (ICJ) визна-
чені у ст. 92 Статуту ООН), у якій вказано, що Генеральна 
Асамблея ООН та Рада Безпеки обирає п’ятнадцять суд-
дів. Ст. 9 Статуту МС ООН (ICJ) конкретизує, що вони ма-
ють представляти «основні форми цивілізації та основний 
законний характер, що підпадають під дію систем»[2].

До компетенції Суду входять  загальні  та  суміжні по-
вноваження, які й визначають загальні повноваження, до 
яких належить вирішення правових спорів між держава-
ми, що підпадають під обов’язкову юрисдикцію Суду, зо-
крема про інтерпретацію договору, питання міжнародного 
права, про наявність факту, про характер і розмір відшко-
дування. Стаття 96 Статуту ООН містить можливість на-
дання консультативних висновків із питань міжнародного 
права за запитом будь-якого органу ООН, уповноваженого 
давати такі  запити. До суміжних повноважень також на-
лежить  інтерпретація міжнародних договорів,  виявлення 
і  констатація  прогалин  у  чинному  міжнародному  праві. 
Згідно з п. 1 ст. 36 Статуту ООН, до відання Суду входять 
усі справи, які будуть передані йому сторонами, і всі пи-
тання, спеціально передбачені Статутом ООН або чинни-
ми договорами і конвенціями [2].

Сьогодні за умов інтерпретації міжнародних договорів 
МС ООН (ICJ) дотримується як статичного, так і динаміч-
ного принципу  інтерпретації,  коли «факти», «договори», 
«конвенції»,  застереження  до  договорів  інтерпретують 
еволюційно з урахуванням нових обставин і нових знань, 
зокрема не тільки щодо договорів, які регулюють дотри-
мання  прав  людини.  Хоча  в  історії МС ООН  (ICJ)  були 
періоди певної конфронтації різних підходів, проте й досі 
застосування еволюційного принципу вимагає більшої ар-
гументації, а до інтерпретації застережень застосовується 
статичний принцип, зважаючи на момент їх прийняття.

Крістіан Джеффал (Christian Djeffal), проаналізувавши 
співвідношення статичної та еволютивної інтрепретації у 
роботі  МС ООН (ICJ), дійшов висновку, що спочатку «ста-
тичні та динамічні підходи співіснували мирно, коли Суд  
відкрито акцентував свій статичний підхід, динамічно ін-
трепретував не зовсім очевидно. Потім відбулося зіткнен-
ня між двома групами суддів, Суд двічі змінив міжгалузе-
ву позицію за дуже короткий проміжок часу. Там був табір 
суддів, який продовжував статичну інтерпретацію, тоді як 
інший табір визнавав можливість еволюційних інтерпре-
тацій. Це зіткнення призвело до першої відкрито визнаної 
еволюційної інтерпретації [4, с. 235].

Особливе значення у цьому процесі мають окремі дум-
ки,  декларації  та  коментарі  суддів МС ООН  (ICJ). Саме 
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можливість прослідкувати процес обговорення в Суді усіх 
моментів справи, знайомство з особливим поглядом окре-
мих  суддів  на  суть  справи  дає  змогу  аналізувати  інтер-
претаційну діяльність Суду як вияв правотворчості. Цей 
аспект його діяльності є найбільш динамічним і неперед-
бачуваним, бо часто інтерпретація договорів залежить від 
складу Суду, що розглядає справу, від прихильності до тієї 
чи  іншої  інтерпретаційної школи,  від  наукових  поглядів 
і  розвитку міжнародного права  загалом,  стан  якого,  без-
умовно, впливає на інтерпретацію договорів Судом.

МС ООН (ICJ) використовує різні способи інтерпретації 
міжнародних договорів, часто поєднує декілька з них. Так, 
під  час  з’ясування  спеціального  контексту  наведеної  вище 
справи для інтерпретації виразу «основи судження» було за-
стосовано граматичний  і  спеціально юридичний способи з 
дотриманням принципу контекстної  інтерпретації [10]. Од-
нак Суд чітко дотримується основного правила інтерпретації 
договорів, щоб не отримати нераціональних результатів. 

Інтерпретаційна діяльність Суду дає можливість не тіль-
ки конкретизувати нечіткі положення договорів, а й визна-
чити зміст договорів і можливості припинення. Прикладом 
такої конкретизації є рішення МС ООН (ICJ) у справі Намібії 
щодо дійсності резолюції 284 (1970) Ради Безпеки, оскіль-
ки двоє постійних членів Ради Безпеки ООН утрималися від 
голосування. МС ООН вирішив, що такі дії можна вважати 
голосуванням «за», хоча розмірковував про те, чи було таке 
тлумачення правильним, оскільки згідно зі Ст. 27 (3) Статуту 
ООН «3. Рішення Ради Безпеки з усіх інших питань прийма-
ються шляхом схвалення сімома членами Радбезу,  зокрема 
погоджувальними голосами постійних членів» [2].

Важливу роль в  інтерпретаційній діяльності Суду ві-
діграє  також  з’ясування  мети  договору,  звичайного  зна-
чення та реальних і передбачуваних намірів за допомогою 
travaux préparatoires, особливо в історичному контексті.

Суд  послуговується  не  тільки  текстом  договорів,  але 
й  офіційними  листами  держав  та  практикою. Суд  також 
прагне враховувати географічні, історичні та політичні об-
ставини справ щодо Договорів. Особливого значення така 
діяльність  має  під  час  розгляду  політичних  питань  для 
усунення можливостей керування принципом «політичної 
доцільності», оскільки це спричиняє вияв критичної реак-
ції сторін та світової спільноти. Яскравим прикладом важ-
ливості інтерпретаційної діяльності Суду є справа Croatia 
v. Serbia щодо геноциду[9]. Суд брав до уваги обставини 
політичного характеру, пов’язані з Розпадом Соціалістич-
ної Республіки Югославії, створенням незалежної Респу-
бліки Хорватія  та Федеративної  Республіки Югославія  і 
виявляв вплив цих обставин на прояви геноциду.

Cуд  здійснював  інтерпретацію  статті  II  Конвенції,  а 
фразу «вчинена з наміром знищити» добросовісно відпо-
відно до звичайного значення, умов та мети договору, як 
передбачено звичайним правом і зазначено у ст. 31 Віден-
ської конвенції про право договорів 1969 р. (VCLT). 

Водночас,  Суд  уточнював  окремі  поняття,  зокрема 
агресії та законних умов застосування зброї в якості само-
оборони, передбачених статутом ООН та звичайним між-
народним правом, окупації та ін. Так, щодо інтерпретації 
поняття «сила» в контексті Статуту ООН на початку діяль-
ності Суду був застосований обмежувальний підхід задля 
унеможливлення притягнення держав до відповідальності 
за загрозу або застосування сили. 

Висновки. Отже, Міжнародний Суд ООН є основним 
судовим  органом  Організації  Об’єднаних  Націй.  Його 
діяльність  спрямована  на  досягнення  однієї  з  основних 
цілей  ООН  –  підтримання  міжнародного  миру  шляхом 
прийняття  рішень  та  консультативних  висновків.  Рішен-
ня Міжнародного Суду ООН є найавторитетнішим різно-
видом  офіційної  інтерпретації.  Саме  у  цьому  контексті 
важливим  є  особливе  завдання  визначення  ролі  та  осо-
бливостей Міжнародного Суду ООН в інтерпретації між-
народних договорів задля вирішення міжнародних спорів 
у  сучасних умовах. Адже це  є  вкрай  важливим для  вре-
гулювання міжнародно-правових відносин держав та під-
тримання міжнародного правопорядку.

