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РОЗДІЛ 1 
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРжАВи І ПРАВА; 

ІСТОРІЯ ПОЛІТиЧНих І ПРАВОВих УЧЕНь

УДК 340.12

СУБ’ЄКТиВНиЙ ВиМІР РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ ЛЮДиНи

SuBJECTIVE dIMENSION Of ThE rEaLIZaTION Of huMaN rIghTS

Братасюк М.Г.,
доктор філософських наук, професор,

професор кафедри філософії
Львівського національного університету імені Івана Франка

У статті висвітлюється суб’єктивний вимір реалізації права. У легістському трактуванні реалізації права людині та її суб’єктивному 
світу в цьому процесі відводиться небагато місця, бо центральне місце тут належить державі. На противагу цій позиції в контексті 
сучасного європейського правового мислення реалізація права є суб’єктивно наповненою. Весь цей процес є духовно-душевною, інте-
лектуально-психологічною напругою. Оскільки право втілює характерні антропологічні риси, то його здійснення є відображенням різних 
антропологічних характеристик.

Реалізація права є складним і багатогранним комплексним процесом, здійснення якого передбачає низку передумов, поза якими здій-
снення права є неможливим. Ідеться про певний рівень зрілості людини як соціокультурної істоти. Реалізація права – це процес об’єктивації 
низки ідеальних смислів, які є водночас загальнолюдськими цінностями. Людина має сягнути такого рівня духовно-культурного розвитку, на 
якому вона відчує потребу в праві, в тих цінностях, які складають його суть, прагнення його опредметнити у власному бутті. У реалізації права 
присутні людська воля, розум, потреби, інтереси, ціннісні орієнтації, світоглядні установки, відчуття, сприйняття, уява тощо. Особливо зна-
чущими в правореалізації є ціннісні установки людини. З них розпочинається цей процес. У статті підкреслюється, що правореалізація не є 
винятково раціональним процесом, як наголошує легістська доктрина. Реалізація права часто розпочинається як спонтанне і неусвідомлене 
прагнення індивіда бути у праві. Поволі цей процес відчуття потреби в праві переростає в усвідомлений і раціональний пріоритет.

Велике значення в реалізації права належить такому чиннику, як сучасне правове мислення, зокрема таким його рисам, як критич-
ність та цілісність. Саме завдяки такому мисленню індивід спроможний бачити і позитиви, і негативи своєї реалізації права, а також 
передбачати наслідки своїх намагань здійснити право. Саме такого мислення дуже не вистачає сучасним українцям. Очевидно, що в 
цьому сенсі у наших науковців є велике поле для досліджень.

Ключові слова: право, реалізація права, суб’єкт права, смисли права, антропологічні характеристики, суб’єктивний чинник, загаль-
нолюдські цінності, правове мислення.

The article covers the subjective dimension of the exercise of law. In the legalistic interpretation of the realization of law, of man and 
his subjective world, very little space is allocated in this process, since the central place here belongs to the state. Contrary to this view, in 
the context of modern European legal thinking, the implementation of law is subjectively fulfilling. This whole process is a spiritual-mental, 
intellectual-psychological strain. As law embodies the characteristic anthropological features, so its implementation is a reflection of the diverse 
anthropological characteristics.

The exercise of law is a complex, multifaceted, complex process, the exercise of which involves a number of preconditions beyond which 
the exercise of rights is impossible. It is first of all about a certain level of human maturity as a socio-cultural being. The realization of law is a 
process of objectification of a number of ideal meanings that are at the same time universal values. A person must reach such a level of spiritual 
and cultural development, on which he feels the need for law, in the values that make up his essence, the desire to subject him to his own life. 
There are human will, reason, needs, interests, values, attitudes, feelings, perception, imagination, etc. in the realization of the right. Particularly 
significant are in the right realization of human value installations. They begin this process. The article emphasizes that the right of implementation 
is not an exceptionally rational process, as the doctrine emphasizes. The realization of the right often begins as a spontaneous lack of awareness 
of the individual’s desire to be right. Slowly, this process of sense of need for law develops into a conscious rational one.

Of great importance in the exercise of law belongs to such a factor as modern legal thinking, in particular such features as criticality and 
integrity. It is through such thinking that the individual is able to see both the positives and negatives of his exercise of the right, as well as 
anticipate the consequences of his efforts to exercise the right. This is the kind of thinking that is lacking in modern Ukrainians. Obviously, in this 
sense, our scientists have a large field of research

Key words: law, realization of law, subject of law, meanings of law, anthropological characteristics, subjective factor, common human values, 
legal thinking.

Постановка проблеми. Реалізація права є і залишати-
меться  однією  із  найважливіших  філософсько-правових 
проблем, оскільки вона стосується становлення людини, 
її  ствердження,  самоздійснення,  самореалізації.  Ця  про-
блема  актуальна  загалом  для  сучасного  світу,  в  якому 
порушення  прав  людини  та  відсутність  умов  для  забез-
печення  їх реалізації  є масовими та  типовими явищами. 
Особливо  актуальною є ця проблема для  сучасної Укра-
їни, де майже за тридцять років незалежності так і не було 
створено ефективного механізму реалізації прав людини, 
а  їх  порушення  стало  тотальним.  Ця  проблема  зумов-
лена  як  об’єктивними,  так  і  суб’єктивними  чинниками. 
Оскільки  реалізація  права  є  життєво  важливим  чинни-
ком для кожного індивіда, безпосередньо впливає на його 
буття, дослідження різних аспектів цієї проблеми нині не 
може не бути актуальним.

Аналіз останніх статей та публікацій.  Різні  аспекти 
цієї  проблеми  знайшли  своє  відображення  в  наукових 
розробках  Л.  Авраменко  [1],  М.  Братасюк  [2],  В.  Думи 
[3], О.  Зайчука  [4;  5], Н. Жильнікової  [6], А. Колодія  [7], 
А.  Олійника  [7],  Н.  Оніщенко  [4;  5],  О.  Осауленка  [8], 
Ю. Пацурківського  [9], О. Петришина  [1], М. Попадинця 
[10], П. Рабіновича [11], В. Сущенка [12], В. Цвіка [1] та ін. 
Зазвичай ця проблема потрапляє в поле зору представників 
теоретико-правової науки і розглядається з позицій легіст-
сько-позитивістського підходу. Однією із особливостей роз-
гляду реалізації права в цьому контексті є мінімальна увага 
до антропологічного виміру, тобто до участі суб’єктивного 
духовно-душевного  чинника  в  правореалізаційній  діяль-
ності.  Державоцентристська  спрямованість  легістсько-
позитивістської парадигми у праві зумовлює акцентування 
загалом  на  об’єктивному  вимірі  правореалізації,  тому 
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інтенсифікувати висвітлення суб’єктивного виміру в цьому 
процесі нині на часі.

Мета статті – на основі аналізу наукових джерел роз-
крити  роль  та  значення  суб’єктивного  виміру  в  процесі 
реалізації прав людини.

Виклад основного матеріалу. Реалізація  права  –  це 
не  просто  втілення  в життя  норм  позитивного  права,  як 
пишуть науковці, збіднюючи цей елемент правової реаль-
ності,  нівелюючи  його  гуманістичний  вимір.  Реалізація 
права  виконує  надзвичайно  важливу  функцію  в  люд-
ському  бутті  –  функцію  людинотворення.  Що  повніше 
і  всебічніше  здійснюється  реалізація  невідчужуваних 
природних  прав  людини,  то  більше  шансів  має  індивід 
для  свого  самоствердження,  кращими  є  засади  для фор-
мування  його  як  зрілої  людини-особистості. Мета  права 
полягає в тому, щоб забезпечити людині повноцінне само-
здійснення,  допомогти  їй  максимально  повно  відбутися 
як  особистості  і  зрілому  суб’єктові  права  [13]. Долаючи 
недоліки  легістсько-позитивістського  трактування  реа-
лізації права, українські автори Ю. Білас  [14], М. Брата-
сюк, Н. Жильнікова, М. Попадинець та ін. з позицій уже 
юснатуралістичного  його  розуміння  прагнуть  показати, 
наскільки в антропологічно-суб’єктивному плані реаліза-
ція права є складною і багатогранною.

Реалізація  права  не  може  вичерпуватися  реалізацією 
норм лише позитивного права, оскільки право існує в різ-
них  формах,  а  не  лише  у  формі  закону.  Реалізованими 
мають  бути  всі  форми  права,  оскільки  вони  втілюють 
і  виражають  ідею  права  як  рівний  масштаб,  рівну  міру 
справедливості,  добра,  свободи,  поваги  до  людської  гід-
ності, спільного блага тощо. Право існує у різних формах, 
щоб бути втіленим в життя. Без цього втілення не може 
бути повноцінного людського буття.

Реалізація права – це завжди людська діяльність, тому 
цей  процес  несе  на  собі  відбиток  тих  антропологічних 
характеристик, які є невід’ємними від людини. Право реа-
лізація  наскрізь  гуманістична. Людина-особистість  –  це 
феномен,  як  стверджують  сучасні  людинознавці  та пра-
вознавці, а тому право у всіх можливих проявах, що без-
ліччю  ниток  пов’язані  з  людиною,  теж  феноменальне. 
Правореалізація  це  –  процес,  зміни,  трансформація, 
незавершеність,  розвиток.  У  ній  присутнє  матеріальне 
і духовне, раціональне й ірраціональне. Це воля і почут-
тєва  компонента. Це  творчість,  уява,  проєктування,  від-
критість  новаціям  тощо,  бо  такою  є  людина.  Перебува-
ючи у постійних змінах  і розвитку, право просвічується 
крізь  цю  плинність  як  усталене,  повторюване. Це  уста-
лене, мабуть, і буде складати те сутнісне, визначальне, що 
робить право правом.

Коли людина каже: «я маю право», це означає, що вона 
може самовизначатися, робити вільний вибір, який є жит-
тєво  необхідним для  кожного  із  нас. Суб’єкт  права  –  це 
вільна  особистість,  що  втілює  принципи  права  в  межах 
індивідуальної свободи засобами здійснення індивідуаль-
ної свободи. Поза свободою права не буває, хоча  закони 
можливі,  але  тоді  вони  не  можуть  належати  до  імперії 
права (Р. Дворкін). Усі принципи права «пронизані ідеєю 
самоцінності та автономії людини», – слушно підкреслює 
А. Колодій [15].

Відомо, що норми права набувають реального виміру, 
коли вони втілюються в життя у свідомо-вольовій діяль-
ності людей [16]. А. Шопенгауер, розвиваючи вчення про 
світову  Волю,  яка  править  світом,  наголошував  на  ідеї, 
що право  є  втіленням волі.  Ідеалом людини у Ф. Ніцше 
витупає  сильна,  розвинена,  впевнена  в  собі  особистість, 
яка прагне волі до влади. Реалізована воля до влади (або 
воля до життя) (Ніцше мовить про право сильної людини, 
адже  слабкі  його  позбавлені,  вони  безправні.  Справді, 
воля  особистості  є  субстанцією  правовідносин,  які 
є  однією  із форм буття права) – це  здатність людини до 
вибору мети,  цілі,  діяльності  і  внутрішніх  зусиль,  необ-

хідних для досягнення мети. Воля – специфічний акт, що 
не  зводиться  до  свідомості,  ідеальності  як  такої.  Воля 
об’єктивується, опредметнюється, транслюється із потен-
ційної  ідеальності  в  реальну  дійсність.  Вона  водночас 
і раціональна, і ірраціональна. Основним у вольовому акті 
є усвідомлення ціннісної характеристики мети дії, діяль-
нісного  акту.  Воля  особливо  значима  тоді,  коли  людина 
опиняється в ситуації, в якій переважає не «я хочу», а «так 
треба», «я зобов’язаний».

Ідею волі як смислової риси права розвивав М. Бер-
дяєв,  який  акцентував  на  проблемі  одухотвореної  волі, 
поза  якою  право  неможливе.  «Непросвітлена  духом 
воля,  –  писав  М.  Бердяєв,  –  творить  царство  Кесаря, 
де  зазнає  утисків  свобода,  здійснюється  насильницьке 
управління людьми, стверджуються тоталітаризм і авто-
ритаризм, тобто панує світ рабства і несвободи» [17]. Він 
писав, що індивід керується просто волею, а особистість 
цього дозволити собі не може, бо особистість – це само-
цінність і самоціль, і відношення особистості до особис-
тості  не може бути відношенням  засобу до цілі,  бо  все, 
що  принижує  людину,  принижує  і  Бога.  Він  назвав  два 
шляхи  виходу  людини  із  замкнутої  суб’єктивності.  Це 
шлях об’єктивації, тобто вихід у суспільство з інституці-
ями і нормами (шлях втрати особистості, на думку мис-
лителя,  –  це  потрапляння  людини  у  світ  зла  і  рабства). 
Інший шлях – духовний, тобто реалізація особистісного 
у людині, шлях самовизначення, трансцендування, пере-
хід  до  транссуб’єктивного  (до  екзистенціальної  зустрічі 
з Богом,  з  іншою людиною, до  екзистенціально-особис-
тісного  спілкування).  «В об’єктивації  людина перебуває 
під  владою  детермінації,  тобто  в  царстві  безособистіс-
ного,  а  в  трансцендуванні  людина  перебуває  в  царстві 
свободи», – писав він [17, с. 15–17].

Правореалізація – це плід окультуреного дерева. Вона 
можливе лише в середовищі духовних людей, тобто осо-
бистостей  у  Бердяєвському  розумінні.  Правореалізація 
можлива  лише  як  втілення  волі,  що  є  духовною  силою. 
Ці  міркування  філософа  дають  нам  ключ  до  розмеж-
ування  понять  «правореалізація»,  «законореалізація», 
«псевдоправореалізація», до розуміння правореалізації як 
духовно-культурного феномену, що  твориться  не  просто 
людьми  як  суспільними  істотами,  а  духовними  людьми, 
тобто  людьми  духовно  зрілими,  окультуреними.  Лише 
сягнувши певного рівня, ставши на шлях культури і духо-
вності,  людство  стане  на  шлях  творення  та  здійснення 
права  як форми  буття  свободи,  вираження  загальнолюд-
ських  принципів  тощо.  Особистість  постає  істинним 
образом права, тобто є тією визначальною ідеєю для його 
розвитку,  яку  право  прагне  втілити,  яка  безпосередньо 
обґрунтовує його [18, с. 251–252].

Право,  маючи  витоки  в  людині,  є  духовним  фено-
меном, що  утримує  в  собі  духовну  сутність.  «Підґрунтя 
права, – писав Гегель, – це загалом духовне, а його най-
ближче місце й висхідна точка – це воля, яка вільна. Тому 
її  субстанцію  й  визначення  становить  свобода.  Система 
права  –  це  царство  здійсненої  свободи,  світ Духу,  поро-
джений ним самим» [19, с. 24]. Мислитель наголошував, 
що воля без свободи – це порожнє місце. Свобода дійсна 
лише як воля, як суб’єкт. Для Гегеля воля є особливим мис-
ленням, що трансформує себе в буття як прагнення надати 
собі буття. Кожна людина – це «я», що прямує від розмитої 
невизначеності до розрізнення, відмінності, визначеності 
стосовно всього іншого. Суб’єктивна воля – це повернена 
до  загальності одиничність, особливість самовизначення 
«я». Кожна людина – це і є одиничність, самовизначеність, 
що  водночас  залишається  в  своїй  тотожності  з  собою 
й у загальності. Свобода полягає в тому, щоб хотіти, праг-
нути визначення, але в ньому бути в собі й знову поверта-
тися в загальне [19].

Людина  стає  тим,  чим  вона  себе  зробить,  отже,  спо-
чатку  вона  є  проєктом,  який  переживається  суб’єктивно 
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(Ж.-П. Сартр). Живучи власним життям, людина сама себе 
вибирає, а вибираючи, творить загальне, загальнолюдське. 
Однак це можливо за умови, що вона є духовною й куль-
турною істотою. Виходячи за межі самої себе і уловлюючи 
у зв’язку з цим певні об’єкти, людина перебуває весь час 
у центрі цього виходу поза себе. Отже, людина перебуває 
у  ситуації  самотворення,  самоздійснення.  Її  буття  вза-
галі  –  це  буття  вільної  волі,  а  в  цьому,  як  писав  Гегель, 
якраз  і  полягає  право. Отже,  право  –  це  взагалі  свобода 
у формі  ідеї [19, с. 43], яка об’єктивується, опредметню-
ється, реалізується, стає дійсністю.

Прагнучи свободи, людина пересвідчується, що її сво-
бода цілком залежна від свободи інших людей, а свобода 
інших залежна від її свободи. Тут постає проблема сваволі 
як нерозумної волі. Людина – істота суперечлива: то вона 
схильна до прояву розумної волі, то в такій же мірі схильна 
до прояву ірраціональної, грубої волі, необмеженої нічим. 
«<…> маючи можливість вибору, – писав Гегель, – я воло-
дію  сваволею,  яку  називають  свободою.  <...>  Звичайна 
людина  вважає  себе  вільною,  якщо  їй  дозволено  діяти 
свавільно, тоді як саме у сваволі криється причина несво-
боди»  [19,  с.  38]. Отже, свобода – це не просто вільний 
вибір в будь-якому напрямку, а розумний вибір, моральний 
вибір, здійснюваний людиною як культурною істотою на 
засадах рівної міри справедливості, добра, істини, спіль-
ного блага тощо.  Воля  –  це  потяги,  схильності  різного 
плану, в т. ч.  і природного, але людська думка має владу 
над природною силою потягу, оскільки вона вже не задо-
вольняється  миттєвим  щастям,  а  вимагає  його  повноти 
[19,  с.  38]. Отже,  людська  свобода має  бути  обмеженою 
в ім’я загального блага. З огляду на це В.С. Нерсесянц під-
креслює, що  свобода  не  приходить  до  людей  оголеною, 
такою нам вона лише видається. Насправді свобода прихо-
дить у світ і стверджується в ньому в невидимому, але міц-
ному одязі права. Це більш нудна матерія – правопорядок, 
дозволи  і  заборони,  правопорушення,  відповідальність  
і т. п. Але такою є дійсність свободи [14, с. 24].

Право як форма буття і вираження свободи не є стати-
кою, це нескінченний процес розгортання  і ствердження 
свободи  як  сутнісної  властивості. Право  як форма буття 
людських стосунків, впорядкована свобода, правове життя 
протистоїть  хаотичному,  неправовому  життю  людей, 
таким  стосункам,  де  свобода не  є  впорядкованою,  тобто 
існує без міри і масштабу, а є безмежною, тобто свавіллям. 
Окультурене суспільство не може дозволяти своїм грома-
дянам користуватися необмеженою свободою, тобто вести 
свавільно-нерозумний спосіб життя.

Правореалізація, як відомо, є раціональним процесом, 
бо  людська  діяльність,  як  правило,  здійснюється  з  вико-
ристанням раціонального мислення та низки  інших раці-
ональних  засобів. У  правореалізації  важливим  чинником 
є  гуманістичне  цілісне  правове  мислення.  Усвідомлення 
людиною важливості і необхідності для її буття права, його 
смислів та цінностей є неодмінною умовою правореаліза-
ції.  Цілісне  правове  мислення  передбачає  усвідомлення 
людиною наслідків своїх дій, цілісне бачення ситуації, при-
йняття відповідального рішення. Наукові джерела, зокрема 
теоретико-правові, наголошують на важливості для право-
реалізації законослухняності, водночас як, на наш погляд, 
значно важливішою в цьому сенсі є правосвідомість. Пра-
восвідомість  та  законослухняність  не  можна  ототожню-
вати, оскільки це такі ж різні категорії, як право та закон. 
Не всіляка законослухняна людина є правосвідомою. Саме 
законослухняні, але неправосвідомі люди стають соціаль-
ною базою всіляких недемократичних режимів.

Проте  реалізація  права  не  є  наскрізь  раціональним 
процесом. Реалізація права може починатися з неусвідом-
леного  відчуття  необхідності  права  в  людському  бутті. 
Екзистенціально-феноменологічний,  духовно-душевний 
вимір суб’єктивного світу людини може пронизувати весь 
процес  реалізації  права. Цей  процес  неможливо  мислити 

без почуття людської гідності, яка як багатогранна цінність 
людини глибоко пронизала весь зміст права і зумовлює його 
розвиток. Науковці зазначають, що ті риси, які характеризу-
ють та визначають  її, складають онтологічну основу прав 
і свобод людини, її правового статусу [20, с. 190]. Це сто-
сується не лише прав і свобод, а й процесу правореалізації. 
Реалізовуючи право, людина стверджує свою людську гід-
ність, формує своє особистісне «я». Слушно стверджується 
в наукових джерелах, що суворе право існує лише там, де 
кожній людині кредитується гідність особи [21, с. 122].

Про те, що право має відчутний душевно-психологічний 
вимір, писав свого часу Л. Петражицький [22]. Нині психо-
логічна наука успішно розвиває ці ідеї. Вся правореалізація 
є вираженням психологічної й духовно-душевної напруги.

Внутрішній світ людини як суб’єкта права має цінніс-
ний вимір. Справді, право існує як форма буття загально-
людських  цінностей.  Людство  у  процесі  свого  розвитку 
виробило систему цінностей. Право є засобом їх реалізації 
[23, с. 15]. Як наголошують науковці, ціннісні орієнтири 
виражають життєву  позицію  людини,  світоглядні  засади 
її діяльності, її моральні принципи. Реалізація права – це 
справа  особистісного  «я»  кожного.  Цінними  є  екзистен-
ціальні характеристики людини. Науковці підкреслюють, 
що в цінностях фіксується те,  із чим людина ототожнює 
себе в різних відношеннях [24].

Цінності  лежать  в  основі  людських  вчинків.  «Ціннос-
тями загалом все вимірюється в нинішньому світі», – писав 
Н. Неновськи [25]. «Особистість людини є її незалежністю 
від матеріального світу, який є матеріалом для роботи духу. 
Водночас  особистість  є  універсумом,  вона  наповнюється 
універсальним змістом», – писав М. Бердяєв [16, с. 21]. Цей 
універсальний зміст має ціннісний характер. Цінності в пра-
вореалізації спочатку інтуїтивно відчуваються, а згодом ста-
ють усвідомленою потребою суб’єкта права.

О.  Хеффе  вважав,  що  вимоги  особистої  справедли-
вості як моральної чесноти були виражені у формулі рим-
ського юриста Ульпіяна стосовно трьох основних припи-
сів права: “honeste vivere, alterum non laedere, suum cuigue 
tribuere” («чесно жити, не завдавати шкоди іншому, відда-
вати кожному належне» (Дигести, 1, 1, 10) [26]. Реалізація 
права – це ціннісно орієнтовані акти людини як суб’єкта 
права. Через них людина стверджує себе як зріла особис-
тість, повноцінний суб’єкт права, громадянин своєї країни 
і громадянин Всесвіту, як людина, яка несе в собі універ-
сальне, загальнолюдське. Б. Кістяківський писав, захища-
ючи людину від агресії держави, що особистості властива 
певна сфера самовираження і самовизначення, в яку дер-
жава не повинна втручатися. Однак держава зобов’язана 
забезпечити право на гідне людське існування, що перед-
бачає,  зокрема,  можливість  особистого  вдосконалення 
[27,  с.  237–269].  І  це  особисте  вдосконалення  людина 
здійснює, реалізовуючи право, втілюючи його в дійсності.

Висновок. Реалізація права як втілення в життя його 
ідеальних  смислових  характеристик,  які  є  водночас 
загальнолюдськими  цінностями,  є  складним  комплек-
сним процесом,  у  здійсненні  якого  суб’єктивний  і  духо-
вно-душевний вимір особистості  займає особливе місце. 
Легістсько-позитивістське  трактування  реалізації  права 
не  зосереджує  особливої  уваги  на  суб’єктивному  вимірі 
цього процесу,  оскільки  з  позицій цього підходу людині 
загалом  відводиться  роль  декларованого  суб’єкта  права. 
Насправді  ж  правореалізація  здійснюється  як  суцільна 
інтелектуально-психологічна,  духовно-душевна  напруга. 
У  цьому  процесі  в  якості  активних  чинників  виявляють 
себе  різні  суб’єктивні  характеристики  людини  –  раці-
ональне  та  ірраціональне,  воля  та  інтелект,  світоглядні 
установки,  ціннісні  орієнтації,  морально-етичні  риси, 
екзистенціально-феноменологічний  вимір  суб’єктивного 
світу  тощо.  З  огляду  на  це  нашим  науковцям  необхідно 
посилити увагу до розроблення цієї проблеми, що має як 
теоретичне, так і практичне значення.
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У статті розглянуто особливості політики ЗУНР щодо забезпечення національно-культурних потреб єврейської національної мен-
шини. Охарактеризовано ставлення єврейських політичних сил Східної Галичини до українського державотворення. Наголошено, що, 
незважаючи на короткий період державотворення на західноукраїнських землях і надзвичайну складність цього процесу, влада ЗУНР 
змогла приділити особливу увагу справам єврейської меншини. Навесні взаємини двох народів набрали нового змісту. 18 травня 1919 р. 
у Станіславі відбулись вибори до Єврейської Національної Ради. Результати цих виборів, а також поступлива політика української вла-
ди щодо єврейської національної меншини давали можливість сподіватись на політичне співробітництво між провідними державними 
інституціями обох народів. Українські політики з цього приводу зазначали, що єврейські політичні сили «хочуть вийти з нейтралітету і як 
окрема нація брати участь у будівництві української держави». 

 Наголошено на тому, що було розроблено і частково впроваджено в життя цілу низку законів і урядових постанов, спрямованих на розбудо-
ву єврейської громади Східної Галичини на засадах національно-культурної автономії, демократії і національного рівноправ’я. Серед них можна 
виділити: Закон про основи шкільництва, Закон про використання мови в діяльності органів державної влади, Закон про вибори до Сейму, інші 
правові акти, які створювали умови не лише для культурного, а й для політичного розвитку східногалицького єврейства.

 На жаль, керівники як єврейської, так і української громади не змогли знайти порозуміння між собою. Діалог між єврейством і укра-
їнськими політичними силами ускладнювала польсько-українська війна, яка, зрештою, і поклала край як українській державності на 
теренах Східної Галичини, так і надіям єврейства на національно-культурну автономію. Українсько-єврейський діалог не встиг набрати 
чітких обрисів. 

Разом із тим позиція уряду ЗУНР щодо єврейства є прикладом продуманої етнополітики, спрямованої на залучення національних 
меншин до процесу державотворення.

Ключові слова: Західноукраїнська Народна Республіка (ЗУНР), Східна Галичина, Українська Національна Рада, єврейська націо-
нальна меншина.

 
The article deals with the peculiarities of the ZUNR policy on providing national and cultural needs of the Jewish national minority. The attitude 

of the Jewish political forces of Eastern Galicia to the Ukrainian state formation is characterized. It was emphasized that, despite the short period 
of state formation in Western Ukrainian lands and the extraordinary complexity of this process, the ZUNR authorities were able to pay particular 
attention to the affairs of the Jewish minority. In the spring the relations between the two peoples gained new meaning. On May 18, 1919, 
elections to the Jewish National Council took place in Stanislav. The results of these elections, as well as the progressive policy of the Ukrainian 
authorities regarding the Jewish national minority, made it possible to hope for political cooperation between the leading state institutions of both 
peoples. Ukrainian politicians have said that the Jewish political forces “want to come out of neutrality and as a separate nation to participate in 
the construction of the Ukrainian state”.

It is emphasized that a number of laws and governmental regulations have been developed and implemented to build the Jewish community 
of Eastern Galicia on the basis of national and cultural autonomy, democracy and national equality. Among them are the Law on Fundamentals 
of Schooling, the Law on the Use of Language in the Activity of Public Authorities, the Law on the Elections to the Seimas, and other legal acts 
that created conditions not only for the cultural but also political development of East Galician Jewry.

Unfortunately, the leaders of both the Jewish and Ukrainian communities were unable to reach an understanding. The dialogue between 
Jewry and Ukrainian political forces was complicated by the Polish-Ukrainian war, which ultimately put an end to both Ukrainian statehood in 
Eastern Galicia and Jewish hopes for national and cultural autonomy. The Ukrainian-Jewish dialogue did not have a clear outline.

At the same time the ZUNR government’s position on Judaism is an example of thoughtful ethno-politics aimed at involving national minorities 
in the process of state formation.

Key words: Western Ukrainian People’s Republic (ZUNR), Eastern Galicia, Jewish Nation, Ukrainian National Council, Jewish National 
Minority.

Постановка проблеми та її актуальність. Сучасна 
Україна,  як  і  100  років  тому,  залишається  поліетнічною 
країною. Перед нашою державою, як і за доби Укранської 
революції,  стоїть  вкрай  важливе  завдання  –  досягнення 
взаєморозуміння  між  народами,  які  її  населяють.  Отже, 
досвід етнонаціональної політики української влади пері-
оду  революції  1917–1921  рр.  (у  тому  числі  й щодо  т.зв. 
«єврейського питання») потребує уважного вивчення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Етнонаці-
ональна  політика  українських  урядів  періоду  революції 

1917–1921  рр.  уже  давно  стала  предметом  досліджень 
українських  і  зарубіжних  учених.  Різні  аспекти  цього 
питання досліджували В. Гусєв, Б. Куцмані, М. Лазаревич, 
Ю. Нейман, В. Сергійчук, В. Устименко та інші науковці. 

Разом  із  тим  більшість  дослідників  зосереджуються 
на періоді Центральної Ради та Директорії УНР. Водночас 
політика  ЗУНР  щодо  єврейської  національної  меншини 
залишається менш дослідженою.

Західноукраїнська  Народна  Республіка  була  однією 
з  перших  держав,  яка  намагалася  впровадити  в  життя 
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ідею  єврейської  національно-персональної  автономії. 
Отже,  було  накопичено  вагомий  етнополітичний  досвід, 
вивчення якого і є метою нашого дослідження.

Для реалізації зазначеної мети ми ставили перед собою 
такі завдання:

–  проаналізувати політику ЗУНР щодо забезпечення 
національно-культурних потреб українського єврейства;

–  охарактеризувати  ставлення  єврейських  політич-
них  сил  Східної  Галичини  до  українського  державотво-
рення.

Виклад основного матеріалу.  Перша  спроба  право-
вого  регулювання  взаємин  між  українцями  і  представ-
никами  національних  меншин  Східної  Галичини,  серед 
яких єврейство завдяки своїй екстериторіальності завжди 
посідало окреме місце, припала на складний період укра-
їнського  державотворення  1918–1919  рр.  Її  провісником 
cтав з’їзд представників українських партій, що відбувся 
у  Львові  25  березня  1918  р.  за  ініціативою  Української 
парламентської  репрезентації.  Його  делегати  висловили 
прагнення  до  здобуття  державності,  а  водночас  заявили 
про визнання за всіма національними меншинами «повне 
забезпечення їх національної автономії та політичної рів-
ноправності» [6, с. 60]. 

Національне  питання  гостро  повстало  перед  створе-
ною в жовтні 1918 р. Українською Національною Радою, 
яка  очолила  національно-визвольний  рух  у  Галичині. 
В одній зі своїх перших постанов Українська Національна 
Рада підкреслила, що представникам будь-якої національ-
ності  і  віросповідання  надаються  і  гарантуються  «гро-
мадянська,  національна  і  віросповідна  рівноправність». 
Рада відмовилась від дискримінаційної практики Австро-
Угорщини, де євреїв вирізняли лише за віросповіданням, 
визнала їх окремою нацією, а також закликала національні 
меншини  делегувати  своїх  представників  до  її  складу 
«в  кількості,  відповідаючій  їхньому  числу  населення» 
[8,  с.  156].  Показово,  що  перші  декларації  нової  влади 
було надруковано не тільки українською та польською, а 
й мовою ідиш [11, с. 191].

Ухвала  Української  Національної  Ради  знайшла 
широке  відлуння  в  єврейській  громадській  думці:  «Зна-
ходимось  під  враженням  історичного  акта  –  деклара-
ції  української  конституанти  (Української  Національної 
Ради – автори). Вперше в Австрії держава бачить євреїв 
окремою  нацією»,  –  писав  наприкінці  жовтня  1918  р. 
єврейський часопис “Nowy Dziennik” [5, с. 11].

Незважаючи на схвалення перших політичних декла-
рацій  Української  Національної  Ради,  єврейські  полі-
тичні  сили  не  направили  до  її  складу  своїх  делегатів, 
а  натомість  розпочали  розбудову  власних  національ-
них  рад.  Лише  в  листопаді  1918  р.  вони  були  утворені 
в  Бориславі,  Дрогобичі,  Калуші, Надвірній,  Станіславі, 
Стрию, Тернополі, Чорткові та інших містах, а 20 листо-
пада того ж року представниками найбільших у Галичині 
партій  «Мізрахі»,  «Поалей-Ціон»,  «Загальні  сіоністи» 
та Єврейської  соціал-демократичної  партії  декларували 
утворення  Тимчасової  Єврейської  Національної  Ради 
Східної Галичини [4, с. 256]. Слід відзначити, що Уряд 
ЗУНР сприяв утворенню національних рад. Лідери ЗУНР 
розглядали  їх  як  прообрази  загальнонаціональних  гро-
мадських  організацій  національних  меншин,  через  які 
останні  мали  в  майбутньому  реалізувати  право  націо-
нально-культурної автономії [15].

Наступним кроком щодо забезпечення прав національ-
них меншин стало створення 18 листопада 1918 р. інсти-
туту  державних  секретарів  для  єврейських,  польських 
та  німецьких  справ  у  складі  уряду  ЗУНР.  За  кілька  днів 
до  цього,  13  листопада  1918  р., Українська Національна 
Рада  прийняла  «Тимчасовий  Основний  Закон»,  в  якому, 
крім іншого, містились і політичні гарантії національним 
меншинам.  У  ньому,  зокрема,  зазначалось:  «Українська 
Національна Рада виготовить конституцію для утворення 

цим  способом  держави  на  основі  загального,  рівного, 
таємного  і  безпосереднього  права  голосування  з  пропо-
рційним заступництвом і правом національно- культурної 
автономії для національних меншин» [8, с. 157]. Однак на 
заваді  безпосередньому  впровадженню  принципів  наці-
онально-персональної  автономії  національних  меншин 
стали,  з  одного  боку,  розгортання  польсько-української 
війни,  з  іншого  –  відсутність  правової  бази  подібного 
утворення. Не дивно, що наявну лакуну в законодавчому 
полі новоствореної держави спробували заповнити пред-
ставники національних меншин – делегати з’їзду Єврей-
ських національних рад.

З’їзд  Єврейських  національних  рад  відбувався 
18–20 грудня 1918 р. у Станіславі. Вироблена ним плат-
форма  передбачала  створення  громад  –легітимно  засно-
ваних  асоціацій,  що  мали  об’єднувати  представників 
єврейської нації, які мешкають в одній місцевості. Вищим 
органом  представництва  національної  меншини  мала 
стати  Національна  палата,  до  компетенції  якої  входило 
розв’язання проблем, пов’язаних із врегулюванням націо-
нально-політичних, культурних і релігійних справ євреїв. 
Загальнонаціональне  представництво  пропонувалось 
формувати шляхом проведення загальних, таємних вибо-
рів. Членами Національної палати пропонувалося вважати 
тих євреїв, що були б обрані до парламенту країни. Повно-
важення виконавчого органу Національної палати покла-
дались на Єврейську Національну Раду Східної Галичини. 
Поруч  із  крайовою  національною  радою  передбачалось 
утворення аналогічних інституцій на рівні повітів і окре-
мих міст [6, с. 60–61].

Сформульовані  на  з’їзді  положення  були  наприкінці 
того ж місяця передані до уряду і знайшли своє відобра-
ження в оприлюдненому 1 квітня 1919 р. розпорядженні, 
адресованому  українським  повітовим  комісарам.  Зміст 
цього документа зводився до трьох основних положень:

1)  не ставити перешкод для політичної організації євреїв;
2)  визначення  повноважень  місцевих  єврейських 

рад:  захист  прав  єврейської  громадськості,  виконання 
обов’язків,  які раніше належали до компетенції віроспо-
відних громад, оподаткування їхніх членів;

3)  підтвердження  повноваження  Єврейської  Націо-
нальної Ради Східної Галичини як вищої інституції авто-
номнії єврейського населення [6, с. 61–62].

Важливим кроком на шляху до запровадження в життя 
конкретних  механізмів  національно-персональної  авто-
номії  стала  розробка Українською Національною  Радою 
законопроєкту  про  вибори  до  Сейму  Західної  Області 
УНР. Згідно із законом про вибори до Сейму ЗОУНР від 
15 квітня 1919 р. національним меншинам, пропорційно 
до  їхньої  чисельності,  забезпечувалось  представництво 
в парламенті. На той час у ЗУНР 70% мешканців були укра-
їнцями, 15% – поляками, 12% – євреями і 3% – німцями. 
Виходячи з такого співвідношення, із 226 депутатів Сейму 
160 мали бути українцями, 33 – поляками, 27 – євреями  
і  6  –  німцями.  Депутатів  передбачалось  обирати 
у 12 виборчих округах. Для обирання депутатів – євреїв 
мало  бути  створено  п’ять  округів:  1)  Тернопіль,  Золо-
чів, Бережани – 6 місць у парламенті; 2) Самбір, Сянок,  
Перемишль  –  5  місць;  3)  Львів  –  7  місць;  4)  Станіслав, 
Стрий, Чортків – 7 місць; 5) Коломия – Буковина – 4 депу-
татські  мандати. За  депутатів  будь-якої  національності 
мали подавати  голоси  лише  виборці  однойменної  націо-
нальності. Активне виборче право надавалось громадянам 
з 20 років, пасивне – з 28. Голосування мало бути загаль-
ним,  безпосереднім,  рівним,  таємним  і  пропорційним 
[14, с. 183–185].

Принцип пропорційного представництва був застосо-
ваний і в розбудові судової влади краю. Згідно з ухвале-
ним 21 листопада 1918 р. Законом «Про тимчасову орга-
нізацію судів і влади судейської» зі 104 суддів окружних 
судів 17 мали бути євреями [14, с. 191–195].
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Узимку-навесні 1919 р. Українська Національна Рада 
ухвалила  й  інші  закони,  які  стали  вагомими  кроками  на 
шляху  практичного  втілення  засад  національно-пер-
сональної  автономії  в життя. Перший  з  них  –  закон про 
використання мови в діяльності органів державної влади. 
Визначивши статус української мови як державної, закон 
від 15 лютого 1919 р. стверджував: «Законно признаним 
національним меншинам полишається свобода уживання 
як усно, так і в письмах їх матірної мови в урядових зноси-
нах з державними властями і урядами, публічними інсти-
туціями і державними підприємствами». При цьому гро-
мадські установи мали надавати відповідь прохачеві його 
рідною мовою [13, с. 46].

Одночасно  залишалось  чинним  рішення Державного 
Секретаріату  від  10  листопада  1918  р.  про  необхідність 
публікації  законів,  урядових постанов  і  усіх  документів, 
що мають загальнодержавне значення, українською, поль-
ською, німецькою і єврейською мовами [14, с. 241–242].

Також було зроблено важливі кроки до розбудови наці-
ональних  шкіл.  Так,  закон  про  основи  шкільництва  від 
14  лютого  1919  р.  гарантував  національним  меншинам 
право  на  власні  школи,  для  цього  необхідно  було  лише 
зареєструватись  в  Секретарстві  освіти.  Досить  швидко 
виникли  єврейські  гімназії  в  Станіславі,  Стрию,  Терно-
полі та Коломиї [4, с. 257].

Розробку  нормативно-правової  бази  про  освіту  наці-
ональних  меншин  продовжило  розпорядження  Держав-
ного секретаріату освіти та віросповідань від 26 березня 
1919 р. щодо організації вивчення єврейської мови та істо-
рії ЗОУНР. Воно передбачало обов’язкове вивчення рідної 
мови в першому та другому класах тих середніх шкіл, де 
кількість  учнів  єврейської  національності  перевищувала 
половину їх загальної кількості. У наступні роки навчання 
дітей  у  таких  навчальних  закладах,  а  також  у  тих,  де 
кількість євреїв не сягала 50% учнівського загалу, дозво-
лялося  запровадження  вивчення  єврейської  мови  «як 
надобов’язкового  предмета»,  тобто  предмета  на  вибір 
учнів. Щодо історії єврейського народу, то згадане розпо-
рядження  визначало:  «науку  єврейської  історії,  як  тісно 
пов’язаної  з  наукою  мойсейової  релігії,  належить  поки 
що вести з наукою релігії  і на годинах, призначених для 
того предмета» [8, с. 63]. Розпорядженням цього ж секре-
таріату від 13 травня 1919 р. продовжено функціонування 
приватних курсів з вивчення єврейської мови. Те ж стосу-
валось і польської мови в середніх школах, якою і надалі 
певний час могли користуватися єврейські учні, якщо не 
розуміли української мови [9, с. 177]. 