Під час інтерпретації договорів МС ООН (ICJ) спира-
ється на текст договору, використовує об’єкт, мету, подаль-
шу практику та згоду сторін, застосовуючи статичний та 
еволюційний принципи  інтерпретації. Також велике  зна-
чення мають підготовчі матеріали (travaux préparatoires). 
Інтерпретаційна діяльність Суду дає можливість не тільки 
конкретизувати нечіткі положення договорів, а й визначи-
ти зміст договорів та можливості припинення. Варто наго-
лосити, що особливу роль у судовому процесі відіграють 
окремі  думки,  декларації  та  коментарі  суддів  МС  ООН 
(ICJ). А можливість прослідкувати процес обговорення в 
Суді усіх моментів справи, знайомство з особливими дум-
ками окремих суддів на суть справи, дає змогу аналізувати 
інтерпретаційну діяльність Суду в певному сенсі як вияв 
правотворчості. На нашу думку, цей аспект його діяльнос-
ті  є  найбільш динамічним  і  непередбачуваним,  бо  часто 
інтерпретація договорів залежить від низки чинників: від 
складу Суду, що розглядає справу, від прихильності до тієї 
чи іншої інтерпретаційної школи, від наукових поглядів та 
розвитку міжнародного права загалом, стан якого впливає 
на інтерпретацію договорів Судом.

Здійснюючи  практику  інтерпретації  договорів, 
МС ООН (ICJ) сприяє усуненню прогалин у праві,  а та-
кож забезпечує розвиток міжнародного права, застосову-
ючи норми до конкретних обставин. Суд також, безумов-
но, розкриває, поглиблює і конкретизує зміст. А головне, 
МС ООН (ICJ) відповідаючи на виклики часу, демонструє 
прагнення до гнучкого та ефективного примирення сторін 
спору,  сприяє  досягненню  порозуміння,  проте,  на  нашу 
думку, потребує пошуків оптимальних шляхів підвищен-
ня його авторитету та розширення можливостей виконан-
ня рішень Суду.
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У статті розкрито особливості правового регулювання працевлаштування іноземців законодавством Канади та США. Автором статті 
висвітлені аспекти міжнародно-правового регулювання права на працю, а також міжнародно-правового захисту трудящих-мігрантів. Ува-
га приділяється аналізу основних нормативно-правових актів у сфері трудової міграції в США та Канаді, висвітлено систему органів, які 
діють у цій сфері у зазначених державах.

Ключові слова: право на працю, трудова міграція, працевлаштування іноземців, трудящі-мігранти.

В статье раскрыты особенности правового регулирования трудоустройства иностранцев законодательством Канады и США. Авто-
ром статьи освещены аспекты международно-правового регулирования права на труд, а также международно-правовой защиты трудя-
щихся-мигрантов. Основное внимание уделяется анализу основных нормативно-правовых актов в сфере трудовой миграции в США и 
Канаде, описана система органов, действующих в этой сфере в данных государствах.

Ключевые слова: право на труд, трудовая миграция, трудоустройство иностранцев, трудящиеся-мигранты.

The article deals with the peculiarities of legal regulation of employment of foreigners by the legislation of Canada and the USA. The author 
of the article describes aspects of international legal regulation of the right to work, as well as international legal protection of migrant workers. 
The main attention is paid to the analysis of the basic legal acts that are in force in the field of labor migration in the USA and Canada, and the 
system of bodies operating in this field in these countries is highlighted.

Key words: right to work, labor migration, employment of foreigners, migrant workers.

Постановка проблеми. Сьогодні  процеси  глобалізації 
відбуваються дуже активно, що проявляється у різних сфе-
рах, у т. ч. і у працевлаштуванні. Уже нікого не здивуєш тим 
фактом, що  та  або  інша  особа працює  за  кордоном.  І  чим 
далі, тим більше стираються кордони між державами, а люди 
отримують більше можливостей для реалізації свого права 
на працю не у межах держави свого громадянства, а на те-
риторії інших держав. Тим не менш, незважаючи на можли-
вість для іноземців працевлаштуватися за кордоном, кожна 
держава намагається вживати заходи з метою забезпечення 
робочих місць для її власних громадян. Це відбувається різ-
ними способами, зокрема введенням спеціальних дозволів, 
встановленням квот на працю іноземців тощо. З урахуванням 
того факту, що українці доволі часто виїжджають за кордон, 
на нашу думку, доцільним є дослідження правового регулю-
вання працевлаштування іноземців за кордоном. Особливої 
уваги заслуговують такі країни, як Канада та Сполучені Шта-
ти Америки, адже їх правова система суттєво відрізняється 
від вітчизняної, що часто становить складність для осіб, які 
виїжджають до цих країн на роботу. Крім того, на терито-
рії  Канади  офіційно  існує  найбільша  українська  діаспора, 
що часто також стає поштовхом для виїзду туди українців з 
метою працевлаштування. Таким чином, дослідження право-
вого регулювання працевлаштування іноземців на території 
зазначених країн є актуальним.

Мета та завдання дослідження полягають  у  аналізі 
законодавства США та Канади, що регулює питання пра-
цевлаштування іноземців на їх територіях.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Загально-
теоретичні  аспекти  дослідження  питання  працевлашту-
вання іноземців досліджувалися у роботах таких учених, 
як  С.І.  Бандур,  О.Л.  Бугрова,  О.М.  Гладун,  М.О.  Дей, 
О.І. Кисельова, О.Є. Луценко, О.В. Позняк, О.П. Радчук, 
Є.В. Слюсар, Г.С. Фединяк, Л.С. Фединяк та ін. Безпосе-
редньо  питання  працевлаштування  іноземців  у  США  та 
Канаді  вивчалося  такими правниками,  як В.В. Головань, 
І.І. Козлов, П.Є. Морозов, П.А. Орлов, Є.В. Стрільченко.

Виклад основного матеріалу. Кожна особа має право 
на працю, гарантоване низкою міжнародно-правових актів. 
Зокрема, у ст. 23 Загальної декларації прав людини 1948 р. 

зазначається, що  кожна  людина має  право  на  працю,  на 
вільний вибір роботи, на справедливі і сприятливі умови 
праці та на захист від безробіття [13]. Крім того, питанню 
захисту права людини на працю присвячено низку конвен-
цій, прийнятих під егідою ООН, які мають універсальний 
характер.  Зрозуміло,  що  основу  міжнародно-правового 
регулювання реалізації права на працю складають  і кон-
венції, розроблені в рамках Міжнародної організації праці 
(далі – МОП). Особливої уваги заслуговують ті міжнарод-
но-правові  акти,  що  стосуються  працевлаштування  іно-
земців, а саме: Конвенція МОП № 97 про працівників-мі-
грантів, переглянута у 1949 р. [8], Рекомендація МОП № 86  
щодо  працівників-мігрантів,  переглянута  у  1949  р.  [6], 
Рекомендація МОП № 100 щодо захисту працівників-мі-
грантів у слаборозвинених країнах і територіях від 1955 р.  
[5], Міжнародна  Конвенція ООН  «Про  захист  прав  усіх 
трудящих-мігрантів і членів їх родин» від 1990 р. [5; 11]. 
Крім того, існує безліч інших міжнародно-правових актів, 
прийнятих як на універсальному, так  і на регіональному 
рівні, що забезпечують право іноземців на працю. Відпо-
відно, держави світу мають своє власне національне пра-
вове регулювання праці іноземців, що зумовлено, з одного 
боку,  необхідністю  реалізації  іноземцями  їхніх  прав,  а  з 
іншого  –  намаганням  держав  зберегти  робочі  місця  для 
своїх громадян.

Не є винятком і Канада, на території якої також здій-
снюється правове регулювання працевлаштування інозем-
ців. Питання трудової міграції є актуальним для Канади, 
адже, за даними Канадської системи міграції, щорічно до 
цієї  держави  з  метою  працевлаштування  приїздить  при-
близно 200 тис. іноземців [2]. Як зазначає українська до-
слідниця О.І. Кисельова, Канада належить до тих держав, 
де діє спрощена система працевлаштування. У Канаді від 
роботодавця,  який  бажає  прийняти  на  роботу  іноземця, 
практично нічого не потрібно. Єдине, про що він повинен 
попіклуватися, – це проходження медичного огляду потен-
ційним  найманим  працівником,  котрий  прибув  із  країни 
з важкою епідеміологічною ситуацією [1, с. 60–61]. Крім 
того, особа, яка отримала від певної компанії запрошення 
на працевлаштування, після того, як пропрацює рік у цій 
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компанії, може змінити роботу на іншу, не втрачаючи до-
зволу на роботу.

Загалом державна політика Канади спрямована на ши-
роке  залучення  іноземної  робочої  сили,  однак  за  умови 
дотримання принципу, відповідно до якого використання 
праці мігрантів не повинне вплинути на забезпечення за-
йнятості  та  реалізацію  трудових  прав  громадян  Канади. 
Тобто,  в  процесі  працевлаштування перевага  все ж  таки 
віддається громадянам Канади. Загалом можна відзначи-
ти, що трудова імміграція до Канади відбувається у рам-
ках двох напрямів: для забезпечення постійної роботи іно-
земним працівникам і для тимчасових трудових мігрантів.

Насамперед зазначимо, що у Канаді існує три органи 
державної влади, які займаються питанням працевлашту-
вання іноземців: Міністерство громадянства та імміграції 
Канади, організація «Сервіс-Канада» й Агентство прикор-
донної служби Канади. Також слід відзначити, що право-
ве регулювання працевлаштування іноземців відбувається 
на підставі Закону Канади «Про імміграцію та захист бі-
женців» від 2001 р. [10]. У положеннях закону закріплені 
процедури, пов’язані із в’їздом, перебуванням і виїздом із 
країни, включаючи, у т. ч. форми подання заяв щодо до-
зволу  на  працевлаштування,  види  віз,  мито  і  вимоги  до 
медичних оглядів, а також правила депортації. Особливу 
увагу необхідно звернути на ст. 3 зазначеного закону, яка 
визначає його цілі, серед яких: дозволити Канаді досягти 
максимальної соціальної, культурної й економічної вигоди 
від імміграції; збагачувати і зміцнювати соціальну і куль-
турну основу канадського  суспільства,  поважаючи феде-
ральний, двомовний і багатокультурний характер Канади; 
підтримувати та сприяти розвитку офіційних мовних мен-
шин у Канаді; сприяти возз’єднанню сімей у Канаді; спри-
яти успішній інтеграції постійних мешканців до Канади, 
визнаючи, що інтеграція передбачає взаємні зобов’язання 
для  іммігрантів  і  канадського  суспільства;  підтримувати 
шляхом  послідовних  стандартів  та  оперативної  обробки 
досягнення  імміграційних  цілей,  встановлених  урядом 
Канади  у  консультації  з  провінціями;  сприяти  вступу 
відвідувачів,  студентів  і  тимчасових  працівників  для  та-
ких  цілей,  як  торгівля,  туризм, міжнародне  співробітни-
цтво, культурна, освітня та наукова діяльність; захищати 
здоров’я  і безпеку населення  і підтримувати безпеку ка-
надського  суспільства;  сприяти міжнародному правосуд-
дю та безпеці шляхом посилення дотримання прав люди-
ни та відмови у доступі до канадської  території  особам, 
які є злочинцями або створюють ризики для безпеки [10]. 
Таким чином, можна відзначити, що ці принципи відобра-
жають не лише основні напрями регулювання Закону про 
імміграцію та захист біженців, а і загалом стосуються ім-
міграційної політики Канади.

Слід також зазначити, що відповідно до вищезгадано-
го  закону  особа,  яка  пред’являє  заяву  або  прохання,  по-
винна дотримуватися встановлених процедур щодо збору 
та перевірки біометричної інформації, включаючи проце-
дури збору подальшої біометричної інформації для цілей 
перевірки після заяви особи [10]. На нашу думку, такі за-
ходи  застосовуються  з метою забезпечення національної 
безпеки та безпеки населення Канади.

Роботодавець, щоб найняти на роботу іноземця, пови-
нен отримати дозвіл у Міністерстві розвитку людських ре-
сурсів. Якщо на це робоче місце з зазначеним рівнем зарп-
лати не претендують канадці відповідної кваліфікації, то 
такий дозвіл видається. Дозвіл видається тільки під певне 
робоче місце роботодавця і на обмежений період часу. Для 
деяких спеціальностей (наприклад, для артистів, спортс-
менів, дипломатів та ін.) дозвіл на роботу отримувати не 
потрібно [2].

Особливу увагу необхідно звернути на категорію тим-
часових  працівників-іноземців,  які  працевлаштовуються 
на основі Федеральної урядової програми «Про тимчасо-
вого іноземного робітника». Її основні положення ґрунту-

ються  на  принципі,  відповідно  до  якого  канадські  робо-
тодавці мають право запрошувати на роботу тимчасових 
мігрантів тільки в тому разі, якщо вони приведуть докази 
неможливості працевлаштувати на вакантні робочі місця 
канадських громадян, а також доведуть той факт, що залу-
чення іноземних працівників не позначиться негативно на 
стані ринку праці, тобто, наприклад, не призведе до зрос-
тання безробіття [3, с. 261].

Загалом  варто  зазначити,  що  законодавству  Канади 
притаманні певні особливості. Зокрема, крім вищезазна-
ченого закону, є й  інші нормативно-правові акти, що ре-
гулюють питання трудової міграції. Однак існують і т. зв. 
Угоди між Урядами провінцій і Федеральним урядом. Як 
приклади таких угод можна навести Угоду Уряду Канади 
й Уряду Квебеку від 1991 р.; Угоду Уряду Канади й Уряду 
Острова Принца Едварда від 2001 р.; Угоду Уряду Канади 
й Уряду Саскачевану від 2005 р.; Угоду Уряду Канади та 
Уряду Манітоби від 2006 р. та  ін. Зазначені угоди також 
загалом регулюють питання працевлаштування іноземців 
на відповідних територіях [3, с. 260].

Іншим  цікавим  прикладом  правового  регулювання 
питань  працевлаштування  іноземних  громадян  є  США, 
адже  ця  держава  має  досить  розвинене  законодавство  з 
питань  міграції,  зокрема  й  у  галузі  працевлаштування 
іноземців.  Реалізацією  політики  зайнятості  та  трудової 
міграції  у  США  займаються  такі  державні  установи,  як 
Департамент  праці,  Департамент  внутрішньої  безпеки, 
Державний департамент. Загальні засади правового регу-
лювання працевлаштування іноземців закладено Законом 
«Про імміграцію та громадянство» від 1952 р. [9]. Відпо-
відно до його положень були скасовані расові обмеження, 
що містилися у попередніх законах про імміграцію. Закон 
1952 р. встановив систему квот для національностей і ре-
гіонів. Крім того, Закон встановив систему преференцій, 
котра  визначала,  які  мігранти  є  бажаними,  та  надавала 
велике  значення  кваліфікації  праці.  Закон  визначає  три 
типи іммігрантів: 1) іммігранти з особливими навичками 
або родичі громадян США, які були звільнені від квот і які 
повинні бути прийняті без обмежень; 2) середні іммігран-
ти, чия кількість не повинна перевищувати 270 000 на рік;  
3) біженці [9].