Уряд ЗУНР активно боровся і з проявами антисемі-
тизму  серед  українського  загалу,  так  наприклад,  Дер-
жавним секретаріатом було видано декрет про заборону 
протиєврейської  агітації.  Після  погрому  в  Тернополі, 
який  відбувся  14  лютого  1919  р.,  трьох  погромників 
було  розстріляно.  Невдовзі  після  протиєврейських 
виступів  у  Станіславі  (березень  1919  р.)  Державний 
секретаріат на своєму засіданні 5 квітня 1919 р. ухвалив 
створити у своєму складі єврейський децернат, що мав 
стати на сторожі інтересів єврейського населення. Його 
склад передбачали сформувати з урахуванням кандида-
тур, запропонованих Єврейською Національною Радою 
[4, с. 258]. 

З  метою  захисту  єврейської  меншини  влада  ЗУНР 
також  надала  їй  право  створити  національну  міліцію. 
У  деяких  місцевостях,  зокрема  у  Львові  й  Тернополі,  її 
забезпечили озброєнням та амуніцією. Єврейську міліцію 
було організовано як поліційні відділи [10, с. 229].

Незважаючи  на  прагнення  українського  уряду  залу-
чити  шляхом  впровадження  гнучкої  національної  полі-
тики на свій бік єврейську громаду Галичини, вона обрала 
політику нейтралітету в конфлікті між українцями і поля-
ками. Вже 1 листопада 1918 р. представники єврейських 
партій у Львові утворили Єврейський комітет громадської 

безпеки, який у першій своїй відозві до одноплемінників 
схиляв їх до нейтралітету [2, с. 53]. 

Схожий зміст мала ухвала тимчасового комітету Ста-
ніславської  повітової  Єврейської  Національної  Ради  від 
4 листопада 1918 р.: «З народом українським і польським 
бажаємо  повної  згоди  на  основі  «рівні  з  рівними»  і  на 
порозумінню  у  всіх  справах,  які  всі  три  народи  спільно 
обходять. У спорі обох сих народів участи не беремо і при-
держуємося  совершенної  нейтральності.  Нашим  одино-
ким бажанням є щоби той нещасний край, який з причин 
війни так много страдав, знайшов у кінці спокій, щоби ми 
спільними силами вилічили рани, війною йому нанесені» 
[3, с. 21]. 

Звичайно, євреям не вдалося цілковито усунутись від 
збройної боротьби. Польські військові загони, що проти-
стояли українцям у Львові,  силоміць  залучали  євреїв  до 
війни, а у Збаражі, Зборові, Микулинцях, Озірній та інших 
місцевостях  їх  мобілізовували  до  Української  армії.  Це 
дало привід львівському комітету громадянської безпеки 
вдруге засвідчити свою позицію пасивного спостерігача. 
14 листопада 1918 р. з протестом проти таких дій висту-
пили  відомі  діячі  єврейського  національного  руху Юлій 
Айслер  та  Ізраель Вальдман. Однак  євреям  не  судилось 
уникнути кровопролиття [4, с. 256–258].

22 листопада 1918 р. одразу після оволодіння Львовом 
польські вояки влаштовують триденний погром. Сигналом 
до  початку  погрому  стало  роззброєння  єврейської  мілі-
ції – єдиних на той час захисників львівського єврейства. 
«У  Львові  почався  погром,  –  розповідав  член  єврейської 
ради  Й.  Тенненбаум,  що  мешкав  у  єврейському  кварталі 
міста. – … Три дні і три ночі несамовито шаліла польська 
вояччина в єврейському кварталі. Жорстоке дикунство тих 
солдатів переходило всі межі, вони калічили людей, наси-
лували жінок на очах дітей, а впертих чоловіків убивали. 
Мужчин, жінок  і  дітей  замикали  в  палаючих  хатах  і,  хто 
прибіг  рятувати  їх,  тих  стріляли  вартові,  що  блокували 
вулиці. Крамниці грабували, товари вантажили на військові 
авта й відвозили. Божниці руйнували. Святі релігійні книги 
(тора) дерли і кидали до каналів…» [4, с. 256–257]. Під час 
цього погрому, за підрахунками Я. Дашкевича, було вбито 
понад  150  євреїв,  пограбовано  понад  500  крамниць,  спа-
лено понад 50 три- і чотириповерхових будинків, розгром-
лено центральну синагогу – загалом постраждало близько 
7000 єврейських родин [7, с. 71].

Жахливі наслідки погрому змусили діячів єврейських 
партій  та кагалу утворити 28 листопада 1918 р. «Єврей-
ський комітет для допомоги жертвам безпорядків і погра-
бувань у листопаді 1918 р. у Львові» [4, с. 257]. Посильну 
матеріальну допомогу надала жертвам погрому  і україн-
ська  влада. Також відбулось  кілька  спільних українсько-
єврейських  мітингів  протесту  проти  погромів,  вчинених 
поляками, зокрема у Дрогобичі [5, с. 13].

Доля  багатьох  євреїв  –  вояків  УГА  була  трагічною. 
Командир  пробоєвого  куреня  лейтенант  С.  Ляймберг 
потрапив  у  польський  полон  і  там  загинув.  Близько 
десятка офіцерів єврейського куреню вже під час їх пере-
бування  у  складі  Червоної  Української  Галицької  Армії 
в березні 1920 р. були заарештовані радянськими карними 
органами. Деякі з них загинули на Соловецьких островах, 
решта  –  повернулась  до  окупованої  Польщею  Східної 
Галичини [7, с. 72].

Серед євреїв були симпатики української національної 
боротьби, які збирали ліки для вояків УГА, надавали зна-
чні  грошові  кошти українській  владі,  завдяки чому було 
розв’язано питання оплати за службу урядовцям і військо-
викам  [4,  с.  259].  Настав  час  коли  єврейське  населення 
почало сприймати українське військо як визволителів від 
польської влади з її погромами і дискримінацією. У цьому 
сенсі показовою є реакція євреїв Тернополя на звільнення 
їх  міста  від  поляків  16  червня  1919  р.,  описана  одним 
з  очевидців:  «Радість  і  ентузіазм  тернопільських  євреїв 
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у зв’язку з прибуттям наших військ були надзвичайними. 
Квіти до ніг, здравиці на честь військ нашого першого кор-
пусу, нашого уряду <…> лунали ще під звуки гарматних 
і  рушничних пострілів»  [5,  с.  14]. Така реакція не  вида-
ється дивною з огляду на той факт, що за весь період укра-
їнсько-польської  війни  на  території,  яку  контролювала 
українська  влада  і  УГА,  практично  не  було  єврейських 
погромів [12, с. 7].

Однак  політичний  курс  єврейських  загальнонаці-
ональних  органів  залишався  незмінним.  Його  підтвер-
див  установчий  з’їзд  Єврейської  Національної  Ради 
тієї частини Східної Галичини, яка була контрольована 
українськими  військами.  18  грудня  1918  р.  представ-
ники 22 єврейських рад проголосили: «У спорі між між 
поляками  і  русинами  залишаємось,  як  і  до  цього  часу, 
на  становищі  повного  нейтралітету».  Протягом  усього 
періоду існування ЗУНР офіційної зміни позиції Єврей-
ської Національної Ради з цього приводу так і не відбу-
лося. Не відіграла вирішальної ролі і відкрита підтримка 
українських  політичних  сил  з  боку  «Поалей  – Ціону», 
Бунду та ЄСДП [4, с. 257–259].

Навесні  1919  р.  взаємини  двох  народів  набрали 
нового  змісту.  18  травня  1919  р.  у  Станіславі  відбу-
лись вибори до Єврейської Національної Ради. Участь 
у  них  взяло  п’ять  партій:  Сіоністська,  «Мізрахі», 
«Поалей-Ціон»,  ЄСДП  та  «Фолькспортай».  Результати 
цих  виборів,  а  також  поступлива  політика  української 
влади  щодо  єврейської  національної  меншини  давали 
можливість  сподіватись  на  політичне  співробітництво 
між  провідними  державними  інституціями  обох  наро-
дів. Українські політики з цього приводу зазначали, що 
єврейські політичні сили «хочуть вийти з нейтралітету 
і як окрема нація брати участь у будівництві української 
держави» [4, с. 258–259].

Однак українсько-єврейський діалог не встиг набрати 
чітких обрисів. Українська Галицька Армія не витримала 
натиску польських військ і 16 липня 1919 р. відійшла на 
східний  берег  р.  Збруч,  залишивши  територію  Східної 
Галичини [1, с. 319]. Це поклало край як українській дер-
жавності на теренах Східної Галичини, так і надіям єврей-
ства на національно-культурну автономію. 

Висновки. Підбиваючи  підсумки  дослідженого 
питання,  можна  зробити  висновок,  що,  незважаючи  на 
короткий період державотворення на західноукраїнських 
землях  і  надзвичайну  складність  цього  процесу,  влада 
ЗУНР  змогла  приділити  особливу  увагу  справам  єврей-
ської меншини. Було розроблено і частково впроваджено 
в життя цілу низку законів і урядових постанов, спрямо-
ваних на розбудову єврейської громади Східної Галичини 
на  засадах  національно-культурної  автономії,  демократії 
і національного рівноправ’я. Серед них можна виділити: 
Закон  про  основи  шкільництва  від  14  лютого  1919  р., 
Закон  про  використання  мови  в  діяльності  органів  дер-
жавної влади від 15 лютого 1919 р., Закон про вибори до 
Сейму від 15 квітня 1919 р., інші правові акти, які створю-
вали умови не лише для культурного, а й для політичного 
розвитку східногалицького єврейства.

На  жаль,  керівники  як  єврейської,  так  і  української 
громади  не  змогли  знайти  порозуміння  між  собою.  Діа-
лог між єврейством  і українськими політичними силами 
ускладнювала  польсько-українська  війна,  яка,  зрештою, 
і  поклала  край  як  українській  державності  на  теренах 
Східної Галичини, так і надіям єврейства на національно-
культурну автономію. 

Разом  із  тим  позиція  уряду  ЗУНР  щодо  єврейства 
є  прикладом  продуманої  етнополітики,  спрямованої  на 
залучення  національних меншин  до  процесу  державот-
ворення.
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Стаття присвячена дослідженню правової площини розвитку електронного урядування. Висвітлено проблему розвитку електронного 
урядування. На основі здобутків вітчизняних та зарубіжних учених аналізується впровадження інноваційних технологій у сферу держав-
ного управління.

Метою дослідження є узагальнення положень щодо становлення й розвитку електронного урядування в зарубіжних країнах та фор-
мулювання пропозицій щодо перспектив його впровадження в Україні.

У статті розглянуто термін «Е-урядування», що використовується в науковій літературі та в законодавстві. Розглянуто та проаналі-
зовано моделі та досвід публічного управління розвитком е-урядування на прикладі зарубіжних країн, які розвивають е-урядування за 
ними. Також у статті проведено аналіз становлення й розвитку електронного урядування в Україні та проведено аналіз нормативно-пра-
вової основи е-урядування України.

Зазначено, що Єдиний вебпортал органів виконавчої влади України (https://www.kmu.gov.ua/ua) нині виконує переважно інформацій-
ну функцію. Визначено причини такого становища.

За результатами проведеного дослідження зроблено висновок, що система державного управління перебуває в стадії реформуван-
ня, що покликана викликами розвитку ІКТ сьогоднішнього часу. Обґрунтована необхідність продовжувати рухатися в напрямі розвитку 
інформаційного суспільства, подальшого поширення використання інформаційних технологій у життєдіяльності суспільства, узгодже-
ності дій та не відставання від світових темпів. Звернута увага щодо актуальності брати приклад з європейських країн, однак при цьому 
треба враховувати українську специфіку. Особливої уваги заслуговує структура управління англо-американської моделі е-урядування, а 
саме досвід Великобританії та її урядова структура – Government digital services

Для ефективного розвитку електронного урядування в Україні запропоновано: розробку та прийняття необхідного нормативно-пра-
вового забезпечення, що створить законодавчі засади запровадження єдиної уніфікованої системи публічних електронних реєстрів; 
розробку системи кроків для поглиблення двосторонньої електронної комунікації між громадянами та державою; впровадження єдиної 
онлайн-платформи стартапів для України; удосконалення системи ідентифікаційних карток (видача ID-карток із ЕЦП), а також зведення 
їх у єдиний державний реєстр.

Ключові слова: інформаційне суспільство, державне управління, інформаційні ресурси, інформаційно-комунікаційні технології, 
обмін інформацією, електронне управління, інформатизація державних органів, урядовий портал, вебпортал органів виконавчої влади.

The article is devoted to the study of the legal plane of e-government development. The problem of electronic management development is 
highlighted. Based on the achievements of domestic and foreign scientists, the article analyzes the introduction of innovative technologies in the 
sphere of public administration.

The purpose of the study is to summarize the provisions on the formation and development of e-governance in foreign countries and 
formulate proposals on the prospects for its implementation in Ukraine.

The article considers the term “e-management” used in the scientific literature and in legislation. The models and experience of public 
management of e-government development on the example of foreign countries that develop e-governance for them are considered and analyzed. 
The article also analyzes the formation and development of e-government in Ukraine and analyzes the legal framework of the e-government of 
Ukraine.

It is indicated that the Unified web portal of Executive authorities of Ukraine (https://www.kmu.gov.ua/ua) today performs primarily an 
informational function. The reasons for this situation are outlined.

According to the results of the study, it is concluded that the public administration system is in the stage of reform, called for by the challenges 
of ICT development today. The need to continue to move in the direction of the information society development, the further spread of the use 
of information technologies in the life of society, coordination of actions and keeping up with the world pace is justified. Attention is drawn to the 
relevance of taking an example from European countries, however, it is necessary to take into account the Ukrainian specifics. Special attention 
should be paid to the management structure of the Anglo-American e-governance model, namely the experience of the UK and its government 
structure – Government digital services.

For the effective development of e-government in Ukraine, it is proposed: to develop and adopt the necessary legal support that will create 
the legal basis for the introduction of a unified system of public electronic registers; to develop a system of steps to deepen bilateral electronic 
communication between citizens and the state; to implement a single online platform for startups in Ukraine; to improve the system of identification 
cards (issuing ID cards with EDS), as well as fill in their unified state register.

Key words: information society, public administration, information resources, information and communication technologies, information 
exchange, electronic management, informatization of state bodies, government portal, web portal of Executive authorities.

Постановка проблеми. Нині  більшість  людей  не 
можуть уявити своє  існування без  інформаційно-комуні-
каційних  технологій  (ІКТ).  У  наше  життя  ІКТ  увійшли 
дуже  міцно  і  давно  вже  стали  необхідністю,  сучасною 
реальністю. У ХХ столітті людство вступило в нову ста-
дію розвитку: настала епоха інформаційного суспільства. 

Становлення  інформаційного  суспільства  характе-
ризується  виникненням  принципово  нових  суспільних 
відносин  за  різноманітними  напрямами  інформаційної 
діяльності, а саме електронного урядування. Так, зроста-
ють потреби громадян у доступі до публічної інформації, 
швидкості  обміну/отримання  інформації,  вимоги  грома-

дян  до  органів  державної  влади.  Засобом  забезпечення 
ефективної взаємодії всіх гілок влади як між собою, так 
і з суспільством є електронне урядування (е-урядування).

Стан опрацювання проблематики становлення 
й  розвитку  електронного  урядування  в  науковій  літе-
ратурі  досліджувались  представниками  різних  галузей 
наукового  знання.  Вагомий  внесок  зробили  такі  вчені, 
як: А. Асанова, З. Балабанова, К. Бєляков, М. Ватковська, 
М.  Вертузаєв,  С.  Гнатюк,  О.  Голобуцький,  М.  Демкова, 
В.  Дрожжінков,  Д.  Дубов,  В.  Єганов,  О.  Ємельяненко, 
П.  Клімушин,  І.  Коліушко,  А.  Лисицький,  А.  Попов, 
А. Семенченко, А. Серенок, В. Хахановський, М. Швець, 



25

Порівняльно-аналітичне право
♦

О. Шевчук, О. Штрік та інші. Однак упровадження інфор-
маційно-комунікаційних технологій у всі сфери життєді-
яльності особистості, суспільства та держави відбувається 
настільки прискореними  темпами, що підтверджує  акту-
альність обраної теми дослідження.

Метою дослідження  є  узагальнення  положень  щодо 
становлення й розвитку електронного урядування в зару-
біжних  країнах  та формулювання  пропозицій щодо  пер-
спектив його впровадження в Україні.

Виклад основного матеріалу. Перехід до інформацій-
ного  суспільства  передбачає  трансформацію  політичних 
інститутів і державного управління з урахуванням нових 
досягнень  науки.  Інтернет-технології,  що  забезпечують 
інформаційну взаємодію органів влади, бізнесу та  інсти-
тутів  громадянського  суспільства,  отримали  в  сучасній 
літературі стійке найменування «е-урядування». Цей тер-
мін отримав міжнародне визнання і широко використову-
ється в науковій та управлінській літературі як у Європі, 
так і в Україні [1].

Термін  «Е-урядування»  (з  англ.  E-government)  почав 
активно вживатися на Заході наприкінці XX ст. після появи 
нової системи використання інформаційно-комп’ютерних 
технологій  для  підвищення  ефективності  державного 
публічного  управління.  Водночас  у  західних  країнах 
поняття  «електронний  уряд»  не  завжди  має  однакову 
конотацію. Нині  термін  “Е-government”  є  набагато шир-
шим поняттям,  ніж просто  «електронне  управління  дер-
жавою», тобто використання в органах державного управ-
ління  сучасних  технологій.  “E-government”  у  сучасному 
розумінні  охоплює  не  тільки  мережеву  інфраструктуру 
органів державної влади, але загалом усю інфраструктуру 
органів держуправління і самоврядування [2].

У  чинному  законодавстві  України  електронне  уря-
дування  розглядається  як  форма  державного  управ-
ління,  яка  сприяє  підвищенню  ефективності,  відкри-
тості  та  прозорості  діяльності  органів  державної  влади 
та  органів  місцевого  самоврядування  з  використанням 
інформаційно-телекомунікаційних  технологій  для  фор-
мування  нового  типу  держави,  орієнтованої  на  задово-
лення потреб громадян [3]. 

Зважаючи на підписання Україною Угоди про Асоці-
ацію  з Європейським Союзом  [4],  основні цілі  розвитку 
інформаційного  суспільства  в  Україні  до  2020  р.  мають 
бути гармонізовані з орієнтирами розвитку, визначеними 
ініціативою «Цифровий порядок денний для Європи» [5] 
в  рамках  європейської  стратегії  економічного  розвитку 
«Європа  2020:  стратегія  розумного,  сталого  і  всеосяж-
ного  зростання»  [6].  Крім  того,  розвиток  е-урядування 
визначено одним  із  головних пріоритетів Європейського 
плану  дій  у  сфері  е-урядування  на  2016–2020  рр.  [7]. 
У цьому контексті ключовими заходами у сфері розвитку 
е-урядування  для  нашої  держави  є:  імплементація  про-
фільних документів ЄС щодо  е-урядування  в  українське 
законодавство та можливості впровадження відповідного 
досвіду  розвитку  е-урядування  окремих  європейських 
країн в Україні. 

Для  розуміння  сутності  процесів,  що  відбуваються 
у сфері е-урядування, необхідно розглянути та проаналі-
зувати відповідні кращі зарубіжні практики. Досвід най-
більш успішних з них стане в нагоді для подальшого вдо-
сконалення розвитку електронного урядування в Україні. 

На підставі світової практики прийнято виділяти три 
основні  моделі  створення  «електронного  уряду»:  англо-
американську  модель;  континентально-європейську 
модель; східно-азіатську модель. 

Отже,  розгляньмо  ці  моделі  та  досвід  публічного 
управління розвитком е-урядування на прикладі зарубіж-
них країн, які розвивають е-урядування за ними.

Англо-американська  модель  характерна  для  таких 
країн,  як  США,  Канада,  Великобританія  й  Австралія. 
Типові  риси  англо-американської  моделі  виникають 

з особливостей територіально-політичного устрою  і тра-
дицій  державності:  високий  рівень  незалежності  тери-
торіальних  управлінь  (штати)  в  поєднанні  із  сильною 
центральною  владою. Модель  розрахована  на  створення 
електронного  уряду  для  країн  зі  значною  територією 
і досить однаковим доступом до Інтернету.

Англо-американська  модель,  з  одного  боку,  допус-
кає  значну  відмінність  процесів  місцевого  електронного 
урядування, а  з  іншого боку, чітко стандартизує правила 
обміну інформацією «громадянин – уряд» на загальнодер-
жавному рівні. Система місцевої влади в штатах будується 
на  основі  адміністративно-територіального  поділу,  тому 
схеми  самоврядування  в  різних штатах  різні. Важливою 
складовою  частиною  успіху  впровадження  англо-амери-
канської моделі електронного уряду стали значні реформи 
всієї  структури роботи держави  з  інформаційними пото-
ками і введення системи персональної відповідальності за 
інформатизацію держорганів [8, с. 76].

За  результатами  комплексного  оцінювання  розвитку 
е-урядування  United  Nations  E-Government  Survey  2016. 
E-Government In Support Of Sustainable Development [9] від 
Організації Об’єднаних Націй Великобританія  у  2016  р. 
посіла 1-ше місце серед 193 країн, що брали участь в оці-
нюванні. Тобто Великобританія є світовим лідером розви-
тку е-урядування в 2016 р. Формально Великобританія ще 
залишається членом ЄС (до виконання рішення референ-
думу “BREXIT 2015”). І оскільки Великобританія трива-
лий час була членом ЄС, то й розбудова  інформаційного 
суспільства та е-урядування відбувалася згідно із загаль-
ноєвропейським законодавством. Звичайно ж, була певна 
британська специфіка. Розбудову інфраструктури електро-
нного уряду Великобританії було започатковано в 2000 р. 
з прийняттям відповідного стандарту eGIF (e-government 
Interoperability  Framework).  Нині  вона  успішно  триває 
в  рамках  виконання  завдань  GDS  (Government  Digital 
Strategy) [10] – цифрової державної стратегії. Усіма проце-
сами впровадження е-урядування у Великобританії керує 
спеціальний орган – Government digital services. 

У  наданні  публічних  послуг  Великобританія  пішла 
шляхом комплексного підходу до створення відповідного 
порталу www.gov.uk не  лише  як  сервісу  з  надання  акту-
альної, повної, несуперечливої й точної інформації з дер-
жавних послуг, але і як системи забезпечення трансакцій 
за принципом єдиної точки доступу та системи підтримки 
міжвідомчої  взаємодії щодо  забезпечення надання комп-
лексних державних послуг. Центральний урядовий портал 
Великобританії www.gov.uk являє собою сукупність влас-
них сервісів і шлюзів до інших порталів і сайтів органів 
державної влади та приватних організацій. Портал підтри-
мується не просто основною сервісною групою, а функ-
ціонально розподіленими професійними групами, створе-
ними в рамках урядових відомств. Центральний урядовий 
портал вирішує такі завдання: надання центральної точки 
доступу  для  громадян  із  метою  отримання  державних 
послуг  та  інформації,  забезпечення  доступу  для  інтер-
активної  взаємодії,  підтримка  партнерства  для  держав-
них  і  приватних  організацій  у  сфері  надання  інформації 
та  послуг,  організація  захищеного  середовища,  у  якому 
громадяни можуть виконувати трансакції з державою [11].

Портал  е-послуг  Великобританії  являє  собою  цен-
тралізований  інтернет-ресурс,  побудований  за  схемою 
«згори  вниз».  Його  метою  є  інтеграція  інтернет-серві-
сів  усіх  органів  влади  для  надання  державних  послуг 
в  єдиному  інформаційному  просторі.  Портал  являє 
собою сукупність власних сервісів  і шлюзів до порталів 
і субпорталів, а також є єдиним центром відповідальності 
з  надання  послуг  для  заявників.  Портал  Великобританії 
надає  загальну  державну  інформацію,  поєднуючи  разом 
інформацію  і  консультаційні  послуги  з  різних  джерел. 
По суті, портал являє собою єдину точку входу для гро-
мадян  та  бізнесу  для  отримання  необхідної  інформації  
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або  отримання  публічної  послуги.  Натепер  на  порталі 
інтегровано всі сторінки міністерств та відомств Велико-
британії, що надають основну частину сервісів у режимі 
онлайн. Також на сайті можна знайти понад 350 офіційних 
вебсторінок або посилань на сторінки організацій, які ще 
не  було  інтегровано до  єдиного  державного порталу,  як, 
наприклад, сайт Національного архіву [11].

 Більшість країн-членів ЄС мають великий досвід зако-
нодавчого і проєктного супроводу розвитку е-урядування. 
«Цифровий  порядок  денний  для  Європи»  являє  собою 
загальноєвропейську  галузеву  стратегію,  що  водночас 
є  інтегральною складовою частиною загальної програми 
соціально-економічного  розвитку  «Європа  2020».  Крім 
того, розвиток е-урядування визначено одним із головних 
пріоритетів Європейського плану дій у сфері е-урядування 
на 2016–2020 рр. [11].

Континентально-європейська модель відображує спе-
цифіку становлення електронного уряду в країнах Євро-
пейського  Союзу  (ЄС).  Континентально-європейська 
модель  електронного  управління  розроблялася  з  ураху-
ванням того, що в Європейський Союз входять 28 країн 
з різними мовами, культурними та політичними традиці-
ями. На  рівні  окремої  держави, що  входить  до ЄС,  еле-
менти електронного управління можуть дуже сильно від-
різнятися як у плані використання технічної платформи, 
так  і  в  плані  організації  взаємодії  держава–громадянин 
(електронне голосування, сервісні послуги уряду, сплати 
податків і штрафів і т. д.) [8].

Разом із тим між учасниками Євросоюзу для розвитку 
системи  електронного  уряду  була  узгоджена  мінімально 
необхідна  правова  база.  Вона  виражена  у  формі  Дирек-
тив  Європейської  комісії,  яку  всі  країни-члени  впрова-
дили в національне законодавство. На рівні наддержавних 
структур  Європейського  Союзу  (Європарламент,  Євро-
комісія,  Європейський  суд)  континентально-європейська 
модель  електронного  управління  зумовлена  чіткою  уні-
фікацією  взаємодії  між  наддержавними  структурами 
і  внутрішньодержавними  структурами  країн  –  учасниць 
Союзу.  Також  відповідно  до  такої  моделі  громадянин 
будь-якої держави Європейського Союзу може через сис-
тему електронного управління звернутися безпосередньо 
в загальноєвропейські органи управління в режимі реаль-
ного часу [8, с. 76].

У  всіх  країнах  ЄС  прийняті  закони  про  доступ  до 
інформації. Вимоги Євросоюзу до законодавства, що регу-
лює системи електронного уряду, охоплюють як технічні 
аспекти (цифровий підпис, електронна торгівля), спрямо-
вані на спрощення створення систем електронного уряду, 
так і етичні і політичні питання (розподіл держзамовлень, 
доступ  до  інформації),  визначають  нові  обов’язки  дер-
жавних установ щодо захисту прав громадян і організацій 
у  новому  контексті  надання  публічних  послуг  електро-
нними засобами [8, с. 77].

Так, наприклад, згідно із сучасним польським законо-
давством,  роль  ІКТ  у  публічній  адміністрації  дуже  важ-
лива.  На  рівні  інституційного  забезпечення  розвитком 
інформаційного  суспільства  та  е-урядування  в  Польщі 
займається  Міністерство  управління  та  цифризації 
(Ministerstwo  Administracji  i  Cyfryzacji,  МАС),  створене 
в  2010  р.  Національна  програма  інформатизації  Polska 
Cyfrowa [12] має на меті: забезпечити широкий доступ до 
високошвидкісного  Інтернету;  підвищити  ефективність 
і зручність електронних державних послуг; стимулювати 
зростання  рівня  комп’ютерної  грамотності  серед  насе-
лення; збільшити обсяг послуг ІКТ та підняти їхню якість. 
Виокремлюються такі пріоритети, як: підвищення доступ-
ності інформації для суспільства; побудова електронного 
уряду;  створення  служб  і  додатків,  що  використовують 
державні  електронні  послуги  та  інформацію  в  держав-
ному секторі; підтримка громадських ініціатив для акти-
вації цифрової грамотності та електронної інтеграції.

Програма Polska Cyfrowa загалом дуже тісно пересіка-
ється з Цифровим порядком денним ЄС. Разом з тим доку-
мент, безумовно, орієнтовано на постановку та виконання 
суто національних завдань. Цілі цієї політики узгоджено 
з основними проєктними документами країни, а саме: 

1.  Цифровий порядок денний для Європи. 
2.  Стратегія розвитку інформаційного суспільства. 
3.  Стратегія національної безпеки. 
4.  Середньострокова стратегія національного розвитку. 
5.  Стратегія «Європа 2020». 
6.  Ефективна стратегія державного розвитку. 
Крім  цього,  в  Польщі  діяв  Акт  (закон)  про 

комп’ютеризацію операцій суб’єктів,  залучених до вико-
нання державних замовлень (2005 р.). Цей закон наділяв 
громадян  і  підприємців  правом  звертатися  до  держав-
них  органів  влади  в  електронній  формі.  Тобто  електро-
нне  звернення  громадян до органів  влади офіційно було 
закріплено  на  рівні  закону.  Кожен  орган  влади,  аж  до 
найменшої  територіальної  одиниці  (гміни),  мусив  мати 
е-скриньку на єдиній платформі послуг публічної адміні-
страції (ePUAP). А згідно з новим Законом з інтегрованої 
інформатизації  держави  (2014  р.),  метою  держави  є  не 
просто інформатизація, а надання послуг [11].

Слід звернути увагу на використання в Польщі єдиної 
електронної платформи послуг публічної адміністрації – 
ePUAP. Як  і в Україні, у Польщі було створено та діють 
багато різних державних електронних реєстрів. Але голо-
вне, що в Польщі їх об’єднує єдина електронна платформа 
послуг  публічної  адміністрації  –  ePUAP.  Усі  ці  реєстри 
сумісні між собою та інтероперабельні, тобто взаємодіють 
один з одним [11].

Східно-азіатська модель електронного уряду застосо-
вується  у  Сінгапурі,  Респу бліці  Корея,  Японії  та  інших 
державах. Така модель спирається на специфічний стиль 
управління,  азіатський  тип  корпоративної  культури 
та багатошарову систему державного контролю, організо-
ваного за принципом ієрархічної піраміди. Модель хороша 
для  монокультурних,  навіть  великих  за  територією  дер-
жав з високою щільністю населення і загальнодоступним 
швидкісним доступом до Інтернету. 

Ефективність  східно-азіатської  моделі  підтверджує 
визнання  в  2010  році  експертами ООН  системи  «елек-
тронного  уряду»  Республіки  Корея  (Південна  Корея) 
найкращою  і  найефективнішою  у  світі.  У  Південній 
Кореї  рішення  про  розробку  електронного  уряду  було 
прийнято ще  в  1987  році,  а  вже  в  1991  році  запрацю-
вали  перші  електронні  сервіси.  Завдяки  електронним 
сервісам жителі країни можуть  здійснювати практично 
всі операції, не виходячи з дому: починаючи від оплати 
рахунків, штрафів і закінчуючи оформленням докумен-
тів. На той випадок якщо у громадянина немає доступу 
до Інтернету, у громадських місцях у великій кількості 
розміщені  спеціальні  термінали,  в  яких  легко  знайти 
потрібну інформацію або роздрукувати будь-яку довідку. 
Велика  частина  сервісів  електронного  уряду  доступна 
на мобільних пристроях. У держсекторі Південної Кореї 
введена 100-відсоткова система електронного докумен-
тообігу,  на  папері  друкуються  деякі,  тільки  найважли-
віші доповіді та довідки на рівні міністра і вище. Функ-
ціонування  системи  електронного  уряду  дало  змогу  за 
останні  два  роки  заощадити  для  держбюджету  понад 
1 млрд доларів і скоротити число службовців майже на 
9000 осіб. Загальний соціально-економічний ефект оці-
нюється в 16 млрд дол. [8, с. 77]. 

За  архітектурою модель  е-урядування України  схожа 
з моделями інших країн. 

Так, 04 червня 2014 р. було створене Державне агентство 
з питань електронного урядування України як центральний 
орган  виконавчої  влади,  що  відповідав  за  впровадження 
політики  Уряду щодо  електронного  урядування,  інформа-
тизації, розвитку  інформаційного суспільства, формування 
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і  використання  національних  електронних  інформаційних 
ресурсів, цифровізації органів державної влади. 

З метою оптимізації системи центральних органів вико-
навчої влади та відповідно до пунктів 9 і 91 статті 116 Кон-
ституції України  2  вересня  2019  року Кабінет Міністрів 
України  постановляє  утворити  Міністерство  цифрової 
трансформації України, реорганізувавши Державне агент-
ство з питань електронного урядування шляхом перетво-
рення [13].

Правовою засадою Державного агентства з питань елек-
тронного урядування України є відповідне Положення про 
нього. Варто відзначити, що зазначений орган влади утво-
рений шляхом реорганізації Державного агентства з питань 
науки,  інновацій  та  інформатизації України  (Держінформ-
науки України), яке було центральним органом виконавчої 
влади,  діяльність  якого  спрямовувалася  й  координувалася 
Кабінетом Міністрів України через Міністра освіти і науки 
України [12]. Нинішнє Державне агентство з питань елек-
тронного  урядування  України  (далі  –  Агентство)  також 
є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого 
спрямовується й координується Кабінетом Міністрів Укра-
їни, який реалізує державну політику у сферах інформатиза-
ції, електронного урядування, формування та використання 
національних електронних інформаційних ресурсів, розви-
тку інформаційного суспільства.

Також треба зазначити, що Єдиний вебпортал органів 
виконавчої влади України (https://www.kmu.gov.ua/ua), що 
мав  бути  основою  інтегрованої  системи  «Електронного 
урядування»,  нині  виконує  переважно  інформаційну 
функцію. Основними причинами цього  є  невизначеність 
правових  засад  та  організаційно-технічних  рішень щодо 
забезпечення  впровадження  електронного  врядування, 
відсутність єдиного підходу до застосування інструментів 
і механізмів організації та координації діяльності держав-
них органів у сфері загальної інформатизації.

Також слід звернути увагу на відсутність єдиного пра-
вового поля, що регулювало б діяльність усіх публічних 
електронних  реєстрів  в  Україні.  Так,  нині  налічується 
понад 350 наявних електронних реєстрів, діяльність яких 
регламентована щонайменше 200 нормативними  актами. 
Таке положення призводить до необхідності уніфікування 
правової бази створення, існування та діяльності публіч-
них електронних реєстрів.

Так, спробою узагальнити систему публічних електро-
нних реєстрів, законодавчі вимоги до публічних електро-
нних реєстрів, реєстрової  інформації, а також принципи, 
організаційні,  інституціональні,  процесуальні  та  фінан-
сові  засади  їх  існування  і  взаємодії  був  Проєкт  Закону 

про  публічні  електронні  реєстри  №  8602,  одержаний 
Верховною  Радою  України  13.07.2018  року.  Однак  ука-
заний  проєкт  не  був  прийнятий.  10.09.2019  року Верхо-
вною Радою України одержано новий Проєкт Закону про 
публічні  електронні  реєстри  №  2110,  який  покликаний 
створити правові засади виконання зазначеної місії.

Отже, безумовно, прийняття Проєкту створить законо-
давчі засади запровадження єдиної уніфікованої системи 
публічних  електронних  реєстрів,  їх  інституціональної 
структури функціонування, єдиних вимог до їх створення, 
ведення,  взаємодії,  адміністрування,  модернізації,  реор-
ганізації  та  ліквідації,  а  також  до  створення  реєстрової 
інформації та її використання у інших інформаційних сис-
темах у разі здійснення дозвільної та іншої управлінської 
діяльності, надання адміністративних послуг.

Висновки. Проведене  дослідження  дає  можливість 
зробити певні висновки:

1.  Система  державного  управління  перебуває  в  ста-
дії  реформування,  що  спричинена  викликами  розвитку 
ІКТ  сьогоднішнього  часу.  Так,  електронне  урядування 
в Україні набирає все більшої  залученості  з боку грома-
дян  та  держави,  а  отже,  робляться  певні  кроки  до  вста-
новлення  системи,  де  присутня  двостороння  електронна 
комунікація та інноваційні технології.

2.  Доцільним  видається  продовжувати  рухатися 
в напрямі  розвитку  інформаційного  суспільства,  подаль-
шого  поширення  використання  інформаційних  техноло-
гій у життєдіяльності суспільства, узгодженості дій та не 
відставати від світових темпів. Для України надзвичайно 
актуально брати приклад з європейських країн, зокрема це 
пояснюється вимогами Асоціації України з Європейським 
Союзом та цікавим і корисним досвідом з розвитку елек-
тронного урядування в Європейському Союзі. Однак при 
цьому треба враховувати українську специфіку. Особливої 
уваги  заслуговує  структура  управління  англо-американ-
ської моделі е-урядування, а саме досвід Великобританії 
та її урядова структура – Government digital services.

3.  Для  ефективного  розвитку  електронного  уряду-
вання в Україні необхідно: розробка та прийняття нор-
мативно-правового  забезпечення,  що  створить  законо-
давчі засади запровадження єдиної уніфікованої системи 
публічних електронних реєстрів; розробка системи кро-
ків  для  поглиблення  двосторонньої  електронної  кому-
нікації  між  громадянами  та  державою;  впровадження 
єдиної  онлайн-платформи  стартапів  для  України;  удо-
сконалення  системи  ідентифікаційних  карток  (видача 
ID-карток із ЕЦП), а також зведення їх в єдиний держав-
ний реєстр.
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У статті розглянуто правові аспекти зв’язків судів з громадськістю з особливим наголосом на ролі судів у демократичному суспільстві. 
Правосуддя має на меті вирішення спорів між сторонами шляхом прийняття рішень, виконання як «нормативної», так і «просвітницької» 
ролі, надаючи громадянам відповідні настанови, інформацію та запевнення щодо права і його практичного застосування. Повноважен-
ня, надані суддям, регулюються не тільки внутрішнім правом – національним волевиявленням, а й принципами міжнародного права та 
правосуддя, як це прийнято в сучасних демократичних суспільствах. Зазначено, що ефективність судової системи вимагає від суддів 
високого рівня професійної свідомості. Судді повинні забезпечувати високий рівень професійної компетентності за допомогою базової 
підготовки та подальшого навчання, що забезпечить їм належну кваліфікацію. Акцентовано, що судді та їхні підлеглі повинні встановити 
постійний зв’язок із засобами масової інформації, а також із органами законодавчої та виконавчої влади, органами місцевого самовряду-
вання. Визначено, що судді мають практикувати проведення зустрічей та виступів у школах, запрошення учнів шкіл відвідати суд. Судді 
повинні підтримувати власну кваліфікацію шляхом проведення та участі у заходах у рамках безперервної освіти суддів. Потрібно залуча-
ти громадян як партнерів шляхом проведення опитувань щодо їхнього ставлення до суддів та судів. Проаналізовано незалежність судді, 
що означає, що під час здійснення своїх повноважень він керується тільки законом, і ніхто не має права давати йому будь-які вказівки 
або прямими чи непрямими способами впливати на нього. Судді мають бути незалежними у тому числі від впливу урядових чиновників, 
засобів масової інформації, громадської думки, впливу членів родини. Визначено, що судді не повинні бути ізольовані від суспільства, в 
якому вони живуть, оскільки судова система може тільки тоді функціонувати належним чином, коли судді не втрачають відчуття реаль-
ності. Також судді, будучи громадянами, мають основоположні права та свободи, які захищені, зокрема, Європейською конвенцією з прав 
людини (свобода думки, релігійна свобода тощо).

Ключові слова: правосуддя, громадськість, демократичне суспільство, судочинство, європейські держави.

The article deals with the legal aspects of public relations of courts with particular emphasis on the role of courts in a democratic society. 
Justice aims to resolve disputes between the parties and, through decision making, to perform both a “normative” and an “educational” role, 
providing citizens with relevant guidance, information and assurances of law and its practical application. The powers conferred on judges are 
governed not only by domestic law – national will, but also by the principles of international law and justice, as is accepted in modern democratic 
societies. It is noted that the efficiency of the judiciary requires judges to have a high level of professional awareness. Judges should ensure a 
high level of professional competence through basic training and further training to ensure that they are properly qualified. It is emphasized that 
judges and their subordinates should establish regular communication with the media, as well as with the legislative and executive authorities, 
local self-government bodies. It was determined that judges should practice conducting meetings and speeches at schools, inviting school 
students to attend court. Judges should support their own qualifications through the conduct and participation in continuing education of judges. 
It is necessary to involve citizens as partners through surveys on their attitude to judges and courts. The independence of the judge is analyzed, 
which means that in the exercise of his powers he is governed solely by law and no one has the right to give him any instructions or direct 
or indirect ways to influence him. Judges should be independent of the influence of government officials, the media, public opinion, and the 
influence of family members. It is determined that judges should not be isolated from the society in which they live, since the judicial system can 
only function properly when judges do not lose their sense of reality. Also, judges, as citizens, have fundamental rights and freedoms, which are 
protected, in particular, by the European Convention on Human Rights (freedom of thought, religious freedom, etc.).