Як зазначає російський дослідник П.Є. Морозов, сам 
процес працевлаштування мігрантів є складним і склада-
ється з декількох етапів. На першому етапі роботодавець 
подає  заявку на  залучення  іноземної  робочої  сили в Де-
партамент  праці.  Зазначений  орган  вирішує,  чи  варто  її 
задовольнити. На другому етапі роботодавець звертається 
до Департаменту  внутрішньої  безпеки,  зокрема  в Служ-
бу громадянства та імміграції для отримання віз. На тре-
тьому етапі роботодавець направляє заяву про видачу віз 
для іноземних працівників до Державного департаменту, 
який, у свою чергу, присвоює тій чи іншій візі певний но-
мер [3, c. 258].

Варто  відзначити,  що  відповідальність  за  отримання 
сертифіката на залучення іноземної робочої сили лежить 
на роботодавцеві, а не на працівникові. Повинні бути до-
тримані певні вимоги, які визначаються в рамках програм 
залучення  іноземної  робочої  сили.  По-перше,  роботода-
вець повинен довести, що на вакантні робочі місця немає 
бажаючих  працевлаштуватися  з  числа  громадян  США. 
По-друге,  йому  необхідно  визначитися  з  критеріями  за-
лучення іноземних працівників (наприклад, на постійній 
або тимчасовій основі). По-третє, роботодавець повинен 
заповнити особливу форму запиту до Департаменту пра-
ці про залучення іноземної робочої сили, де зобов’язаний 
повідомити всі відомості про залучених мігрантів, зокре-
ма їх кількість, професійну підготовку тощо. По-четверте, 
роботодавець повинен навести докази того, що праця іно-
земних працівників буде оплачуватися за ставкою не ниж-
че, ніж у громадян США. По-п’яте, подана заява переда-
ється до відповідного органу Департаменту праці, який і 
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приймає рішення про сертифікацію використання інозем-
ної робочої сили [3, c. 258].

Крім того, іноземні працівники можуть приїздити на те-
риторію США для тимчасового працевлаштування. У разі, 
якщо іноземець прагне влаштуватися на тимчасову роботу, 
він повинен отримати спеціальну візу, яка має три катего-
рії: H-1B, H-1B1, E-3. Працівники, котрі мають професійну 
освіту, фотомоделі, особи, які мають видатні досягнення у 
певній  галузі  діяльності,  отримують  візу H-1B  і  їх  праця 
сертифікується  за цією програмою. Віза H-1B1 надається 
найманим працівникам із Сінгапура та Чилі, однак за умови 
дотримання певних вимог. По-перше, такі іноземці повинні 
мати спеціальність, по-друге, їх кількість не може переви-
щувати 6 800 чоловік на рік [12]. Щодо третьої категорії віз, 
то вона надається для тимчасової роботи у США відповід-
но до Закону «Про додаткові асигнування для оборони, бо-
ротьби з тероризмом і усунення наслідків цунамі» від 2005 
р. щорічно для 10 500 австралійських професійних праців-
ників [7]. Візи H-1B та H-1B1 видаються на трирічний тер-
мін, а віза E-3 – на 2 роки.

Варто також відзначити, що нині у США змінилася по-
літика трудової міграції, що пов’язано з діяльністю ниніш-
нього Президента США Д. Трампа. Так, у своєму посланні 
Конгресу від 30 січня 2018 р. він приділив велику увагу 
новим  міграційним  правилам.  Зокрема,  Д.  Трамп  ствер-
джував, що його ідеї спрямовані на гарантування безпеки 
американських кордонів,  а  також на усунення наявних в 
імміграційному законодавстві прогалин, використовуючи 
які, нелегальні мігранти масово проникають на територію 
країни.  Концепція  реформи,  запропонованої  американ-
ським лідером, включає в себе три пункти, котрі, на його 
думку,  є  компромісними.  Першим  принципом,  на  якому 
наполягає  Д.  Трамп,  є  перегляд  законодавчих  норм,  що 
дають людині, яка отримала громадянство США, можли-
вість привозити в країну свою родину. Загалом, президент 
США назвав цей принцип ланцюгової імміграції «зломом 
системи».  Відповідно  до  законодавства  США  іммігрант, 
котрий  отримує  громадянство  США,  має  також  можли-
вість  запрошувати  необмежену  кількість  різноманітних 
родичів. Реформа Д. Трампа передбачає обмеження, згід-
но з якими громадяни США зможуть виступати поручите-
лями тільки стосовно подружжя і дітей [4].

Другим  принципом,  на  якому  ґрунтується  реформа 
американського лідера, є припинення дії щорічної лотереї 
Green Card. Президент США вважає, що роздача «зелених 
карт» випадковим чином не може гарантувати національ-
ну безпеку, а також не враховує заслуги і професійні нави-
чки іммігрантів. Він також вважає, що необхідно перехо-
дити до нової системи, згідно з якою країна буде приймати 
виключно кваліфікованих людей, котрі поважають закони 

США і здатні зробити внесок у розвиток американського 
суспільства.

Третім  принципом  є  посилення  прикордонного  конт-
ролю в південних регіонах, зокрема будівництво стіни по 
всій протяжності кордону з Мексикою. Він прагне змен-
шити  можливість  отримання  громадянства  нелегальни-
ми іммігрантами, які потрапили на територію держави в 
юному віці. Згідно з планом Д. Трампа, такі претенденти 
будуть оцінюватися за рівнем освіти, робочими якостями і 
повинні будуть відповідати моральним засадам, що скла-
лися в  суспільстві  [4]. Таким чином, політика президен-
та США Д. Трампа щодо працевлаштування  іноземців  є 
доволі суворою та передбачає більш жорсткий контроль, 
який президент США пояснює необхідністю забезпечення 
національної безпеки, кваліфікованої робочої сили та під-
тримання суспільних цінностей.

Висновки. Отже,  підсумовуючи  вищевикладене, 
можна  зробити  висновок,  що  право  особи  на  працю  є 
невід’ємним правом  і  кожен  заслуговує  на  його  реаліза-
цію. Особливого захисту в контексті цього питання заслу-
говують іноземці, що неодноразово підтверджено норма-
ми  міжнародного  права.  Працевлаштування  іноземців  у 
кожній окремо взятій державі регулюється національним 
законодавством, побудованим на основі міжнародно-пра-
вових актів, учасниками яких є ці держави.

Система  працевлаштування  іноземців  у  Канаді  є  до-
волі  спрощеною  порівняно  з  багатьма  іншими  держава-
ми. Це пов’язано з кількома фактами, першим серед яких 
є  те, що  процедура  отримання  дозволу  для  роботодавця 
на працю іноземця є доволі простою, адже основною ви-
могою є обов’язкове проходження медичного огляду для 
майбутнього працівника, на відміну від інших держав, де 
існує цілий перелік вимог.  Іншим фактом, який свідчить 
про  спрощену  процедуру  працевлаштування,  є  можли-
вість іноземного працівника, котрий отримав запрошення 
на роботу, змінити місце роботи після одного року праці, 
не втрачаючи дозволу на роботу. В інших країнах це зро-
бити неможливо.

Щодо США,  то  на  їх  території  правове  регулювання 
політики зайнятості та трудової міграції здійснюється За-
коном «Про імміграцію та громадянство» від 1952 р. та ін-
шими нормативно-правовими актами. На сучасному етапі 
політика трудової міграції у США зазнала змін у зв’язку 
з президентством Д. Трампа,  і правила працевлаштуван-
ня стали більш жорсткими, що пояснюється намаганням 
США забезпечити національну безпеку та добробут аме-
риканських громадян, а також зберегти робочі місця для 
громадян США.  Таким  чином,  можна  стверджувати, що 
процедура  працевлаштування  у  США  зазнає  змін,  а  ви-
моги до іноземних працівників стають більш жорсткими.
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У статті пропонується розгляд питання про моральність права американським філософом права Гербертом Гартом (1907–1992). 
Розкриваються погляди на співвідношення моралі та права, зокрема, з позицій дискусії з Лоном Фуллером (1902–1978). Приділяється 
увага ролі Гарта у становленні аналітичної філософії права, розумінні ключових аспектів теорії права, визначаються заслуги й місце у 
філософсько-правовій думці. 

Ключові слова: право, мораль, природне право, позитивізм.

В статье предлагается рассмотрение вопроса о моральности права американским философом права Гербертом Хартом (1907–
1992). Раскрывается понимание вопроса о соотношении морали и права, в частности, с позиций дискуссии с Лоном Фуллером (1902–
1978). Уделяется внимание роли Г. Харта в становлении аналитической философии права, понимании ключевых аспектов теории права, 
определяются заслуги и место в философско-правовой мысли.

Ключевые слова: право, мораль, естественное право, позитивизм.

It is proposed to consider the philosophical interpretation the question of the morality of law. Disclosed approaches to value morality and law 
in the history of philosophical and legal thought from the jusnaturalizm and positivism. Аccented attention to the philosophical discussion with L. 
Fuller (1902–1978).

Key words: law, morality, justice, positivism, jusnaturalizm.

Серед видатних представників англомовної філософії 
права особливе місце належить британському філософу і 
правнику Г.  Гарту,  пік  наукової  активності  якого  припав 
на середину – другу половину минулого століття. Він був 
професором юриспруденції в Університеті Оксфорда, пра-
цював у Гарварді та інших престижних навчальних закла-
дах США. Найвідомішою роботою до сьогодні залишаєть-
ся «Розуміння права» (1961), де Г. Гартом переосмислено 
класичний позитивістський підхід Г. Кельзена й дано ви-
значення  права  як  такого,  що  спирається  на  соціальний 
факт і включає в себе «внутрішню» точку зору учасника 
правової системи. На питання про те, є ця точка зору мо-
ральною  чи  залишається  поза  мораллю,  чіткої  відповіді  
Г. Гарт не дав. Класикою філософсько-правової думки ста-
ла його полеміка з колегою по Оксфорду професором Ло-
ном Фуллером (якого сьогодні називають представником 
відродженого  природного  права)  з  приводу  моральності 
права, який займав чітку позицію щодо внутрішньої мо-
ральності  права  й  піддавав  критиці  позитивістське  роз-
межування моралі і права. Л. Фуллера характеризував не 
лише науковий інтерес до права як окремої галузі знання. 
Він бачив його частиною соціальної реальності, яку у сві-
тоглядному плані його покоління сприймало крізь призму 
досвіду  Другої  світової  війни,  гострого  й  дискусійного 
питання про статус права та законів у нацистській Німеч-
чині. І хоча для сучасної юридичної науки, так само як і 
для нових поколінь дослідників, ця дискусія відіграє біль-
ше номінальну роль, але ми розуміємо, що схожі питання 
(про співвідношення права й моралі) виникають і виника-
тимуть завжди, потребуватимуть осмислення вже на ново-
му ґрунті та власному досвіді.

До заслуг «раннього» Г. Гарта зараховують започатку-
вання у правовій науці методу філософсько-лінгвістичного 
аналізу, який створено під впливом лінгвістичної філософії 
та його сучасників, таких як Л. Вітгенштейн, Дж. Остін  і 
Г.  Райл.  Розроблену ним методологію  він  використовував 
для аналізу центральних проблем філософії й теорії права 
та фактично започаткував аналітичну філософію права. 

Статус  вченого  й  заслуги  правника-теоретика,  яким 
був  і  залишається  Г.  Гарт,  не  лише  в  минулому.  Г.  Гарт 
продовжує відігравати важливу роль у сучасному контек-
сті філософсько-правової свідомості насамперед тому, що 
відповідає  типу  дослідника,  який  уміло  поєднував юри-
дичне знання зі здатністю філософського узагальнення со-
ціальної дійсності й визначення ролі в ній права. З огляду 
на вищевказане, можна вважати актуальним звернення до 
постаті Г. Гарта та його спадщини як одного з актуальних 
напрямів філософсько-правового дослідження.

Масштабній у науковому плані постаті Г. Гарта і його 
внеску  в  загальну  теорію  права,  філософію  права,  а  та-
кож аналітичну філософію права приділено чимало уваги.  
У працях О. Баженової  [1], А. Дідікіна  [2], В. Дудченка 
[3],  Р.  Зимовця,  А.  Краєвського,  В.  Оглезнева  [4]  та  ін-
ших  зібрано достатньо  інформації  про життя,  біографію 
Г. Гарта, детально проаналізовано його науковий доробок, 
приділена  увага  як  загальним,  так  і  окремим  аспектам 
його творчості. У будь-якому разі Г. Гарт і його спадщина 
значно більше цікавлять дослідників, ніж спадщина його 
сучасника й колеги по Оксфорду, опонента по вже згаду-
ваній дискусії з приводу моральності права, представника 
американської школи права Лона Фуллера, якому в Україні 
не присвячено жодного фундаментального дослідження.
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Метою статті є огляд  інтерпретації Г. Гартом взаємо-
відносин права та моралі крізь призму дискусії  з Лоном 
Фуллером, а також окреслення його ролі в розвитку окре-
мих галузей юридичного знання. 

Герберт  Гарт  народився  в  одному  з  невеликих  міст 
Великої Британії в родині кравця. У молоді роки отримав 
добру освіту й мав значний успіх у вивченні античної кла-
сики та філософії, але надав перевагу праву і згодом був 
прийнятий до адвокатури. Працював баристером, а під час 
Другої Світової війни у британській контррозвідці. Після 
війни  викладав філософію  в  одному  з  коледжів  і  прово-
див  семінар  з  юридичної  й  моральної  відповідальності. 
У ранній період своєї наукової діяльності розробив метод 
філософсько-лінгвістичного аналізу, який використовував 
у  роботі  з юридичними  поняттями. Але  згодом,  як жар-
тома говорили сучасники, «продав філософію юристам».  
З 1952 року був обраний професором юриспруденції в Ок-
сфорді. Як пише Л. Фуллер у «Моралі права», суперечка 
між ним і Гартом розпочалася тоді, коли Г. Гарт опубліку-
вав свою Холмсівську лекцію, прочитану в Гарвардській 
школі права у квітні 1957 року, яка базувалася на захисті 
правового позитивізму від критики його Л. Фуллером та 
іншими авторами [5; 8]. У подальшому дебати відбулися 
на сторінках Harvard Law Review у кінці 50-х років мину-
лого століття, і, як зазначає В. Оглезнев, особистісне про-
тистояння між Гартом і Фуллером поступово було подола-
не, а в іронічних дискусіях теплота у взаєминах між ними 
була досягнута [4, с. 7]. Головним предметом дискусії, яка 
продовжилася в 60-х роках, було питання про моральність 
права. Характерно, що відносини між правом (законом) і 
мораллю Г. Гарт фактично перевів у площину зв’язку між 
законом і справедливістю [7, с. 132–139].