Key words: justice, public, democratic society, judiciary, European states. 

Постановка проблеми. Судова система України про-
тягом  останніх  років  була  об’єктом  численних  реформ, 
про  що  свідчать  багато  висновків  Венеціанської  комісії 
[2] та доповіді, підготовлені Радою Європи. Принцип ста-
більності та послідовності законів як основного елемента 
верховенства права вимагає стабільності в судовій системі 
[8]. Венеціанська комісія заявила, що «згідно з Контроль-
ним Списком Верховенства Права чіткість, передбачува-
ність, послідовність та узгодженість законодавчої бази, а 
також  стабільність  законодавства  є  надзвичайно  важли-
вими  для  будь-якого  правового  порядку,  заснованого  на 
принципах верховенство права» [5]. Є чіткий зв’язок між 
стабільністю судової системи та  її незалежністю. Довіра 
до судової влади може зростати лише в рамках стабільної 
системи. Хоча судові реформи в Україні вважаються необ-
хідними для підвищення довіри громадськості до органів 
судової системи, стійка інституційна нестабільність, коли 
реформи  слідують  за  змінами  політичної  влади,  також 
може бути шкідливою для довіри суспільства до судової 
влади як незалежної та неупередженої інституції [1].

Принцип  стабільності  та  узгодженості  законів  має 
важливе значення для передбачуваності законів для окре-

мих осіб, включаючи суддів та інших осіб, які працюють 
в  уражених  інституціях.  Часті  зміни  правил,  що  стосу-
ються судових установ та призначення, можуть призвести 
до  різних  тлумачень,  включаючи  навіть  твердження  про 
недобросовісні наміри цих змін.

Стан дослідження проблеми.  У  вітчизняній  літе-
ратурі  питанням  зв’язків  судів  з  громадськістю приді-
ляється  достатньо  уваги,  зокрема  у  працях  Н.  Анікі-
ної, М. Аракеляна, В. Бауліна, В. Бринцева, Р. Горобця, 
Ю.  Данієляна,  Р.  Куйбіди,  В.  Маляренка  та  інших. 
Питання  прозорості  функціонування  судів  в  Україні 
завжди  були  і  залишаються  актуальними  для  україн-
ського суспільства.

Метою статті є  огляд  особливостей  зв’язків  судів 
з громадськістю, що визначають умови розбудови право-
вої держави та громадянського суспільства.

Виклад основного матеріалу.  Розвиток  демократії 
в європейських державах означає, що громадяни повинні 
отримувати  належну  інформацію  про  організацію  орга-
нів публічної влади та умов, в яких створюються закони. 
Крім того, для громадян так само важливо знати про те, як 
функціонують установи судової системи.
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Правосуддя  є  важливим  компонентом  демократич-
них  суспільств. Воно має  на меті  вирішення  спорів між 
сторонами і виконання як «нормативної», так і «просвіт-
ницької» ролі, надаючи громадянам відповідні настанови, 
інформацію та запевнення щодо права і його практичного 
застосування [4].

Суди  є  та  сприймаються  такими  широким  загалом 
як  належний  форум  для  встановлення  юридичних  прав 
і  обов’язків  та вирішення пов’язаних  з цим спорів. Сус-
пільство  ставиться  з  повагою  та  має  довіру  до  спро-
можності  судів  здійснювати  таку  функцію  [7].  Однак 
розуміння  ролі  судової  влади  в  демократичних  країнах 
(особливо  розуміння  того,  що  обов’язком  судді  є  спра-
ведливе  та  безстороннє  застосування  закону  незалежно 
від можливих  соціальних  або політичних  тисків)  значно 
відрізняється  в  різних  країнах  та  соціально-економічних 
умовах Європи. Рівень довіри до діяльності судів є, відпо-
відно, неоднаковим [3]. Адекватна інформація про функції 
судової влади та її роль у повній незалежності від інших 
гілок  державної  влади  може,  таким  чином,  ефективно 
сприяти більшому розумінню судів як наріжного каменю 
демократичних конституційних систем, а також обмежень 
у їхній діяльності.

Власний досвід більшості громадян щодо судової сис-
теми  своїх  країн  обмежується  участю,  яку  вони  могли 
брати  як  сторони  судових  процесів,  свідків  або  присяж-
них. Важливою є  роль  ЗМІ у поширенні  інформації  про 
роль та діяльність судів. Але, крім спілкування через ЗМІ, 
обговорення у Консультативній Раді європейських суддів 
(далі  –  КРЄС)  висвітило  важливість  створення  прямих 
зв’язків  між  судами  та  широкою  громадськістю.  Інте-
грування  правосуддя  в  суспільство  вимагає,  щоб  судова 
влада  відкрилася  та  вивчила,  як  зробити  себе  відомою. 
Ідея полягає не в перетворенні судів на циркову арену, а 
в тому, щоб сприяти прозорості судового процесу. Визна-
ним є те, що повна прозорість неможлива, особливо, коли 
йдеться про необхідність захисту ефективності розсліду-
вань та  інтересів учасників процесу,  але розуміння того, 
як працює судова система, має, безумовно, просвітницьке 
значення та повинно зміцнити суспільну довіру до функ-
ціонування судів. 

Першим шляхом до того, щоб зробити суди доступні-
шими,  є  вжиття  заходів  загального  характеру,  спрямова-
них на інформування громадськості про діяльність судів.

У  зв’язку  із  цим  КРЄС  могла  б  послатися  на  власні 
рекомендації щодо просвітницької роботи судів  та необ-
хідності  організації  відвідань  судів  школярами  та  сту-
дентами  або  будь-якою  іншою  групою,  яка  має  інтерес 
до судової діяльності. Це не змінює той факт, що важли-
вим обов’язком держави залишається надання будь-кому, 
у школі чи університеті, знань, в яких значна увага приді-
ляється судовій системі.

Така форма спілкування є ефективнішою, коли до неї 
залучені  ті,  хто безпосередньо працює в  системі. Відпо-
відні шкільні та університетські освітні програми (не лише 
на юридичних факультетах) повинні  включати описання 
судової системи (у тому числі виступи суддів у навчаль-
них  аудиторіях),  відвідання  судів  та  активне  викладання 
судових процедур  (рольові  ігри,  відвідання судових слу-
хань  тощо)  [3].  Суди  та  асоціації  суддів  в  цьому  плані 
можуть співпрацювати із школами, вищими навчальними 
закладами та іншими освітніми установами для того, щоб 
бачення  суддів  було  викладено  в  навчальних  програмах 
та відкритих обговореннях.

КРЄС уже заявила в загальній формі про те, що самі 
суди  повинні  брати  участь  у  поширенні  інформації  про 
доступ до правосуддя  (через періодичні  звіти,  друковані 
пам’ятки  для  громадян,  Інтернет,  інформаційні  офіси 
тощо), та рекомендувала розробку освітніх програм, спря-
мованих  на  надання  конкретної  інформації  (наприклад, 
щодо  характеру  судових  проваджень,  середньої  трива-

лості процесів у різних судах,  судових витрат,  альтерна-
тивних  засобів  врегулювання  спорів,  які  пропонуються 
сторонам, важливих для практики рішень судів).

Суди повинні брати участь у загальних рамкових про-
грамах, які організовуються іншими державними устано-
вами (міністерствами юстиції та освіти, вищими навчаль-
ними закладами тощо). Однак, на думку КРЄС, суди також 
мають вдаватися до власних ініціатив у цьому відношенні.

Оскільки відносини з окремими особами, які зверта-
ються по правосуддя, традиційно підтримуються самими 
судами, хоча й у неструктурований спосіб, суди в мину-
лому  неохоче  встановлювали  прямі  відносини  з  пред-
ставниками  громадськості,  не  залученими  до  судових 
процесів.  Публічність  розгляду  справ  у  тому  сенсі,  як 
це  закріплено  в  статті  6 Європейської  конвенції  з  прав 
людини (ЄКПЛ), традиційно розглядалася як єдиний кон-
такт між  судами  та  громадськістю, що робило ЗМІ для 
судів  єдиною  ланкою  зв’язку  [6].  Такий  підхід швидко 
змінюється. Обов’язки безсторонності  та  незалежності, 
які є відповідальністю суддів, сьогодні не можуть розгля-
датися як перешкода на шляху для судів у їхніх спробах 
відігравати активну роль в інформуванні громадськості, 
оскільки така роль є справжньою гарантією незалежності 
судової влади. КРЄС вважає, що держави-члени повинні 
заохочувати судові установи до такої активної ролі в цих 
напрямах через розширення та удосконалення «просвіт-
ницької ролі». Вона більше не може обмежуватися лише 
ухваленням судових рішень; суди повинні діяти як «реч-
ники»  та  «посередники».  КРЄС  вважає,  що,  хоча  суди 
дотепер  просто  погоджувалися  брати  участь  в  освітніх 
програмах,  коли  отримували  відповідні  запрошення, 
сьогодні необхідно, щоб суди самі ставали ініціаторами 
таких програм.

КРЄС розглянула прямі ініціативи судів щодо зв’язків 
з громадськістю, які не залежать від діяльності ЗМІ та/або 
дій,  відповідальність  за  які  покладена на  інші  установи. 
Було розглянуто та рекомендовано такі заходи:

1)  створення в судах відділів, відповідальних за при-
йом та інформування громадян;

2)  поширення друкованих матеріалів, відкриття Інтер-
нет-сайтів, за які суди несуть відповідальність;

3)  організація судами календаря освітніх форумів та/
або регулярних зустрічей, відкритих, зокрема, для грома-
дян, громадських організацій, політиків, студентів («про-
грами охоплення»).

КРЄС присвятила окреме обговорення таким «програ-
мам охоплення» (outreach programmes). КРЄС із цікавістю 
відзначає, що в деяких країнах суди відомі тим, що орга-
нізовують, часто за підтримки інших активних соціальних 
груп, освітні ініціативи, в межах яких викладачі, студенти, 
батьки,  юристи,  лідери  місцевих  громад  та  представ-
ники ЗМІ збираються в судах для спілкування із суддями 
та системою правосуддя. Такі програми зазвичай передба-
чають  залучення професіоналів  з підготовленими ресур-
сами та забезпечують мережу для професійного розвитку 
викладачів.

Деякі  заходи  розраховані  на  окремих  осіб,  які  через 
їхнє  соціально-економічне  та  культурне  становище  не 
є достатньо обізнаними із своїми правами та обов’язками 
і, таким чином, вони не реалізують своїх прав або, що є ще 
гіршим, стають учасниками судових процесів через неви-
конання  своїх  обов’язків.  Тому  імідж  правосуддя  в  най-
більш нужденних соціальних групах підтримується через 
програми,  які  міцно  пов’язані  із  заходами  розширення 
«доступу до правосуддя» включно з правовою допомогою 
(але не обмежуючись), послугами громадського інформу-
вання,  безоплатних  порад  юристів,  прямого  доступу  до 
судді в дрібних справах тощо.

КРЄС  рекомендує  надання  загальної  підтримки 
з боку  європейських судових органів  та держав на наці-
ональному та міжнародному рівнях судовим «програмам  
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охоплення»,  описаним  вище;  такі  програми  повинні 
стати звичайною практикою. КРЄС вважає, що такі про-
грами виходять за межі загальної інформації для громад-
ськості.  Вони  спрямовані  на  формування  правильного 
сприйняття  ролі  судді  в  суспільстві.  У  цьому  контексті 
КРЄС  вважає,  що  забезпечувати  загальне  інформування 
щодо  функціонування  системи  правосуддя  та  визначати 
шкільні  й  університетські  навчальні  програми  повинні 
міністерства юстиції та освіти, а самі суди, відповідно до 
принципів  незалежності  судової  влади,  мають  визнава-
тися належною інституцією для запровадження «програм 
охоплення» та здійснення регулярних ініціатив, які перед-
бачають проведення досліджень, організацію фокус-груп, 
залучення юристів та науковців до публічних обговорень 
тощо. Насправді такі програми мають на меті покращення 
розуміння та довіри суспільства до системи правосуддя і, 
як наслідок, посилення судової незалежності.

На  думку  КРЄС,  для  розроблення  вищезазначених 
програм суддям має бути надана можливість отримати від-
повідну підготовку щодо  зв’язків  з  громадськістю. Суди 
також повинні мати можливість залучати штат працівни-
ків, які відповідатимуть за зв’язки з освітніми установами 
(відділи  зв’язків  з  громадськістю,  про  які  йшлося  вище, 
також могли б виконувати це завдання).

КРЄС  здається,  що  роль  координування  різноманіт-
них  місцевих  ініціатив,  а  також  сприяння  загальнонаці-
ональним  «програмам  охоплення»  повинна  бути  надана 
незалежному органу. Цей незалежний орган також може 
задовольняти  складніші  інформаційні  потреби  політи-
ків, науковців, громадських організацій із залученням до 
роботи професіоналів, наділених ресурсами.

КРЄС уже рекомендувала, що належне фінансування, 
не пов’язане з політичними коливаннями, повинно нада-
ватися для судової діяльності, та що судові органи пови-
нні  залучатися  до  прийняття  рішень  щодо  бюджетних 
асигнувань,  які  здійснюються  Парламентом,  наприклад, 
через  координаційну  роль  вищезазначеного незалежного 
органу.  КРЄС  рекомендує,  щоб  адекватне  фінансування 

також  забезпечувалося  для  діяльності,  спрямованої  на 
роз’яснення та більшу прозорість судової системи та прин-
ципів правосуддя в суспільстві самою судовою системою. 
Витрати,  пов’язані  з  «програмами  охоплення»,  повинні 
покриватися із спеціальної бюджетної статті таким чином, 
щоб вони не зачіпали операційний бюджет судів.

Обговорення КРЄС показало, що для ефективного фор-
мування  правильного  сприйняття  правосуддя  в  суспіль-
стві ті самі принципи, що розроблені для суддів, можуть 
застосовуватися  до  прокурорів.  Беручи  до  уваги  acquis 
[доробок]  Ради  Європи  стосовно  прокурорів  [9],  КРЄС 
вважає важливим, щоб прокурори в процесі тієї частини 
провадження,  яка  належать  до  їхньої  юрисдикції,  брали 
участь у наданні інформації громадськості [10].

Висновки. Представники  судової  влади  усвідомлю-
ють,  що  першочерговим  завданням  наразі  є  розробка 
механізмів  і  розвиток  навичок  для  підвищення  єдності 
судової  практики.  Прогрес  у  цьому  напряму  уповіль-
нюють  брак  аналітично-дослідницьких  спроможностей 
судів, нерозвинене законодавство та інструменти пошуку 
судових рішень, а також недосконала система професійної 
підготовки суддів.

Для  підвищення  рівня  довіри  з  боку  громадськості 
необхідні  більша  прозорість  в  управлінні  судовою  сис-
темою  зокрема  та  у  відправленні  правосуддя  взагалі. 
Потрібно оптимізувати обов’язки та повноваження в рам-
ках комплексної структури управління судовою системою. 
Це дозволить краще сприяти незалежності суддів у рамках 
управління судовою системою завдяки вдосконаленій сис-
темі управління ефективністю, дисциплінарного та етич-
ного нагляду.

Важливо, аби судді зрозуміли, що для того, щоб упо-
рядкувати  українське  судочинство  і  наблизити  його  до 
європейських  стандартів,  необхідні  значні  зміни.  Втім, 
вкрай  важливо, щоб  інші  гілки  влади  та  приватні  особи 
також усвідомили: незалежність судової влади – як інсти-
туційна, так  і  індивідуальна – мають бути не лише заде-
кларовані, а і дотримані на практиці. 
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Матвєєва Т.О., 
кандидат юридичних наук,
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Стаття присвячена демократичній державно-правовій системі Стародавніх Афін, що створила республіканський державний лад із 
розподілом на три гілки влади: Народні збори (парламент, законодавчий орган влади), Рада 500 – уряд країни (виконавча влада). Щоб 
сучасному українському суспільству дізнатися, куди і в якому напрямі йти у своєму розвитку, необхідно знати та вивчати найкращі демо-
кратичні приклади розвитку європейської цивілізації та всього людського суспільства.

Словом «античні» називали Стародавню Грецію і Стародавній Рим. Античний світ – це особливий тип історії, який складається в умовах 
розвиненого громадянського суспільства, коли воно домінує над державою. Характерною основою античної цивілізації є господарський порядок, 
заснований на приватногосподарських відносинах. Суспільство і особистість у Давній Греції мають економічний та політичний суверенітет; осо-
бистість володіє великими ступенями свободи, є історично більш активною і тому створює високу гуманістичну культуру і загалом цивілізацію.

На це орієнтована і побудова сучасного українського суспільства (побудова демократичної держави, приватна власність поруч із 
державною, повага до прав людини та інше), тому автор статті зайнявся дослідженням історії держави та права Стародавньої Греції на 
прикладі права Афін.

Дослідження цієї теми має давню історію. Одним із перших її дослідження запропонував французький філософ-просвітник XVIII ст. 
Ж.А. Кондорсе, який вважав, що в основу розвитку цього періоду було покладено успіхи людського розуму. Нестандартними поглядами 
на розвиток цього періоду вирізняються теорія «локальних цивілізацій» англійського історика А.Дж. Тойнбі, засновника «стадій економіч-
ного розвитку» американського економіста У. Ростоу.

Відомі підручники з історії держави та права зарубіжних країн К.І. Батира, К.Г. Федорова, які вважають Афінську державу та право 
класичним зразком давньої демократії, заснованим на античному засобі виробництва; деякі права громадян її покладені в Декларацію 
прав людини і громадянина Французької буржуазної революції 1789 року та інші «документальні віхи» розвитку людської цивілізації.

Суттєві зміни у порівнянні з цими підручниками зробили Б.Й. Тищик, Н.О. Крашеннінікова й О.О. Жидков у новому виданні. Автори 
враховували ту обставину, що еволюція древніх і середньовічних суспільств Сходу йшла особливим цивілізаційним шляхом, що відріз-
няє його від розвитку рабовласницьких суспільств і феодальних суспільств Заходу. Антична історія, антична держава і право – основа 
європейської історії та європейської цивілізації. Для сучасного європейця античність – школа політики, сучасної державності, школа 
демократії та тиранії, школа права; навіть в азійських культурах є вкраплення «античного духу».

В епоху античності право не відразу досягло зрілості і досконалості. Затвердження в Стародавній Греції полісної системи мало 
результатом активізацію правотворчої діяльності та її поступове звільнення від релігійно-міфологічної оболонки. Найдавнішим джерелом 
права в Афінах був неписаний звичай, тлумачення якого нерідко довільно здійснювалося світською або жрецькою аристократією. З роз-
падом родоплемінної організації на зміну звичаю прийшов закон, який мав світський характер і був виражений у письмовій формі. Право 
в античному світі, таким чином, з’являється у своєму чистому вигляді як авторитетний і обов’язковий регулювальник полісного життя, 
позбавлений релігійної сили.

Ключові слова: Народне зібрання, афінська демократія, політична система, Національна асамблея, Рада 500, Ареопаг, геліея.

The article is devoted to the democratic state-legal system of Ancient Athens, which created a republican system of government with division 
into three branches of power: People’s Assembly (parliament, legislative body), Council 500 – the government of the country (executive power). 
In which direction to go in its development, it is necessary to know and study the best democratic examples of the development of European 
civilization and of all human society.

The word “ancient” was called Ancient Greece and Ancient Rome. The Ancient World is a special type of history that emerges in the 
context of a developed civil society when it dominates the state. The characteristic basis of ancient civilization is an economic order based on 
privateeconomic relations. Society and peculiarity in Ancient Greece have economic and political sovereignty; the feature has great degrees of 
freedom, is historically more active and therefore creates a high humanistic culture and civilization in general.

The modern Ukrainian society (building a democratic state. Private property next to the state, respect for human rights, etc.) is also focused 
on this, so the author has studied the history of the state and the law of Ancient Greece on the example of the law of Athens.

The study of this topic has a long history. One of her earliest studies was offered by the French philosopher-educator of the 18th century, 
J. Condorce, who believed that the success of the human mind was based on the development of this period. Non-standard views on the 
development of this period distinguishes the theory of “local civilizations” of the English historian A.J. Toynbee; founder of “stages of economic 
development” of the American economist W. Rostow. Known textbooks on the history of the state and law of foreign countries K.I. Batyr,  
K.G. Fedorov, who consider the Athenian state and law a classic model of ancient democracy based on ancient means of production; some of 
whose citizens’ rights are enshrined in the Declaration of Human Rights and the Citizen of the French Bourgeois Revolution of 1789, and other 
“documentary milestones” of the development of human civilization.

Significant changes in comparison with these textbooks have been made by B.Y. Tyshchyk, N.A. Krasheninikova and O.O. Zhidkov in the 
new edition. The authors took into account the fact that the evolution of ancient and medieval societies of the East was a special civilization, 
which distinguishes it from the development of slave societies and feudal societies of the West. Ancient history, ancient state and law – the basis 
of European history and European civilization. For modern Europeans, antiquity is a school of politics, modern statehood, a school of democracy 
and tyranny, a school of law; even in Asian cultures there is an incantation of the “ancient spirit”.

In the era of antiquity, the law did not immediately reach maturity and perfection. The approval in Ancient Greece of the polis system resulted 
in the activation of the primordial activity and its gradual release from the religious and mythological shell. The most ancient source of law in 
Athens was an unwritten custom, the interpretation of which was often arbitrarily carried out by a secular or priestly aristocracy. With the timetable 
of the tribal organization, a custom came into being that was secular and expressed in writing. Law in the ancient world, thus, is in its purest form 
as an authoritative and obligatory regulator of the life of a political life, devoid of religious power.

Key words: Athenian democracy, political system, National Assemblu, Council of 500, Areopagus, Gelieya.

Вступ. Щоб сучасному українському суспільству дізна-
тися, куди і в якому напрямі йти у своєму розвитку, необхідно 
знати та вивчати найкращі демократичні приклади розвитку 
європейської цивілізації та всього людського суспільства.

Словом  «античні»  називали Стародавню Грецію  і Ста-
родавній  Рим.  Античний  світ  –  це  особливий  тип  історії, 
який  складається  в  умовах  розвиненого  громадянського 
суспільства, коли воно домінує над державою. Характерною  



32

№ 6 2019
♦

основою  античної  цивілізації  є  господарський  поря-
док, заснований на приватногосподарських відносинах. 
Суспільство і особистість у Давній Греції мають еконо-
мічний  та  політичний  суверенітет;  особистість  володіє 
великими ступенями свободи, є історично більш актив-
ною і тому створює високу гуманістичну культуру і зага-
лом цивілізацію.

Постановка завдання. На це орієнтована  і побудова 
сучасного  українського  суспільства  (побудова  демокра-
тичної держави, приватна власність поруч із державною, 
повага до прав людини та інше), тому автор статті зайнявся 
дослідженням історії держави та права Стародавньої Гре-
ції на прикладі права Афін.

Дослідження  цієї  теми  має  давню  історію.  Одним  із 
перших  її  дослідження  запропонував французький філо-
соф-просвітник XVIII ст. Ж.А. Кондорсе, який вважав, що 
в  основу  розвитку  цього  періоду  було  покладено  успіхи 
людського розуму. Нестандартними поглядами на розви-
ток  цього  періоду  вирізняється  теорія  «локальних  циві-
лізацій» англійського  історика А.Дж. Тойнбі,  засновника 
«стадій  економічного  розвитку»  американського  еконо-
міста У. Ростоу.

Відомі  підручники  з  історії  держави  та  права  зару-
біжних  країн  К.І.  Батира  і  К.Г.  Федорова,  які  вважають 
Афінську  державу  та  право  класичним  зразком  давньої 
демократії,  заснованим  на  античному  засобі  виробни-
цтва; деякі права громадян її покладені в Декларацію прав 
людини і громадянина Французької буржуазної революції 
1789 р.  та  інші «документальні  віхи» розвитку людської 
цивілізації.

Суттєві  зміни  порівняно  з  цими  підручниками  зро-
били  Б.Й.  Тищик,  Н.О.  Крашеннінікова  й  О.О.  Жидков 
у новому виданні. Автори враховували ту обставину, що 
еволюція давніх і середньовічних суспільств Сходу йшла 
особливим  цивілізаційним  шляхом,  що  відрізняє  її  від 
розвитку  рабовласницьких  суспільств  і  феодальних  сус-
пільств Заходу. Антична історія, антична держава і право – 
основа  європейської  історії  та  європейської  цивілізації. 
Для  сучасного  європейця  античність  –  школа  політики, 
сучасної державності, школа демократії та тиранії, школа 
права; навіть  в  азійських культурах  є  вкраплення «анти-
чного духу».

В епоху античності право не відразу досягло зрілості 
і досконалості. Затвердження в Стародавній Греції поліс-
ної  системи  мало  результатом  активізацію  правотвор-
чої  діяльності  та  її  поступове  звільнення  від  релігійно-
міфологічної  оболонки.  Найдавнішим  джерелом  права 
в Афінах був неписаний звичай, тлумачення якого нерідко 
довільно здійснювалося світською або жрецькою аристо-
кратією.  З  розпадом  родоплемінної  організації  на  зміну 
звичаю прийшов закон, який мав світський характер і був 
виражений у письмовій формі. Право в античному світі, 
таким  чином,  з’являється  у  своєму  чистому  вигляді  як 
авторитетний  і  обов’язковий  регулювальник  полісного 
життя, позбавлений релігійної сили.

Визнання законодавства, а не звичаю, основною фор-
мою  правотворчості  супроводжувалося  кодифікацією. 
Найдавнішою  систематизацією  афінського  права  вважа-
ються закони Драконта (621 р. до н.е.). Вони санкціонували 
низку  релігійних  установ  та  норм  звичаєвого  права,  які 
втілювалися в судову практику. Закони відрізнялися жор-
стокими покараннями. Так, смертна кара передбачалася не 
тільки за святотатство чи навмисне вбивство (ненавмисне 
вбивство каралося вигнанням з полісу), але і за крадіжку 
овочів, плодів, предметів вжитку і навіть небажання пра-
цювати і лінощі. Але такий пережиток родового устрою, 
як кровна помста, був заборонений. Після смертної кари 
йшли тілесні покарання, штрафи, безчестя. Було встанов-
лено різницю між випадковим  та навмисним вбивством. 
Справи  про  навмисне  вбивство  розглядалися  в  ареопазі, 
випадковим вбивством займалася колегія ефетів, яка вва-

жала, що винний міг уникнути покарання, якщо б згодився 
піти у вигнання або відкупитись у рідних убитого.

Солон скасував закони Драконта, за винятком кількох 
постанов про вбивство [1, с. 19]. Його можна вважати іні-
ціатором  проведення  всеосяжної  кодифікації  афінського 
права,  бо  саме  Солону  можна  приписати  два  важливих 
моменти  афінської  демократії:  проголошення  рівності 
перед  законом  –  ісономію  і  створення  народного  суду  – 
Геліеї, яка, творячи судовиробництво, мала право щоразу 
утворювати  нову  правову  норму,  керуючись  тільки  пра-
вовим  переконанням.  Від  законів  відрізнялися  прийняті 
Народним зібранням псефізми – постанови, що стосува-
лися окремих патриціїв чи плебеїв. До того ж кожен поліс 
мав власне право, яке істотно відрізнялося від права інших 
міст.  Судові  вироки  виносилися  тільки  на  основі  місце-
вого  права.  Але  основні  інститути  цивільного  та  кримі-
нального права в Афінах не були розроблені так повно, як 
у Стародавньому Римі, вагому частину законодавства ста-
новили неписані звичаї. Суворе дотримання закону вважа-
лося необхідним елементом демократії в Афінах.

Публікувалися закони на спеціальних кам’яних стелах 
або таблицях, що зберігалися в будинку місцевого управ-
ління.  Саме  тоді  з’являються  в  Греції  професіональні 
юристи,  бо  виникла потреба  в  людях,  які  б  знали право 
всіх її основних полісів [2, с. 47].

ЦИВІЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
В  афінському  праві  не  склалося  уявлення  про  права 

приватного власника, подібно до римських. Воно не знало 
чіткої  відмінності  між  речами:  майно  ділилося  на  неру-
хоме (земля) та рухоме (гроші, раби, худоба). Серед речо-
вих прав були відомі власність і володіння, бо основною 
формою власності в Афінах спочатку виступала общинна 
власність  –  приватна  власність  вважалася  похідною  від 
державної. Так закріпилося уявлення, що приватна влас-
ність  веде  своє  походження  від  державної,  а  державна 
існувала у формі приватної. Навіть остаточно затверджена 
з часів Солона приватна власність мала відбитки колиш-
ніх колективістських уявлень про спільність майна і вва-
жалася наданою державою. Щорічно архонти, вступаючи 
в  посаду,  оголошували  про  збереження  за  громадянами 
майна, що їм належало.

Під  володінням  розуміли  фактичне  панування  над 
майном із правом його використання, а право власності – 
як володіння з правом розпорядження. Власником нерухо-
мих речей міг бути тільки афінський громадянин, а чужо-
земець  –  лише  після  одержання  спеціального  дозволу. 
Приватні  власники  обкладалися  доволі  значними  пови-
нностями (літургіями, хорегіями) в інтересах суспільства, 
у разі надзвичайних обставин проводилися експропріації 
частини  їх  майна.  Але  афінське  право  охороняло  при-
ватну  власність  посиленими  заходами  –  навіть  крадіжка 
каралася, як правило, смертною карою. Колективна влас-
ність пануючого класу мала обмежене поширення, до неї 
належали майно храмів, державні маєтки, рудники та при-
бутки з яких утворювався військовий флот [3, с. 72]. Поруч 
із державними землями, які здавалися в оренду, існували 
суспільні землі місцевих територій – філ і демів.

Набути  власність  можна  було  у  первинний  спосіб 
(коли річ раніше не була чиєюсь власністю) або похідний 
спосіб  –  через  публічні  угоди. Широке  розповсюдження 
отримали  грошові  відносини,  особливо  лихварство,  що 
давало змогу накопичувати великі статки.

ЗОБОВ’ЯЗАЛЬНЕ ПРАВО
Найбільш  детально  в  праві  Афін  були  розроблені 

зобов’язальні відносини. Розрізняли зобов’язання  із дого-
ворів і зобов’язання з делікту – спричинення шкоди, тобто 
вільні  і  примусові  зобов’язання.  Основою  виникнення 
договорів вважалася угода сторін, що не вимагала особли-
вої формальності. Найважливіші угоди укладалися в пись-
мовій  формі;  залежно  від  характеру  договору  документ 
підписувався  обома  сторонами  (договір  купівлі-продажу)  
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або  однією  зобов’язаною  стороною  (договір  займу); 
з’явився інститут свідків. До реформи Солона невиконання 
договірних  зобов’язань  тягло  за  собою  особисту  відпові-
дальність боржника – боргове рабство.

Виконання  договору  забезпечувалося  завдатком, 
поручництвом третіх осіб і заставою (до реформ Солона 
договір займу забезпечувався  і самозакладом боржника). 
Завдатком називалася сума, яку виплачувала одна сторона 
іншій  на  підтвердження  укладеного  договору;  якщо  від 
виконання  договору  відмовлявся  покупець,  він  втрачав 
свій завдаток, а якщо продавець – повертав подвійну суму 
завдатку. У заставу боржник міг давати рухомі або неру-
хомі речі. Прибутки від рухомої речі кредитор присвоював 
собі,  як  відсотки  за  позичене. У  разі  поручництва  третя 
особа брала на себе відповідальність за своєчасну сплату 
боргу  боржником  [2,  с.  43]. Особливе  значення  в  історії 
Афін мала застава землі – іпотека, закладена земля зали-
шалася у володінні і користуванні боржника, який тільки 
не  мав  права  нею  розпоряджатися.  У  разі  невиконання 
боржником  зобов’язання  закладена  земля  переходила  до 
кредитора, який міг її продати.

Найбільш  поширеним  із  договорів  була  купівля-про-
даж у формі простої  угоди  сторін. Предметом наймання 
були  як  рухомі  речі  (в  тому  числі  раби),  так  і  нерухомі 
речі; метеки,  які  як  іноземці не мали чи мали обмежене 
право купувати нерухомість, укладали окремі угоди. У разі 
несвоєчасної  сплати  орендної  плати  недобросовісним 
наймачем власник через суд міг перервати право оренди. 
Договори особистого найма укладалися для надання різ-
них кваліфікованих угод лікаря, будівельника тощо. Відо-
мим в Афінах був договір товариства – торгового, релігій-
ного, товариства музикантів, доходи та збитки товариства 
розподілялися між його учасниками.

Договір позики, в тому числі у лихварів (трапезитів), 
відбувався  під  великі  проценти  –  20%. У  разі  невчасної 
сплати  відсотків  практикувалося  нарахування  відсотків 
на  відсотки  [1,  с.  38].  Якщо  боржник  не  повертав  взяте 
у  позику майно  у  вказаний  у  договорі  строк  –  кредитор 
самостійно міг задовольнити свої претензії коштом майна 
боржника (ніби судове рішення відбулося).

В Афінах існував договір зберігання речей – поклажа. 
За  цим  договором  одна  сторона  віддавала  іншій  на  без-
оплатне зберігання якусь річ без права користування нею. 
Поширеним був різновид цього договору – передавання на 
зберігання  грошей банкірам  (трапезитам), що повертали 
їх іншими монетами і сплачували відсотки власникам.

В  афінському  праві  правопорушення,  які  завдавали 
шкоду особі чи майну – делікти, інколи тягнули за собою 
не кримінальні покарання, а штрафи на користь потерпі-
лих. Штрафи нерідко в два рази перевищували розмірами 
шкоду.  Громадянин,  майну  якого  неправомірними  діями 
сторонньої особи було завдано шкоду (пожежа, затоплення 
водою поля, потрава худобою посівів тощо), мав підставу 
для подання спеціального позову. Відповідальність перед-
бачалася  навіть  із  настанням шкоди  з  вини  дитини  (від-
повідав  їхній батько)  або раба,  який міг бути переданий 
потерпілому у вигляді компенсації за заподіяний збиток.

ШЛЮБНО-СІМЕЙНЕ ПРАВО
Шлюб  в Афінах  вважався  обов’язком.  Безшлюбність 

не давала змоги обійняти деякі державні посади – архонта-
базилевса, стратегів та інших. Розрізнювалися дві форми 
укладання шлюбу: 1) простий договір нареченого з бать-
ком  або  покровителем  нареченої  (купівля-продаж  дру-
жини); 2) укладання шлюбу перед посадовою особою або 
судом.  Ця  форма  шлюбу  застосовувалася  за  відсутності 
в батька синів-спадкоємців (у такому разі дівчина-спадко-
ємець  виходила  заміж  за  найближчого  кровного  родича, 
щоб  земля  та  інше  майно  за  спадком  не  потрапили  до 
чужого роду), у разі видачі заміж дівчини – дочки особи, 
яка стала її батьком, у разі одруження усиновленого. Наре-
чений платив батькові дівчини гедну, батько робив наре-

ченому  подарунок.  Згоди  дівчини  на  шлюб  не  питали, 
придане  нареченій  давали  не  завжди. Шлюбний  вік  для 
чоловіків був встановлений із 18 років, тобто з досягнен-
ням дієздатності і прийняттям у члени дему; для жінок –  
із 14 років. Законним вважався тільки шлюб між повно-
правними афінськими громадянами [3, с. 37].

Багатоженство не дозволялося. Після заміжжя дівчина 
переходила  з-під  опіки  батька  під  опіку  чоловіка,  поло-
ження  її  в  сім’ї  було  приниженим  –  дружина  повністю 
підпорядковувалася волі чоловіка, виходила з дому тільки 
у  супроводі  рабинь,  коло  її  інтересів  обмежувалося  хат-
німи  справами.  Для  чоловіка  допускалося  співжиття 
з рабинями, гетерами (жінками легкої поведінки).

Розлучення  для  чоловіка  було  вільним,  для  жінки  – 
досить ускладненим. Чоловік міг розлучитися без жодних 
формальностей – відіславши колишню дружину батькам і, 
якщо була провина дружини, придане їй не поверталося. 
Дружина для розлучення мусила звертатися з письмовою 
скаргою  до  архонта-епоніма.  Припинення  шлюбу  також 
наступало у зв’язку зі смертю одного з подружжя, внаслі-
док позбавлення громадянських прав (атімія).

Придане  було  власністю  дружини,  воно  переходило 
у  спадок  її  дітям,  чоловік  ним  лише  управляв.  Влада 
батька над дітьми до Солона практично нічим не обмеж-
увалася – він міг продати сина в рабство, публічно його 
зректися. За законом після народження дитини протягом 
п’яти  днів  батько  вирішував,  чи  це  його  дитина.  Діти 
зобов’язані були коритися батькові, він міг позбавити сина 
спадщини за непокору. Навіть дорослі діти за невиконання 
своїх обов’язків перед батьками притягалися до відпові-
дальності, але з часом батьківська влада слабшає.

СПАДКОВЕ ПРАВО. 
Спочатку афінське право знало спадкування тільки за 

законом. Реформи Солона встановили спадкування згідно 
з  заповітом.  Згідно  із  законом,  спадкоємцями  першої 
черги були сини, дочкам під час виходу заміж брати мали 
дати придане. Дочки могли отримати спадщину лише за 
відсутності сина вмерлого батька. Позашлюбні діти спад-
коємцями не вважалися,  за  законом  їм можна було виді-
лити з батьківського майна по одній тисячі драхм [2, с. 45].

За відсутності у спадкодавця дітей спадок отримували 
бокові родичі.

Заповіт  вважався  дійсним,  якщо  заповідач  був  дієз-
датною і правоздатною особою, в здоровому глузді  і не 
складав  заповіт  під  фізичним  та  психічним  примусом. 
Заповідати мав право лише той, у кого не було законних 
дітей чоловічої статі. Батько, за відсутності синів, запо-
відав  сторонньому  з  тою  умовою,  щоб  він  одружився 
з  його  дочкою.  Не  могли  заповідати  усиновлені  сини, 
жінки,  неповнолітні;  чиновники,  що  обіймали  посади, 
пов’язані з фінансами держави, до затвердження їх служ-
бових звітів.

Заповіт укладався в усній або письмовій формі і в при-
сутності свідків.

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО 
Кримінальне право Афін порівняно з цивільним пра-

вом було менш розвинутим. В ньому зберігалися інсти-
тути  та  уявлення  первіснообщинного,  родового  ладу. 
Вбивство  розглядалося  як  справа  родичів  вбитого,  а  не 
держави. Вони могли домовитися з вбивцею про матері-
альну компенсацію за вбитого. За відсутності найближ-
чих родичів вбивця платив десяти членам тієї фратрії, до 
якої  належав  убитий.  Родичі могли подати позов проти 
вбивці,  але  їх  позов  мав  характер  приватного  обвину-
вачення,  а  не  обвинувачення, що  стосувалося  інтересів 
держави.  Ініціатива  порушення  кримінальної  справи 
належала  потерпілому  або  його  родичам,  іноді  будь-
якому  громадянину  Афін.  Вбивця  міг  уникнути  пока-
рання,  добровільно  відправившись  у  вигнання.  Однак 
у  разі  повернення  він  вважався  таким,  що  стоїть  поза 
законом і міг бути вбитий безкарно.
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Афінське  право  розрізняло  злочини,  які  порушували 
інтереси  суспільства  загалом  –  антидержавні,  проти 
порядку  управління  і  проти  особистих  інтересів.  Тому 
виникли два види карного обвинувачення – приватне зви-
нувачення та публічне. До приватного звинувачення нале-
жали досить серйозні правопорушення – вбивство, підпал, 
пограбування, отруєння,  зґвалтування та  інші. У приват-
ному процесі  винний переважно відшкодовував потерпі-
лій стороні матеріальним способом, а у публічному – ніс 
покарання аж до смертної кари включно. В обох випадках 
обвинувачення  порушувалося  і  підтримувалася  потер-
пілим.  Однак  у  першому  випадку  обвинувач  вимагав 
відшкодування  збитків  або штрафу,  і  в  другому йшлося, 
власне, про покарання винного [1, с. 27].

Тривалий  час  під  злочином  розуміли  будь-яку  дію, 
яка  викликала  негативні  наслідки.  Допускали  самосуд: 
на місці  злочину можна  було  вбити  нічного  злодія. Вже 
Драконт у своїх законах розрізняє навмисне і ненавмисне 
вбивство.

Найбільш  тяжкими  вважалися  державні  злочини: 
зрада,  спроба  повалити  існуючий  лад,  видача  державної 
таємниці, внесення протизаконних пропозицій у Народне 
зібрання, обман народу, образа богів. Іноді поняття зрада 
і  «обман  народу»  ототожнювалися,  якщо  виражалися 
в  «нечесній»  поведінці  оратора  на  Народному  зібранні; 
помилковий донос у справах про політичні злочини давав 
підставу притягнути донощика до суду за звинуваченням 
у сикофантії. Образа богів, крадіжка майна з храму, блюз-
нірство  (богохульство)  вважалися  державним  злочином, 
тому що релігія в Афінах мала державний характер. За них 
карали смертною карою або вигнанням за межі держави 
з конфіскацією майна. До злочинів проти порядку управ-
ління  належали  зловживання  владою,  несумлінне  вико-
нання  службових  обов’язків,  підробка  грошових  знаків. 
За  це  призначалися  смертна  кара  з  конфіскацією  майна 
й викинення тіла злочинця за межі країни або позбавлення 
громадянських прав (атімія) злочинця і його родини.