Звернення  до  питання  моральності  права  в  дискусії 
з  Г.  Гартом було  зумовлене  внутрішніми переконаннями  
Л. Фуллера щодо важливої ролі права в конструюванні со-
ціальних відносин, котрі визначаються певними цінностя-
ми й моральними орієнтирами, співвідносяться з добром 
і  злом.  Л.  Фуллер  був  вірним  комунікативному  підходу 
до права як співпраці громадян і розумів правову мораль 
у  контексті  загальних  правил  цієї  співпраці.  На  думку  
Л. Фуллера, моралі належить установити ці правила, які 
водночас  повинні  як  зобов’язувати  (мораль  обов’язку), 
так і надихати людину (мораль прагнення). Якщо позиція  
Л.  Фуллера  була  чіткою  (право  має  внутрішню  мораль-
ність), то ставлення Г. Гарта до питання співвідношення 
права й моралі було неоднозначним. Як припускає А. Ді-
дікін, Г. Гарту була властива «розмитість» у розумінні мо-
ралі, яку він пояснює тим, що Г. Гарт, судячи по всьому, не 
мав чіткого розуміння  її  (моралі) природи. Підтверджен-
ням  цієї  думки  є,  наприклад,  те, що  у  восьмому  розділі 
«Розуміння  права»  він  називає  справедливість  частиною 
моралі, а в дев’ятому – вже бачить її поза мораллю.

Нижче виділимо декілька важливих моментів, які ха-
рактеризують  позицію  Г.  Гарта  детальніше.  По-перше, 
як  зазначає О. Баженова,  заслугою Г. Гарта  є  подолання 
етичної нейтральності позитивістської філософії за раху-
нок звернення до питання співвідношення права й моралі 
як  аналогії  відмінностей  між  природним  правом  і  юри-
дичним позитивізмом [1, с. 60]. О. Баженова вважає, що 
ілюстрацією цього є обґрунтування Г. Гартом думки про 
мінімальний  зміст  природного  права,  необхідного  для 
оптимальної  дії  соціального  механізму,  який  би  забез-
печив людині,  як пише Г. Гарт,  «виживання». Для цього 
потрібні  універсальні  принципи  поведінки,  які,  вважав 
Г.  Гарт,  є  мінімальним  змістом  природного  права.  Для 
обґрунтування  цього  мінімуму  він  наводить  п’ять  трю-
їзмів,  найбільш  типових  для  природи  людини.  Зокрема, 
це – людська вразливість, приблизна рівність, обмежений 
альтруїзм, обмежені ресурси, обмежене розуміння та сила 
волі [7, с. 156]. Ці прості речі, на думку Г. Гарта, є ядром 
здорового глузду в доктрині природного права і слугують 

для розв’язання низки важливих юридичних питань. По-
друге, Г. Гарт поставив під сумнів деякі твердження про 
необхідний зв’язок між правом і мораллю, виходячи з того 
що право може  відповідати моралі  лише  в  рамках наяв-
ності  мінімального  змісту  природного  права,  але  зовсім 
не  обов’язково,  вважав  він,  моральні  цінності  матимуть 
більш  широке  застосування  в  праві  [7,  с.  184].  І,  наре-
шті, ключове питання, яке стало «яблуком розбрату» між 
Г. Гартом та Л. Фуллером: перший не  заперечував анти-
моральності нацистських законів, але все одно вважав їх 
правом, а тому недотримання цих законів для нього було 
результатом морального вибору, а не запереченням їх пра-
вового статусу. Л. Фуллер, навпаки, наполягав на тому, що 
ці закони від початку не були правом, адже не відповідали 
вимогам його внутрішньої моральності. Аморальні закони 
нацистського режиму, вважав він, не є законами як такими 
й тому недійсні. 

Як видно з дискусії, Л. Фуллер керувався не лише те-
орією, а й власними світоглядними переконаннями. Гарт-
теоретик більше розмірковував над тим, якого розуміння 
права варто в цьому випадку дотримуватися: більш широ-
кого, яке включає в себе несправедливі закони, відповід-
ні формальним критеріям дійсності,  або більш вузького, 
що виключає з права правила, які ображають моральність. 
Якщо обрати широке розуміння права, і це буде правиль-
ним,  як  уважав  Г.  Гарт,  то  в  його  рамках  можна  знайти 
можливість для вивчення будь-яких особливостей мораль-
но жахливих законів і громадської реакції на них, і цього 
буде достатньо, щоби додатково не звертатися до мораль-
них норм та оцінок [5, с. 123].

Підтвердженням  цієї  думки  є  приклад,  описаний  
Л. Фуллером у додатку до «Моралі права» й відомий під 
назвою «проблема злобливого донощика» [6, с. 225–232]. 
Ідеться  про  вибір,  який  мали  б  зробити  судді  в  постна-
цистській Німеччині щодо них (донощиків), з вини яких 
постраждали невинні люди в часи гітлерівського режиму. 
Звичайно, мораль однозначно вимагала покарання доно-
щиків, що, на думку Г. Гарта, було б порушенням прин-
ципу nulla poena sine lege (немає покарання без  закону), 
відповідно до якого суддя не повинен у таких або інших 
спірних питаннях апелювати до моральних вимог і тлума-
чити під їх впливом правову норму. 

По  ходу  дискусії  Г.  Гарт  зайняв  ще  більш  неприми-
ренну  позицію,  бо  вважав, що  суди  не  вправі  визнавати 
недійсними  гітлерівські  закони,  які  використовувалися 
донощиками, щоб позбутися незручних людей. Їм (судам) 
варто було чекати ретроактивного закону, замість того щоб 
на свій розсуд відмовляти в правовому статусі морально 
порочним  законам,  які,  однак,  задовольняли  всім  іншим 
формальним вимогам до законодавчих актів. Його думка 
така:  в  нацистській Німеччині  було  право,  хоча  це  було 
погане право. Л. Фуллер думав  інакше й категорично не 
приймав «імморальної моралі» Г. Гарта, яка не пов’язана 
з  правом,  і  «палко  та  емоційно  критикував  його, що,  як 
пишуть  коментатори,  зашкодило  його  власній  академіч-
ній репутації [2, с. 32]. Він наполягав на тому, що знева-
га  вимог  моральності  правового  порядку  призводить  до 
того, що  право  розглядається  як  даність  і  перестає  бути 
об’єктом людських прагнень. 

Л.  Фуллер  наполягав,  що  виникнення  багатьох  про-
блем,  властивих  будь-якій  правовій  системі,  які  набули 
катастрофічної  форми  в  нацистській  Німеччині,  було  б 
неможливо  в  країні,  де  «просто  право»  й  «гарне  право» 
були  б  результатом  спільних  людських  зусиль,  постійно 
оновлювалось  і  де юристи  були  б  зацікавлені  в  питанні 
«Що є гарним правом?» не менше, ніж у питанні «Що є 
правом?».

Підводячи підсумок дискусії між двома видатними пред-
ставниками  англо-американської  філософсько-правової 
думки Гербертом Гартом і Лоном Фуллером (у рамках цього 
матеріалу вона висвітлена лише частково) з приводу співвід-
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ношення права й моралі, наведемо думку одного  з дослід-
ників аналітичної філософії двадцятого століття, яку ми не 
поділяємо в тій частині, де йдеться про вирішальний вплив 
Г. Гарта на Л. Фуллера. «Завдяки впливу Гарта на Фуллера 
й переміщенню аналітичної методології в галузь юриспру-
денції, – пише А. Дідікін, – розподіл типів праворозуміння 
на легістське і природно-правове втрачає свою актуальність. 
В англо-американській філософії права з 50-х років XX сто-
ліття  з’являється  нове  інтеграційне  поняття,  що  об’єднує 
всі наявні теоретико-правові течії в одне ціле – в аналітичну 
юриспруденцію» [2, с. 33]. Виходячи зі змісту дискусії, а та-
кож зіставляючи відповідні погляди Г. Гарта й Л. Фуллера, 

ми дотримуємося думки, що під час дискусії відбувся взаєм-
ний і продуктивний обмін думками її учасників. Кожен із них 
зумів зберегти власне обличчя, своїми ідеями збагативши за-
гальну скарбницю філософсько-правової думки. 