Злочинами  проти  особи,  крім  вбивства,  вважалися 
тілесні  пошкодження,  лайка,  наклеп,  образа.  Навмисне 
нанесення ран каралося вигнанням за межі держави і кон-
фіскацією майна.

Майновими  злочинами вважалися крадіжка, підпал 
тощо. Покарання при  крадіжках  залежало  від  того,  чи 
був злодій захоплений на місці крадіжки. Якщо злодій 
був впійманий на місці злочину, його можна було піддати 
ув’язненню, а нічного злодія в цьому випадку – навіть 
убити. Якщо ж злодієві вдавалося сховатися й обвину-
вачення пред’являлося через деякий час після крадіжки, 
злочин міг дати підставу для публічного обвинувачення, 
але лише  тоді,  коли крадіжка була  здійснена на базарі 
або  іншому  громадському  місці.  В  інших  випадках 
пред’являвся приватний позов, що загрожував винному 
штрафом  у  розмірі  не  більше  подвійної  вартості 
вкраденої  речі.  Кваліфікованою  вважалася  крадіжка 
з  храму,  предметів  культу  тощо,  за  неї  передбачалася  
смертна кара.

Покарання  залежало  від  об’єкта  посягання.  За  тяжкі 
злочини (зрада, блюзнірство, навмисне вбивство) загрожу-
вала смертна кара – винних скидали у провалля; застосо-
вували отруту, пропонуючи злочинцю на вибір ще й меч 
або вірьовку; рабів вішали, вбивали, закидаючи камінням, 
розпинали на хрестах. Продажем у рабство каралися про-
фесійні  розбійники  і  грабіжники,  за  неодноразово  скоєні 
крадіжки також продавали в рабство.

У  разі  скоєння  злочинів  проти  особи  –  відшкодо-
вувалися  збитки  та  сплачувався  штраф  (у  подвійному 
розмірі від збитку). Тілесні покарання застосовувалися 
тільки до рабів, відповідальність яких була більш суво-
рішою, ніж у вільних: найчастіше побиття батогами, до 
рабів і чужинців застосовувалися відрубування рук і ніг, 
кастрація.

Висновки. Вивчення історії держави та права Старо-
давніх Афін – античної демократичної республіки з Народ-
ним зібранням (парламентом), на якому приймали закони 
всі вільні повноправні громадяни афінського суспільства, 
з призначенням посадових осіб на строк не більше одного 
року (здійснювати виконавчі функції) і звітуванням після 
закінчення  цього  строку  перед  парламентом,  який  або 
нагороджував  або  карав,  навіть  до  атімії  (вигнання  за 
межи  держави)  чиновника-злочинця  дуже  корисне  для 
сучасного українського суспільства, яке прагне бути демо-
кратичним, правовим.
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Статтю присвячено функціям правозахисних громадських організацій та критеріям їх класифікації. З’ясовано, що функції правозахис-
них громадських організацій можна окреслити як основні напрями діяльності цих організацій, що виражають їхню сутність, соціальне при-
значення та зумовлені статутними завданнями та цілями. Встановлено, що більшість дослідників, аналізуючи функції того чи іншого виду 
громадських організацій, не поділяють їх на категорії. У зв’язку зі складністю емпіричної бази дослідження функцій будь-якого правового 
інституту виокремлення критеріїв їх класифікації зазвичай є досить дискусійним у правовій науці. Розмежування функцій громадських 
організацій, правозахисних громадських зокрема, за певними ознаками на групи не є виключенням. У науковій літературі є класифікація 
функцій правозахисних громадських організацій за об’єктами (сферами), суб’єктами, які здійснюють функції громадських організацій, 
способами (формами) та засобами здійснення діяльності. У процесі дослідження запропоновано додатковий критерій поділу зовнішніх 
об’єктних функцій правозахисних громадських організацій за їх пріоритетністю (на основні (титульні) та додаткові (субсидіарні)). Оскіль-
ки багато громадських організацій під час реалізації своїх статутних завдань тією чи іншою мірою здійснюють захист прав та інтересів 
людини та громадянина, саме пріоритетність (першочерговість) правозахисної функції у функціональному арсеналі певної громадської 
організації дає підстави розглядати її як правозахисну. При чому реалізація цієї функції має характеризуватися певною універсальністю – 
суто правозахисна громадська організація має здійснювати захист прав не лише своїх засновників чи учасників, а звичайно, з урахуван-
ням спеціалізації організації, кожної людини та громадянина, що звернулися за правовою допомогою. Встановлено, що аналіз функцій 
правозахисних громадських організацій має цінність не лише з теоретичної, але і з практичної точки зору, адже їх правильне розуміння 
сприятиме підвищенню ефективності діяльності та створенню належного законодавчого підґрунтя для розвитку та популяризації цього 
виду громадських організацій.

Ключові слова: правозахисні громадські організації, функції, пріоритетність правозахисної функції, правозахисна діяльність, гро-
мадські об’єднання, права людини, громадянське суспільство.

The article deals with the functions of human rights social organizations and criteria for their classification. The functions of the human rights 
social organizations play a pivotal role in creating a theoretical basis of their activities. They may be defined as main directions of the human 
rights social organizations’ activities which reflect their essence and social purpose in relation to implementation of their tasks and goals. Due 
to the complexity of the empirical basis, determination of the functions classification criteria in regard to any legal institution continues to raise 
considerable debate in legal circles today. Separation of functions of social organizations, in particular human rights social organizations, into 
groups according to certain characteristics is no exception. In the scientific literature the functions of the human rights social organizations are 
classified according to objects (environments), subjects that perform functions of social organizations, methods (forms) of their activities, activity 
performance techniques. During the course of the study it was proposed to introduce an additional criterion for classification of the functions 
of human rights social organizations which is based on priority (separation into main (titular) and additional (subsidiary) functions). Since the 
majority of social organizations, while performing their tasks, deal with protection of rights and interests, the priority (precedence) of the human 
rights protection in the function tool kit of a social organization makes it possible to classify it as a human rights social organization. With this, 
implementation of such function should be characterized by certain universality – in a classic case a human rights social organization should 
protect not only the rights of its founders or members, but also, by all means taking into consideration specialty of the organization, the rights 
of every single person and citizen who approach it asking for help. Analysis of functions of the human rights social organizations has not only 
theoretical but also practical value. The proper understanding of the functions will improve efficiency of such social organizations’ activities and 
establish an appropriate legislative framework for their development and popularization.

Key words: human rights social organizations, functions, priority of the human rights function, human rights protection, civil associations, 
human rights, civil society.

Постановка проблеми. Для  характеристики  будь-
якого соціально значущого явища надзвичайно важливим 
є виокремлення виконуваних ним функцій, оскільки саме 
вони «відображають його сутність, призначення та зако-
номірності розвитку» [1, с. 132]. У зв’язку з посиленням 
ролі  громадянського  суспільства  у  вирішенні  суспільно 
значимих  питань  дедалі  більшої  актуальності  набуває 
дослідження функцій його інститутів, серед яких особливе 
місце  завдяки  своєму  головному призначенню –  захисту 
прав  і  свобод  кожної  людини  і  громадянина  –  займають 
правозахисні  громадські  організації  (далі  –  ПГО).  Ана-
ліз  функцій  ПГО  важливий  не  лише  з  теоретичної,  але 
і  з практичної  точки  зору.  Їх правильне розуміння спри-
ятиме підвищенню ефективності діяльності громадських 
організацій цього  виду  та  створенню належного  законо-
давчого підґрунтя для їх розвитку та популяризації.

Стан опрацювання цієї проблематики. Загальні 
питання  функціонування  громадських  організацій 
(далі – ГО) були предметом дослідження таких вчених, як 
В.Б. Авер’янов, І.В. Дробуш, В.Ф. Погорілко, Ц.Я. Ямполь-
ська та інших. Безпосередньо проблему визначення функ-
цій громадських організацій та їх класифікації висвітлю-
вали, зокрема, О.М. Ващук, Є.Є. Додіна, функції певних 

видів  громадських  організацій:  професійних  правничих 
громадських  –  Т.О.  Коломоєць,  М.Ю.  Віхляєв;  правоза-
хисних  громадських  – Є.Ю.  Захаров,  І.Т. Темех  та  інші. 
У  зв’язку  зі  складністю  емпіричної  бази  дослідження 
функцій  будь-якого  правового  інституту  виокремлення 
критеріїв  їх  класифікації  є  досить  складним  та  зазвичай 
дискусійним у правовій науці. Розмежування за певними 
ознаками  на  групи  функцій  громадських  організацій, 
правозахисних  громадських  зокрема,  не  є  виключенням. 
З  огляду  на  багатоаспектність  категорії  функцій  ПГО 
видається доцільним проведення  їх аналізу з додаткових 
раніше не окреслених позицій, що зумовлює актуальність 
розвідки. 

Метою статті є дослідження функцій правозахисних 
громадських організацій та проблем їх класифікації.

Виклад основного матеріалу. Визначення  функцій 
будь-якого виду громадських формувань не можливе без 
аналізу  самого  поняття  «функція»  з  урахуванням  різних 
думок науковців, висловлених як у словникових виданнях, 
так і в юридичній літературі взагалі.

Вперше поняття «функції» виникло як одне з осново-
положних у математичній науці  і  трактувалось як «здій-
снення дій над кількостями» [2, с. 623]. Згодом воно було 
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запозичене  багатьма  суспільствознавчими  науками,  його 
зміст видозмінився та набув різного смислового наванта-
ження залежно від сфери наукового пізнання. 

У  філософії  «функція»  (походить  від  лат.  functio) 
визначається як здійснення, виконання, звершення – спо-
сіб  діяння  речі  або  елементу  системи,  спрямоване  на 
досягнення певного ефекту [3, с. 784]. Академічний слов-
ник української мови окреслює цей термін, по-перше, як 
«роботу  кого-,  чого-небудь,  обов’язок,  коло  діяльності 
когось,  чогось»,  а  по-друге,  як  «призначення,  роль,  спе-
цифічну  діяльність  чого-небудь»  [4,  с.  653].  Новий  тлу-
мачний  словник  поряд  із  вже  наведеними  значеннями 
визначає функцію також як «місію, повинність» [5, с. 320]. 
Отже,  термін  «функція»  трактується  не  лише  як  просте 
виконання чи реалізація дії, а розглядається через призму 
зовнішнього прояву властивостей, призначення досліджу-
ваного об’єкта в межах певної системи відносин. 

В юридичній літературі є велике різноманіття поглядів 
на поняття «функції». Деякі науковці ототожнюють функ-
ції  з  цілями  та  завданнями  [6,  с.  35;  7,  с.  101].  Слушно 
зазначає В.А. Шатіло, що хоча  вони  тісно пов’язані між 
собою, але не можуть вважатися рівнозначними. «Ціль – це 
те, чого прагнуть, що необхідно здійснити», чого досягти 
в  процесі  реалізації  завдань.  «Своєю  чергою,  завдання 
потребує виконання, вирішення. Цілі та завдання визнача-
ють наявність та існування певних функцій, їх конкретний 
зміст» [1, с. 131]. Подібною є позиція В.С. Ковальського, 
який,  аналізуючи функції  права,  підкреслює, що  саме  із 
завдань права  в  конкретний  історичний період  випливає 
прагматичний  аспект  його  функцій.  Залежність  функцій 
права від завдань та інтересів, на думку науковця, дістає 
вияв у тому, що: завдання та інтереси тісно пов’язані між 
собою; вони часто безпосередньо зумовлюють саме існу-
вання функцій; визначають їх зміст, а також суттєво впли-
вають на історично зумовлені форми їх реалізації, функці-
онування певних державних інституцій [8, с. 13].

Дехто з авторів розглядає функцію як «результат будь-
якої  соціальної дії  та процесу»  [9,  с.  29]. Багато науков-
ців визначає її як напрям діяльності [8, с. 10; 20, с. 76–77; 
18, с. 195]. Інші під функціями розуміють не лише напрям, 
а  й  сторону  діяльності.  Такої  позиції  дотримувалися 
зокрема  вчені  Л.І.  Загайнов  та  В.М.  Черноголовкін,  які 
в процесі дослідження функції держави дійшли висновку, 
що в основу цього поняття варто покласти дуалістичність 
його природи: з одного боку, це здатність до певної діяль-
ності  (потенційне), а з  іншого – реалізація цієї здатності 
(реалізація  потенційного).  Визначаючи  функції  держави 
і  як  напрям,  і  як  сторону  діяльності  автори  поєднали 
в  дефініції  поняття  і  «потенційний  аспект»,  і  реальну 
діяльність держави [10, с. 13–14; 11, с. 8].

Важливим  для  аналізу  будь-якого  правового  явища 
має  і  розмежування  понять  «функція»  та  «функціону-
вання».  Попри  те,  що  зазначені  слова  семантично  тісно 
взаємопов’язані,  як  юридичні  категорії  вони  відобража-
ють  різні  правові  явища.  «Поняття  «функція»  уособлює 
основні напрями впливу певного явища, системи на сус-
пільні  відносини,  характеризуючи  його  соціальну  роль, 
виконання певних завдань відповідно до соціального при-
значення». Термін «функціонування права» виражає без-
посередньо дію певного явища в суспільстві. Якщо функ-
ція – поняття комплексне в часово-просторовому аспекті, 
бо  відображає  не  лише  теперішній  час,  а  й  майбутній 
(мету,  завдання,  ціль),  то  «функціонування»,  наприклад 
права, віддзеркалює дію права лише в контексті сучасних 
умов, теперішнього часового проміжку, якщо інше спеці-
ально не зумовлено [1, с. 142].

Органічним висновком у розрізі цього питання є пози-
ція Н.М. Оніщенко: «Система функцій завжди пов’язана 
з  системою  завдань,  які  ставляться  перед  досліджува-
ним  явищем,  а  функція  є  еволюційною  здатністю  сис-
теми  до  певної  діяльності,  тоді  як  функціонування  –  це 

ознака  самої  діяльності,  процес  реалізації  цієї  здатності 
у певному середовищі». Погоджуємося також із позицією 
автора про багатовимірність терміна «функція», його при-
датність для характеристики будь-яких динамічних струк-
тур [12, с. 49].

На  багатозначності  цієї  категорії  зупиняється  також 
вчена  Л.Р.  Наливайко  та  акцентує,  що  вона  «може  бути 
застосована до будь-яких систем: соціальних, технічних, 
біологічних  тощо. Структура будь-якої  системи визнача-
ється її функціями. Безвідносно до функцій взагалі немож-
ливо говорити про доцільність та ефективність структури 
будь-якого  об’єкта.  Зміна  функцій  призводить  до  зміни 
структури,  тому функціональний метод  пізнання  завжди 
є первинним порівняно зі структурним методом. Для пев-
ної сукупності функцій існує оптимальна структура, тому 
ефективність, наприклад, будь-якої соціальної організації 
безпосередньо залежить від чіткості й точності виявлення 
її функцій» [13, с. 208 ].

В  юридичній  літературі  значна  кількість  наукових 
праць присвячена проблематиці теорії і практики функцій 
різних інститутів. Наприклад, «функцій права» [14, с. 313], 
«функцій держави» [14, с. 313], «функцій конституційного 
механізму державної влади» [1, с. 143], «функцій держав-
них органів» [15, с. 78], «функцій управління», «функцій 
територіальної  громади»,  «функцій  політичних  партій», 
«функцій політичної системи» тощо. Буде доцільно вико-
ристати  зазначений  правовий  досвід  щодо  визначення 
поняття «функції ПГО».

Взагалі  теорія  функцій  правозахисних  громадських 
організацій  має  виходити  з  соціального  призначення, 
завдань  та  цілей  цих  громадських  формувань,  норма-
тивно-правового регулювання їх діяльності, а також вра-
ховувати досвід практичної діяльності та досягнення нау-
кової думки як у галузі теорії держави і права, так і низки 
прикладних наук.

У теорії держави і права функції зазвичай трактуються 
як основні напрями та види діяльності певного інституту, 
що  виражають  його  ціль  і  соціальне  призначення,  роль 
і місце в суспільстві [8, с. 10] або ж як напрями чи види 
впливу певного правового явища на суспільні відносини, 
в яких виражаються його найважливіші риси [14, с. 313].

І.Т. Темех надає визначення функціям правозахисних 
громадських організаціям із точки зору цих двох позицій: 
в  одному  варіанті  (в  дисертаційному  дослідженні)  –  це 
основні напрями та види їх діяльності, що відображають 
сутність, зміст і призначення ПГО в суспільстві як громад-
ських організацій,  які пов’язані  із  захистом прав та  сво-
бод людини і громадянина, та зазначає, що це визначення 
є квінтесенцією  істотних ознак функцій ПГО [16, с. 86], 
в іншому (у статті «Юридичний статус громадських пра-
возахисних  організацій  в  Україні:  проблеми  та  можли-
вості вдосконалення») – напрями впливу ПГО на суспільні 
відносини [17].

Загальновідомо,  що  однією  з  проблем  комплексного 
пізнання функцій будь-якого правового інституту чи галузі 
права  є  багатоманітність  емпіричної  бази  дослідження. 
Л.Й. Петражицький більш ніж століття тому писав: «З від-
мінностями специфічної природи правової, атрибутивної, 
і моральної, часто  імперативної психіки пов’язана дифе-
ренціація функцій, що здійснюються в соціальному житті 
тією й іншою гілкою людської етики» [18, с. 132]. Тобто 
саме  суб’єкт  і мотиви його діяльності  зумовлюють мно-
жинність функцій будь-яких громадських утворень, спря-
мованих на забезпечення прав та свобод людини. Оскільки 
громадські правозахисні організації є різновидом громад-
ських організацій, логічно, що характеризуючись певною 
специфікою функціонального арсеналу, вони апріорі наді-
лені  загальними функціями, притаманними громадським 
організаціям.

Для  чіткого  розуміння  функцій  громадських  орга-
нізацій  вбачається  за  необхідне  розглянути  точки  зору 
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з  цього  приводу  науковців-правознавців.  Є.Є.  Додіна 
поділяє  функції  громадських  організацій  на  такі  групи: 
1) функції громадських організацій, делеговані державою 
(контролюючі  функції  профспілок,  об´єднань  спожива-
чів); 2) соціальні функції (соціальний захист населення); 
3)  здійснення  державних  функцій,  які  держава  виконує 
неналежним чином  (захист навколишнього середовища); 
4) реалізація і захист прав та інтересів членів (учасників) 
громадських  організацій  (садівничі  товариства,  кредитні 
спілки) [19, с. 9].

О.М. Ващук  до  основних  властивостей функцій  гро-
мадських  організацій  зараховує  їх  загальність  і  стабіль-
ність  та  виділяє  такі  їх  істотні  ознаки: 1)  безпосередньо 
відображають  та  конкретизують  сутність  громадських 
організацій;  за  змістом  враховують,  передусім,  групові 
(корпоративні) інтереси їх членів; 2) виникають та розви-
ваються  згідно  зі  статутними цілями та  завданнями  гро-
мадських  організацій;  3)  у  функціях  проявляються  спе-
цифіка,  особливості  та  закономірності  розвитку  кожної 
конкретної організації; 4) в них втілюється активна роль 
громадської організації у формуванні громадянського сус-
пільства, реалізується різноманітна практична діяльність 
[20, с. 192–193].

З  урахуванням  означених  основних  властивостей 
функцій  та  мети,  на  яку  спрямовується  вся  діяльність 
конкретної  громадської  організації,  автор  під  функцією 
громадської організації розуміє головні напрями і види її 
діяльності, що характеризують суть та соціальне призна-
чення цієї організації та зумовлені її статутними задачами 
та цілями, мають недержавну природу [20, с. 195].

Основними  критеріями  класифікації  функцій  ГО 
авторка  визначає  основні  елементи  їхньої  діяльності: 
1)  об’єкти  (сфери діяльності),  2)  суб’єкти;  3)  технологія 
функціонування  (способи,  засоби  і  методи  діяльності). 
Залежно  від  сфери  діяльності  громадських  організацій 
розрізняються такі об’єктні функції: соціальні, культурні, 
екологічні,  економічні  і політичні. При чому дві останні 
є найменш характерними для ГО. Своєю чергою, об’єктні 
функції залежно від напряму діяльності організації поді-
ляються на внутрішні та зовнішні.

До внутрішніх функцій усіх  громадських організацій 
О.М.  Ващук  зараховує  такі:  установча,  організаційна; 
управлінська;  розширення кола членів  громадської  орга-
нізації (агітація, пропаганда своєї діяльності); здійснення 
комерційної,  підприємницької  діяльності,  що  є  необхід-
ною для реалізації функцій і завдань громадської організа-
ції (наприклад, зайняття видавничою діяльністю та поши-
рення видавничої продукції); регулювання відносин (у т.ч. 
і майнових) між осередками громадської організації; пра-
вотворча  (створення корпоративних норм та закріплення 
їх у статуті). 

Серед  зовнішніх  функцій  громадських  організацій 
науковець  виділяє  такі:  виявлення  спільних  інтересів 
окремих груп населення; сприяння забезпеченню та реалі-
зації прав та свобод людини і громадянина; охорона прав 
та свобод людини і громадянина; створення сприятливих 
умов  громадянам  для  реального  користування  своїми 
правами та обов’язками; правотворча  (участь у розробці 
законопроектів);  співпраця  з  органами  державної  влади, 
місцевого  самоврядування  та  громадськими  організаці-
ями;  благодійницька  (надання  допомоги);  інформаційна; 
консультаційна, дорадча та ін.

За  суб’єктами,  на  захист  прав  та  інтересів  котрих 
спрямована діяльність цієї організації, визначено функції 
молодіжних, дитячих, жіночих, авторських, ветеранських, 
споживацьких організацій та ін.

Ще  одним  критерієм  класифікації  функцій  виокрем-
лено сукупність способів, засобів, методів діяльності гро-
мадської  організації. Вчена наголошує, що всі  окреслені 
критерії знаходяться в певній послідовності та є необхід-
ними для реалізації функцій. До  таких належать: право-

захисні  (правоохоронні),  соціального  контролю,  орга-
нізаційні,  бюджетно-фінансові,  матеріально-технічні, 
інформаційні,  нормотворчі.  Зазначені  функції  є  загаль-
ними  для  всіх  видів  громадських  організацій  та  тісно 
пов’язані  з об’єктними функціями, реалізація яких може 
відбуватися  тільки  завдяки  системі  технологічних функ-
цій [20, с. 193–194].

Т.О.  Коломоєць  і  М.Ю.  Віхляєв,  аналізуючи  функції 
одного з видів ГО – професійних правничих громадських 
організацій  (ППГО),  визначають  їх  як «основні напрями 
їхньої  діяльності,  що  характеризують  суть  та  соціальне 
призначення  організацій,  зумовлені  досягненням  цілей 
та підпорядковані вирішенню конкретних завдань, визна-
чених  у  чинному  законодавстві  України  та  в  їхніх  вну-
трішніх  документах»  [21,  с.  76–77]  та  пропонують  здій-
снювати їх диференціацію за такими критеріями:

–  залежно від об’єкта, на який спрямована діяльність 
ППГО,  виокремлюють  соціальні  функції,  в  рамках  яких 
виділяють другу окрему групу – професійні функції; 

–  залежно від напряму спрямування діяльності – вну-
трішні  (забезпечують  належне  функціонування  органі-
зації  та  її  внутрішній розвиток)  та  зовнішні  (охоплюють 
всю  іншу  діяльність  ППГО,  спрямовану  на  вирішення 
зовнішніх проблем та питань як  загального соціального, 
так і суто професійного характеру).

Внутрішні  функції,  своєю  чергою,  дослідники  про-
понують  поділити  на  такі  види:  матеріально-фінан-
сова – напрям діяльності щодо забезпечення формування 
матеріальної  бази  організацій,  а  також  щодо  залучення 
та  витрачання  коштів;  інформаційна  –  забезпечення 
належного  висвітлення  досягнутих  результатів  у  про-
цесі функціонування організації; нормотворча – розробка 
внутрішніх  нормативних  документів  (статут,  правила, 
інструкції,  положення  тощо)  та  внесення  змін  до  них; 
установча – формування керівних та допоміжних органів 
організації; організаційна – забезпечення вирішення адмі-
ністративних питань (організація роботи органів, ведення 
бази членів тощо); 

–  залежно від приналежності функцій усім або дея-
ким видам ГО – загальні  (функції, що охоплюють діяль-
ність, характерну для всіх або більшості ГО, – наприклад, 
сприяння  становленню  правової  та  демократичної  дер-
жави),  спеціальні  (притаманні  лише  ППГО  (наприклад, 
участь у реформуванні адвокатури, нотаріату, судової сис-
теми тощо));

–  залежно від мети діяльності ППГО: освітня – забез-
печує  підвищення  рівня  професійних  знань  правників,  
а також правової освіти населення завдяки правопросвіт-
ницькій роботі членів організації; комунікативна – забезпе-
чує обмін досвідом у правничій спільноті, започаткуванню 
професійних  дискусій  та  обговорень;  представницька  – 
забезпечує ефективне представництво як усієї правничої 
спільноти,  так  і  окремих  правників ППГО  у  відносинах 
з органами держави, місцевого самоврядування, з іншими 
національними  та  міжнародними  громадськими  фор-
муваннями  тощо;  наглядова  –  спрямована  на  виявлення 
неправомірних  дій,  рішень  чи  бездіяльності  різних 
суб’єктів  права  щодо  інтересів  правничої  спільноти  чи 
окремих її складників; захисна функція  – спрямована на 
захист прав, у першу чергу, членів організації та юристів 
взагалі  або  представників  окремих  правничих  професій,  
а також інших осіб, яка реалізовується шляхом здійснення 
профілактичної  діяльності щодо попередження правопо-
рушень та діяльності щодо відновлення порушених прав 
зазначених суб’єктів неправомірними діями; установча – 
участь у формуванні певних публічних юридичних осіб, 
у  тому  числі  органів  державної  влади;  заохочувальну; 
нормотворча  –  охоплює  діяльність  щодо  обговорення, 
розробки, вдосконалення та лобіювання проектів норма-
тивних  актів,  спрямованих  на  вдосконалення  правового 
регулювання  професійної  діяльності  правників,  а  також 
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інших  важливих  правовідносин;  міжнародна  –  забез-
печення  співпраці  з  іноземними  та  міжнародними  про-
фесійними  правничими  організаціями  з  метою  обміну 
досвідом; етична – розробка та прийняття етичних правил 
поведінки, стандартів та сприяння їх дотримання членами 
ППГО [21, с. 77–80].

Досить  цікавим  щодо  виокремлення  функцій  неуря-
дових  організацій  (НУО),  громадських  зокрема,  є  підхід 
А.В. Бодрова. Автор виокремлює «кілька важливих функ-
цій, що виконують НУО в умовах демократії», не розмеж-
овуючи їх на окремі категорії:

–  функція легітимації та управління, яка є свідченням 
того, що громадський сектор потрібен державній владі як 
легітимація самої влади;

–  функція  захисту  прав  людини  НУО  –  зумовлює 
у  взаємодії  з  державою  вираження  інтересів  кожного 
члена  суспільства,  захист  невід’ємних  прав  і  свобод 
людини і громадянина;

–  функція  артикуляції  та  представництва  інтересів 
громадян і суспільних груп – мається на увазі представни-
цтво як суспільних, так і групових інтересів;

–  функція соціалізації та виховання громадян;
–  функція  громадянського  контролю  –  на  її  реалізацію 

орієнтовані в основному правозахисні та суспільно-політичні 
(протестні) організації, котрі стають на шляху одвічного праг-
нення  державної  влади  до  поширення  і  централізації  свого 
панування,  до  виходу  її  з-під  контролю  суспільства.  Таким 
чином,  неурядові  організації  пристосовують  політичні  сис-
теми ближче  до  сподівань  громадян,  еволюціонізують полі-
тичний режим до оптимального і збалансованого варіанту;

–  функція  саморозвитку  –  спрямована  на  забезпе-
чення вільного розвитку особи в умовах ринкової еконо-
міки, існування різних форм власності, правової держави;

–  функція  солідаризації  та  інтеграції  –  передбачає 
створення умов для усвідомлення кожним членом суспіль-
ства високої цінності об’єднаних (групових, колективних) 
зусиль і суспільної солідарності;

–  функція  формування  суспільних  норм  і  ціннос-
тей, які згодом закріплюються в законах держави, зумов-
лює, що саме інституції громадянського суспільства, а не 
держава,  є  основним  джерелом  виникнення  та  розвитку 
суспільних  цінностей.  Держава  лише  закріплює  їх  зако-
нодавчо, якщо ж державні інститути сповідують інші цін-
ності, це призводить до їхнього відчуження та революцій-
ного чи мирного повалення чинного політичного режиму;

–  функція соціально-політичної стабілізації  суспіль-
ства  стимулює  співтовариства  громадян  генерувати  ідеї, 
об’єднувати  людей,  формувати  так  звану  «асоціативну 
демократію» з верховенством закону для всіх, прозорістю 
і відповідальністю політичної еліти перед суспільством;

–  соціальна  комунікація  та мобілізація  –  виконують 
роль  посередника  між  різними  групами  і  структурами, 
окремими людьми, а також між усіма ними та державою;

–  функція  соціального  конструювання  –  притаманна 
цілій групі НУО дослідницького характеру, що ставить собі 
за мету забезпечити суспільство в його взаємовідносинах із 
державою аналітичною оцінкою її діяльності [22, с. 5–8]. 

Детальний аналіз функцій безпосередньо правозахис-
них  громадських  організацій  здійснив  І.Т.  Темех.  Ним 
було запропоновано їх авторську класифікацію за такими 
критеріями:

1)  об’єктами (сферами) – внутрішні та зовнішні функ-
ції  (дослідник посилається на перелік  зовнішніх  та  вну-
трішніх функцій ГО, окреслений О.М. Ващук, та зазначає, 
що  він  може  бути  використаний  і  у  процесі  визначення 
відповідних видів функцій ПГО);

2)  суб’єктами,  які  здійснюють  функції  громадських 
організацій, –  родові (притаманні усім видам ГО) та видові 
(індивідуальні) (властиві окремим видам ГО, зокрема ПГО); 
видовими для ПГО визначено правозахисну, контрольну, нор-
мотворчу, інформаційну, аналітично-дослідницьку;

3)  способами  (формами)  діяльності  –  правозахисна, 
контрольна,  нормотворча,  інформаційна,  аналітично-
дослідницька;

4)  засобами  здійснення  діяльності  –  інформаційна, 
планування,  нормотворча,  фінансова,  матеріально-тех-
нічна, громадського контролю. 

При цьому науковець зауважує, що наведена класифікація 
не є вичерпною, вона може бути доповнена й іншими критері-
ями, а коло класифікаційних рядів розширене [16, с. 144–145].

Загалом  погоджуючись  із  запропонованою  І.Т.  Теме-
хом  класифікацією,  вважаємо,  що  її  можна  доповнити 
додатковим критерієм поділу  зовнішніх об’єктних функ-
цій ПГО – за їх пріоритетністю у функціональному арсе-
налі організації  (розмежувавши за цією ознакою функції 
на основні (титульні) та додаткові (субсидіарні)).

Обґрунтовуючи цю позицію, зазначимо:
–  «у  процесі  визначення  належності  громадської 

організації до правозахисної недостатньо брати до уваги 
лише  факт  захисту  нею  прав  людини;  необхідно  також 
враховувати, чи є захист прав та свобод людини  її осно-
вним статутним завданням, чи він здійснюється внаслідок 
реалізації інших статутних завдань» [16, с. 55];

–  «мета діяльності правозахисних громадських орга-
нізацій  охоплює не  лише  захист  прав  та  свобод  людини 
в разі їх реального чи можливого порушення, а й громад-
ський  контроль  за  виконанням  державою  її  зобов’язань 
перед суспільством в галузі реалізації, охорони і захисту 
прав та свобод людини і громадянина» [16, с. 54–55].

З  огляду  на  наведені  тези,  до  основних  (титульних) 
зовнішніх об’єктних функцій ПГО можна зарахувати пра-
возахисну  та  контролюючу,  а  до  додаткових  (субсидіар-
них) – правовиховну, нормотворчу, просвітницьку, інфор-
маційну, аналітично-дослідницьку та інші.

Звичайно,  такий  поділ  є  досить  умовним,  оскільки  під 
функцією можна розуміти як один, так і кілька взаємопов’я-
заних напрямів діяльності організації [23]. Слушною є пози-
ція  деяких  науковців,  які  в  процесі  дослідження,  зокрема 
функцій профспілок, дійшли висновку щодо неможливості 
та непотрібності створення  їх універсальної та єдиної кла-
сифікації [23]. Вважаємо, що це є доречним і щодо аналізу 
функцій ПГО. Крім того, на нашу думку, саме варіативність 
таких класифікацій буде створювати умови для більш погли-
бленого розуміння особливостей правової природи та бага-
тогранності діяльності цього виду громадських організацій.

Висновки. Функції правозахисних громадських орга-
нізацій можна  окреслити  як  основні  напрями діяльності 
цих організацій, що виражають їхню сутність і соціальне 
призначення  та  зумовлені  їх  статутними  завданнями 
та цілями. Для розуміння правової природи ПГО важливе 
значення  має  виокремлення  їхніх  основних  (титульних) 
та  додаткових  (субсидіарних)  функцій.  Оскільки  багато 
громадських організацій у процесі реалізації своїх статут-
них завдань тією чи іншою мірою здійснюють захист прав 
та свобод людини, саме пріоритетність (першочерговість) 
правозахисної функції у функціональному арсеналі певної 
громадської організації дає підстави для її визначення як 
суто правозахисної. Причому реалізація цієї функції має 
характеризуватися  певною  універсальністю  –  в  класич-
ному варіанті ПГО має здійснювати захист прав не лише 
своїх засновників чи учасників, а кожної людини і грома-
дянина, що за таким захистом звернулися, звичайно, з ура-
хуванням  спеціалізації  організації  та  наявності  достат-
нього рівня компетентності її представників для надання 
якісної правової допомоги в конкретному випадку.

Для  дослідження  функцій  ПГО  важливим  є  визна-
чення  їх  сутнісних  характеристик.  Необхідність  такого 
наукового аналізу пояснюється тим, що всі ці функції так 
чи інакше визначають зміст діяльності ПГО. Враховуючи 
обмеженість обсягу цієї статті, у процесі подальших нау-
кових  розвідок  плануємо  більш  детально  зупинитися  на 
окресленій проблематиці.
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РОЛь ТА ЗНАЧЕННЯ СиСТЕМАТиЗАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА В УКРАЇНІ

ThE rOLE aNd IMPOrTaNCE Of SySTEMaTISaTION LEgISLaTION IN uKraINE

Обушенко Н.М.,
кандидат юридичних наук,

старший науковий співробітник секретаріату Вченої ради
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

У статті на основі аналізу наукових поглядів вчених запропоновано авторське визначення поняття «систематизація законодавства 
України». Зазначено, що систематизація законодавства дає змогу, по-перше, вдосконалити та впорядкувати законодавство задля зруч-
ності його застосування й ефективної реалізації на практиці, по-друге, створити всі необхідні умови для подальшого розвитку відпо-
відного законодавства, позбавитись у ньому прогалин та недоліків, забезпечити його внутрішню єдність. Наголошено, що системати-
зація представляє собою процес упорядкування окремих елементів, створення належних умов для того, щоб вони співпрацювали та 
взаємодіяли один з одним. З’ясовано, що систематизація законодавства включає чотири самостійних форми правової діяльності: збір 
державними органами, підприємствами, фірмами та іншими установами чинних нормативних актів, їх опрацювання та систематизоване 
розміщення з подальшим зберіганням, а також видання довідок за запитом органів, установ, окремих особистостей;  розробка та опри-
люднення різного роду збірників нормативних актів; підготовка та ухвалення укрупнених актів шляхом об’єднання норм розрізнених актів, 
спрямованих на вирішення однакових питань; розробка і затвердження нових актів, які поєднують у собі старі норми, що є дієвими, та 
нові нормативні приписи. Визначено, що під систематизацією законодавства варто розуміти визначену нормами чинного законодавства 
України сукупність дій організаційного та правового характеру, які здійснюються уповноваженими органами державної влади, задля 
зведення в єдину внутрішню узгоджену систему чинних нормативно-правових актів, що сприяє підвищенню загальної ефективності 
їх функціонування. Зроблено висновок, що в умовах сьогодення систематизація законодавства є вкрай необхідним заходом на шляху 
європейської інтеграції України. 

Ключові слова: систематизація законодавства, нормативно-правові акти, нормативна база.

In the article, based on the analysis of scientific views of scientists, the author defines the concept of “systematization of the legislation 
of Ukraine”. It is noted that the systematization of legislation: firstly, allows to improve and streamline the legislation for convenience of its 
implementation and effective implementation in practice; Secondly, the role of systematization of legislation is to create all the necessary 
conditions for the further development of the relevant legislation, to eliminate gaps and shortcomings in it, to ensure its internal unity. It is 
emphasized that systematization is the process of ordering individual elements, creating the right conditions for them to cooperate and interact 
with each other. It has been established that the systematization of the legislation includes four independent forms of legal activity: collecting by 
the state bodies, enterprises, firms and other institutions of existing regulatory acts, their elaboration and systematic placement with subsequent 
storage, as well as issuing certificates upon request of bodies, institutions, individuals; development and promulgation of various collections of 
normative acts; preparation and adoption of large-scale acts by combining differentiated norms of acts aimed at solving the same issues; drafting 
and approving new acts that combine old, effective regulations and new regulations. It is determined that the systematization of legislation should 
be understood as defined by the norms of the current legislation of Ukraine set of actions of organizational and legal nature, which are carried 
out by the authorized bodies of state power, in order to consolidate into a single internal harmonized system of existing normative legal acts, 
which contributes to improving their overall efficiency. It is concluded that in the conditions of today the systematization of the legislation is an 
indispensable measure on the way of European integration of Ukraine. 

Key words: systematization of legislation, normative legal acts, regulatory framework.

Постановка проблеми. Євроінтеграційні процеси, які 
нині відбуваються в Україні, вимагають від вітчизняного 
законодавця адаптації правової системи країни до вимог, 
які ставляться до неї європейською спільнотою. Вказаний 
процес є планомірним і має кілька етапів, завдання яких 
полягає  в  досягненні  певного  ступеню  відповідності  зі 
збереженням принципу ієрархізації нормативно-правових 
актів.  У  розв’язанні  останнього  головна  роль  належить 
саме  систематизації  законодавства.  Практичне  значення 
систематизації  законодавства підкреслював ще у 1833 р. 
найвидатніший  кодифікатор  Європи  і  Росії  М.  Сперан-
ський. Зокрема він наголошував на значенні систематиза-
ції як для реальних потреб держави, так і для юридичної 
науки [1]. Такої ж думки дотримується більшість сучасних 
фахівців. 

Стан дослідження.  Питання  систематизації  зако-
нодавства  неодноразово  потрапляло  в  поле  зору  різних 
фахівців, зокрема їй приділяли увагу Л.В. Могілевський, 
О.В.  Петришин,  С.П.  Погребняк,  В.С.  Смородинський, 
А.М.  Ришелюк,  С.В.  Пєтков,  Г.О.  Спіцина,  С.М.  При-
липко,  О.М.  Ярошенко,  В.В.  Жернаков,  О.І.  Кисельова, 
Н.П. Долгіх, В.П. Марущак та багато інших. Однак, незва-
жаючи  на  чималу  кількість  наукових  досліджень,  нині 
в  юридичній  літературі  єдиного  бачення  щодо  сутності 
та значення систематизації законодавства так сформовано 
і не було.

Саме  тому метою статті є  визначення  сутності,  ролі 
та значення систематизації законодавства в Україні.

Виклад основного матеріалу.  Починаючи  наукове 
дослідження, варто зазначити, що будь-яка система являє 
собою сукупність визначених елементів,  які  знаходяться 
в єдності між собою, доповнюють одне одного, та спільна 
робота  яких  дає  змогу  досягти  певної  кінцевої  мети. 
З  огляду  на  наведене  вище  визначення,  систематизація 
в найбільш загальному уявленні представляє собою про-
цес із впорядкування окреслених елементів. Термін «сис-
тематизація»  бере  свій  початок  від  французького  слова 
(«systematization»), що трактується як система, єдине ціле 
[2,  с.  812].  Етимологічний  аналіз  слова  «систематиза-
ція» засвідчив, що це поняття є багатозначним: порядок, 
в основі якого послідовні розташування, що зумовлені вза-
ємним зв’язком частин; прийнята класифікація за певним 
критерієм  (форма,  організація,  тощо)  [3,  с.  1320−1321]. 
У філософському розумінні під поняттям систематизації 
розуміють  систематику  (впорядкованість)  –  якість,  що 
знаходить свій прояв у вигляді певної системи та є джере-
лом її виникнення [4, с. 415]. 

У  великій  радянській  енциклопедії  зазначено,  що 
систематизація − це об’єднання предметів або знань про 
них  шляхом  встановлення  істотних  зв’язків  між  ними; 
встановлення порядку між частинами цілого на підставі 
певних  закономірностей,  принципів  або  правил;  удоско-
налення системи [5, с. 160]. Фактично в цьому контексті 
систематизація  набуває  значення  упорядкування.  Однак 
у сфері вдосконалення законодавства систематизація має 
дещо  ширший  зміст.  З  цього  приводу  М.Н.  Марченко 
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наголошує,  що  важливість  систематизації  зумовлюється 
її  функціональними  характеристиками.  Вона,  з  точки 
зору дослідника, дає змогу: оглянути весь масив чинного 
законодавства; виявляти й усувати неузгодженості, проти-
річчя, прогалини в праві (дефекти законодавства); підви-
щувати  ефективність  законодавства;  робити  законодав-
ство більш доступним  інформаційно; робити його більш 
доступним  інтелектуально  (полегшує  з’ясування  змісту 
норм); вивчати й досліджувати законодавство [6, c. 386]. 
В.  Медведчук  констатує,  що  систематизація  –  це  опти-
мальний  шлях  «створення  правової  бази,  звільненої  від 
застарілих  та  колізійних  норм,  дублювань,  не  переоб-
тяженої  нормативно-правовими  актами  тимчасової  чи 
локальної дії, а головне такої, що містить достатню кіль-
кість актів, призначених регулювати сучасні суспільні від-
носини, перш за все  законів, які перебувають у певному 
системному взаємозв’язку не лише для фахівця, але й для 
пересічного громадянина» [7, с. 1]. 

Отже,  систематизація  являє  собою  процес  упорядку-
вання окремих елементів,  створення належних умов для 
того, що вони співпрацювали та взаємодіяли один з одним. 
Що ж стосується поняття «систематизація законодавства», 
то перш за все варто зауважити, що проблема системати-
зації законодавства була актуальною ще за часів існування 
СРСР. Практичне  значення  систематизації  законодавства 
підкреслював ще в 1833 р. відомий кодифікатор М. Спе-
ранський,  який  виокремив  основні  пріоритетні  сфери 
впливу  систематизації:  потреби  держави  та  юридичної 
науки. Окрім цього,  систематизація  є  одним  із  головних 
факторів  цілеспрямованого  й  ефективного  правового 
виховання (формування правосвідомості), наукових дослі-
джень у галузі навчання студентів [8]. Залежно від періоду 
розвитку держави потреба в систематизації законодавства 
буває різною. У разі накопичення протягом певного часу 
великого обсягу нормативно-правового матеріалу, що був 
затверджений у різні  історичні періоди становлення дер-
жави  та  водночас  дублює  один  одного,  систематизація 
законодавства є обов’язком засобом врегулювання. У про-
цесі революційної модернізації правової  системи  (скасу-
вання  цілих  нормативних  блоків),  що  ліквідує  застарілі 
відносини, створюється якісно нова суспільно-економічна 
система, в основу якої покладено оновлені закони – систе-
матизація законодавства відступає на другий план [8].

Проблема  систематизації  40−60-х  рр.  ХХ  ст.  висвіт-
лювалася  у  дослідженнях Д.А.  Керімова,  який  зазначав, 
що  «чинні  в  суспільстві  правові  норми  через  їх  багато-
манітність певним чином систематизуються, приводяться 
у  певний  порядок  для  того, щоб  полегшити  їх  викорис-
тання та застосування на практиці» [9, с. 8]. Автор у своїх 
дослідженнях виокремив основні порушення у сфері зако-
нодавчої  техніки  в  процесі  законотворчості:  відсутність 
ануляції  або  перегляду  чинних  актів  при  затвердженні 
нових;  скасування  або  зміна  чинних  актів  без  точного 
і вичерпного їх обліку; зміни у чинні нормативні акти вно-
сяться ненормативними актами;  зміна  актів відбувається 
без одночасного затвердження нової редакції відповідних 
розділів або статей; введення правил довготривалої дії до 
нормативних  актів,  що  зорієнтовані  на  функціонування 
на певний час; вплив одноосібних розпоряджень на нор-
мативні  акти,  які  не  передбачають  суспільні  відносини; 
відсутність узгодженості між актами, які зорієнтовані на 
вирішення  тих  самих  питань,  що  призводить  до  виник-
нення суперечливості між ними; обмеження повноважень 
нового  акта  в  регулюванні  відповідних  питань,  що  уне-
можливлює скасування попередніх актів, спрямованих на 
вирішення цього ж питання; відсутність чіткого формулю-
вання нормативних актів [10, с. 119]. 

Г.Б. Поліщук зазначає: «У 90-х роках ХХ ст. в серед-
ині наукових кіл підвищується  інтерес до вивчення про-
блематики  систематизації  законодавства,  зокрема  юри-
дичної  техніки та кодифікації. Однак на сьогодні  значно 

актуалізується  питання  дослідження  юридичної  техніки 
кодифікаційних  актів,  що  зумовлено  як  епізодичністю 
висвітлення  цього  питання  у  попередніх  наукових  робо-
тах,  так  і  значним  збільшенням  об’ємів  кодифікаційної 
роботи  в  Україні»  [11].  Дослідник  акцентує  на  актуаль-
ності  питання  систематизації  у  сфері  процесу  галузеут-
ворення.  Подібна  позиція  представлена  також  у  дослід-
женнях В. Костицького, який вказує, що «нині в Україні 
ще не розроблена концепція теоретичних засад розвитку 
окремих галузей права» [12, с. 161].

Важливим  етапом  у  процесі  систематизації  україн-
ського законодавства прийняття Указу Президента України 
«Про заходи щодо здійснення правової реформи в Укра-
їні» від 19 червня 1995 р. (який вже втратив чинність) на 
основі якого було сформовано Українську кодифікаційну 
комісію (координуючий науково-експертний центр), голо-
вними  завданнями якої  були:  визначення наукових  засад 
здійснення кодифікації законодавства України, черговості 
та  послідовності  в  підготовці  кодексів,  інших  кодифіко-
ваних  законодавчих  актів  з  окремих  галузей  права;  роз-
роблення  загальних  принципів  побудови  кодифікованих 
законодавчих  актів,  їх  взаємної  узгодженості  з  метою 
забезпечення  повноти  законодавчого  регулювання  від-
повідних  сфер  суспільних  відносин;  організація  широ-
кого  громадського обговорення проектів  кодексів,  інших 
кодифікованих  законодавчих  актів,  у  тому  числі шляхом 
організації наукових конференцій, «круглих столів» тощо; 
забезпечення  належної  наукової  експертизи  проектів 
кодифікованих  законодавчих  актів шляхом  залучення  до 
її проведення як вітчизняних, так  і  зарубіжних фахівців; 
підготовка  наукових  висновків щодо  законопроектів,  які 
вносяться на розгляд Верховної Ради України [13].

Саме  з  того  часу  вчені фактично більше уваги  стали 
приділяти  теорії  систематизації  законодавства, що  зумо-
вило  велику  кількість  підходів  до  розуміння цієї  катего-
рії. Так, у сучасній правовій енциклопедії вказується, що 
систематизація законодавства – це спосіб впорядкування 
законодавства,  набуття  ним  внутрішньо  узгодженої  сис-
теми  [14,  с.  322],  яка  покликана  забезпечити  ефективну 
роботу чинного законодавства, шляхом усунення супереч-
ностей, недоліків, прогалин, повторень і застарілих норм 
у праві [2, с. 812]. Результатом впровадження систематиза-
ції законодавство є зручність і доступність у користуванні, 
що  впливає,  у  позитивному  ключі,  на    зміцнення  закон-
ності в регулюванні суспільних відносин [2, с. 812]. 

На думку Г.Ф. Шершеневича,  систематизація  законо-
давства – це діяльність з організації нормативно-правових 
актів  у  впорядковану  систему. До  основних  завдань  цієї 
діяльності  належать:  забезпечення  уніфікації  національ-
ного законодавства – його приведення до єдиної системи 
шляхом елімінації протиріч і набуття одноманітності пра-
вового регулювання у подібних  або близьких  за  змістом 
видах суспільних відносин [15]. Відповідно до точки зору 
В.Д. Журавльова, систематизація законодавства – це най-
ефективніший шлях  створення  правової  бази,  де  будуть 
відсутні  суперечності,  застарілі  норми,  повторення,  не 
переобтяженої нормативно-правовими актами тимчасової 
чи  локальної  дії  та  наповнена  сучасними  актами  (зако-
нами),  що  компетентні  регулювати  суспільні  відносини 
та  знаходяться у взаємозв’язку  із  точки зору як фахівця, 
так і звичайного громадянина [16, с. 144]. А.І. Граціанов 
дає  таке  визначення:  «Систематизація  –  це  діяльність  із 
впорядкування й удосконалення нормативного матеріалу 
шляхом його обробки і розміщення за класифікаційними 
критеріями,  що  обираються  відповідно  до  тих  завдань, 
які розв’язуються цією діяльністю. Систематизація  зако-
нодавства  сприяє  ефективному  здійсненню правотворчої 
діяльності,  зокрема  виявленню  причин  суперечностей, 
невідповідностей у нормативному регулюванні та спосо-
бів їх усунення. Вона забезпечує зручність при реалізації 
прав,  можливість  оперативного  знаходження  норм  і  їх 
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правильного тлумачення» [17]. Цікаві погляди на сутність 
та  значення  систематизації  законодавства  представлені 
в дослідженнях німецьких учених-правознавців,  які вба-
чають головну мету систематизації у виявленні основних 
(усталених) взаємозв’язків, їх адекватності та ліній розви-
тку в рамках певних юридичних  інститутів. Цей напрям 
ґрунтується  на  ідеї  про  аналітичне  мислення,  яке  може 
раціоналізувати  та  спрямоване  на  узагальнення  поло-
ження  права.  Основним  принципом  цієї  ідеї  є  розвиток 
загальних  учень,  які  базуються  на  різних  галузях  права 
та орієнтуються на загальні правила права, до яких нале-
жать взаємозалежні процеси [18, с. 1, 4]. 

Варто також вказати, що в юридичній літературі зазна-
чається, що систематизація законодавства включає чотири 
самостійних форми правової діяльності: збір державними 
органами,  підприємствами,  фірмами  та  іншими  устано-
вами (організаціями) чинних нормативних актів,  їх опра-
цювання  та  систематизоване  розміщення  з  подальшим 
зберіганням,  а  також  видання  довідок  за  запитом  орга-
нів,  установ,  окремих  особистостей  (облік  нормативних 
актів);  розробка та оприлюднення різного роду збірників 
нормативних  актів  (інкорпорація  законодавства);  підго-
товка та ухвалення укрупнених актів шляхом об’єднання 
норм розрізнених актів, спрямованих на вирішення одна-
кових питань; розробка і затвердження нових актів (кодек-

сів), які поєднують у собі старі норми, що є дієвими, та нові 
нормативні приписи (кодифікація законодавства) [19].

На основі аналізу літератури нами здійснено узагаль-
нення тлумачень поняття «систематизація законодавства» 
різними вченими, що подано в Таблиці 1.

Висновки. Отже,  узагальнюючи  наведений  вище 
матеріал,  можемо  констатувати, що  під  систематизацією 
законодавства варто розуміти визначену нормами чинного 
законодавства  України  сукупність  дій  організаційного 
та  правового  характеру,  які  здійснюються  уповноваже-
ними органами державної  влади  задля  зведення  в  єдину 
внутрішню узгоджену систему чинних нормативно-право-
вих актів, що сприяє підвищенню загальної ефективності 
їх функціонування. 

Таким  чином,  завершуючи  представлене  наукове 
дослідження, варто узагальнити, що в умовах сьогодення 
систематизація законодавства є вкрай необхідним заходом 
на шляху європейської інтеграції нашої країни. Саме сис-
тематизація дає змогу вдосконалити та впорядкувати зако-
нодавство  задля  зручності його  застосування й  ефектив-
ної реалізації на практиці. До того ж роль систематизації 
законодавства полягає у тому, щоб створити всі необхідні 
умови для подальшого розвитку відповідного законодав-
ства,  позбавитись  у  ньому  прогалин  та  недоліків,  забез-
печити його внутрішню єдність. 

Таблиця 1 
Узагальнення тлумачень поняття «систематизація законодавства» вченими

Автор Інтерпретація терміна

А.С. Пігалкін [20]
усталена  форма  розвитку  та  впорядкування  чинної  правової  системи,  зміст 
якої  становить  упорядкування  всього  комплексу  чинних  нормативних  актів, 
їх укрупнення, приведення до певної науково обґрунтованої системи, видання 
різноманітних збірників і зібрань законодавства

М.М. Рассолов [21]
Д.М. Михайлович [22]

діяльність з упорядкування, вдосконалення законодавства, приведення його до 
певної  системи шляхом  складання  єдиних  нормативно-правових  актів  або  їх 
збірників

І.В. Борщевський [23]
різновид  правової  діяльності,  що  передбачає  здійснення  суб’єктами  права 
комплексу  заходів,  які  спрямовані  на  упорядкування  і  вдосконалення 
нормативно-правових актів у певну науково обґрунтовану систему

В.М. Протасов [24]
діяльність  з  упорядкування  і  вдосконалення нормативного матеріалу шляхом 
його  зовнішньої  та  внутрішньої  обробки  з  метою  підтримання  системності 
законодавства  із  забезпечення  суб’єктів  права  необхідною  нормативно-
правовою інформацією
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СУДОВІ АКТи В СиСТЕМІ ПРАВОВих АКТІВ

LEgaL aCTS IN ThE LEgaL aCTS SySTEM

Суперсон О.О.,
аспірант юридичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Центральне місце в системі механізму реалізації норм права займає інститут судочинства, за допомогою якого виробляється сис-
тема відповідних актів правозастосування (судових актів), які націлені на повноцінне втілення у життєдіяльність суспільства вимог пра-
вотворця, що спрямовує їх дію на окремі ситуації та/або окремих суб’єктів. Документальною формою виразу такого судового право-
застосування є судовий акт. Здійснення реформування правової системи в Україні вимагає не лише предметної практичної діяльності з 
оновлення законодавства, а й активізації наукових досліджень теоретичних підвалин судового правозастосування, процедур ухвалення 
судових актів, забезпечення законності та обґрунтованості їх прийняття. Тому в сучасних умовах гостро відчувається потреба в розробці 
ефективних важелів судового застосування норм права, що забезпечить адекватний практичний вплив правових норм на соціальні про-
цеси та інститути. Одним із важливих важелів судового застосування норм права є судові акти, що ухвалюються судами в процесі та за 
результатами розгляду конкретних справ. Саме судові акти визначають ступінь реальності права, його дієвість та ефективність, адже 
жодна із юридично значущих життєвих ситуацій не може бути вирішена лише за допомогою положень закону. 

Враховуючи вищезазначене, відзначаючи високий рівень наукознавчого потенціалу теоретико-правових аспектів судових актів у сис-
темі правових актів, у роботі автором поставлено завдання встановити феноменологічні основи судових актів як невіддільного складника 
правової дійсності. Було здійснено аналіз стану доктринальної розробки питань судових актів, проведено її узагальнення, на підставі 
чого визначено особливості судових актів. Підсумовано, що правові акти є складним інститутом, що має характерні ознаки та власну 
структуру, яка складається із різних категорій актів, в тому числі і судових актів. З огляду на це судові акти є самостійною структурною 
частиною правових актів, являючи собою юридичні документи, що розраховані на чітко визначений індивідуальний випадок та адресо-
вані конкретно визначеним суб’єктам.

Встановлені та охарактеризовані автором особливості судових актів дозволили удосконалити визначення поняття «судовий акт» як 
самостійного елементу понятійно-категоріального апарату юридичної науки. Судовий акт являє собою рішення уповноважених суб’єктів 
судової влади, оформлене документально, яке прийняте на основі і відповідно до правових норм, спрямоване на індивідуалізацію регу-
лювання суспільних відносин між чітко визначеними суб’єктами та щодо конкретних життєвих випадків.

Ключові слова: судочинство, судова діяльність, правовий акт, судовий акт, судове рішення, ухвала суду, постанова суду. 
 
Central to the system of implementation of rules of law is the institute of justice, through which develops a system of relevant acts of enforcement 

(judicial acts), which aim to fully implement the requirements of the law maker in the life of society, directing their action to specific situations and / 
or individual entities. A documentary form of expression of such judicial enforcement is a judicial act. The implementation of the reform of the legal 
system in Ukraine requires not only substantive practical activity to update the legislation, but also to intensify scientific research into the theoretical 
foundations of judicial enforcement, procedures for adopting judicial acts, ensuring the legality and validity of their adoption. Therefore, in the current 
context, there is an urgent need to develop effective levers of judicial application of the rules of law, which will provide an adequate practical impact 
of legal rules on social processes and institutions. One of the important levers of judicial application of the rules of law is the judicial acts adopted 
by the courts in the process and the results of the consideration of specific cases. It is the court acts that determine the degree of reality of law, its 
effectiveness and efficiency, since none of the legally significant life situations can be solved only by the provisions of law.

Given the above, noting the high level of scientific potential of the theoretical and legal aspects of judicial acts in the system of legal acts, 
the author is tasked to establish the phenomenological foundations of judicial acts as an integral component of legal reality. The state of doctrinal 
elaboration of issues of judicial acts was carried out, its generalization was conducted, on the basis of which the peculiarities of judicial acts 
were determined. It is summarized that legal acts are a complex institution that has characteristic features and its own structure, which consists 
of various categories of acts, including court acts. In view of this, judicial acts are an independent structural part of legal acts, constituting legal 
documents designed for a clearly defined individual case and addressed to specifically designated entities.

The peculiarities of judicial acts established and characterized by the author made it possible to improve the definition of the concept 
of “judicial act” as an independent element of the conceptual and categorical apparatus of legal science. A judicial act is a decision of the 
authorized subjects of the judiciary, drawn up in a documentary manner, adopted on the basis and in accordance with legal norms, aimed at the 
individualization of the regulation of public relations between clearly defined subjects and in relation to specific life cases.

Key words: judiciary, court activity, legal act, court act, court decision, court order, court ruling.

Актуальність теми. Практичне втілення в життя норм 
права  безпосередньо  залежить  від  дієвості  системи  судо-
чинства,  за  допомогою  якої  можливо  поширити  вимоги 
правових  норм  на  конкретний  життєвий  випадок  та  кон-
кретних суб’єктів права. Вимоги правової норми, які через 
недосконалість системи судочинства знаходяться в «пасив-
ному стані» та не здійснюють регулятивного впливу на сус-
пільні відносини, гальмують розвиток як всієї законодавчої 
бази, так  і відповідних сфер життєдіяльності суспільства. 
Центральне  місце  в  системі  механізму  реалізації  норм 
права  займає  інститут  судочинства,  за  допомогою  якого 
виробляється система відповідних актів правозастосування 
(судових актів), які націлені на повноцінне втілення вимог 
правотворця  у життєдіяльність  суспільства,  спрямовуючи 
їх дію на окремі ситуації та/або окремих суб’єктів. 

Поширення дії правової норми на конкретний життє-
вий  випадок  та  конкретних  суб’єктів  забезпечується  за 
допомогою судових актів. У цьому аспекті судові акти:

‒ по-перше, забезпечують реалізацію (застосування) 
норм права;

‒ по-друге, визначають індивідуальну міру можливої 
та необхідної поведінки суб’єктів у конкретних правових 
відносинах;

‒ по-третє,  забезпечують  захист  суб’єктивних  прав 
та виконання юридичних обов’язків сторін у правовідно-
синах.

Вказаним  значенням  судових  актів  пояснюється  тео-
ретична  та  практична  важливість  дослідження  різнома-
нітних їх аспектів [1, с. 261], в тому числі і їх особливос-
тей як складника системи правових актів загалом. Окрім 
того,  на нашу думку,  абсолютно  справедливо  в юридич-
ній літературі підкреслюється той факт, що актуальність 
вивчення теоретичних засад місця судових актів у системі 
правових  актів  пояснюється ще  й  тим, що  в  своїй  біль-
шості теоретико-правові аспекти судових актів досліджу-
ються в галузевих юридичних науках, особливо в науках  
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процесуального права – кримінального, цивільного, адмі-
ністративного  [2,  с.  285],  або в науці державного управ-
ління  [3,  с.  100].  Як  наслідок,  у  теорії  права  утворився 
певний  «вакуум»  наукових  досліджень,  які  присвячені 
як  проблемам  теоретико-правових  засад  судових  актів 
загалом, так і специфіці їх місця в системі правових актів 
зокрема.

Вказані  вище  положення,  що  в  цілому  визначають 
актуальність наукового пізнання  судових  актів,  доводять 
їх подвійну природу, яка виявляється у приналежності до 
системи правових актів, а отже, вони наділені властивос-
тями правових актів. Окрім того, відзначаються власною 
специфікою,  що  виявляється  у  системі  особливостей, 
що  відмежовує  їх  від  інших  різновидів  правових  актів. 
Тому  обґрунтування  самостійності  судових  актів  у  сис-
темі понятійно-категоріального апарату юридичної науки, 
визначення місця судових актів у системі правових актів 
є витребуваним як з точки зору юридичної науки, оскільки 
відповіді на це питання мають високий рівень дискусій-
ності,  так  і  з  точки  зору  юридичної  практики,  оскільки 
в практичному плані важливо розмежувати судові акти від 
правових,  визначити  їх  особливості,  що  визначатимуть 
в  подальшому шляхи  вдосконалення  судочинства  в  час-
тині підготовки та ухвалення судових актів. 

Мета та завдання дослідження.  Враховуючи  вище-
зазначене,  відзначаючи  високий  рівень  наукознавчого 
потенціалу  теоретико-правових  аспектів  судових  актів 
у системі правових актів, вважаємо, що метою цієї роботи 
буде встановлення феноменологічних основ судових актів 
як  невіддільного  складника правової  дійсності.  З  огляду 
на це завданнями цієї роботи доцільно визначити: 

–  по-перше,  аналіз  стану  доктринальної  розробки 
питань судових актів та її узагальнення; 

–  по-друге, визначення особливості судових актів; 
–  по-третє, удосконалення визначення поняття «судо-

вий акт» як самостійний елемент понятійно-категоріаль-
ного апарату юридичної науки.

Основна частина. Можливо зазначити про те, що саме 
поняття  «правозастосування»  характеризує  державно-
владну,  організаційну  діяльність  компетентних  органів 
держави  і  посадових  осіб  з  реалізації  норм  права  щодо 
конкретних життєвих випадків і конкретних осіб шляхом 
прийняття  відповідних  актів  (приписів),  обов’язкових 
для виконання. Особливістю правозастосування, на нашу 
думку,  є  те,  що  вказану  діяльність  може  здійснювати 
лише той суб’єкт права, який має державно-владні повно-
важення,  тобто  наділений  державою  певними  правами 
і обов’язками щодо здійснення функцій держави. 

Враховуючи вказане, на нашу думку, доцільно розгля-
нути погляди науковців щодо визначення поняття «судо-
вий  акт»  та  встановити  його  особливості.  В  юридичній 
літературі найчастіше судовий акт розглядається як належ-
ним чином оформлений письмовий документ, який фіксує 
прийняте  рішення,  надаючи  йому  офіційного  значення 
[4, с. 99], у вигляді певної форми [5], що забезпечує засто-
сування правових норм [6, с. 46]. Це пов’язано з тим, що 
здебільшого такий акт має юридичну силу лише тоді, коли 
він належним чином письмово оформлений. У юридичній 
літературі обґрунтовується думка про те, що судовий акт 
являє собою документ, котрий приймається уповноваже-
ним  компетентним  органом  держави  за  наслідками  роз-
гляду юридичної справи, є юридичною дією, в результаті 
якої конкретні факти (життєві обставини) підводяться під 
відповідну  норму  права.  У  процесі  прийняття  судового 
акту  суд  у  межах  наданих  йому  державою  повноважень 
поширює  загальне  правило,  що  закріплене  у  правовому 
приписі, на конкретний життєвий випадок [7, с. 56].

На думку М.С. Кельмана та О.Г. Мурашина, судовий 
акт  являє  собою  формально  обов’язкове  волевиявлення 
компетентних  державних  органів,  посадових  осіб,  яке 
підтверджує, встановлює, змінює або припиняє юридичні 

права й обов’язки персоніфікованих суб’єктів у конкрет-
ній життєвій ситуації. Судові акти є необхідним засобом 
для переведення загальнообов’язкових нормативних при-
писів у сферу конкретних життєвих ситуацій та стосовно 
конкретних  осіб  [8,  с.  160–161].  Тим  самим  вченими 
наголошується на таких двох принципових властивостях 
судових актів, як наявність волевиявлення уповноважених 
суб’єктів та націленість на коригування юридичних прав 
і обов’язків. Причому сам судовий акт являє собою фор-
мально обов’язкове волевиявлення.

Продовжуючи вказану думку, В.М. Марчук та Л.В. Нікола-
єва зазначають, що застосування права (норми права) як спосіб 
його здійснення (реалізації) полягає у розв’язанні конкретної 
правової ситуації відповідно до положень нормативно-право-
вих актів. Завершується воно прийняттям рішення по конкрет-
ній справі, тобто прийняттям акту правозастосування, в тому 
числі і судового акту, призначення якого полягає у фіксуванні 
прийнятого компетентним органом рішення, яке являє собою 
не що інше, як конкретизацію правил, що містяться в норма-
тивно-правовому акті, щодо конкретних правовідносин, кон-
кретних суб’єктів, їх прав та обов’язків [9, с. 198]. Тим самим 
вченими  акцентується  увага  на  результативності  судового 
акту, що уособлює в собі відповідний результат (рішення) роз-
гляду тієї або іншої практичної ситуації у взаємовідносинах 
між суб’єктами правовідносин. 

Окрім того, в юридичних джерелах наголошується і на 
інших принципових властивостях судових актів, що вияв-
ляються в персоніфікованому характері припису, який вмі-
щений в акті за результатами розгляду конкретної життєвої 
ситуації [10, с. 248]; його поширеності на певну ситуацію 
та певних суб’єктів [11, с. 45]. Авторську думку щодо визна-
чення поняття судового акту висловлює В.В. Лазарєв, який 
акцентує увагу на тому, що зазначений акт уособлює в собі 
«державно-владний індивідуально-визначений акт, що вчи-
нюється  судом  по  конкретній  юридичній  справі  з  метою 
встановлення наявності чи відсутності  суб’єктивних прав 
та юридичних обов’язків на підставі відповідних правових 
норм в  інтересах  їх нормального здійснення» [12, с. 344]. 
Отже,  вченим  наголошується  на  наявності  як  активного 
діяння суб’єкту правозастосування у вигляді «акту», на пев-
ному процесуальному характері походження судового акту, 
а  також  на  націленості  акту  відповідно  до  суб’єктивних 
інтересів здійснення прав та обов’язків.

Своєю  чергою А.Ю.  Олійник  та  С.Д.  Гусарєв,  харак-
теризуючи  особливості  правового  акту,  різновидом  якого 
є судовий акт, справедливо звертають увагу на трьохаспек-
тність його сутності, зазначаючи про те, що правовий акт є:

–  письмовим документом;
–  виданий компетентним органом держави (чи різних 

держав);
–  закріплює  правило  поведінки,  що  забезпечується 

державою [13, с. 87].
Продовжуючи  ідеї  вказаних  вчених,  на  нашу  думку, 

можливо зазначити, що судовий акт як різновид правового 
акту повинен втілювати в собі вказані характеристики, а 
саме: бути письмовим документом; бути прийнятим лише 
компетентним органом держави; також закріплювати пра-
вило  поведінки  для  чітко  визначених  суб’єктів  у  чітко 
визначеній ситуації. 

Подібно до поглядів вказаних науковців, М.В. Кравчук 
визначає правовий акт як письмовий документ компетент-
ного органу держави, що містить формально обов’язкове 
правило поведінки і є основною формою права для бага-
тьох правових систем сучасності [14, с. 131]. Своєю чер-
гою  В.В.  Діаконов,  визначаючи  поняття  «судовий  акт», 
наголошує на таких принципових властивостях актів, як:

–  їх природа, що полягає в офіційному волевиявленні 
уповноваженого державного органу або посадової особи;

–  їх значення, що полягає в потенційній націленості 
на індивідуально-правове регулювання суспільних відно-
син [15].
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На  нашу  думку,  найбільш  повним  та  обґрунтованим 
є  визначення  поняття  «судовий  акт»,  що  запропоноване 
О.Ф.  Скакун,  яка  характеризує  його  як  індивідуальний 
правовий акт, що є результатом волевиявлення (рішення) 
суду, який встановлює (змінює, припиняє) на основі юри-
дичних норм права і обов’язки учасників конкретних пра-
вовідносин або міру відповідальності конкретних осіб за 
скоєне  ними  правопорушення  [16,  с.  430].  Враховуючи 
погляди О.Ф. Скакун, вважаємо, що вченим під час визна-
ченні поняття «судовий акт» конкретизовано основні його 
властивості, серед яких можливо виокремити такі: 

–  результативний характер документу;
–  форма закріплення волевиявлення уповноваженого 

суб’єкту;
–   націлений на встановлення, зміну чи припинення 

прав  та  обов’язків  учасників  конкретних  правовідносин 
або міру відповідальності конкретних осіб.

У подальших наукових роботах О. Ф. Скакун визначає 
акт  застосування права як «акт-волевиявлення  (рішення) 
уповноваженого  компетентного  органу  або  посадової 
особи,  які  на  підставі  юридичних  норм  встановлюють, 
змінюють  або  припиняють  право  та  обов’язки  учасни-
ків конкретних правовідносин або міру відповідальності 
чітко визначених осіб  за скоєне ними правопорушення». 
Тим  самим,  вченим  поєднується  у  вказаному  понятті 
як його формальний  вираз  –  «акт»,  так  і  процесуальний 
аспект утворення – «волевиявлення» [17, с. 637].

З  огляду  на  дискусійність  підходів  до  визначення 
поняття  «судовий  акт»,  що  спостерігається  у  літератур-
них  юридичних  джерелах,  можливо  зробити  висновок, 
що більшість обґрунтованих визначень вказаного поняття 
базується на змісті характерних властивостей актів право-
застосування, що вкладаються у їх основу. 

Продовжуючи  аналіз  підходів  до  визначення  поняття 
«судовий  акт»,  доцільно  зупинитися  на  енциклопедичних 
визначеннях вказаного поняття, що надасть змогу з’ясувати 
як його енциклопедичне значення, так  і підходи до визна-
чення та характеристики. Так, судовий акт (правозастосов-
чий акт, акт застосування норм права) визначається як:

–  спосіб  зовнішнього  прояву  формально-обов’язко- 
вого  правила  поведінки  індивідуального  характеру,  яке 
підтверджує, встановлює, змінює або скасовує юридичні 
права і обов’язки персоніфікованих суб’єктів у конкретній 
життєвій ситуації [18, с. 164];

–  рішення,  переважно  документально  оформлене, 
прийняте  компетентним  органом  на  основі  правових 
норм, спрямованих на регулювання індивідуальних відно-
син шляхом виникнення,  зміни чи припинення відповід-
них правовідносин [19, с. 798];

–  документ, що приймається уповноваженим компе-
тентним органом держави після розгляду справи, є юри-
дичною  дією,  в  результаті  якої  конкретні  факти  (жит-
тєві  обставини)  підводяться  під  відповідну  норму  права 
[20, с. 75–76] тощо.

Враховуючи зазначені підходи до визначення поняття 
«судовий акт», що сформувалися в енциклопедичних дже-
релах, можливо зауважити про те, що кожне із наведених 
визначень пов’язує судовий акт із певним документом, що 
встановлює, змінює чи припиняє права  і  (або) обов’язки 
суб’єктів, тим самим здійснює практичне втілення змісту 
правових норм у життєдіяльність людей через свідомість 
і  волевиявлення  уповноваженого  суб’єкту.  Проте  кожне 
із зазначених визначень не має універсального характеру 
та  має  власну  особливість,  пов’язуючи  судовий  акт  із:  

а)  способом  зовнішнього  прояву  правила  поведінки;  
б) результатом розгляду певної справи; в) націленістю на 
регулювання  конкретних  суспільних  відносин;  г)  спів-
відношенням стану певних життєвих обставин та  їх від-
повідністю  правовим  нормам;  д)  приписом  для  чітко 
визначених  суб’єктів;  є)  визначенням  (встановленням) 
конкретних  прав  та  обов’язків  конкретних  суб’єктів; 
ж) державно-владним велінням.

Окрім  того,  в  літературних  джерелах  неодноразово 
проводиться ототожнення понять «судовий акт», «акт пра-
возастосування»,  «правозастосовчий  (правозастосовний) 
акт», «акт застосування права (норм права)», що свідчить 
про  відсутність  одностайності  щодо  понятійного  апарату 
в  цьому  питанні.  Враховуючи  вищевикладене,  на  нашу 
думку,  судовий  акт  має  самостійне  понятійне  значення, 
енциклопедичне значення, визначення якого повинно уосо-
блювати в собі ті характерні властивості (ознаки) вказаного 
інституту,  які  найбільш  повно  та  цілісно  відображають 
його  природу  та  сутність. Отже,  аби  надати  та  обґрунту-
вати  власне  авторське  визначення  поняття  «акт  правозас-
тосування», необхідно встановити його характерні ознаки 
та співвідношення із іншими правовими актами.

У  юридичній  літературі  стверджується  про  те,  що 
необхідно пам’ятати про той факт, що судовий акт, маючи 
самостійний характер, є елементом більш широкої струк-
тури – системи нормативних актів [21, с. 66] або системи 
правових актів [17, с. 638], або системи юридичних актів 
[22, с. 37–39]. Враховуючи те, що судовий акт приймається 
на підставі правової норми,  яка вміщена у  змісті норма-
тивно-правового  акту,  а  сам  судовий  акт  та нормативно-
правовий акт належать до системи правових (юридичних) 
актів,  на  нашу  думку,  доцільно  продовжити  вивчення 
специфіки  судових  актів  в  аспекті  порівняння  сутнісних 
ознак як правових, так і судових актів. 

У юридичній літературі правовий акт визначається як: 
офіційний письмовий документ, що має обов’язкову силу, 
прийнятий  уповноваженим  суб’єктом  права  (органом 
держави, місцевого самоврядування,  інститутами прямої 
демократії),  що  виражає  владні  веління,  які  визначають 
певні правові наслідки, та який націлений на регулювання 
суспільних  відносин  [23];  форма  вираження  державного 
веління  [24,  с.  56];  форма  документального  фіксування 
інформації,  яка  походить  від  уповноважених  суб’єктів 
та вміщує загальнооб’язкові норми [25, с. 57], тощо. 

Враховуючи  вказане  вище,  серед  характерних  ознак 
правових актів, на нашу думку, можливо виокремити такі: 
приймається  компетентними  органами  держави;  являє 
собою  певний  документ,  що  має  певний  статус  та  охо-
роняється примусовою силою держави; має чітко визна-
чену  форму;  наділений  офіційним  характером;  націле-
ний  на  впорядкування  взаємовідносин між  людьми;  має 
загальнообов’язкову юридичну силу; повинен відповідати 
певній формі, що встановлена законом; може бути оскар-
жений або опротестований будь-ким із зацікавлених осіб, 
які незгодні з його змістом.

На нашу думку,  судовий  акт  –  це  рішення  уповнова-
жених суб’єктів судової влади, оформлене документально, 
яке  прийняте  на  основі  і  відповідно  до  правових  норм, 
спрямоване  на  індивідуалізацію  регулювання  суспіль-
них відносин між чітко визначеними суб’єктами та щодо 
конкретних  життєвих  випадків.  Змістом  судових  актів 
є визначення та конкретизація обов’язків як передбаченої 
необхідності  діяти  певним  чином,  а  також  вимога щодо 
правомірного використання наданих суб’єктивних прав.
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У статті проаналізовано одну з тенденцій розвитку права в умовах глобалізації – тенденцію універсалізації та уніфікації права. 
Визначено, що в основі цієї тенденції лежить об’єктивний процес інтеграції світової економіки, фінансів, засобів зв’язку, засобів масової 
інформації та інших засобів і сфер життя, який вплинув як на еволюцію права загалом, так і на окремі тенденції його розвитку. У статті 
перелічені основні способи (форми) універсалізації права, розкритий їх зміст.

Автором визначено, що універсалізація права, яка виражається в прагненні виробити загальні, всеосяжні підходи до права, і уніфі-
кація, що означає введення до правових систем держав одноманітних норм, – явища не нові в державно-правовому житті різних країн. 
Аналізуючи проблему, автор статті відзначає, що, попри всі особливості національних систем, право, по суті, являє собою історію його 
все більшої універсалізації й уніфікації, історію просування до все більш глобального права. Такі історично прогресуючі властивості й 
характеристики права, що розвиваються, знаходять своє вираження, закріплення і здійснення як в окремих національно-державних 
системах права, так і в міжнародному праві. Також сформульовано поняття інтернаціоналізації, яке означає зближення національних 
політичних і правових систем, що приводить до посилення їх взаємовпливу і взаємодії. Таке зближення сприяє тому, що схожі правові 
ситуації вирішуються більш ефективно та оперативно.

Універсалізація національного права, яка є частиною правової глобалізації, обумовлює визнання основних правових цінностей, уні-
версалізацію юридичної мови, а також правових норм, створення універсальних правових механізмів та інструментів.

У роботі відзначено, що найважливішим засобом для здійснення універсалізації національного права в юридичній літературі нази-
вають правову рецепцію. Вона є необхідним інструментом розвитку правової системи. Рецепція – це передусім сприйняття, визнання і 
схвалення національною правовою системою норм і принципів наднаціонального права, спрямоване на універсалізацію національного 
права. Ще одним засобом універсалізації національного права визначено гармонізацію, яка в широкому розумінні характеризується як 
процес узгодження правових норм з науковими методологічними основами, побудованими на принципах єдності, завершеності, ціліс-
ності, пропорційності, узгодження й досконалості. Третім проаналізованим способом універсалізації права вказана правова уніфікація.

Ключові слова: універсалізація права, уніфікація права, глобалізація, гармонізація, адаптація, рецепція, інтеграція, апроксимація, 
правова система, право, держава, принципи права.

The article analyzes one of the tendencies of the development of law in the conditions of globalization – the tendency of universalization 
and unification of law. It is determined that this tendency is based on an objective process of integration of the world economy, finances, 
communications, mass media and other life spheres, which could not but affect both the evolution of law as a whole and its tendencies. further 
development. The main ways (forms) of universalization of law are listed, their content is analyzed. It is determined that the universalization 
of law is manifested in the desire to develop common, comprehensive approaches to law, and unification, which means the introduction of 
uniform norms into the legal systems of the states, is a phenomenon not new in the state-legal life of different countries. Analyzing this, it is 
determined that for all the peculiarities of national systems, law is, in essence, a history of its increasing universalization and unification, a history 
of advancement to an increasingly global law, and such historically progressive properties and characteristics of evolving law find expression 
consolidation and implementation both in individual national-state systems of law and in international law. Also, the concept of internationalization 
is formulated, which means the approximation of national political and legal systems, which increases their interaction and interaction. This 
approximation contributes to the fact that similar legal situations are dealt with more effectively and promptly.

The universalization of national law, as a manifestation of legal globalization, leads to the recognition of fundamental legal values, the 
universalization of the legal language, as well as legal norms, the creation of universal legal instruments and instruments.

It is determined that the most important tool for the universalization of national law is called legal reception in the legal literature. It is a 
necessary tool for developing the legal system. reception is, above all, the perception, recognition and approval of the national legal system of 
rules and principles of supranational law, aimed at the universalization of national law. The next means of universalisation of national law is called 
harmonization, which in the broad sense is the process of alignment, built on the scientific methodological foundations of unity, completeness, 
integrity, proportionality, harmonization and perfection. Another unified way of universalisation is legal unification.

Key words: universalization of law, unification of law, globalization, harmonization, adaptation, reception, integration, approximation, legal 
system, law, state, principles of law.

Серед тенденцій розвитку правових систем в умовах 
глобалізації  на  загальному  та  регіональному  рівнях  слід 
виокремити, передусім, тенденцію універсалізації та уні-
фікації права.  Передумовою  зближення  правового  регу-
лювання слід вважати широку інтернаціоналізацію у най-
різноманітніших сферах життєдіяльності людей [1, c. 14].