Спільними  зусиллями Г.  Гарт  та Л. Фуллер  окресли-
ли  й  обговорили  надзвичайно  важливе  коло  проблем, 
актуальних до сьогодні,  а саме: 1) право є не статичним 
об’єктом дослідження, а процесом, що підлягає функціо-
нальному аналізу; 2) пізнання права неможливо поза мо-
ральним контекстом; 3) уявлення про право як сукупність 
владних приписів неповне, бо має збагачуватися співпра-
цею владних осіб і громадян.
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РЕЦЕНЗИЯ НА МОНОГРАФИЮ С.В. ОСАУЛЕНКО «ПРАВО НА СВОБОДУ ОБЪЕДИНЕНИЯ 
В ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ В УКРАИНЕ: КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ1»

Гараджаев Д.,
доктор юридических наук, доцент, судья

Конституционного Суда Азербайджанской Республики

1В  предисловии  к  рецензируемой  монографии  автор 
справедливо  отмечает,  что  в  юридической  литературе  в 
настоящее время достаточно мало исследований консти-
туционного  права  на  свободу  объединения  в  политичес-
кие партии в целом и данного конституционного права в 
контексте европейских стандартов в частности. Актуаль-
ность  обращения  при  исследовании  конституционного 
права  на  свободу  объединения  в  политические  партии  в 
Украине к  европейским стандартам С.В. Осауленко впо-
лне справедливо связывает с тем, что в настоящее время 
активные  процессы  европейской  интеграции,  несомнен-
но, требуют этого. 

Отдавая должное своим предшественникам, автор ре-
цензируемой  монографии  верно  отмечает,  что  до  сегод-
няшнего  дня  отсутствовали  комплексные  исследования 
конституционного права на свободу объединения в поли-
тические партии в Украине. Труд С.В. Осауленко вполне 
может претендовать на публикацию, в значительной мере 
восполняющую данный пробел.

В  книге  привлекает  внимание  целый  ряд  положи- 
тельных  качеств.  Прежде  всего,  следует  отметить  по-
следовательность изложения материала. Автор начинает 
исследование  проблем  с  теоретической  базы  изучения 
конституционного  права  на  свободу  объединения  в  по-
литические  партии  в  Украине  (раздел  1),  затем  харак-
теризует  наиболее  важную  методологическую  основу 
исследования – аксиологический подход (раздел 2). В сле-
дующем, третьем разделе С.В. Осауленко последователь-
но  излагает  характеристику  выделенных  ею  элементов 
конституционного права на свободу объединения в поли-
тические партии в Украине: объекта, субъектов, содержа-
ния,  а  также формулирует  авторское определение этого 
конституционного  права. Наконец,  в  четвертом  разделе 
размещен  критический  обзор  действующего  законода-
тельства Украины о конституционном праве на свободу 
объединения в политические партии и сформулированы 
предложения о внесении в некоторые акты изменений и 
дополнений,  получивших  теоретическое  обоснование  в 
предыдущем разделе. 

 Такая структура работы представляется оптимальной, 
позволившей автору в полной мере раскрыть содержание 
основных проблем,  возникающих  в  связи  с  реализацией 
конституционного  права  на  свободу  объединения  в  по-
литические  партии  в  Украине,  необходимость  решения 
которых  связана  с  дальнейшим  усовершенствованием 
нормативно-правовой регламентации этого субъективного 
права.

Учитывая,  что  автор  рецензии  –  Судья  Конститу-
ционного  Суда  Азербайджанской  Республики,  особый 
персональный  интерес  в  монографии  представляют 
рассуждения  С.В.  Осауленко  о  том,  что  органы  судеб-
ной  власти должны быть  выведены из-под  влияния по-
литических  партий,  а  судьи  должны  быть  политически 
нейтральными.  Учитывая,  что  С.В.  Осауленко  рассмо-
трела  эти  вопросы  на  материалах  Конституционного 
Суда Украины, хотелось бы полностью согласиться с ее 
выводами и подчеркнуть, что в современной юридичес-
1  Осауленко  С.В.  Право  на  свободу  об’єднання  у  політичні  партії  в  
Україні: конституційно-правовий аналіз : монографія. Одеса : Видавничий дім  
«Гельветика», 2018. 390 с.

кой литературе  в настоящее  время превалирует именно 
такая точка зрения. 

Так, характеризуя типичный орган конституционного 
контроля, созданный в соответствии с европейской моде-
лью, исследователи отмечают, что «обычно он формиру-
ется при участии разных ветвей власти (законодательной –  
парламента, исполнительной – президента), а также су-
дейского  корпуса  (высшего  совета  магистратуры  или 
аналогичных органов судебного руководства)» [1, c. 52]. 
И.В.  Гордеев  предлагает  осуществлять  формирование 
судейского  корпуса  органа  конституционного  контроля 
всеми ветвями власти в целях обеспечения политической 
нейтральности института [2, c. 151]. А.А. Клишас подчер-
кивает важность того, чтобы «максимальным образом не 
только исключить превалирование какой-либо ветви влас-
ти, но и избежать односторонней ориентации участников 
конституционного  контроля»  [3,  c.  148].  Н.В.  Витрук  
считал формирование органов конституционного контр-
оля в равных пропорциях тремя ветвями власти (главой 
государства,  парламентом  и  высшими  судебными  ин-
станциями  и  (или)  судейским  сообществом)  положи-
тельной  тенденцией.  По  его  мнению,  в  постсоветских 
государствах  это  в  большей  степени  обеспечивает  сба-
лансированность их состава и отвечает принципу разде-
ления властей [4, c. 192; 5]. К этой точке зрения присо-
единяется  и  К.М.  Худолей,  который  отметил,  что  «при 
назначении  судей  конституционных  судов должен быть 
использован  порядок,  обеспечивающий  баланс  вет-
вей  государственной  власти»  [6,  c.  75].  Характеризуя 
Конституционный Суд Украины, А.А. Стрижак отметил, 
что  он  «формируется  тремя  органами  государственной 
власти: Верховной Радой, Президентом и съездом судей 
по  равной  квоте.  Априори  такая  система  была  введена 
как  необходимое  условие  предотвращения  чрезмерного 
влияния  одного  института  власти  на формирование  со-
става органа конституционной юрисдикции» [7, c. 35].

В юридической литературе существуют и иные мне-
ния. В частности, С. Мищенко пишет: «Судьи должны 
избираться специальным органом, равно отдаленным от 
законодательной  и  исполнительной  ветвей  власти. Са-
мое главное, чтобы при избрании судей не применялся 
«принцип  вассалитета»,  который  существенно  снижа-
ет  гарантии  независимости  и  вносит  нестабильность 
в  работу»  [8,  c.  312–313;  9].  Следует  отметить,  что 
подобные  рекомендации  формулируются  значительно 
реже противоположных. 

Приведенные  выше  рассуждения  не  являются  кри-
тикой исследования С.В. Осауленко, они направлены на 
продолжение научной дискуссии по важным вопросам, 
затронутым ею в работе. 

В  заключение  отметим,  что монографию С.В. Оса-
уленко отличает обстоятельность и убедительность из-
ложения,  весомый  научный  аппарат,  в  ней  содержатся 
важные  научные  выводы,  которым  присущи  элементы 
научной новизны разных уровней.