В  основі  виникнення  й  посилення  цієї  тенденції,  як 
і  інших,  схожих  на  неї  течій,  на  думку М.М. Марченка, 
лежить  об’єктивний  процес  інтеграції  світової  еконо-
міки, фінансів, засобів зв’язку, засобів масової інформації 
та інших засобів і сфер життя суспільства, який справив 
значний вплив як на еволюцію права загалом, так і на тен-
денції  його  подальшого  розвитку. Однак  незважаючи  на 
те, що універсалізація й уніфікація права простежуються 
практично  на  всіх  історичних  етапах  еволюційного  роз-

витку  державно-правової  системи,  в  умовах  глобалізації 
вони  проявляються  найбільш  яскраво  і  мають  скоріше 
не  еволюційний,  а  вибуховий,  революційний  характер 
[5, c. 83].

Унаслідок цього сам процес глобалізації не випадково 
характеризується іноді як «макромасштабний, багатопла-
новий», хоча і «внутрішньо суперечливий процес нарощу-
вання загального в елементах світової економічної, соці-
альної та правової систем» [5, c. 84].

Безумовно,  ступінь  розвитку  цієї  тенденції  в  межах 
різних  регіонів  у  зв’язку  з  об’єктивними  причинами  не 
є  та не може бути однаковим. Різниця,  зокрема,  полягає 
в рівні  інтеграції,  яка сприймається як «модель свідомої 
та  активної  участі  групи  країн  у  процесах  стратифікації 
світу,  що  обумовлюється  глобалізацією».  Так,  якщо  на 
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теренах Європейського Союзу (ЄС) інтеграція практично 
в  усіх  сферах  життя  даного  товариства  (співтовариства) 
досягла достатньо високого рівня, то в межах інших регі-
онів,  включаючи  Співдружність  Незалежних  Держав 
(СНД), вона розвинута недостатньо.

Стосовно глобального рівня з урахуванням того факту, 
що  інтеграція  традиційно  розглядається  вітчизняними 
та зарубіжними авторами як невід’ємна та досить важлива 
складова  частина  процесу  глобалізації,  можна  зробити 
висновок:  рівень  всесвітньої  інтеграції  визначає  рівень 
глобалізації  у  світі,  а  також  ступінь  розвитку  тенденції 
універсалізації  та  уніфікації  права.  Природно,  що  при 
цьому  слід  виходити  з  факту  нерівномірності  розвитку 
названих явищ у різних частинах земної кулі, а не з яко-
гось «середньо статистичного» показника.

Як  відзначається  багатьма  дослідниками,  універса-
лізація права,  яка  проявляється  у  прагненні  виробити 
загальні, всеосяжні підходи до права, та його уніфікація, 
що означає введення до правових систем держав однома-
нітних норм, – явища не нові в державно-правовому житті 
різних  країн.  Аналізуючи  цю  проблему,  B.C.  Нерсесянц 
відзначав,  що,  попри  всі  особливості  національних  сис-
тем, право, по суті, являє собою історію його все більшої 
універсалізації  й  уніфікації,  історію  просування  до  все 
більш  глобального  права,  і  такі  історично  прогресуючі 
властивості  та  характеристики  права,  що  розвиваються, 
знаходять  своє  вираження,  закріплення  і  здійснення  як 
в  окремих  національно-державних  системах  права,  так 
і в міжнародному праві [20, c. 40].

Універсалізація національного права,  як прояв право-
вої глобалізації, обумовлює визнання основних правових 
цінностей, універсалізацію юридичної мови, а також пра-
вових  норм,  створення  універсальних  правових  засобів 
та інструментів.

Процес глобалізації, на думку І.І. Лукашук, в політич-
ній і правовій сфері відрізняється своєю специфікою: тут 
рівень єдності набагато нижчий, ніж у соціально-економіч-
ній сфері, оскільки держави продовжують оберігати свою 
незалежність. Тому стосовно держав та їх правових систем 
більш  точним  є  термін  «інтернаціоналізація»  [12,  c.  82]. 
На думку С.О. Щетиніна, сутність правової інтернаціона-
лізації полягає в тому, що внутрішньодержавне право зна-
ходиться в тісному взаємозв’язку з іншими внутрішньона-
ціональними правовими системами [29, c. 18].

Отже,  інтернаціоналізація  означає  зближення  націо-
нальних політичних і правових систем, що приводить до 
посилення їх взаємовпливу та взаємодії. Таке зближення 
сприяє  тому,  що  схожі  правові  ситуації  вирішуються 
більш ефективно та оперативно.

Сутність  правової  інтернаціоналізації  Ю.О.  Тихоми-
ров  визначає  як  «концептуально-нормативну  спільність 
правового регулювання, що є властивою всім або багатьом 
національним правовим системам» [25, c. 167–168].

Вважаємо, що можна використовувати обидва терміни 
(універсалізація  та  інтернаціоналізація)  як  тотожні, 
такі, що відображають вплив глобалізації на національну 
правову систему.

Правова  універсалізація  спрямована на формування 
універсальних «правил  гри»,  у  рамках  яких  суб’єкти  права 
в правових системах різних рівнів можуть вступати у пра-
вові відносини, врегульовані не тільки правовою системою 
одного рівня. Природно, що цей процес є достатньо склад-
ним, суперечливим, а на його хід і зміст впливає безліч чин-
ників. Для успішного просування у цьому напрямі необхідно 
враховувати стан різних компонентів національних правових 
систем, починаючи з законодавства і закінчуючи типом пра-
ворозуміння, правосвідомості, правової культури тощо. Цей 
процес  продиктований  об’єктивним  характером  глобаліза-
ційних процесів, що відбуваються у сучасному світі.

Універсалізації  національного  права  сприяє  процес 
формування  та  функціонування  єдиного  правового  про-

стору,  який  складається  з  національних  правових  сис-
тем. Такий правовий простір створюється з урахуванням, 
з одного боку,  інтересів  і потреб відповідних національ-
них правових  систем,  а  з  іншого –  тенденцій, що  відбу-
ваються в рамках наднаціонального права. Ефективність 
його формування  залежить від  співвідношення  інтересів 
національного і наднаціонального права.

Необхідно  відзначити, що  універсалізація  національ-
ного права, з одного боку, підсилює вплив міжнародного 
права на національне,  а  з  іншого –зміцнює позиції наці-
онального права при розробці норм міжнародного права 
[3, c. 18]. Таким чином, цей процес передбачає не тільки 
застосування  норм  та  принципів  міжнародного  права 
у структурі національного права, але і впровадження норм 
національного права в міжнародне. Звичайно, що він від-
бувається  не  автоматично,  оскільки  для  застосування 
норм і принципів міжнародного права необхідний відпо-
відний  рівень  розвитку  національної  правової  системи, 
що визначає її здатність до трансформації. Постійна вза-
ємодія між правовою системою України  та  іншими пра-
вовими  системами національного  і міжнародного рівнів, 
а  також  взаємопроникнення  різних  правових  положень 
сприяють  універсалізації  українського  права.  Така  ситу-
ація зумовлює необхідність вирішити питання, пов’язане 
з  функціонуванням  правових  систем  в  умовах  взаємодії 
з усіма течіями суспільного життя.

Універсалізація  національного  права,  на  думку  бага-
тьох авторів, має як об’єктивний,  так  і цілеспрямований 
характер. Об’єктивний характер цього процесу відобра-
жає сучасний стан суспільного розвитку, що полягає у вза-
ємозалежності та взаємодії. Що стосується цілеспрямова-
ного характеру  універсалізації  національного  права,  то 
він є продуманим, спланованим процесом, для реалізації 
якого необхідне здійснення визначених кроків з викорис-
танням конкретних  способів  і  прийомів. До  таких меха-
нізмів І.І. Лукашук та С.В. Поленіна відносять рецепцію, 
гармонізацію, уніфікацію, стандартизацію та інші засоби 
[16, c. 20]. А от Ю.О. Тихомиров, досліджуючи процеси 
правової  інтернаціоналізації,  вказані  способи  називає 
«формами». До  них  він  також  відносить  діяльність  дер-
жав, спрямовану на зближення законодавств, імплемента-
цію, канали інтелектуального впливу [25, c. 184].

Правова інтеграція, як відзначає Кр. Пурсіайнен, – це 
переважно практичні зусилля, а не теорія. Проте, з теоре-
тичної  точки  зору,  на  основі  класичної  системи  свободи 
торгівлі сформувалася досить поширена думка щодо того, 
що конвергенція, апроксимація або гармонізація правових 
систем  у  перспективі  стабілізуватимуть  і  підсилювати-
муть  національні  економіки  та  створюватимуть  здорове 
конкурентне  середовище.  Основна  ідея  полягає  у  ство-
ренні схожих умов руху товарів, капіталу, послуг і перемі-
щення громадян, що автоматично приведе до поглиблення 
інтеграції [23].

Найважливішим засобом здійснення універсалізації 
національного права  в  юридичній  літературі  називають 
правову рецепцію.

Рецепція  права  є  необхідним  інструментом  розвитку 
правової  системи.  Термін  «рецепція»,  як  відомо,  похо-
дить  від  латинського  «rесеptiо»  –  ухвалення.  Стосовно 
права  поняття  «рецепція»  трактується  як  «запозичення, 
сприйняття будь-якою національною правовою системою 
принципів,  інститутів,  основних  рис  іншої  національної 
системи»  [4,  c.  53]. Найвідоміша  рецепція  в  історії  пра-
вого розвитку пов’язана  з  римським правом. Вона поля-
гала  в  ухваленні,  пожвавленні  та  модернізації  основних 
положень  римського  приватного  права,  що  стало  базою 
для  формування  романо-германського  права.  У  резуль-
таті такої рецепції були запозичені не тільки такі поняття 
й  положення,  як  власність,  майнові  та  особисті  права, 
поділ права на приватне й публічне, систематизація зако-
нодавства, але й багато з них набули нового змістовного 
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навантаження та модернізувалися, були приведені у відпо-
відність з новими умовами суспільного розвитку.

Правову  рецепцію  відомий  французький  дослідник 
Ж. Карбоньє розглядає як різновид правової акультурації, 
називає  її  ще  «тотальною  акультурацією»  або  «культур-
ною мутацією» [13, c. 198, 201]. У юридичній літературі 
також  виділяють  поняття  прямої  рецепції,  яка  полягає 
в  трансплантації,  а  точніше  копіюванні  норм  міжнарод-
ного права без змін текстуального і змістовного характеру. 
Прикладом такої рецепції може служити ст.9 Конституції 
України,  яка  проголошує:  «Чинні  міжнародні  договори, 
згода  на  обов’язковість  яких  надана  Верховною  Радою 
України,  є  частиною  національного  законодавства Укра-
їни.  Укладення  міжнародних  договорів,  які  суперечать 
Конституції України, можливе лише після внесення відпо-
відних змін до Конституції України.» [15].

Виділяють  також бланкетну рецепцію, яка,  як форма 
відсилання,  застосовується  тоді,  коли  норма  міжнарод-
ного  права  не  запозичується,  але  на  неї  робиться  відпо-
відне  посилання  в  нормі  національного  законодавства 
[10]. Прикладом  є  ст.  18 Конституції України,  яка  закрі-
плює положення про  те, що «зовнішньополітична діяль-
ність України спрямована на забезпечення її національних 
інтересів і безпеки шляхом підтримки мирної і взаємови-
гідної  співпраці  з  членами міжнародного  співтовариства 
на основі загальновизнаних принципів та норм міжнарод-
ного права» [15].

Таким чином, рецепція – це, насамперед, сприйняття, 
визнання  і  схвалення національною правовою системою 
норм і принципів наднаціонального права, спрямоване на 
універсалізацію національного права.

Як правове явище рецепція є найбільш затребуваним 
(особливо  для  сучасності)  інструментом  модернізації 
права [27, c. 18]. Це пояснюється тим, що правові системи 
будь-якої країни ніколи не існували та не існують ізольо-
вано. Вони  тісно  взаємодіють  одна  з  одною,  ведуть між 
собою нескінченний культурний діалог. Правова культура 
окремих країн зазнає постійного бомбардування випадко-
вими фрагментами  інших правових  культур, юридичних 
текстів, процедур та правових конструкцій.

Наступним  засобом  універсалізації  національного 
права  називають  гармонізацію,  яка  в  широкому  розу-
мінні,  на  думку Ю.О. Тихомирова,  є  процесом вирівню-
вання, побудованим на наукових методологічних засадах 
єдності,  завершеності,  цілісності,  пропорційності,  узго-
дження й досконалості [26, c. 75].

І.І.  Лукашук  визначає  гармонізацію  як  процес  ціле-
спрямованого  зближення  правових  систем  загалом  або 
окремих  галузей,  утвердження  загальних  інститутів 
і норм, усунення суперечностей [16, c. 45]. С.Ю. Кашкін 
називає  гармонізацію одним  із методів правової  інтегра-
ції, суть якої полягає в трансформації правових норм шля-
хом приведення їх до єдиного знаменника [14]. Таку пози-
цію  підтримує  інший  російський  дослідник М.Л.  Ентін, 
який  зазначає,  що  «гармонізація  законодавства  і  право-
застосовчої  практики  є  основним  інструментом  інтегра-
ції. Гармонізація формує правову основу інтеграції. Вона 
обслуговує її. Без гармонізації інтеграція є неможливою» 
[11, c. 233].

Аналізуючи  вищенаведені  точки  зору,  визначаємо 
ключовий  момент,  який  характеризує  гармонізацію,  а 
саме те, що, на відміну від рецепції, вона не означає авто-
матичного  включення  міжнародного  права  в  структуру 
національного права, а передбачає адаптацію запозичених 
положень до конкретних умов історичного, ідеологічного, 
соціально-економічного та культурного характеру.

Сучасний  етап правового  розвитку надає  безліч при-
кладів  гармонізації  законодавства.  Найяскравішою 
ілюстрацією  є  гармонізація  законодавства,  що  реалізу-
ється  в  рамках  Європейського  Союзу  шляхом  розробки 
такого  нормативно-правового  акту,  як  директива.  Цей 

акт  є  обов’язковим для  реалізації  країнами-членами ЄС. 
Проте, що стосується конкретних форм і методів його реа-
лізації, то кожна держава-член ЄС обирає власні варіанти 
відповідно до своєї національної специфіки. Європейська 
інтеграція  ефективно  реалізується  саме  завдяки  таким 
директивам, які є важливим джерелом права ЄС.

Гармонізація,  з  одного  боку,  готує  нормативну  базу 
для універсалізації національного права, з іншого – висту-
пає  як  засіб  реалізації  інтеграційних процесів, що поля-
гають в організаційній,  освітній  та  інших формах діяль-
ності національних держав,  регіональних  і міжнародних 
об’єднань.

Таким  чином,  гармонізація –  це  процес  приведення 
нормативної  бази  до  єдиних  стандартів  в  рамках  націо-
нальних  правових  систем,  що  забезпечує  їх  зближення 
в різних сферах діяльності, таких як правотворча, право-
застосовча, правоохоронна та інших.

Ще одним засобом універсалізації національного права 
виступає правова уніфікація, суть якої полягає у введенні 
до національної правової системи держав нових, однома-
нітних правових норм, які регулюють певну сферу суспіль-
них відносин.

Уніфіковані  правові  норми  або  одноманітно  регулю-
ють  суспільні  відносини  різних  національних  законо-
давств,  або  створюють  основу  для  такого  регулювання 
в  рамках  окремих  правових  систем.  Вони  засновуються 
на двосторонніх та багатосторонніх міжнародно-правових 
актах  універсального  або  регіонального  характеру:  кон-
венціях,  угодах,  типових  законах  [2,  c.  142]. Уніфіковані 
норми, які містяться у міжнародно-правових актах, спря-
мовані на їх одноманітне застосування у державах, які під-
писали ці акти.

Уніфікація  права  може  проводитися  різними  спосо-
бами:  шляхом  укладання  міжнародних  угод,  прийняття 
модельних  рекомендаційних  законодавчих  актів,  засто-
сування  примірних  договорів  міжнародних  організацій, 
використання міжнародних звичаїв [26, c. 97–98].

Прикладом уніфікації  правових норм  є  такий норма-
тивно-правовий акт, як регламент, що вважається найваж-
ливішим  джерелом  права  ЄС.  Регламент,  на  відміну  від 
директиви,  є  не  тільки  обов’язковим  для  держав-членів 
ЄС, але й має універсальні форми застосування в межах 
усього Європейського Союзу.

Гармонізація  та  уніфікація  є  найважливішими  засо-
бами  універсалізації  національного  права.  Гармонізація 
виступає  як м’яка,  попередня, менш болісна форма пра-
вової  інтеграції,  що  забезпечує  умови  для  застосування 
уніфікації, яка вважається більш жорсткою формою пра-
вової інтеграції. Як було зазначено, основою цих процесів 
є  укладання  міжнародних  договорів  та  ухвалення  резо-
люцій  міжнародних  організацій  і  об’єднань,  положення 
яких відображаються в нормах національного права. Існує 
й інша форма інтеграції – «рух знизу», що полягає в нама-
ганні національних правових систем активно долучитися 
до  об’єднавчих  процесів.  Прикладом  може  слугувати 
прагнення національної правової системи України приєд-
натися до європейських інтеграційних процесів. Осново-
положною нормативною базою для цього процесу є Закон 
України  «Про  загальнодержавну  програму  адаптації 
законодавства  України  до  законодавства  Європейського 
Союзу», прийнятий 18 березня 2004 р. [22].

Отже, уніфікація правових норм як одна з форм збли-
ження  правових  систем  відображає  процес  узгодження 
норм  конкретного  національного  права  з  нормами  між-
народного або регіонального права шляхом встановлення 
єдиних норм права, що мають одноманітне застосування 
в  усіх  державах,  які  є  учасниками  міжнародно-правової 
або регіонально-правової угоди.

Як самостійний спосіб реалізації універсалізації наці-
онального права називають стандартизацію у правовій 
сфері, суть якої полягає в приведенні національного права 
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у відповідність з міжнародно-правовими стандартами. 
«Стандартизація  у праві,  на  думку Є.Г. Лук’янової,  –  це 
юридичне  віддзеркалення  стандартизації  всього  суспіль-
ного  життя,  одна  з  характерних  рис  епохи  глобалізації» 
[17, c. 84]. 

Коли  йдеться  про  стандартизацію  у  правовій  сфері, 
зазвичай маються на увазі «міжнародні стандарти», тому 
що  її  теоретичне  осмислення  має  місце  в  рамках  теорії 
міжнародного права, а точніше, міжнародного гуманітар-
ного  права.  Зокрема,  коли  розглядається  проблематика 
основних прав і свобод людини, звертають увагу на між-
народні  стандарти,  розроблені  в  рамках  міжнародного 
гуманітарного права і спрямовані на формування правової 
бази їх захисту. Більшість норм, вироблених в рамках Ради 
Європи, розраховані на формування таких стандартів, які 
сприймаються як орієнтири захисту прав і свобод людини 
в  рамках  національних  правових  систем.  Основополож-
ним  документом,  фундаментальною  правовою  базою 
у  сфері  захисту  прав  та  свобод  людини,  як  уже  наголо-
шувалося,  є  Загальна декларація прав людини, 1948 р. 
Попри те, що документ носить рекомендаційний характер, 
він вважається еталоном у цій сфері, а до його стандартів 
прагне наблизитися більшість сучасних держав.

Таким чином, основу міжнародних стандартів, як від-
значає Ю.О.  Гаврилов,  складають  міжнародні  договори, 
а також міжнародні механізми, розроблені для реалізації 
цих норм на національному та міжнародному рівнях [9].

У юридичній літературі,  як уже було  зазначено,  імп-
лементація також  розглядається  як  засіб  універсаліза-
ції  національного  права,  суть  якого  полягає  в  розробці 
комплексу  заходів,  спрямованих  на  визнання юридичної 
сили та організаційне забезпечення впровадження міжна-
родних норм усередині держави [8, c. 67]. Імплементація 
в буквальному розумінні означає «забезпечення практич-
ного  результату  та  фактичного  виконання  конкретними 
засобами».  Великий  юридичний  словник  визначає  її  як 
«фактичне  здійснення  міжнародних  зобов’язань  на  вну-
трішньодержавному  рівні шляхом  трансформації  міжна-
родно-правових  норм  в  національні  закони  і  підзаконні 
акти» [4, c. 222]. 

Імплементація  як  засіб  універсалізації  національного 
права передбачає, насамперед,  сприйняття  і  запозичення 
принципів  та  норм  міжнародного  права  з  подальшим  їх 
впровадженням  у  структуру  національної  правової  сис-
теми. Як відзначає А.З. Гавердовський, способи імплемен-
тації як стосовно окремих норм, так і їх сукупності в кож-
ному конкретному випадку застосовують уповноважені на 
такі дії органи законодавчої, виконавчої чи судової влади 
[7, c. 46].

Таким  чином,  імплементація  як  метод  безпосеред-
ньої реалізації міжнародно-правових норм та введення їх 
у систему національного права включає до себе:

– інкорпорацію, яка означає, що юридичні формулю-
вання міжнародних угод та договорів без змін входять до 
системи внутрішньодержавного права;

– трансформацію,  коли  відбуваються  деякі  зміни 
тексту без зміни його сенсу відповідно до правових тради-
цій юридичної техніки;

– юридичну «відсилку»,  яка  відправляє  безпосеред-
ньо до першоджерела, тобто до міжнародного договору чи 
угоди.

Наприклад, у ст. 5 «Фундаментальних принципів щодо 
статусу  неурядових  організацій  у  Європі»,  ухвалених 
країнами – членами Ради Європи у 2002 р., передбачено, 
що  неурядові  організації  відповідно  до  національного 
права «можуть мати різні статуси для того, щоб відобра-
жати відмінності у фінансових чи інших перевагах, які їм 
надаються на додаток до правосуб’єктності» [28]. Тобто, 
безпосередньо  визнається  можливість  різних  варіантів 
упровадження  в  національне  право  норм  угоди  та  зако-
нодавчого  закріплення  статусу  неурядових  організацій. 

Більше того, Принципами встановлюються основні поло-
ження та  забезпечується можливість  створення неурядо-
вих організацій, процедура ж їх утворення та функціону-
вання має бути встановлена державою [6, c. 77].

Правову імплементацію деякі автори також називають 
«трансформацією» [19, c. 105]. У цьому випадку йдеться 
про сприйняття міжнародно-правових норм національним 
правом.  Сам  процес  сприйняття  в  різних  країнах  може 
забезпечуватися різними правовими механізмами, однак, 
скрізь  вони  мають  ряд  спільних  ознак  [29,  c.  19–20]. 
В Україні правова складова цього процесу засновується на 
змісті  ст. 9 Конституції України, в якій  зазначається, що 
«чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких 
надана Верховною Радою України, є частиною національ-
ного законодавства України».

Разом  з  вищеназваними  засобами  універсалізації 
національного  права,  на  передній  план  виходить  також 
поняття  «адаптація» права.  Цей  термін  означає  склад-
ний, копіткий процес, що складається з комплексу заходів 
законодавчого та організаційного характеру, спрямованих 
на  створення  відповідних  умов  в  рамках  національного 
права, наближення до регіональних та міжнародних пра-
вових стандартів. Цей термін визначається законодавцем 
як  найважливіший  засіб, що  наближає  національну  пра-
вову  систему  України  до  європейського  права.  У  роз-
ділі  VI  «Послідовність  здійснення  адаптації  в  пріори-
тетних  сферах»  Загальнодержавної  програми  адаптації 
законодавства  України  до  законодавства  Європейського 
Союзу  зазначено,  що  адаптація  законодавства  України 
здійснюється у такій послідовності:

–  «визначення  актів  acquis  communautaire,  які  регу-
люють правовідносини у відповідній сфері;

–  переклад визначених актів українською мовою;
–  здійснення  комплексного  порівняльного  аналізу 

регулювання правовідносин у відповідній сфері в Україні 
і в Європейському Союзі;

–  розробка  рекомендацій  щодо  приведення  законо-
давства України у відповідність з acquis communautaire;

–  проведення економічного,  соціального та політич-
ного аналізу наслідків реалізації рекомендацій;

–  визначення переліку законопроєктних робіт;
–  підготовка проектів законів України та інших нор-

мативно-правових  актів,  включених  до  переліку  законо-
проектних робіт, їх ухвалення;

–  моніторинг  імплементації  актів  законодавства 
України.

Елементом  адаптації  законодавства  має  стати  пере-
вірка  проєктів  законів  України  та  інших  нормативно-
правових  актів  на  їх  відповідність  acquis  communautaire 
з  метою  недопущення  прийняття  актів,  які  суперечать 
acquis Європейського Союзу» [24, c. 132].

Останнім  часом  дослідники  звертають  увагу  на  ще 
одне  поняття  «апроксимація»  (  від  лат.  approximate  – 
наближати)  – метод наближення  одних правових  систем 
до  інших,  який  сприяє  універсалізації  національного 
права [24, c. 49].

У  сучасних  умовах  апроксимація  стала  достатньо 
поширеним прийомом, спрямованим на інтеграцію право-
вих  систем.  Її  використання пов’язують  із формуванням 
вільного ринку, його складною структурою, з інформацій-
ною  структурою  суспільства,  розвитком  комунікаційних 
технологій.

Як зазначає Кр. Пурсіайнен, словник взаємовідносин 
ЄС–Росія, крім повної «гармонізації», включає «апрокси-
мацію»  або  «регулятивну  конвергенцію».  Таким  чином, 
Росія  не  просто  приймає  європейське  законодавство 
таким,  як  воно  є,  але  враховує  при  цьому  особливості 
свого  власного.  Крім  того,  європейське  законодавство 
є лише частиною сукупності законів країн-членів ЄС, пар-
ламенти яких до цього часу залишаються компетентними 
і самостійними у своїх рішеннях з широкого кола питань. 
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Таким  чином,  апроксимованою  повинна  бути  лише  час-
тина російського законодавства [23].

У вітчизняній юридичній літературі  існує точка зору, 
згідно з якою термін «адаптація», що вживається україн-
ським  законодавцем,  не  зовсім  точно  характеризує  стан 
зближення  правової  системи  України  з  правовою  сис-
темою  ЄС.  Тому  саме  термін  «апроксимація»  повною 
мірою відображає процес наближення, а не зближення, 
правової системи України до правової системи ЄС, в рам-
ках  якого  робиться  спроба  максимально  наблизитися  до 
критеріїв, встановлених для вступу до цієї організації.

Ступінь використання кожного з перелічених способів 
і прийомів універсалізації національного права в рамках 
різноманітних національних правових систем є неоднако-
вим. У межах різних правових систем бажаних результатів 
неможливо досягти за допомогою одних і тих самих при-
йомів та способів.

Незважаючи  на  індивідуальний  підхід,  обраний 
у  рамках  різноманітних  національних  правових  систем 
з  метою  універсалізації  національного  права,  більшість 
держав  сьогодні  роблять  конкретні  кроки  до  її  реаліза-
ції.  Найперше,  це  вироблення  більш-менш  універсаль-
них загально-правових концепцій правового розвитку, що 
відображають  сучасне  осмислення  ролі  права  в  суспіль-
ному житті. Зазначеної мети можна досягти за допомогою 

розвитку  і  визнання  загальних  концепцій  забезпечення 
прав людини та громадянина, багатоманітних форм влас-
ності  тощо.  Такому  процесу  також  сприяє  вироблення 
одноманітних  правових  норм, що  регулюють  сфери  вза-
ємовідносин між державами. Це сфери, які забезпечують 
сучасну  комунікацію,  а  також  сфери  екології,  підприєм-
ництва, бізнесу, фінансів, взаємних розрахунків, митного 
права, авторського права, банківського права та інші.

Отже,  процес  універсалізації  національного  права 
розповсюджується,  насамперед,  на  ті  сфери  суспільного 
життя,  регулювання  яких  не  викликає  ніяких  сумнівів, 
є  результативним  та  прийнятним  для  більшості  держав, 
незалежно від їх культурно-цивілізаційних відмінностей.

Для універсалізації національного права має важливе 
значення використання одноманітної юридичної техніки, 
визнання та використання загальних нормативних понять 
та термінів.

Таким  чином,  універсалізація  національного  права 
є основним напрямом, який відображає вплив глобалізації 
на національну правову систему, що реалізується за допо-
могою  відповідних  засобів  та  прийомів.  Її  ефективність, 
результативність  і  темпи  залежать  від  багатьох  факторів, 
які відображають особливості розвитку та функціонування 
національного права, а також його потенціал і здатність до 
трансформації під впливом глобалізаційних процесів.
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ДиСКУСІЙНІ АCПЕКТи ПРАВА НА ТРАНСПЛАНТАЦІЮ ОРГАНІВ ТА ТКАНиН
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У статті розглянуто правове регулювання трансплантології як одного із видів соматичних прав людини. У сьогоденні за допомогою 
новітніх медичних досягнень в трансплантології стало можливо успішно пересаджувати донорські нирку, легені, підшлункову залозу, 
печінку та інші частини тіла, однак трансплантація від живих донорів можлива лише за умови, що це один з парних органів, оскільки в 
такому разі це не призведе до непоправних наслідків для здоров’я донора. Питання проведення трансплантології життєвонеобхідних 
органів можливе лише від померлої особи. Проаналізовано морально-етичні та релігійні фактори, що впливають на суспільне усвідом-
лення та розуміння трупної трансплантології як можливості врятувати життя важкохворій людині. Акцентовано увагу на тому, що інститут 
церкви підтримує посмертну трансплантологію як вияв доброти та милосердя. Відзначено, що українці сьогодні виявляють надзвичайно 
низький рівень готовності стати донорами, що свідчить про необхідність у зміні суспільного усвідомлення щодо цього питання. Наведено 
позитивний зарубіжний досвід країн, де змінений підхід законодавця до «презумпції згоди» на посмертну трансплантацію і тим самим 
збільшено кількість проведених операцій із пересадки органів від померлої людини. Наголошено на проблемі «чорних ринків органів», 
що є надзвичайно небезпечним явищем як для донорів, так і для реципієнтів, оскільки окрім протиправності такої діяльності піддаються 
ризику життя та здоров’я людей. Акцентовано, що у сьогоднішньому трансцидентому суспільстві вияв гуманізму та високе усвідомлення 
людиною можливості врятувати життя іншим після своєї смерті потребує значної соціальної свідомості для прийняття такого рішення. 
Також вагомим аспектом у досліджуваному питанні є недостатність фінансового забезпечення державою сфери охорони здоров’я, що 
потребує постійної та належної підтримки. Державна політика щодо трансплантології повинна не лише пропагувати здійснення такої 
згоди, а всіляко підтримувати такі ініціативи.

Ключові слова: соматичні права людини, трансплантологія, презумпція згоди, презумпція незгоди, посмертне донорство. 

The article deals with the legal regulation of transplantation as a type of somatic human rights. Today, with the latest medical advances 
in transplantology, it has become possible to successfully transplant donor kidneys, lungs, pancreas, liver and other parts of the body, but 
transplantation from living donors is possible for paired organs, which will not lead to irreparable health consequences of the donor. The 
transplantation of vital organs is possible only from the dead person. The moral-ethical and religious factors that influence the public awareness 
and understanding of cadaveric transplantation as an opportunity to save the life of a seriously ill person are analyzed. It is emphasized that the 
Institute of the Church supports posthumous transplantation as an expression of kindness and mercy. It is noted that Ukrainians today show an 
extremely low level of willingness to become donors, which indicates the need to change public awareness on this issue. The positive foreign 
experience of the countries where the legislator’s approach to the “presumption of consent” to posthumous transplantation has been given, thus 
increasing the number of organ transplants performed from a deceased person. The problem of “black organ markets” is emphasized, which is 
extremely dangerous for both donors and recipients, since in addition to the unlawfulness of such activities, they put human life and health at risk. 
It is emphasized that in today’s transcendent society, the manifestation of humanism and the high level of human awareness of the possibility 
of saving the lives of others after their death requires a considerable social consciousness to make such a decision. Another important aspect 
of the issue under study is the lack of financial support from the state to the healthcare sector, which needs ongoing and appropriate support. 
Government transplantation policy should not only promote the implementation of such consent, but should in every possible way support such 
initiatives, as it’s practiced in developed countries of the world.

Key words: somatic human rights, transplantology, presumption of consent, presumption of disagreement, posthumous donation.

Постановка проблеми.  Права  людини  є  особливим 
надбанням людства, що постійно піддається якісним змі-
нам у зв’язку із прогресом у всіх сферах життєдіяльності 
людини.  Наукове  співтовариство  виділяє  вже  четверте 
покоління  прав  людини,  серед  яких  групу  соматичних 
прав, що є актуальними для дослідження, становлять такі 
новітні  питання,  як  зміна  статі,  сурогатне  материнство, 
штучне запліднення, евтаназія, зміна зовнішності та тран-
сплантологія органів. Новітні права включають в себе не 
лише  медичні,  а  також  юридичні  та  морально-релігійні 
компоненти. Для надання людині можливості реалізувати 
свої  права  кожна  демократична  держава  прагне  якісно 
покращити втілення їх в життя та тим самим намагається 
убезпечити  від  зловживань  та  порушень, що  виникають 
у досліджуваному питанні.

У сьогоденні за допомогою новітніх медичних досягнень 
в  трансплантології  стало можливо успішно пересаджувати 
донорські нирку, легені, підшлункову залозу, печінку та інші 
частини тіла. Однак від живих донорів можлива лише тран-
сплантація одного з парних органів, оскільки це не призведе 
до  непоправних  наслідків  для  здоров’я.  Питання  прове-
дення  трансплантології  інших  життєвонеобхідних  органів 
можливе лише від померлої особи, що сьогодні вважається 
одним із найбільш дискусійних питань. 

Стан дослідження. Проблемами  трансплантології 
займалися значна кількість науковців, зокрема: Г. Анікіна, 

М. Авдеєв, А. Білецька, С. Брюховецька, Л. Дунаєвська, 
Б. Пипченко, А. Тихомиров, Я. Триньова та інші.

Метою статті є  дослідження  дискусійних  аспектів 
права  на  трансплантацію  та  аналіз  позитивного  досвіду 
зарубіжних держав у подоланні наявних проблем. 

Виклад основних положень.  Під  поняттям  тран-
сплантації розуміється пересадка органу або тканини взя-
тих  у  іншої  людини-реципієнта. Під  час  аутотрансплан-
тації  анатомічний  матеріал  для  трансплантації  береться 
у самої людини. Ксенотрансплантація, також її називають 
«міжвидовою  трансплантацією»,  відбувається  тоді,  коли 
біологічний матеріал (орган) береться у тварини.

Під  час  дослідження  історичного  зародження  тран-
сплантології  варто  зосередити  особливу  увагу  на  зна-
менитому  хірургові Н. Пирогову, що  започаткував  прак-
тику  ринопластики  та  виділяв  важливість  регенерації 
та  зрощення  пересаджених  тканин  та  органів,  таким 
чином  давши  нові  можливості  для  людини  в  медичній 
сфері [1, с. 97].

Ще  одним  надзвичайним  лікарем  та  вченим  був 
В. Філатов, що визначається  своїми вагомими досягнен-
нями у розвитку трансплантології. «Він вніс багато нового 
та  оригінального  в  українську  і  світову  офтальмологію, 
дав поштовх тканинній терапії, що знайшла застосування 
в  різних  галузях  медицини,  запропонував  хірургічну 
методику пластики на «круглому стеблі», розробив і ввів 
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у  практику  хірургічної  офтальмології  методи  пересадки 
рогівки  очей  померлих,  опрацював  власні  методи  ліку-
вання  глаукоми,  трахоми,  травматизму  в  офтальмології» 
[2, с. 252]. 

В  Україні  у  2018  був  прийнятий  Закон  «Про  засто-
сування трансплантації анатомічних матеріалів людині». 
В ньому принциповими засадами законодавець визначає: 
добровільність,  гуманність,  анонімність,  необхідність 
медичних  показань  для  проведення  процедури  та  безо-
платність. Також встановлено умови, за яких трансплан-
тація може бути проведена. Важливим аспектом у законі 
є норма щодо «волевиявлення особи про надання згоди 
або незгоди на посмертне донорство», що повинна пись-
мово оформлятися згідно із чинним законодавством, або 
призначення  повноваженого  представника,  який  зможе 
надати  згоду  на  вилучення  з  її  тіла  анатомічних  мате-
ріалів  для  трансплантації.  Відмітка  про  таке  волевияв-
лення  людини  вноситься  до  паспорта  громадянина  та/
або посвідчення водія, слід також відзначити, що законо-
давець передбачив право людини змінити своє рішення 
та відкликати таку заяву. У разі, якщо людина за життя не 
висловила своєї згоди або незгоди на посмертне донор-
ство  та  не  призначила  повноваженого  представника, 
згода на проведення трансплантації запитується у роди-
чів цієї особи [3]. 

У  сьогоднішньому  трансформаційному  суспільстві 
вияв  гуманізму  та  високе  усвідомлення  людиною  мож-
ливості врятувати життя іншим після своєї смерті потре-
бує  значної  соціальної  свідомості  для  прийняття  такого 
рішення. Державна політика щодо трансплантології пови-
нна не лише пропагувати здійснення такої згоди, а всіляко 
підтримувати такі  ініціативи, як це практикується у роз-
винутих державах світу. Важливе місце у цьому питанні 
посідає релігійний складник, що впливає на загальносус-
пільне  розуміння  трупної  трансплантації  як  порушення 
певних моральних принципів.

Важливість морально-етичного та релігійного аспекту 
у  питанні  посмертної  трансплантології  відзначається 
у  словах  Папи  Римського  Івана  Павла  ІІ:  «Людина,  яка 
відходить в інший світ, повинна туди брати добрі справи, 
добрі  помисли.  Богу  не  потрібні  органи»  [4]. Ми  вбача-
ємо  в  такому  трактуванні  позитивне  ставлення  інсти-
туту  церкви  до  проблеми  трансплантології  та  вважаємо, 
що  сприйняття  суспільством  цього  складного  феномену 
з часом повинно також піддатися позитивним змінам. 

Однак  ми  змушені  констатувати,  що  українське 
суспільство  досить  негативно  ставиться  до  можливості 
стати донорами, що є одним із найважливіших стримую-
чих факторів прогресу цієї сфери медицини,  і величезна 
кількість важкохворих людей, що стоять в черзі на тран-
сплантацію органів помирають, так і не отримавши жит-
тєвонеобхідної  допомоги.  Така  позиція  підтверджується 
і медичними фахівцями,  їх «опитування показали: вісім-
десят  відсотків  українців  бажають  у  разі  потреби  бути 
реципієнтами  органів,  але  водночас  вісімдесят  відсотків 
опитаних заявляють, що не готові бути донорами» [4].

Ціннісними з погляду біоетики під час трансплантоло-
гії  ми  вбачаємо  позицію Марія  Беатриче Фіссо  та Анна 
Рита  Морґані,  що  зазначають  «обов’язковими  умовами 
визнання  донорства  є:  акт  реально  жертовної  природи 
і чинне вираження волі суб’єкта. Насамперед необхідно, 
щоб суб’єкт  захотів  запропонувати без будь-якої винаго-
роди  частину  свого  тіла  заради  здоров’я  та  блага  іншої 
особи <...> адже принесення в дар себе самого є однією 
з  найвищих форм любові  до  інших  і  перетворюється  на 
спосіб прославляти Євангеліє Життя» [5, с. 589]. 

Сьогодні  вітчизняне  законодавство  декларує  «пре-
зумпцію незгоди», тобто трупна трансплантація можлива 
лише за умови прижиттєвої згоди людини на трансплан-
тацію,  що  є  основною  причиною  гальмівних  процесів 
розвитку цієї сфери, що демонструється і низьким рівнем 

проведення  таких  операцій.  Можливим  шляхом  вирі-
шення  проблеми  могла  б  стати  зміна  ключової  позиції 
законодавця у майбутньому, але для цього першочергово 
має  змінитись  ставлення  громадськості  до  посмертної 
трансплантології як до вияву гуманності до людей, яким 
потрібна допомога. 

Цікавою видається позиція щодо цього питання Я. Три-
ньової, котра наголошує на необхідності підвищення сус-
пільного розуміння та сприйняття трансплантації органів 
як  позитивного  явища  та  подолання  суспільного  страху, 
зазначаючи, що «в разі прийняття презумпції згоди, можемо 
зазначити, що за сучасного розвитку технологій повністю 
ймовірно й логічно створити Єдиний реєстр людей, які не 
хочуть бути донорами органів після своєї смерті. Доступ 
до  такого  Реєстру  повинні  мати  всі  медичні  заклади, 
органи внутрішніх справ, прокуратура» [6, с. 359]. Вважа-
ємо дану позицію прийнятною з урахуванням суспільного 
сприйняття, оскільки волевиявлення кожної людини, що із 
власних переконань чи з релігійною мотивацією не бажає 
стати  донором  після  своєї  смерті,  дасть  змогу  врахувати 
багатоаспектність досліджуваного інституту. 

Шляхом таким законодавчих змін Республіка Білорусь 
досягла надзвичайних успіхів у досліджуваній сфері, зрів-
нявшись  із  такими  країнами,  як  США, Австралією,  Іта-
лією, Францією та Канадою. Здійснюючи трансплантацію 
нирки, печінки, легені та серця. Враховуючи позитивний 
досвід проведення таких операцій та можливість їх здій-
снення для іноземців, Білорусія може слугувати позитив-
ним прикладом для наслідування [7].

Австрія  також  входить  в  ряд  країн,  де  прогресивно 
ставляться  до  трансплантології  та  дозволяють  трупну 
трансплантацію за умови, якщо людина не висловила своє 
бажання проти трансплантації своїх органів після смерті. 
Професор  Віденського  медичного  університету  Ігор  Гук 
також пропонує Україні для розвитку трансплантології змі-
нити підхід законодавця щодо трупної трансплантації [8]. 

Попри величезну необхідність у проведенні таких опе-
рацій в Україні, виникає проблема у недосконалості зако-
нодавства та надзвичайно великому дефіциті донорських 
органів. На жаль, сьогодні процвітаючим є також «чорний 
ринок органів», що ставить під загрозу життя як донора, 
так  і  рецепієнта.  За  допомогою  інтернет-ресурсів  мож-
ливо  купити,  наприклад,  нирку,  печінку,  на  які  встанов-
лені суми, що коливаються від 30 тисяч, аж до 450 тисяч 
доларів за орган. Вражаючим видається, що шахраї навіть 
оформлюють  фіктивні  шлюби  з  іноземцями  з  метою 
досягнення своїх цілей [9]. 

Г.  Крайник  та  Б.  Сачук,  досліджуючи  проблеми  роз-
витку  трансплантації  наводять  цікаву  статистику,  що  «в 
Україні  діє  лише  п’ять  центрів  трансплантації,  у  яких 
виконуються  операції  із  трансплантації  нирки,  печінки 
та серця  (цікаво, що за останні двадцять років в Україні 
було проведено лише 8 трансплантацій серця, за потреби 
1  000–1  500),  для  порівняння,  в  Іспанії  на  47 млн  насе- 
лення  –  більш  ніж  40  центрів  трансплантації, 
середня  кількість  пересадок  коливається  в  межах 
98–115 трансплантацій на рік» [10, с. 700]. 

Сьогодні  ми  мусимо  констатувати,  що  державне 
фінансове забезпечення стає чи не найважливішим стри-
муючим  фактором  розвитку  досліджуваного  питання, 
оскільки позитивна  зарубіжна практика  демонструє  зна-
чний прогрес у лікуванні  хворих  та успішних операціях 
з пересадки органів, забезпечення новітньою апаратурою, 
а  також  усвідомлене  та  альтруїстичне  сприйняття  євро-
пейським суспільством можливості допомогти врятувати 
життя  іншій  людині.  Такі  тенденції  повинні  поступово 
вкорінюватися  і  у  нашому  суспільстві,  адже  люди,  які 
страждають невиліковними хворобами та постійно потре-
бують штучної  підтримки  їхнього життя,  як,  наприклад, 
гемодіаліз  можуть  бути  вирішені  за  допомогою  тран-
сплантації у нашій країні. 
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Висновки. Одним  із  видів  соматичних  прав  людини 
є право на трансплантацію органів та тканин, що є надзви-
чайно важливим питанням як для медиків, так і для юрис-
тів, оскільки торкається найважливіших прав людини на 
життя.  У  вітчизняному  законодавстві  декларовано  мож-
ливість  людини  надати  згоду  на  посмертне  донорство, 
що  фіксується  у  визначеному  законом  порядку.  Однак, 

аналізуючи  статистичні  дані  ми  доходимо  до  висновку, 
що українське суспільство ще не повною мірою готове до 
альтруїстичних поглядів на посмертну трансплантацію як 
можливість порятунку життя іншій людині. Вважаємо, що 
для зміни такої позиції серед суспільства необхідно про-
водити  відповідну  державну  політику  щодо  заохочення 
людей стати донорами. 
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Стаття присвячена міжнародним стандартам прав людини, дотримання яких є обов’язком усіх сучасних демократичних держав, 
опікування щодо яких належить міжнародному співтовариству. У дослідженні проаналізовано найбільш фундаментальні та керівні між-
народні акти, у яких закріплені стандарти прав людини, серед них: Загальна декларація прав людини, Пакт про громадянські та політичні 
права, Пакт про економічні, соціальні та культурні права. Автори звертають увагу на існування чималої кількості підходів до визначення 
поняття міжнародних стандартів прав людини. Також увага приділена питанням забезпечення та захисту основних прав людини. У зв’язку 
з цим проведений аналіз практики Європейського суду з прав людини, оскільки останній відіграє найважливішу роль у формуванні та 
запровадженні стандартів захисту прав людини, які є важливою складовою загальних стандартів прав людини. Наведено класифікацію 
міжнародних стандартів прав людини, засновану на різних критеріях. Також у роботі розглянута проблема недотримання цих стандартів 
на практиці. Висвітлений стан дотримання міжнародних стандартів прав людини як на рівні нашої держави, так і на міжнародному рівні 
загалом. Авторами запропоновано варіанти вирішення вказаної проблеми та подальші шляхи вдосконалення механізму функціонування 
стандартів. У статті містяться положення, що стосуються ситуації в Україні, яка склалася на сьогодні у сфері запровадження та дотри-
мання міжнародних стандартів прав людини, надана інформація про відповідність вітчизняного законодавства міжнародним нормам та 
рівень його орієнтованості на них. Зроблено висновок про існування відповідності національного законодавства, яке стосується прав 
людини, міжнародним стандартам, чого, на жаль, не можна сказати про законодавчу і правозастосовну практику. Наведена практика 
Європейського суду з прав людини щодо допущених державою порушень прав людини.

Ключові слова: міжнародні стандарти прав людини, права та свободи людини, класифікація міжнародних стандартів прав людини, 
Європейський суд з прав людини, Загальна декларація прав людини.

The article focuses on international human rights standards, the duty of which is the responsibility of all modern democratic states, the care 
of which belongs to the international community. The article analyzes the most fundamental and leading international instruments, which set 
out human rights standards, and noted that there are many approaches to defining the concept of international human rights standards. Also, 
attention is paid to the protection and protection of fundamental human rights. In this regard, an analysis of the case law of the United Nations 
International Court of Justice and the case law of the European Court of Human Rights has been carried out, since the latter plays a crucial 
role in the formulation and implementation of human rights standards, which are an important component of general human rights standards. 
Several cases have been filed within the framework of the case law of the European Court of Human Rights, which contain interpretations of the 
provisions of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms as one of the most basic international 
human rights instruments, as well as violations committed by States in this field. The list of types of international human rights standards, based 
on various criteria, is provided. Attention is also paid to the problem of non-compliance with these standards in practice. The state of observance 
of international human rights standards both at our state level and at the international level as a whole is illuminated. In connection with the latter, 
we propose options for solving this problem and further ways of improving the mechanism of functioning of these standards. The article contains 
provisions concerning the current situation in Ukraine in the field of implementation and observance of international human rights standards, 
information on compliance of national legislation and its level of orientation towards international standards. It is concluded that national human 
rights legislation complies with international standards in the relevant field.

Key words: international human rights standards, human rights and freedoms, classification of international human rights standards, 
European Court of Human Rights, international human rights standards.

Постановка проблеми. Як відомо, на сучасному етапі 
нашого  життя  людина  визнається  найвищою  цінністю, 
тому  діяльність  усіх  демократичних  держав  спрямована 
саме на закріплення та гарантування її прав. Так само пози-
ція  та  авторитет  держави  у міжнародному  співтоваристві 
визначається ступенем виконання та дотримання нею осно-
воположних засад міжнародного права, до яких належить 
принцип поваги до прав людини. На сьогодні існують про-
блемні аспекти визначення поняття міжнародно-правового 
стандарту та усвідомлення необхідності уніфікувати трак-
тування державами цієї категорії, щоби забезпечити одна-
кове розуміння рівня відповідальності кожної держави, яку 
вона несе за недотримання стандартів.

Наша  держава,  як  суверенна  та  незалежна,  також 
є  одним  із  суб’єктів  розробки  міжнародно-правових 
стандартів  прав  людини  та  максимальними  зусиллями 
намагається впроваджувати зазначені стандарти в життя. 
У  зв’язку  з  підписанням Україною Угоди  про  асоціацію 
з Європейським Союзом значно підвищився рівень дотри-
мання  міжнародних  стандартів  прав  людини  та  вимоги 

до  законодавства,  яке  має  максимально  співвідноситися 
з міжнародними актами у відповідній галузі.

Мета статті – визначення поняття міжнародних стан-
дартів прав людини, їх особливостей та видів і напрямів 
удосконалення механізму функціонування для мінімізації 
їх порушень державами.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких 
започатковано розв’язання проблеми. Основні  поло-
ження та питання практики створення і реалізації міжна-
родно-правових стандартів прав людини, дослідженням їх 
правового  змісту,  механізму  утворення  та  забезпечення, 
класифікації,  властивостям,  а  також  питанням  їх  дотри-
мання  присвячені  праці  таких  науковців,  як  П.М.  Рабі-
нович,  Л.Р.  Наливайко,  Ю.Ю.  Білас,  К.В.  Степаненко, 
Н.М. Раданович, С.М. Ляхівненко та інших.

Виклад основного матеріалу. Етап  життя,  на  якому 
сьогодні  перебуває  світ,  характеризується  поширенням 
компетенції щодо захисту та дотримання фундаментальних 
прав  і  свобод людини на всю міжнародну спільноту,  а не 
на окремі держави. Унаслідок посилення гуманізації в усіх 



57

Порівняльно-аналітичне право
♦

сферах  життя  зросла  увага  міжнародного  співтовариства 
до  цього  важливого  моменту.  Загалом,  протягом  певного 
проміжку  часу  найбільш  вагомі  міжнародні  організації 
прийняли приблизно трьох сотень документів у сфері прав 
людини, які отримали різні форми свого вираження: хартії, 
декларації, конвенції тощо. Це пояснюється тим, що одним 
із  пріоритетних  завдань  міжнародного  співтовариства 
визнано забезпечення захисту прав людини.

Слід зазначити, що правові акти міжнародного харак-
теру  зазвичай  розуміються  як  міжнародні  стандарти, 
оскільки формуються на основі звичаєвих норм, які вини-
кають у тому разі, коли держави визнали юридичну силу 
правил  поведінки,  котрі  були  проголошені  Генеральною 
Асамблеєю ООН у  вигляді  декларацій  або рекомендацій 
[1, c. 30-31].

Досліджуючи  питання  міжнародних  стандартів  прав 
людини,  слід  почати  з  визначення  даного  поняття.  Тер-
мін «міжнародний стандарт» у науці міжнародного права 
зустрічається  дуже  часто,  оскільки  він  стосується  бага-
тьох напрямків відносин, що виникають між державами. 
З огляду на це існує багато підходів до визначення стан-
дарту: ним позначаються положення конвенцій, які мають 
загальний  характер,  правила  поведінки,  які  відображені 
у документах технічного характеру.

Проведення порівняння між різними підходами у науці 
з  питань  стандартизації  надало  можливість  сформувати 
диференційований  підхід  щодо  встановлення  правової 
сутності  міжнародних  стандартів  у  різних  галузях  сус-
пільних  відносин. Це  і  стало  теоретичною  основою  для 
майбутнього  дослідження  усієї  багатоманітності  прояву 
міжнародних  стандартів  у  різноманітних  галузях міжна-
родного права.

Торкаючись  доктринального  підходу  до  визначення 
поняття «міжнародні стандарти прав людини», сформова-
ного в межах міжнародного права, слід зазначити, що від-
повідно до нього воно розуміється як «зафіксовані в актах 
та  документах  міжнародного  характеру,  уніфіковані 
у текстуальному плані та універсальні у функціональному 
застосуванні, зокрема для деяких міжнародних державних 
об’єднань, норми та принципи, які опосередковано через 
абстрактні, оціночні термінологічні поняття закріплюють 
мінімально  необхідний  або  бажаний  зміст  та/або  обсяг 
прав людини, обумовлені тим рівнем соціального розви-
тку, що був досягнутий, а також його динамікою, які в той 
же час визначають обов’язки держав позитивного харак-
теру, що стосуються їх забезпечення, охорони та захисту 
і  передбачають  у  разі  порушення  певні  санкції  політич-
ного або політико-юридичного характеру [2, c. 24].

Так,  наприклад,  Т.М.  Слінько  надає  наступне  визна-
чення:  «міжнародні  стандарти прав людини – це  загаль-
новизнані міжнародно-правові норми, які закріплюють на 
загальнолюдському рівні статус особистості і встановлю-
ють перелік основоположних прав і свобод, обов’язок дер-
жав дотримуватися цих прав і свобод, а також межі мож-
ливого або припустимого їх обмеження» [1, c. 31]

На  думку  О.І.  Вінгловcької,  міжнародними  стандар-
тами прав людини є загальновизнані міжнародно-правові 
норми (звичаєві та договірні), що встановлюють на основі 
тенденцій  та  потреб  соціального  прогресу  загальнолюд-
ський статус особистості шляхом: 1) визначення переліку 
прав та свобод, що підлягають загальному дотриманню; 2) 
закріплення юридичного змісту і обов`язку держав дотри-
муватись цих прав і свобод; 3) встановлення меж можли-
вого та припустимого звуження цих прав і свобод; 4) забо-
рони певних дій з боку держави, юридичних та фізичних 
осіб [4, c. 3–4].

Звертаючись до історичних передумов, слід зазначити, 
що поняття «стандарти прав людини» набувають пошире-
ного вживання лише з 1990-х років, а саме, у документах 
Організації з безпеки і співпраці в Європі (далі – ОБСЄ), 
котрі пов’язані з людським виміром. У межах ОБСЄ тер-

мін «стандарти» застосовувався задля того, аби не форму-
вати принципово нові положення в системі європейського 
права, а виділяти та згруповувати принципи і норми, які 
закладені у базис правового статусу людини.

Внаслідок  цього  стандарти  набували  відокремленого 
характеру,  а  тому,  їх часто почали визначати як норми – 
вимоги  щодо  захисту  та  регулювання  прав  людини,  що 
закріплені  у  правових  документах  міжнародного  харак-
теру. Незважаючи на те, що в основу міжнародних стан-
дартів  прав  людини  покладено  норму  звичаєвого  права, 
їх  прикладне  значення  надає  змогу  розуміти  стандарти 
з боку обов’язкових вимог, що відображені у міжнародних 
договорах [3, c. 10–11].

Однак  все  ж  таки  у  всьому  світі  система  захисту 
прав  людини  отримала  свій  активний  розвиток  у  період 
другої  половини  20-го  століття,  а  саме,  по  завершенню 
Другої світової війни, з того моменту, коли Організацією 
Об’єднаних  Націй  було  ухвалено  Загальну  декларацію 
прав  людини.  Події  двох  світових  воєн  дали  міжнарод-
ній спільноті зрозуміти, що відсутність на міжнародному 
рівні та в усіх державах певних показників прав людини, 
котрим мають відповідати їх національні правові системи, 
зробить  можливим  існування  загрози  повторення  масш-
табних  та  неприпустимих  порушень  прав  людини,  що 
відбувалися в період вищеназваних подій. Тому в преам-
булі Декларації визначено, що закріплені в ній положення 
та  принципи  слід  розуміти  як  «загальний  стандарт», 
«загальний ідеал», прагнути досягти якого мають усі дер-
жави і народи [2, c. 20].

Переходячи  до  питання  класифікації  міжнародних 
стандартів  прав  людини,  необхідно  зазначити,  що  існує 
значна їх кількість.

Так, П.М. Рабінович зазначає, що від того або іншого 
розуміння  даного  поняття  залежить  поділ  стандартів  на 
окремі види. Науковець пропонує таку класифікацію: 

1)  у залежності від античного статусу вони диферен-
ціюються на:

–  номінальні  (термінологічні,  текстуальні),  включа-
ють тільки назви прав та свобод людини, які відображені 
у міжнародних актах;

–  фактичні  (змістовні), що містять  закріплені у вка-
заних джерелах змістові та обсягові показники цих прав 
та свобод.

2)  за простором (територією) дії:
–  світові (загально цивілізаційні, глобальні);
–   регіональні (передусім, континентальні).
3)  за колом адресатів:
–  загальні (стосуються усіх людей);
–  спеціалізовані  (адресовані  членам  лише  певних 

соціальних  спільнот,  угруповань,  наприклад,  дітям, жін-
кам, біженцям). 

4)  за  суб’єктом  їх  встановлення:  стандарти  ООН, 
ЮНЕСКО,  Ради  Європи,  Європейського  Союзу  тощо 
[2, c. 24].

О.В.  Саленко  пропонує  класифікувати  міжнародні 
стандарти за такими критеріями:

1)  зміст і спосіб закріплення: цілі, принципи, норми;
2)  сфера дії: універсальні, регіональні, партикулярні;
3)  юридична сила: імперативні, диспозитивні;
4)  функції в механізмі міжнародно-правового регулю-

вання: матеріальні та процесуальні;
5)  спосіб творення та форма втілення: звичаєві, дого-

вірні та такі, що містяться в рішеннях міжнародних орга-
нізацій [5, c. 265].

В.Д. Бринцев класифікує міжнародні стандарти таким 
чином:

–  загальні  (щодо  державного  устрою,  прав  людини 
та матеріального права);

–  процесуальні (стандарти адміністративного, госпо-
дарського, цивільного, кримінального судових процесів);

–  стандарти судоустрою [6, c. 54].
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Як відомо, міжнародні стандарти захисту прав людини 
мають  обов’язково  знаходити  своє  відображення  у  влас-
ному законодавстві кожної держави. Наприклад, Конститу-
цією України закріплено положення, відповідно до якого: 
«чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких 
надана Верховною Радою України, є частиною національ-
ного законодавства України» [7].

Головними  міжнародно-правовими  актами,  які  закрі-
плюють загальновизнані стандарти прав людини та яким 
відповідають  норми  Конституції  та  нормативно-правові 
акти України є: Загальна декларація прав людини (1948), 
Міжнародний  пакт  про  громадянські  та  політичні  права 
(1966),  Міжнародний  пакт  про  економічні,  соціальні 
та  культурні  права  (1966),  Європейська  конвенція  про 
захист прав людини та основоположних свобод з Прото-
колами (1950), Європейській соціальний стандарт (1961), 
Заключний акт Наради з питань безпеки та співробітни-
цтва  в Європі  (далі  – НБСЄ)  (1975), Підсумковий  доку-
мент Віденської зустрічі представників держав-учасниць 
НБСЄ  (1989),  Документ  Копенгагенської  наради Конфе-
ренції з людського виміру НБСЄ (1990) [1, c. 31].

Загальна  декларація  прав  людини  1948  року  й  до 
сих пір розглядається як найбільш унікальний документ 
та  вважається  фундаментом  для  універсалізації  прав 
людини.  Саме  цей  міжнародний  акт  став  найпершим 
документом,  у  якому на міжнародному рівні  системати-
зовано  громадянські,  політичні,  соціальні,  економічні 
та  культурні  права  людини.  Важливим  моментом  є  те, 
що Декларацією  акцентовано на необхідності  спільного 
для усіх розуміння прав людини. Через  те, що в Декла-
рації  закріплена  значна  кількість  різних  категорій  прав, 
вона  має  абстрактний  характер,  однак,  незважаючи  на 
це,  вона  є  юридично  визнаною  більшістю  членів  ООН 
і такою, яка спричиняє породження міжнародно-правових 
зобов’язань [8, c. 216].

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права 
1966  року  також  є  одним  з  авторитетних  міжнародних 
актів, що стосуються прав людини. Його зміст можна поді-
лити на два розділи: у першому закріплені громадянські 
та політичні права, у другому містяться статті, пов’язані 
з міжнародним контролем за дотриманням названих прав. 
Пакт  закріпив  значну  сукупність  найголовніших  прав 
та  свобод,  котрі  мають  надаватися  кожною  державою 
всім особам, що перебувають у межах її території та під 
її юрисдикцією без будь-якої різниці щодо раси, кольору 
шкіри,  статі, мови,  релігії,  політичних чи  інших переко-
нань,  національного  чи  соціального  походження, майно-
вого стану, народження чи іншої обставини (п. 1. ст. 2) [9].

Значення  Міжнародного  пакту  про  економічні, 
соціальні та культурні права 1966 року полягає в особли-
востях сформульованих у ньому економічних, соціальних 
та  культурних  прав.  Преамбула  даного  пакту  закріплює 
положення про те, що проголошені у пакті права виплива-
ють з властивої людській особі гідності, а ідеалу особис-
тості,  вільної  від  страху  та  нужди, можна  досягти  лише 
за наявності таких умов,  за яких кожен може користува-
тися  своїми  економічними,  соціальними  і  культурними 
правами. Їх детальний перелік бере свій початок з прого-
лошення прав на: працю (ст. 6), справедливі і сприятливі 
умови  праці  (ст.  7),  соціальне  забезпечення,  включаючи 
соціальне страхування (ст. 9), достатній життєвий рівень 
для себе та сім’ї (ст. 11), освіту (ст. 13), участь у культур-
ному  житті,  користування  результатами  наукового  про-
гресу (ст. 15) [10].

Необхідно  також  зазначити,  що  міжнародно-правові 
стандарти  прав  людини,  а  також  стандарти  їх  захисту 
регламентуються  міжнародно-правовими  актами  універ-
сального  й  регіонального  характеру,  що  діють  у  сфері 
прав  людини.  Учасниками  названих  договорів  є  дер-
жави – члени Європейського Союзу, Ради Європи, Орга-
нізації Американських Держав тощо.

Одним  із  найавторитетніших  та  найбільш  давнім 
таким міжнародним договором у сфері прав людини регі-
онального значення є Конвенція про захист прав людини 
та основоположних свобод 1950 року. Невід’ємною части-
ною Конвенції є Протоколи, роль яких полягає у тому, що 
в них розвиваються, доповнюються або конкретизуються 
певні її положення.

Даний  міжнародно-правовий  договір  став  першим 
документом  у  сфері  прав  людини,  котрий  не  лише  про-
голосив  такі  права  та  заклик  до  їх  дотримання,  але 
і  поклав  деякі  обов’язки  юридичного  характеру  на  сто-
рони  та  запровадив  систему  контролю щодо  здійснення 
прав людини в межах держав-членів, яка розрахована на 
постійне застосування.

Що ж стосується міжнародного механізму здійснення 
контролю  за  дотриманням  прав  у  межах  нормотворчої 
та  правозастосовної  діяльності  держав  –  учасниць  Кон-
венції,  то  головним  суб’єктом  такого  механізму  постає 
Європейський суд з прав людини (далі – ЕСПЛ).

Зв’язок Конвенції та ЄСПЛ є двостороннім, оскільки 
контрольні повноваження останнього знаходять свій вияв 
у  тому,  що  він  визначає  напрями  розвитку  через  здій-
снення тлумачення положень. Як наслідок,  існує можли-
вість  застосування  гарантованих  Конвенцією  стандартів 
у соціальних та політичних умовах розвитку суспільства, 
що перебувають у стані постійних змін.

При  реалізації  міжнародно-правових  стандартів  прав 
людини ЄСПЛ має важливе значення і для національних 
правових систем, яке знаходить свій вияв у правових пози-
ціях,  що  формуються  Судом  і  створюють  прецедентне 
право, яке має пріоритет над змістом національної право-
вої системи, наприклад, нашої держави.

Також є думка, що правові погляди ЄСПЛ не  вважа-
ються  прецедентом  як  джерела  права,  властивого  краї-
нам  загального  права,  і  такого  роду  судові  акти  співвід-
носяться  з  прецедентом  і  правовою  позицією  як  форма 
та  зміст,  а прецедентне  значення надається не рішенням 
Європейського  Суду,  а  вираженим  у  ньому  правовим 
позиціям. Окремі автори пропонують розглядати правові 
позиції  даного  наднаціонального  суду  як  «квазінорми», 
що містять  у  собі  специфічну,  автономну  інтерпретацію 
правових понять у світлі Конвенції [11].

Значного поширення також набув термін «прецеденти 
тлумачення»,  що  становить  собою  наслідок  діяльності 
ЄСПЛ щодо визначення для себе та роз’яснення для інших 
змісту  права,  яке  гарантується  нормою  Конвенції,  вста-
новлення її сенсу задля єдиного застосування до обставин 
конкретних справ у всіх країнах-учасницях [3, c. 60].

Не  слід  оминати  увагою  і  Статут  ООН  1945  року, 
за  статтею  55  якого  з  метою  утворення  умов  сталості 
та добробуту, необхідних для мирних та дружніх відносин 
між націями, заснованих на повазі принципу рівноправ’я 
та  самовизначення  народів,  ООН має  сприяти  загальній 
повазі  та  дотриманню  «прав  людини  та  основних  сво-
бод для усіх, без розрізнення раси, статі, мови та релігії». 
Відповідно до пункту «b» ч. 1 ст. 13 Статуту, Генеральна 
Асамблея  ООН  повинна  організовувати  дослідження 
та розробляти рекомендації з метою сприяння міжнарод-
ній співпраці, зокрема, у сфері сприяння здійсненню цих 
прав [12, c. 125].

Міжнародно-правові норми, впровадженні у вітчизняне 
законодавство, установлюють стандарти прав людини, тим 
самим роблячи нашу державу одним із суб’єктів масштаб-
ного процесу стандартизації у сфері прав людини. Осно-
вним «виконавцем» цих міжнародно-правових стандартів 
прав особи на рівні держави виступають органи публічної 
влади,  головним  завданням  та  сутністю функціонування 
котрих є забезпечення прав людини.

Удосконалення  національного  законодавства,  і,  від-
повідно,  практики  його  правозастосування,  може  мати 
місце лише у разі правильного розуміння та застосування 
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міжнародних договорів  і закріплених у них міжнародно-
правових норм, що визнані Україною або  сформовані  за 
її участі.

На сьогодні наша держава підписала та ратифікувала 
велику  кількість  міжнародних  договорів  у  сфері  прав 
людини, зміст яких за допомогою різних механізмів інкор-
поровано у вітчизняне право.

Запровадження до національного законодавства поло-
жень  міжнародних  актів,  що  стосуються  застосування 
міжнародно-правових  стандартів  прав  людини,  стає 
обов’язком для органів публічної влади неухильно дотри-
муватися цих стандартів.

У зв’язку з цим виникає потреба створити ефективні 
механізми узгодження нормативних засад діяльності сис-
теми правоохоронних  та правозахисних органів  зі  світо-
вими (зокрема, європейськими) стандартами. Міжнародні 
стандарти, що стосуються прав людини в діяльності пра-
воохоронних  органів,  розробляє  низка  органів  системи 
ООН, зокрема, Рада з прав людини. Ухвалення цих стан-
дартів  Генеральною  Асамблеєю,  Економічною  та  Соці-
альною  радою  ООН  надає  їм  універсального  характеру. 
У  преамбулі  Міжнародних  стандартів  юридичного 
забезпечення  прав  і  свобод  людини ООН  зазначено, що 
«норми міжнародного права у сфері захисту прав людини 
є обов’язковими для всіх держав та їх органів, включаючи 
співробітників правоохоронних установ» [13].

Відповідно  до  практики  ЄСПЛ  переважна  кількість 
скарг  громадян України  до Суду  подається  на  незаконні 
дії працівників правоохоронних органів, зокрема органів 
поліції. Наприклад, 29 січня 2019 року ЄСПЛ було ухва-
лено остаточне рішення у справі «Андрєєва проти Укра-
їни». У вказаній справі Суд констатував порушення проце-
суального аспекту ст. 2 Конвенції про захист прав людини 
і основоположних свобод у зв’язку з не проведенням дер-
жавними  органами  ефективного  розслідування  обставин 
смерті  сина  заявниці,  яка  скаржилась  за  матеріальними 
та процесуальними аспектами статей 2 та 3 Конвенції про 

захист прав людини  і  основоположних свобод на  те, що 
її сина у 2004 році закатували до смерті працівники мілі-
ції, а органи влади не провели ефективне розслідування її 
скарг. Європейський суд вказав, що розслідування має від-
повідати мінімальним стандартам ефективності, які вклю-
чають  у  себе  незалежність,  ретельність,  оперативність 
і  розумну  швидкість,  громадський  контроль  та  участь 
близьких родичів (п. 28 рішення). Як наголошує у своєму 
листі Уповноважений у справах Європейського суду з прав 
людини  І.  Ліщина,  «характер  констатованих  Європей-
ським  судом  у  вказаному  рішенні  порушень  є  структур-
ним і вже тривалий час перебуває під наглядом Комітету 
Міністрів  Ради  Європи,  який  закликає  державні  органи 
проводити ефективне розслідування у справах такої кате-
горії відповідно до практики Європейського суду» [14].

Висновок. На сьогодні Конституція України  та  зако-
нодавство у сфері прав людини загалом відповідають між-
народно-правовим  стандартам,  чого,  на  жаль,  не  можна 
сказати про правозастосовну практику,  яка  відіграє  важ-
ливіше значення з практичної сторони, оскільки пов’язана 
з безпосередніми діями щодо реалізації міжнародно-пра-
вових стандартів прав людини.

Можна  зробити  висновок,  що  в  процесі  постійного 
розвитку та прогресу перебуває лише законодавча сфера. 
У той же час, внаслідок недоліків та неефективності меха-
нізму її реалізації, мають своє продовження суцільні пору-
шення норм та принципів, пов’язаних із правами людини, 
які  є  загальновизнаними  та  закріплені  у  Європейській 
Конвенції з прав людини та інших основних міжнародно-
правових актах.

З огляду на реальну ситуацію існує необхідність роз-
роблення  ефективних  механізмів  забезпечення  та  реа-
лізації  цих  стандартів  у  нашій  державі,  бо,  як  свідчить 
практика,  існуючі  з  завданням не  справляються. Удоско-
налення та оновлення у цьому напрямку дозволить Укра-
їні вийти на новий етап розвитку та прискорить процеси 
євроінтеграції. 
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Стаття присвячена дослідженню таких понять як судова практика та судовий прецедент у системі джерел національного права. Вста-
новлено місце судової практики у системі джерел права за допомогою визначення таких основоположних понять як «джерело права» та 
«судова практика». Увага приділена правовій природі судового прецеденту. Розкрита роль судового прецеденту як регулятора відносин у 
суспільстві, встановлено його місце у системі джерел права України. Автори наголошують на значенні судового прецеденту як інструмен-
тів правового регулювання, особливо тих, які є невідомими для українського права внаслідок постійних інтеграційних процесів форму-
вання національної правової системи. Також досліджується зміст та структура прецеденту, надається його визначення. Проаналізовано 
Закон України «Про судоустрій і статус суддів» та встановлено його значення для окресленої теми як такого, що закріплює положення 
щодо обов’язковості судових рішень, які набрали законної сили, а також обов’язковість постанов Верховного Суду. Значна увага приді-
лена взаємозв’язку судового прецеденту та судової практики. Розглянуто питання юридичної сили прецеденту як джерела права та його 
висвітлення у працях вітчизняних та зарубіжних учених. Наголошено на важливій ролі актів органів судової влади щодо нормативного 
врегулювання суспільних відносин та встановлено обсяг і зміст поняття «судова практика». У статті міститься положення про існування 
суперечливих поглядів як у вітчизняній, так і в зарубіжній науці щодо правової природи судового прецеденту. Увагу також приділено 
прецеденту тлумачення права, з’ясовано його сутність та значення. Судову практику та прецедент розглянуто як керівний інструмент 
подолання колізій та прогалин законодавства. Зазначено, що, не дивлячись на підвищену увагу до проблеми визнання судових рішень 
та судової практики джерелами права, значна кількість питань, які стосуються судової практики залишаються за межами уваги науковців. 
Також міститься положення про дискусії у наукових, предметом яких є питання існування судового прецеденту в нашій державі та дореч-
ності його запровадження до вітчизняної правової дійсності.

Ключові слова: судовий прецедент, судова практика, джерела права, прецедент тлумачення, судове рішення.

The article is devoted to the study of such concepts as case law and judicial precedent in the system of sources of national law. The role of 
jurisprudence in the system of sources of law is established by defining such basic concepts as “source of law” and “jurisprudence”. Attention is 
paid to the legal nature of judicial precedent. The importance of judicial precedent as a regulator of relations in society is determined. Its place 
in the system of sources of law of Ukraine is established. The important place of judicial precedent as an instrument of legal regulation is noted, 
some of which are unknown to the Ukrainian law due to the constant integration processes of the formation of the national legal system. It also 
examines the content and structure of the precedent, and defines it. The Law of Ukraine “On the Judiciary and Status of Judges” has been 
analyzed and its significance is set for the outlined topic, since it establishes the provisions on the bindingness of judgments that have entered 
into force and the bindingness of Supreme Court rulings. Much attention has been paid to the interrelationship of case law and case law. The 
issue of the legal force of precedent as a source of law in both domestic and foreign literature is highlighted. The importance of the acts of the 
judiciary on the normative regulation of public relations was emphasized. In view of this, the scope and content of the concept of “jurisprudence” 
is established. The article provides for the existence of conflicting views in both domestic and foreign science regarding the legal nature of judicial 
precedent. Attention is also paid to the precedent of interpretation of law, its essence and meaning have been clarified. Case law and precedent 
have been considered as a guiding tool for overcoming conflicts and gaps in law. It was noted that, despite the increased attention to the problem 
of recognition of judgments and jurisprudence as sources of law, a considerable number of issues pertaining to jurisprudence remain outside the 
focus of scholars. It also contains provisions on the existence in the scientific community of debates, the subject of which is the question of the 
existence of judicial precedent in our country and the relevance of its introduction to domestic legal reality.

Key words: judicial precedent, judicial practice, sources of law, precedent interpretation, judgment.

Постановка проблеми.  Беззаперечно  сприймається 
той факт, що однією з важливих умов формування право-
вої  держави  є  функціонування  розгалуженої  і  потужної 
судової системи та розширення судової юрисдикції. Також 
не підлягає сумніву зростання ролі судової влади у нашій 
державі, що,  як  наслідок,  робить  актуальними  подальші 
дослідження  судової  практики,  особливо  аспектів,  що 
стосуються судового прецеденту в межах системи джерел 
національного права.

Судове рішення можна порівняти з правовою нормою 
на підставі їх схожості: винесене по певній справі рішення 
містить  у  собі  правило  поведінки, що  має  обов’язковий 
характер для сторін спору. З огляду на це окремі науковці 
розглядають  варіант  наділення  конкретного  судового 
рішення  владними  функціями,  тим  самим  збільшивши 
сферу його поширення на сукупність аналогічних справ, а 
отже, передбачають ймовірність формування судами пра-
вових норм і визнання джерелом права їх рішень. 

Україна як держава, що входить до романо-германської 
правової  сім’ї,  визнає  нормативно-правові  акти  в  якості 

джерел свого права. Однак слід враховувати також і те, що 
на  сьогодні  постійно  зростає  роль  судового  прецеденту, 
завдяки  якому  заповнюються  різні  колізії  та  прогалини 
в  законодавстві,  тим  самим  забезпечуючи  застосування 
правових норм до мінливих умов суспільного життя.

Тому дослідження питання місця судового прецеденту 
та  судової  практики  у  національній  правовій  системі 
є досить актуальним.

Мета статті –  дослідження  та  аналіз місця  судового 
прецеденту  і  судової  практики  в  системі  джерел  націо-
нального права.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоре-
тичним питанням дослідження судової практики та про-
блемам судового прецеденту у правовій системі України 
присвячені  праці  таких  науковців  як  А.С.  Васильєва, 
Т.М. Анакіної, О.Ф. Скакун, А.О. Селіванова, С.В. Шев-
чука, Ю.М. Оборотова, В. Нір та інших.

Виклад основного матеріалу. Серед класичних форм 
судової  правотворчості  слід  виділити  судову  практику 
та судовий прецедент.
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Під  судовою  практикою  слід  розуміти  судові  рішення 
у  конкретних  справах,  в  яких  містяться  юридичні  зразки 
застосування та тлумачення норм права, що носять багато-
разовий та одноманітний характер. Її визначають як резуль-
тат судової діяльності щодо правозастосування, інтерпрета-
ції  та  нормотворчості,  який підлягає  узагальненню судами 
вищої інстанції.

Роль  судової  практики  як  джерела  права  підвищується 
у  зв’язку  з  її  здатністю  здійснювати  правове  регулювання 
відносин, які є недостатньою мірою врегульовані, не зовсім 
повно, зрозуміло, або ж існує певна суперечність щодо вре-
гулювання  таких  відносин  на  законодавчому  рівні.  Також 
в ній містяться положення щодо застосування судами норм 
про права людини та правових принципів.

Взагалі, судова практика належить до вторинних джерел 
права. Вона постає переконливим обґрунтуванням для судо-
вого рішення, але посилатися лише на неї недостатньо. Таке 
посилання має доповнюватися положеннями певного норма-
тивно-правового акту.

Слід відмітити, що судова практика в Україні протягом 
довгого часу не визнавалася на офіційному рівні як джерело 
права, однак на практиці суди нижчої інстанції завжди дотри-
мувалися  практики  судів  вищої  інстанції  під  час  розгляду 
аналогічної справи, в інакшому ж випадку їх рішення підля-
гало б скасуванню судом апеляційної або касаційної інстан-
ції. До того ж ще у радянські часи постанови пленуму Верхо-
вних судів СРСР і союзних республік виступали своєрідним 
нормативним орієнтиром для судового правозастосування, а 
на доктринальному рівні отримав визнання прецедент тлума-
чення і була розроблена теорія правоположень. Тому можна 
зробити висновок, що практика судів вищої інстанції завжди 
розглядалася як орієнтир для судів нижчої інстанції, а також 
для всіх інших органів у сфері правозастосування [1, с. 119].

Судова  практика  може  розглядатися  у  декількох  зна-
ченнях:  як  правозастосовна  судова  діяльність;  як  судова 
правотворча  діяльність,  у  результаті  якої  створюються 
загальнообов’язкові правила поведінки; як судові документи.

Завданням  правосуддя  є  здійснення  захисту  прав 
та інтересів осіб. У тому разі, коли відсутні норми для вре-
гулювання певних відносин, суд не має права відмовити у їх 
захисті.  У  такому  випадку  на  допомогу  приходить  судова 
практика, яка відіграє роль під час обґрунтування рішення 
у певній справі [2].

Що ж до питання судового прецеденту, то науковці й до 
сьогодні не прийшли до єдиного визначення поняття. Існує 
думка,  що  судовий  прецедент  являє  собою  створений  на 
попередньому досвіді пізнання за допомогою раціонально-
інтуїтивного  стилю  юридичного  мислення  результат  пра-
вотворчої  діяльності  одного  з  вищих  судів,  що  містить 
обов’язкове  правоположення,  яке  конкретизує,  доповнює 
чи заміняє нормативне регулювання певних суспільних від-
носин і слугує підставою для подальшої правореалізаційної 
діяльності [3, c. 21].

У  юридичній  літературі  поняття  судового  прецеденту 
трактується  як  «судове  рішення  у  конкретній  справі,  яке 
виступає обов’язковим для суду такої ж інстанції або нижчої, 
у разі розгляду аналогічної справи в майбутньому».

Особливістю судового прецеденту є те, що в його зміст 
закладено певний факт повторюваності окремих суспільних 
відносин,  що  породжує  ідею  співвідношення  прецеденту 
з  людською  природою  та  суспільними  соціальними  очіку-
ваннями.  Обов’язковість  прецеденту  відповідає  принципу, 
відповідно до якого усі подібні справи мають розглядатися 
та вирішуватися аналогічно.

С.В. Шевчук пропонує розуміти судовий прецедент як 
певний  порядок мотивації  судових  рішень  у  конкретних 
справах,  який  приймається  за  основу  під  час  вирішення 
аналогічних  справ  у  майбутньому,  у  яких  обставини 
є  подібними щодо  всіх  основних  параметрів. Науковець 
також займався дослідженням причин поширення норма-
тивного  впливу  актів  судової  влади в межах вітчизняної 

правової системи, зокрема таких: здійснення безпосеред-
нього  судового  захисту  конституційних  прав  та  свобод, 
належного застосування норм права та суддівське тлума-
чення,  необхідність  існування  єдиної  судової  практики 
та  єдиного  застосування  судами  правових  норм,  подо-
лання прогалин та колізій законодавства через їх заповне-
ння судовими актами [4, c. 39].

У судовій практиці, як і в усіх інших сферах суспільного 
життя, одне з головних місць посідає євроінтеграція – прі-
оритетний напрям розвитку нашої держави, який вимагає 
гармонізації вітчизняних нормативних положень із право-
вими положеннями Європейського Союзу, у межах якого 
судовий  прецедент  відіграє  важливу  роль.  Необхідність 
визначення того, який правовий статус має судовий преце-
дент як джерело права, зумовлена посиленим на сьогодні 
місцем прецедентної практики Європейського суду з прав 
людини  (далі  –  ЄСПЛ).  Це  положення  підтверджується 
ч. 1 ст. 2 Закону України «Про виконання рішень та засто-
сування практики Європейського суду з прав людини», яка 
вказує на те, що рішення ЄСПЛ є обов’язковим для вико-
нання Україною [5].