Рецензируемое  исследование,  несомненно,  может 
быть  полезным  не  только  теоретикам  права  и  специа-
листам в области конституционного права, но и практи-
кам-правоприменителям.
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ДОКТРИНАЛЬНА РОЗРОБКА СУТНОСТЕЙ ДЕРЖАВНО-ПРАВОВИХ ІДЕЙ 
У КОНЦЕПЦІЇ ВІДКРИТОГО СУСПІЛЬСТВА КАРЛА ПОППЕРА 

(РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ О.Л. МАКАРЕНКОВА «ДЕРЖАВНО-ПРАВОВІ ІДЕЇ 
В КОНЦЕПЦІЇ ВІДКРИТОГО СУСПІЛЬСТВА КАРЛА ПОППЕРА»)1

Фальковський А.О.,
кандидат юридичних наук,

доцент кафедри державознавства і права
Одеського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України

1Виконане  О.Л.  Макаренковим  монографічне  дослі-
дження за темою «Державно-правові ідеї в концепції від-
критого  суспільства Карла Поппера» на часі. Українське 
суспільство  продовжує  свою  боротьбу  за  утвердження 
у  своїх  практиках  системи  тих  ідей,  понять,  концепцій, 
вчень,  теорій,  що  спроможні  забезпечити  йому  сталий 
прогрес. У  низці  розвинених  держав  світу  відбуваються 
безперервні процеси вирішення проблем з утвердження і 
розвитку  інститутів  громадянського  суспільства,  що  ви-
магають  належної  теоретичної  розробки  його  основних 
елементів, зокрема і за рахунок цієї монографії, де подано 
концептуальне  бачення  інтерпретації  основних  підходів 
до вирішення зазначених питань.

За термінологією К. Поппера, яка отримала достатньо 
ґрунтовний розвиток у працях  і  громадянських позиціях 
його  послідовників  (Ф. Хайєк, Дж. Сорос, А. Моріта  та 
ін.), саме слово «відкритість» – найбільш вдале для марку-
вання якостей людської свідомості і відповідних структур 
соціальної системи, які генерують, сприймають, поширю-
ють та впроваджують думки, зазначеної якості. При цьому 
темпорально перебіг таких процесів відбувається перма-
нентно своєчасно. Врахуємо також, що успішний соціаль-
ний поступ кожної нації нині сполучено з усвідомленням 
природи об’єктивно наявних і відчутно стійких тенденцій 
подальшого  стиснення  часу  і  пришвидшення  оновлення 
наукових  знань,  об’єднання  сфер  життя  націй  та  поси-
лення  глобалізаційних  процесів,  знецінення  людського 
капіталу  молодого  покоління  в  низці  країн  світу,  нових 
небезпек  для  загальнолюдських  цінностей,  та  ін.  Тому 
теоретичні  дослідження,  які  виконані  автором  роботи, 
корисні і потрібні сучасному суспільству, що намагається 
через  органи  публічної  влади,  інститути  громадянського 
суспільства  і право відтворювати  і розвивати життя най-
вищих цивілізаційних стандартів. 

Ґрунтовним у монографії стало розгортання держав-
но-правових ідей Карла Поппера як за усталеними в те-
1 Макаренков О.Л. Державно-правові  ідеї  в  концепції  відкритого  суспільства 
Карла Поппера  : монографія.  Запоріжжя  :  Запорізький національний універ-
ситет, 2017. 236 с.

орії  права  концепціями  праворозуміння,  так  і  відповід-
но  до  гносеологічних  підстав  відкритості  суспільства. 
Здійснене автором відображення змісту та природи осно-
воположних  категорій  і  концептів  концепції  відкритого 
суспільства,  їх  ознак  і  взаємозв’язків  між  ними  дозво-
лило визначити місце його думок у парадигмі наукового 
осмислення наявних теорій верховенства права людини 
та  її  свободи,  громадянського  суспільства  та  правової 
держави,  глобалізації  та  глокалізації  правових  систем 
тощо. Зокрема, відкритість суспільства в К. Поппера не 
являє  собою  гласність,  не  може  бути  частиною  реаль-
ності без права, яке через духовність людини та примус 
держави  виявляє  свій  загальнообов’язковий характер,  а 
також  виявляє  низку  інших  специфічних  для  заданого 
контексту рис.

Автор достатньо ґрунтовно розкрив поставлені перед 
ним  завдання  і  досягнув  результатів,  які  відзначаються 
науковою  новизною  і  полягають:  у  розкритті  основних 
державно-правових  категорій  концепції  відкритого  сус-
пільства  та  державно-правових  системотворчих  зв’язків 
крізь  призму  природно-правового,  позитивістського  та 
інтегрального  праворозуміння;  у  визначенні  сутності  та 
змісту  державно-правових  ідей  попперівської  концепції 
відкритого  суспільства  (верховенства  права  і  свободи, 
ефективності діяльності публічної  влади та нормативно-
го закріплення правових гарантій відкритості суспільства, 
утвердження  загальнолюдських  цінностей  у  діяльності 
суб’єктів  права,  оптимального  поєднання  в  чинних  пра-
вилах  поведінки  інтересів  індивіда  і  колективу  людей, 
соціальної справедливості і рівноправності тощо); у вста-
новленні системи гарантій реалізації державно-правових 
ідей концепції відкритого суспільства в зарубіжних краї-
нах та в Україні, що мають бути закріплені на найвищо-
му юридичному рівні  і спрямовані на забезпечення прав 
і свобод (у першу чергу особистих і політичних), розкри-
вати потенціал кожної людини. Авторська спроба встано-
вити кореляцію між окремими типами праворозуміння й 
складовими частинами попперівської концепції відкрито-
го суспільства викликає науковий інтерес та являє собою 
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можливості  подальшого  розроблення  проблематики,  яка 
досліджується. 

Із-поміж  недоліків  монографічного  дослідження,  які 
не впливають на якість роботи, можна відзначити певну 
абстрактність висловлених ідей, які вимагають ширшого 
ілюстративного  матеріалу  з  практики  суспільного  будів-
ництва країн світу. Також додаткового теоретичного роз-
гортання  потребують  напрями  реформування  правової 
системи відкритого суспільства. 

Отже, теоретична модель відкритого суспільства ста-
ла органічним розвитком правової думки кінця ХХ ст.  і 
практичним  орієнтиром  ХХІ  ст.  Досліджені  ідеї  зазна-
ченої  вище  попперівської  концепції  корелюють  із  пер-
спективними  теоріями  соціальної  держави,  соціально 
орієнтованої регульованої ринкової економіки, духовної 
самоідентичності і культурного взаємозбагачення (акуль-
турації) націй, єдності  і доступності  інформаційних ре-
сурсів  тощо. У цьому  зв’язку  створена  та  опублікована 
О.Л. Макаренковим монографія  являє  собою  виключно 
цінне наукове дослідження з теорії права, політичних та 
правових учень. Вона актуальна для вивчення і застосу-

вання як у науці, так  і на практиці державно-правового 
будівництва будь-якої країни нашого світу. Зокрема,  за-
вдяки таким працям транзитивність України та інших по-
дібних до неї держав має більші шанси перетворитись на 
відкритість до прогресу, ніж перехід до тоталітарних або 
інших форм розкладання  соціального життя  і  занепаду. 
Робота  оригінальна  за  змістом  (аналогічних  за  обсягом 
теоретичного обґрунтування досліджень у  сфері право-
вої науки немає), тривалістю виконання (більше восьми 
років), логікою синтезування і побудови думок (вдалося 
уникнути апологетики, виявити загальноправові зв’язки 
в досліджуваній концепції та ілюструвати їх прикладами 
з вітчизняної практики державно-правового будівництва 
тощо),  результатами  соціологічних  досліджень  (опиту-
вання експертів 2010, 2012 роки). Монографія унікальна 
за  критерієм доступності до ознайомлення  з  її  анотаці-
єю для  носіїв  німецької,  англійської,  іспанської,  італій-
ської,  французької,  азербайджанської,  суахілі,  луг  ан-
дійської мов, що стало практичним кроком втілення ідеї  
відкритості поширення отриманих автором наукових ре-
зультатів.
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