Для отримання користі від практики ЄСПЛ необхідною 
є глибока імплементація цих рішень, а саме їх суті, у правове 
життя. Прецедент має все ж таки отримати своє місце у сис-
темі  джерел  права,  оскільки  проведення  такої  гармонізації 
стандартів  судового правозастосування України  із  судовою 
практикою ЄСПЛ зумовлює необхідність звернутися до док-
тринальних засад розбудови системи джерел права.

У нашій державі передчасно та необґрунтовано порівню-
ють прецедент та судове рішення. Відповідно до ст. 13 Закону 
України «Про судоустрій і статус суддів» судові рішення, що 
набрали законної сили, є обов’язковими до виконання всіма 
органами державної влади, органами місцевого самовряду-
вання,  їх  посадовими  та  службовими  особами,  фізичними 
і юридичними особами та їх об’єднаннями на всій території 
України. Обов’язковість урахування (преюдиційність) судо-
вих рішень для інших судів визначається законом.

Висновки  щодо  застосування  норм  права,  викладені 
у  постановах  Верховного  Суду,  є  обов’язковими  для  всіх 
суб’єктів  владних  повноважень,  які  застосовують  у  своїй 
діяльності нормативно-правовий акт, що містить відповідну 
норму  права.  Висновки  щодо  застосування  норм  права, 
викладені  у  постановах  Верховного  Суду,  враховуються 
іншими судами при застосуванні таких норм права. Органи 
державної  влади  та  органи  місцевого  самоврядування,  їх 
посадові особи не можуть приймати рішення, які скасовують 
судові рішення або зупиняють їх виконання [6].

Отже,  називаючи  судове  рішення  прецедентним,  ми 
обмежуємо  його  значення:  воно  розглядається  як  нестан-
дартне  рішення  або  ж  таке,  що  до  цього  не  зустрічалося 
у судовій практиці.

Судове  рішення  належить  до  прецеденту  лише  тоді, 
коли  під  останнім  розуміється  судове  рішення  по  кон-
кретній  справі,  яке  створило  норму  права  та  виступає 
обов’язковим для  інших судів під час розгляду аналогіч-
них справ у майбутньому.

Відмінністю  судової  практики  від  судового  прецеденту 
є те, що перша є результатом діяльності всіх судів, а другий – 
лише судів вищої інстанції. Отже, ці два поняття не можуть 
ототожнюватися, оскільки вони мають різне смислове  зна-
чення.  Коли  йдеться  про  судовий  прецедент,  слід  мати  на 
увазі  формування  нової  норми  права,  в  той  час  як  судова 
практика займається вивченням, узагальненням та наданням 
роз’яснень щодо застосування законодавства [7, c. 6–8].

Судовий прецедент  проявляється в таких формах: пра-
возастосовний  акт,  інтерпретаційний,  преюдиційний  акт, 
правова позиція  суду, нормативний правовий  акт, право-
вий звичай.

Слід звернути увагу на те, що загалом судову практику 
та судовий прецедент розрізняють, однак в деяких випадках 
їх поєднують в одне поняття «прецедент», характеризуючи  
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його за ознаками: «офіційний»/«неофіційний», «обов’язко
вий»/«необов’язковий», «фактичний»/«формальний».

У  сучасних  наукових  працях  поняттям  «прецедент» 
охоплюються рішення суду, котрі мають важливе політико-
правове значення або котрі вперше визначили застосування 
правової норми після  її  встановлення. Унаслідок цього він 
порівнюється з певним рішенням суду, незважаючи на те, чи 
формується у такому разі нова правова норма, чи вже діюча 
норма  просто  застосовується  до  певних  обставин  справи. 
У  такому  розумінні  воно  не  вважається  судовим  преце-
дентом, тому що лише розкриває зміст та  здійснює тлума-
чення закону. Поняття має інше значення, якщо відбувається 
подальший смисловий розвиток загальних правових припи-
сів, що за своєю суттю є правотворчістю [8, c. 13].

Необхідним  є  виокремлення  основних  ознак  судового 
прецеденту:  нормативний,  індивідуальний  та  загально- 
обов’язковий  характер.  У  сукупності  ці  властивості  фор-
мують уявлення про прецедент як про специфічне джерело 
права, що є характерним для країн загального права. 

Типовим  для  судового  прецеденту  є  незначний  обсяг 
правового регулювання, оскільки під нього підпадають певні 
виокремлені питання, що найчастіше мають спірний харак-
тер. У той час як нормативний акт призначений на врегулю-
вання масштабного обсягу відносин, прецедент характеризу-
ється поодинокими правовими позиціями. Його сенс полягає 
у тому, що за допомогою конкретного прикладу відбувається 
обґрунтування  та  подальший  розвиток  загальної  ідеї,  яка 
отримує форму норми (правила) та в подальшому стає при-
датною для використання [9, c. 19].

Законодавство України на сьогодні характеризується як 
таке, що не позбавлене значної кількості прогалин та колізій. 
Законодавець не має можливості швидко вносити зміни до 
законодавства  та  оперативно реагувати на  всі  наявні недо-
ліки, зумовлені умовами життя, які склалися упродовж пев-
ного проміжку часу, тому важливу роль у розв’язанні проб-
леми відіграє судовий прецедент та практика.

З  огляду  на  охарактеризоване  значення  судового  пре-
цеденту  в  сучасному  житті  його  законодавча  регламен-
тація  забезпечить  більш  ефективний  та  швидкий  розгляд 
і вирішення справ, посилення мотивування судових рішень, 
оскільки прецедент стане ще більш авторитетним.

Судовий прецедент виступає також інструментом забез-
печення єдності правозастосовної практики в нашій державі, 
оскільки її відсутність на сучасному етапі змушує громадян 
звертатися до ЄСПЛ, тим самим відсуваючи національні суди 
та  державне  правосуддя  на  другий  план,  применшуючи  їх 
значення. Єдність правозастосування можливо забезпечити 
законодавчим закріпленням обов’язку судів нижчої інстанції 
дотримуватись рішень вищих судових інстанцій [10].

Правова  природа  судового  прецеденту  у  вітчизняній 
та  зарубіжній  юридичній  науці  представлена  суперечли-

вими,  неоднозначними  поглядами.  До  сьогодні  відсутня 
єдина  точка  зору  з  цього  приводу.  Зазначена  невизначе-
ність та наявність суперечностей щодо нього призвели до 
визнання  судового прецеденту  як джерела права  в  одних 
країнах романо-германської сім’ї та, відповідно, невизна-
ння в інших [11].

Важливе  значення  має  і  прецедент  тлумачення  права, 
який  полягає,  наприклад,  у  скасуванні  дії  певного  норма-
тивно-правового  акту  за  судовим  рішенням  адміністратив-
ного суду. Скасовуючи дію норми права, що має меншу юри-
дичну силу, але врегульовує одні й ті ж відносини, рішення 
суду стають джерелом права, оскільки вони скасовують або 
визнають недійсним рішення суб’єкта владних повноважень, 
що є рівнозначним прийняттю нової норми права.

І  судова  практика,  і  судовий  прецедент  є  керівними 
інструментами подолання прогалин та колізій законодавства 
і  пристосування  правових  норм  до  мінливих  умов  життя 
суспільства. Перша  є джерелом права  та невід’ємною час-
тиною соціально-правового досвіду і результатів діяльності 
судів вищої інстанції, другий на сьогодні має рекомендацій-
ний  характер,  та  потребує  визнання  як  офіційне  джерело 
права,  тому що може  забезпечити  оновлення  національної 
правової  системи  та  її  більш  ефективне  функціонування 
в умовах євроінтеграції.

Висновки. Отже,  незважаючи  на  відсутність  офіцій-
ного визнання прецеденту як джерела права, не слід робити 
висновок  про  його  заперечення  у  національній  правовій 
системі. На сьогодні правовий прецедент відіграє додаткову 
роль,  виступає  регулятором правових  відносин, що  займає 
підпорядковане  місце  щодо  нормативно-правового  акту. 
Його  значення полягає  у  розвитку  та  деталізації  положень 
нормативних актів, тлумаченні суперечливого або невизна-
ченого змісту норм права.

Що ж стосується судової практики, то вона також віді-
грає  важливу  роль  у  подоланні  недоліків  законодавства.  
Її цінність полягає у пристосуванні правових норм до умов 
життя, які існують на момент розгляду та вирішення справ.

Для  подальшого  розвитку  правової  системи  необхід-
ним є визнання судового прецеденту як офіційного дже-
рела  права.  Важливе  значення  для  його  запровадження 
в нашій державі мають зміни до процесуального законо-
давства, котрі були внесені Законом України «Про судоу-
стрій і статус суддів» від 02 червня 2016 р. № 1402-VIII. 
Вони  вказують,  що  «висновки  щодо  застосування 
норм  права,  викладені  у  постановах  Верховного  Суду, 
є обов’язковими для всіх суб’єктів владних повноважень, 
які застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий 
акт, що містить відповідну норму права. Висновки щодо 
застосування норм права, викладені у постановах Верхо-
вного  Суду,  враховуються  іншими  судами  при  застосу-
ванні таких норм права».
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У даній статті проаналізовано компенсаційні права закордонних українців на вищу освіту. У сучасних умовах розвитку концепції прав 
людини, євроінтеграції України, міграційних процесів, наявності численної української діаспори важливого теоретичного та практичного 
значення набуває дослідження проблеми забезпечення компенсаційних прав закордонних українців на вищу освіту.

Забезпечення державою права закордонних українців на освіту – це закріплення та гарантованість права на освіту закордонних 
українців у вищих навчальних закладах та створення відповідних нормативно-правових та інституційних механізмів для його реалізації. 
Одним із найбільш важливих компенсаційних прав, якими користуються особи з числа закордонних українців, є право закордонних укра-
їнців на здобуття вищої освіти в Україні.

Закордонним українцям щороку встановлюються квоти прийому до вищих навчальних закладів України в межах обсягів державного 
замовлення. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані забезпечувати реалізацію прав 
закордонних українців під час їх перебування в Україні.

Документи подаються до дипломатичної установи України у країні проживання закордонного українця. Строки подачі документів, 
проведення співбесіди та зарахування вступників визначаються приймальними комісіями відповідних навчальних закладів та розміщу-
ються на офіційному вебсайті вищого навчального закладу. Для вступу до навчального закладу в межах установлених квот закордонний 
українець особисто подає до відповідного структурного підрозділу/приймальної комісії заяву у паперовій формі.

Закордонні українці, які вступають на навчання на підставі іноземного документа про освіту, обов’язково мають пройти процедуру 
визнання такого документа відповідно до чинного законодавства України. Закордонні українці, зараховані на навчання, забезпечуються 
місцем у гуртожитку з оплатою за проживання та стипендією у порядку та розмірі, встановленому для українських студентів. Забезпечен-
ня належної реалізації компенсаційних прав закордонних українців на вищу освіту в Україні є важливим для ефективного функціонування 
системи прав людини в Україні та підтримки закордонних українців.

Ключові слова: закордонні українці, право на освіту, компенсаційні права, квоти на вступ до вищих навчальних закладів, переваги 
у праві на вищу освіту, забезпечення права на освіту.

The article is devoted to the problems of the compensatory rights of foreign Ukrainians to higher education in Ukraine. In the context of the 
modern development of the human rights in Ukraine, the development of civil society, the evolution of the legal status of Foreign Ukrainians, 
migration processes, the great practical and theoretical importance of research has issues of the problems of the compensatory rights of foreign 
Ukrainians to higher education in Ukraine.

Ensuring that the right of foreign Ukrainians to education is guaranteed by the state is the securing and guaranteeing of the right to education of 
foreign Ukrainians in higher educational establishments and the creation of appropriate regulatory and institutional mechanisms for its implementation. 
One of the most important compensatory rights of foreign Ukrainians to higher education in Ukraine is their right to pursue higher education in Ukraine.

For Foreign Ukrainians are established annually quotas for admission to higher educational establishments of Ukraine within the scope of the state 
order. State authorities, local self-government bodies, their officials are obliged to ensure the rights of foreign Ukrainians during their stay in Ukraine.

The documents are submitted to the diplomatic establishment of Ukraine in the country of residence of a foreign Ukrainian. The deadlines 
for submitting documents, interviewing and enrolling applicants are determined by the admissions committees of the respective educational 
institutions and posted on the official website of the higher education institution. To enter the educational institution within the established quotas, 
a foreign Ukrainian personally submits a paper application to the relevant structural unit / admissions committee.

Foreign Ukrainians which enrolled in training on the basis of a foreign educational document must undergo the procedure of recognition of 
such a document in accordance with the current legislation of Ukraine. Foreign Ukrainians which entry are provided with a place of residence in 
the campus with payment for accommodation and a stipend in the order and amount established for Ukrainian students. Ensuring the proper of 
the compensatory rights of foreign Ukrainians to higher education in Ukraine is essential for the effective functioning of the human rights system 
in Ukraine and support of foreign Ukrainians.

Key words: Foreign Ukrainians, right to education, compensatory rights, quotas for enter into higher educational institutions, advantages in 
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Постановка проблеми.  У  сучасних  глобалізаційних 
умовах економічних, культурних, освітніх процесів, імпле-
ментації міжнародних стандартів в правову систему Укра-
їни, створення позитивного  іміджу України як суверенної 
держави  і  суб’єкта міжнародного права  важливого  теоре-
тичного  та  практичного  значення  набуває  дослідження 
проблеми забезпечення компенсаційних прав закордонних 
українців  на  вищу  освіту.  Варто  зазначити,  що  згідно  зі 
ст.  1 Закону України «Про  закордонних українців»  закор-
донний  українець  –  це  особа,  яка  є  громадянином  іншої 

держави або особою без громадянства, а також має укра-
їнське  етнічне  походження  чи  є  походженням  з  України. 
Україна є материнською державою для закордонних укра-
їнців. Саме тому підтримка у реалізації ними прав на тери-
торії нашої держави є одним з пріоритетних напрямів ста-
новлення України як правової та демократичної держави.

Мета статті – проаналізувати проблеми компенсацій-
них прав закордонних українців на вищу освіту в Україні.

Стан дослідження.  Зазначена  проблема  є  надзви-
чайно актуальною і була частково предметом дослідження 



64

№ 6 2019
♦

таких науковців: К. Заслонової, Л. Лабенської, Г. Москаля, 
К. Нечипорука, А. Попка. Однак проблема компенсацій-
них прав закордонних українців на вищу освіту в Україні 
потребує більш детального наукового дослідження в юри-
дичній науці.

Виклад основного матеріалу.  Забезпечення  держа-
вою  права  закордонних  українців  на  освіту  –  це  закрі-
плення  та  гарантованість  права  на  освіту  закордонних 
українців у вищих навчальних закладах та створення від-
повідних нормативно-правових та інституційних механіз-
мів для його реалізації. 

Одним  із  найбільш  важливих  компенсаційних  прав, 
якими користуються особи з числа закордонних українців, 
є право  закордонних українців на  здобуття вищої освіти 
в Україні.

Згідно  зі  ст.  4  Закону  «Про  вищу  освіту»  [1]  кожен 
має право на вищу освіту. Не вважається дискримінацією 
права  на  здобуття  вищої  освіти  встановлення  обмежень 
і привілеїв, що визначаються специфічними умовами здо-
буття  вищої  освіти,  зумовленими  особливостями  отри-
мання кваліфікації.

Іноземці та особи без громадянства, які постійно про-
живають в Україні, особи, яким надано статус закордон-
ного українця, а також особи, які перебувають в Україні 
на  законних  підставах,  мають  право  на  здобуття  вищої 
освіти  нарівні  з  громадянами  України.  Здобуття  вищої 
освіти  зазначеними  категоріями  осіб  за  кошти  держав-
ного  бюджету  здійснюється  в  межах  квот,  визначених 
Кабінетом Міністрів України. Усі  особи,  які  здобувають 
вищу освіту у  закладах вищої освіти, мають рівні права 
та обов’язки.

Згідно  з  ч.  2  ст.  9  Закону  України  «Про  закордон-
них українців»  [2]  закордонним українцям гарантоване 
право на освіту у вищих навчальних закладах. Закордон-
ним українцям щороку встановлюються квоти прийому 
до  вищих  навчальних  закладів  України  в  межах  обся-
гів  державного  замовлення.  Органи  державної  влади, 
органи  місцевого  самоврядування,  їх  посадові  особи 
зобов’язані забезпечувати реалізацію прав закордонних 
українців  під  час  їх  перебування  в  Україні.  Одними  із 
основних  засад  співпраці  із  закордонними  українцями 
є  такі:  визнання  невід’ємності  та  належності  кожній 
особі  від  народження  основних  прав  і  свобод  людини 
і громадянина; паритет у забезпеченні іноземними дер-
жавами та Україною прав і потреб закордонних україн-
ців та національних меншин України.

Постановою  КМУ  «Питання  здобуття  вищої  освіти 
деякими  категоріями  осіб»  [3]  від  12  вересня  2018  року 
№ 729 встановлено, що для здобуття вищої освіти щороку 
виділяється:  1)  до  1  тис.  місць  державного  замовлення, 
в межах яких встановлюються квоти іноземцям та особам 
без громадянства, які прибувають на навчання відповідно 
до міжнародних договорів України, а також особам, яким 
надано  статус  закордонного  українця;  2)  150  місць  дер-
жавного замовлення, в межах яких встановлюються квоти 
іноземцям та особам без громадянства, які постійно про-
живають в Україні.

Іноземці та особи без громадянства, які прибувають на 
навчання в межах встановлених квот відповідно до між-
народних  договорів  України,  вивчають  українську  мову 
та  інші  предмети  на  підготовчих  відділеннях  за  кошти 
державного бюджету.

Згідно  з  вказаною  Постановою  КМУ  витрати, 
пов’язані  з  навчанням  осіб,  зазначених  у  цій Постанові, 
здійснюються  за  рахунок  та  в  межах  коштів  загального 
фонду державного  бюджету,  які щороку передбачаються 
на  підготовку  кадрів.  Крім  того,  особи,  зараховані  до 
закладів вищої освіти для здобуття вищої освіти в межах 
встановлених квот, забезпечуються стипендією у порядку 
та розмірі, встановлених для громадян України, та місцем 
у  гуртожитку  з  оплатою проживання  у  розмірі,  встанов-

леному для громадян України, якщо інше не передбачене 
міжнародними  договорами  України.  Іноземці  та  особи 
без громадянства можуть здобувати вищу освіту за кошти 
фізичних  (юридичних)  осіб,  якщо  інше  не  передбачене 
міжнародними  договорами  України,  законодавством  або 
угодами між закладами вищої освіти про міжнародну ака-
демічну мобільність.

З  метою  забезпечення  прав  закордонних  україн-
ців  та  культурно-просвітницької  співпраці  між  дер-
жавами  Постановою  Кабінету  Міністрів  України  від 
10.05.2018 року № 344 була  затверджена Державна про-
грама  співпраці  із  закордонними  українцями  на  період 
до  2020  року.  Одним  із  заходів  реалізації  цієї  програми 
було  навчання  студентів  у  вищих  навчальних  закла-
дах України  у  межах  квот.  Передбачалося  фінансування 
цього  заходу  з  Державного  бюджету.  Прогнозний  обсяг 
фінансових  ресурсів  для  виконання  цього  заходу  стано-
вив 103,6 тис. грн, у т.ч. за роками: 2018р. – 32,7 тис. грн, 
2019 р. – 34,6 тис. грн, 2020 р. – 36,3 тис. грн [4]. Однак 
в  Законі  «Про Державний  бюджет України  на  2019  рік» 
у видатках окремим рядком фінансування освіти в розмірі 
34,6 тис. грн. не зазначалося. Важливим моментом у реа-
лізації  цього  права  залишається  питання  фінансування 
квоти на навчання з Державного бюджету. Вважаємо, що 
кошти,  передбачені  Державною  програмою  співпраці  із 
закордонними українцями на період до 2020 року повинні 
зазначатися у Державному бюджеті окремим рядком.

У 1996 році була прийнята Державна програма «Укра-
їнська діаспора на період до 2000 року». Головною метою 
програми було забезпечення правового захисту представ-
ників української діаспори, сприяння її національно-куль-
турному  відродженню,  залучення  діаспори  до  процесу 
державотворення в Україні, а також забезпечення процесу 
добровільного повернення етнічних українців на батьків-
щину [5, с. 132].

Закордонним  українцям  також  щорічно  передбача-
ються  державні  стипендії  для  здобування  вищої  освіти 
у  межах  установлених  квот.  Для  здобуття  освіти  у  ВНЗ 
України іноземним громадянам українського походження 
у  2006/2007  навчальному  році  було  надано  484  дер-
жавні  стипендії,  у  2007/2008  –  370,  у  2008/2009  –  370,  
у  2009/2010  –  542,  у  2010/2011  –  351.  Протягом  
2006–2010 рр. представникам Придністров’я було надано 
для  навчання  у  ВНЗ  632  державні  стипендії,  зокрема 
у 2006 р. – 150, у 2007 р. – 132, у 2008 р. – 150, у 2009 р. – 
100, у 2010 р. – 100. У 2011 р. такі стипендії були відсутні 
[6, с. 18].

Відповідно  до  чинного  законодавства  вступ  закор-
донних українців до вищих навчальних закладів Укра-
їни на навчання за рахунок коштів державного бюджету 
України  здійснюється  у межах  квот,  встановлених для 
вступу  закордонних  українців  на  навчання  до  ВНЗ 
України  системи  МОН  (до  інших  ВНЗ  (окрім  медич-
них)  –  за  погодженням  з  міністерствами,  у  системі 
управління яких знаходяться такі ВНЗ). Відповідно до 
міжнародного  договору  про  співробітництво  у  галузі 
освіти  з  країною,  громадянином  якої  є  закордонний 
українець,  зарахування  на  навчання  в  межах  квот  для 
закордонних  українців  здійснюється  за  результатами 
співбесіди з предметів, визначених правилами прийому 
до певного  вищого навчального  закладу. Відбір  закор-
донних українців на навчання до ВНЗ України здійснює 
профільне міністерство країни постійного проживання 
закордонного  українця.  Зарахування  на  навчання  здій-
снюється на підставі направлення Міністерства освіти 
і науки України.

Закордонним  українцям  установлюються  квоти  на 
навчання у вищих навчальних закладів України за денною 
формою за рахунок коштів державного бюджету України 
за  умови,  якщо  певний  ступінь  вищої  освіти  в  Україні 
закордонний  українець  здобуває  вперше.  Установлення 
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квот  для  здобуття  ступеня  магістра  на  основі  ступеня 
бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю, не здійсню-
ється. Зазначені квоти не поширюються на громадян Укра-
їни, які проживають в іноземних державах.

Закордонні українці, які планують вступати до вищих 
навчальних закладів України в межах квот для закордон-
них  українців,  повинні  підтвердити  свій  статус  посвід-
ченням закордонного українця, мати документ про повну 
загальну  середню  освіту  з  оцінками,  що  відповідають 
оцінкам  «відмінно»  та  «добре»,  володіти  українською 
мовою на рівні, достатньому для здобуття освіти. Закор-
донні  українці,  які  не  володіють  українською  мовою, 
можуть  бути  зараховані  на  підготовчі  відділення  вищих 
навчальних  закладів.  Інформацію  щодо  виділення  квот 
для закордонних українців та термінів подачі документів 
можна отримати у дипломатичній установі України в кра-
їні проживання. Ця інформація оновлюється МОН щороку 
у лютому – березні.

Для  встановлення  квоти Міністерству  освіти  і  науки 
України необхідно подати такі документи: анкету; копію 
паспорта;  копію  посвідчення  закордонного  українця; 
копію документа про освітній або освітньо-професійний 
рівень, що дає право на продовження навчання  за освіт-
ньою програмою відповідного ступеня вищої освіти (бака-
лавр,  магістр);  рекомендацію  дипломатичної  установи 
України  у  країні  постійного  проживання  закордонного 
українця  та/або  офіційно  зареєстрованого  українського 
національно-культурного товариства.

Документи  подаються  до  дипломатичної  установи 
України  у  країні  проживання  закордонного  українця. 
Строки подачі документів, проведення співбесіди та зара-
хування  вступників  визначаються  приймальними  комі-
сіями відповідних навчальних  закладів  та  розміщуються 
на офіційному вебсайті вищого навчального закладу. Для 
вступу  до  навчального  закладу  в  межах  установлених 
квот закордонний українець особисто подає до відповід-
ного  структурного  підрозділу/приймальної  комісії  заяву 
у паперовій формі.

До  заяви  додаються  такі  документи:  документ  (ори-
гінал та його копія) про здобутий раніше освітній (освіт-
ньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється 
вступ; додаток (оригінал та його копія) до документа про 
здобутий  раніше  освітній  (освітньо-кваліфікаційний) 
рівень, на основі якого здійснюється вступ; копія паспорт-
ного  документа  або  документа,  що  посвідчує  особу  без 
громадянства; поліс медичного страхування, якщо інше не 
передбачене міжнародними договорами України; 4 фото-
картки  розміром  30  ×  40  мм;  посвідчення  закордонного 
українця (оригінал та його копія).

Закордонні українці, які вступають на навчання на під-
ставі іноземного документа про освіту, обов’язково мають 
пройти процедуру визнання такого документа відповідно 
до чинного законодавства України.

Закордонні українці, зараховані на навчання, забезпе-
чуються  місцем  у  гуртожитку  з  оплатою  за  проживання 
та  стипендією  у  порядку  та  розмірі,  встановлених  для 
українських студентів.

Оплата за навчання на підготовчому відділенні вищих 
навчальних  закладів  України  здійснюється  за  власні 
кошти  студентів,  стипендія  у  цей  період  не  надається. 
Транспортні  витрати  до  місця  навчання  і  у  зворотному 
напрямку  здійснюються  за  власні  кошти  закордонних 
українців [7].

Варто зазначити, що представники закордонного укра-
їнства,  які  бажають  скористатися  пропозицією  МОН, 
однак на сьогодні не мають офіційного статусу закордон-
ного  українця  і  не  отримали  відповідного  посвідчення, 
попереджаються  про  необхідність  завчасного  подання 
заяви  щодо  отримання  статусу  закордонного  українця 
до Національної  комісії  з  питань  закордонних  українців 
з  урахуванням  того, що  термін  розгляду  таких  звернень 

складає до 90 днів. Близько 30 днів необхідно для друку 
посвідчення  (узгодження  ціни  на  виготовлення  посвід-
чення, укладення договору на друк, безпосереднє виготов-
лення посвідчення) [8].

Відповідно  до  Закону  України  «Про  внесення  змін 
до  Закону  України  «Про  правовий  статус  закордон-
них  українців»  Міністерством  освіти  і  науки,  молоді 
та спорту України було встановлено на 2012 р. 310 квот 
для прийому закордонних українців на перший курс до 
вищих навчальних  закладів України  за  рахунок  коштів 
державного  бюджету  України.  Зокрема,  для  україн-
ців Молдови  було  виділено  100  місць,  Грузії,  Білорусі 
та Узбекистану – по 20, Азербайджану, Румунії, Кирги-
зії, Бразилії та Словаччини – по 10, Латвії, Литви, Есто-
нії,  Болгарії,  Вірменії,  Аргентини,  Угорщини,  Сербії, 
Палестини,  Ізраїлю,  Туреччини,  Греції,  Лівану  –  по  5, 
інших країн – 35. Проте вступна кампанія 2012 р. засвід-
чила,  що  існують  значні  відмінності  й  суперечності 
у трактуванні Закону України «Про закордонних україн-
ців» та визначеного ним принципу квотування для дітей 
закордонних  українців.  Саме  це  спричинило  той  факт, 
що,  з  одного  боку,  квоти  виявилися  незаповненими,  а 
з другого – батьки і діти були ображені несправедливим 
оцінюванням.  В  умовах,  у  яких  опинилися  українські 
школи  зарубіжжя,  неможливо  дати  знання  на  такому 
рівні,  як  це  робиться  в  Україні.  Щоправда,  в  Україні 
функціонують  літні  школи  вивчення  української  мови 
та українознавства, але вони існують без підтримки дер-
жави,  тому  за  навчання  в  цих школах  слухачі  повинні 
сплачувати чималі гроші. З огляду на це кількість бажа-
ючих навчатися у літніх школах є незначною [6, с. 26].

Згідно  з  Умовами  прийому  на  навчання  до  закладів 
вищої  освіти  України  в  2019  році  [10],  затвердженими 
Наказом МОН України від 11.10.2018 р. № 1096, зараху-
вання іноземців та осіб з числа закордонних українців на 
навчання  на  відповідний  рівень  вищої  освіти  здійсню-
ється  за  результатами  вступних  випробувань  з  визначе-
них предметів і мови навчання та на підставі академічних 
прав на продовження навчання, що надаються документом 
про здобутий рівень освіти в країні походження, а також 
з врахуванням балів успішності, що дають право на про-
довження навчання на наступному рівні вищої освіти від-
повідно до законодавства країни, що видала документ про 
здобутий ступінь (рівень) освіти.

Висновки. З-поміж  спеціальних  прав  закордонних 
українців важливе значення для збереження національно-
культурної ідентичності закордонних українців та їх гро-
мад мають компенсаційні права закордонних українців на 
вищу  освіту  в  Україні.  На  підставі  наведених  положень 
можна зробити висновки про такі проблеми у сфері забез-
печення  компенсаційних  прав  закордонних  українців  на 
освіту  у  вищих  навчальних  закладах  на  території  Укра-
їни: 1) Урядом було передбачене прогнозне фінансування 
навчання  закордонних  українців,  але  таке  фінансування 
не  було  передбачене  в  Державному  бюджеті  на  2019  р. 
окремим рядком; 2) закордонні українці не мають можли-
вості отримати високоякісну освіту на рівні з громадянами 
України в україномовних закладах за кордоном, що при-
зводить до незаповненості квот.

Існують  перспективи  подальших  наукових  дослі-
джень  у  даному  напрямі  щодо  покращення  співпраці 
органів публічної влади України та неурядових органі-
зацій закордонних українців, щодо перспектив розвитку 
електронного врядування для закордонних українців за 
законодавством  України  та  щодо  розвитку  законодав-
ства  України  з  питань  забезпечення  права  закордон-
них  українців  на  освіту  у  вищих  навчальних  закладах 
в Україні.

Отже,  у  даній  статті  проаналізовано  проблему  ком-
пенсаційних прав  закордонних українців на вищу освіту 
в Україні.
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РОЗВиТОК КОНСТиТУЦІОНАЛІЗМУ В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
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студентка II курсу юридичного факультету

Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

У статті проаналізовано основні наукові думки щодо поняття «конституціоналізм» та визначено авторське бачення цього термі-
на. Зроблено розбір основних елементів конституціоналізму. Розглянуто поняття «лібертаріанство» з урахуванням визначень яскравих 
представників цієї ідеології. Встановлено, що дана ідеологія не є ефективною для стабільного життя України. Проаналізовано сучасний 
стан конституціоналізму України та запропоновано шляхи удосконалення цього явища. Надано бачення продовження конституційної 
реформи та удосконалення вже існуючих положень Конституції під наявні суспільні відносини. У ході дослідження було констатовано, 
що законодавство України має прогалини у регулюванні забезпечення конституційних прав і свобод громадян держави. Зокрема, це 
гарантія здійснення права на референдум. Відсутність регулювання у цьому питанні перешкоджає участі народу України у державних 
справах. Згідно з Конституцією це робить рішення влади неправомірними. Зазначено, що Україна потребує особливої ідеології, яка не 
суперечитиме встановленим звичаям і традиціям в українському суспільстві, а також сприятиме побудові реальної правової держави, 
соціально-економічному розвитку країни, накопиченню матеріальних благ та підвищенню рівня правосвідомості населення. Ця ідеологія 
має давати можливість втілювати у життя ефективну соціально-економічну політику, забезпечувати права і свободи громадян Украї-
ни. Важливо не просто запозичити ідеологію іншої країни у чистому вигляді, а обрати окремі положення світової практики, які дадуть 
позитивні результати. Зауважено, що на сучасному етапі розвитку конституціоналізму в Україні відсутній чіткий механізм контролю за 
діяльністю органів виконавчої влади. Це пов’язано з відсутністю конкретизації формулювання норм положень, що регулюють діяльність 
таких органів. Відсутність партнерських зв’язків між різними гілками влади стає перешкодою для проведення поступової політики щодо 
побудови держави. Стверджується, що для підвищення рівня розвитку нашої країни та розуміння громадянами важливості їхньої участі у 
політичному та державному житті необхідно прийняти закони, які регулюють питання всеукраїнського та місцевого референдумів.

Ключові слова: конституція, лібертаріанство, теорія конституційного будівництва, всеукраїнський референдум, фактична конститу-
ція, юридична конституція.

In the article was analysed basic scientific ideas about understanding of the term “constitutionalism” and defined the author’s vision of the 
term. The basic elements of constitutionalism were analyzed. The concept of “libertarianism” was considered with accepting definitions of the 
bright representatives of this ideology. It is established that this ideology is not effective for the stable life of Ukraine. The state of the development 
of modern constitutionalism in Ukraine was analyzed and ways of improvement of this phenomenon were suggested. There was provided a 
vision of continuation of the constitutional reform and improvement of the provisions of the Constitution which has already exist up to the present 
social relations. In the research it was found out that the legislation of Ukraine has gaps in the regulation of ensuring the constitutional rights and 
freedoms of citizens of the state, directly – this is a guarantee of implementation of the right to referendums. The lack of regulation in this sphere 
lead to impossibilities for people to take part in state affairs. Accordinly to the Constitution decisions which were made by the authorities in this 
way are illegal. It is noted that Ukraine needs a special ideology which is not opposes to the exist customs and traditions in Ukrainian society 
and one that will contribute to the construction of a real constitutional state, socio-economic development of the country, accumulation of material 
goods and raising the level of public sense of justice. One which would give an opportunity to implement an effective socio-economic policy, to 
guarantee the rights and freedoms of Ukrainian citizens. It is important not just to borrow the ideology of another country in its pure form, but to 
select individual provisions of world practice which will give us positive results. It is noted that at the present stage of constitutionalism in Ukraine 
there is no clear mechanism of controling the activity of executive bodies, which is explaining as the lack of specific formulation of norms which 
provisions regulating their activity. Lack of partnerships between different branches of government, which is prevent to do a gradual policy of 
state-building. There is statement that it is necessary to adopt laws that regulate the issues of nationwide and local referendums for increasing 
the level of development of our country and the citizens’ understanding of the importance of their participation in political and state life.

Key words: constitution, libertarianism, constitutional construction, allukrainian referendum, actual constitution, legal constitution.

Постановка проблеми. Визначення розвитку консти-
туціоналізму на сучасному етапі в Україні є однією з най-
важливіших  потреб  української  юридичної  науки,  адже 
конституціоналізм  уособлює  передові  політичні,  фінан-
сові, економічні  ідеї, які виступають рушієм суспільного 
прогресу,  а  також  визначає  засади  такого  найвищого  за 
юридичною  силою  документа  держави,  як  Конституція. 
Він є індикатором прогресу і розвитку всього суспільства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанню 
конституціоналізму  присвячено  багато  наукових  праць. 
Це пов’язано,  зокрема,  з проблемою визначення терміна 
«конституціоналізм». Так, до дослідження цього питання 
зверталися  М.В  Савчин,  В.М.  Шаповал,  В.В.  Голо-
вченко, І.І. Забокрицький, А.Ю. Олійник, Ж.М. Пустовіт, 
А.Н. Медушевський, Н.С. Бондар, С.В. Шевчук, О. Борис-
лавська. Однак в їхніх роботах не був розглянутий розви-
ток сучасного українського конституціоналізму у зв’язку 
з ідеологією нового уряду – лібертаріанством.

Метою статті  є  аналіз  розвитку  конституціоналізму 
в Україні  і формулювання авторського підходу до визна-
чення  поняття  «конституціоналізм»,  а  також  розкриття 
поняття «лібертаріанство».

Виклад основного матеріалу. У сучасній українській 
науці  навряд  вдасться  знайти  однозначне  визначення  

конституціоналізму.  Це  пов’язано  не  з  вузькою  сферою 
досліджень, а з тим, що, напевно, цей термін може вміс-
тити в себе все те, що пов’язано з Конституцією, і те, що 
передує  їй.  Термін  «конституціоналізм»  має  багато  зна-
чень, а найпоширенішими з них є такі: 1) форма правління, 
що реально обмежена конституцією; 2) політико-правова 
теорія  про  необхідність  встановлення  конституційного 
устрою; 3) політична система, підґрунтям якої  є консти-
туція та конституційні методи правління. Що стосується 
наукового визначення, то, як зазначає М.В. Савчин, «кон-
ституціоналізм  є  сукупністю  ідей  та  уявлень  про  роль 
конституції  у  суспільстві  та  про  відповідне  їх  втілення 
у  політико-правових  відносинах.  Інтелектуальною  осно-
вою конституціоналізму є ідеї обмеження публічної влади 
та  забезпечення  основних прав  і  свобод,  гарантією чого 
виступає  судовий  конституційний  контроль»  [13,  с.  23]. 
В.М. Шаповал розглядає конституціоналізм як політико-
правову  ідеологію,  інтелектуальні  узагальнення,  при-
таманні  певному  етапу  історичного  розвитку,  а  також 
як  державне  правління,  обмежене  змістом  конституції 
[14, c. 17]. Угорський вчений А. Шайо пише так: «Консти-
туціоналізм – це обмеження державної влади в інтересах 
суспільного  спокою. Він  намагається  охолодити  поточні 
пристрасті,  не  загрожуючи  ефективності  управління» 
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[5, c. 20]. Вчений вважає, що таке неточне визначення кон-
ституціоналізму  робить  його  більш  зрозумілим  та  зруч-
ним, адже усе консервативне виступає проти тиранії дефі-
ніцій  [5,  c.  20].  У  наведених  вище  визначеннях  можна 
знайти спільне твердження, яке є одним із принципів кон-
ституціоналізму, – обмеження державної влади Конститу-
цією.  Деякі  автори  вважають  це  визначення  багатогран-
ним та універсальним. На їхню думку, цей термін охоплює 
як юридичні, так і неюридичні поняття [7, c. 47–48]. Інші 
вчені трактують його настільки вузько, що головною його 
сутністю  проголошують  обмеження  державної  влади, 
недопущення державного свавілля [8, c. 56].

На нашу думку, конституціоналізм  –  це  особлива 
система конституційно-правових відносин, яка забезпе-
чує  верховенство права над суспільством і над державою, 
при цьому захищаючи демократичні принципи суспіль-
ства, права і свободи людини і громадянина, а також 
обмежуючи державну владу Конституцією. Він скла-
дає особливу систему конституційно-правових відносин, 
які є посередньою ланкою для вираження народовладдя 
і суверенітету народу. Але даним визначення не можна 
надати  вичерпного  тлумачення  конституціоналізму.  За 
своїм змістом конституціоналізм є нормативною основою 
демократичного розвитку суспільства. Первинною метою 
конституціоналізму є забезпечення свобод людини, гаран-
тування  її  прав  шляхом  обмеження  державної  влади,  а 
конституція як основний закон держави, який встановлює 
порядок здійснення державної влади і тим самим вводить 
державне свавілля у певні межі, – це вторинне явище. Без 
потреби в обмеженні державної влади усі формальні кон-
струкції  втрачають  сенс. Таке  важке  сприйняття  терміна 
«конституціоналізм», на думку А.Ю. Олійника, пов’язане 
з тим, що «розуміння конституціоналізму як режиму кон-
ституційності  суспільного  життя,  засобу  реалізації  на 
практиці теоретичних положень демократичної, правової, 
соціальної,  конституційної  держави  передбачає  усвідом-
лення теорії конституціоналізму як філософської, загаль-
нотеоретичної і конституційної категорії  юридичної 
дійсності» [1, c. 13].

З  цього  можна  зробити  логічний  висновок,  що  кон-
ституціоналізм  є  поняттям  набагато  ширшим,  ніж  сама 
Конституція.  Конституціоналізм  –  це  складна  система 
з  характерною  тільки  йому  структурою  і  функціональ-
ними характеристиками. Науковці конституційного права 
вважають, що елементами конституціоналізму є фактична 
і юридична конституція, конституційна теорія, конститу-
ційні відносини та конституційна правосвідомість.

Конституційний процес в Україні розпочався повною 
мірою  з  прийняттям  Конституції  України  28  червня 
1996 року. 

Прийняття  та  функціонування  Конституції  в  країні 
є важливим елементом конституціоналізму. Цей документ 
забезпечує  співіснування  людини,  суспільства  та  дер-
жави. Відносини між людиною і суспільством, людиною 
і  державою  повинні  бути  урегульовані  та  охоронятися, 
особливо коли людина визнається найвищою соціальною 
цінністю.  Регулювання  Конституцією  загальнолюдських 
цінностей має  на меті  утвердити  демократичний  і  гума-
ністичний вибір народу України, вказати на прихильність 
України до загальновизнаних норм міжнародного права.

Специфіка конституційного процесу в сучасній Укра-
їні, як і в інших пострадянських країнах, була зумовлена 
соціально-політичними чинниками. Удаваний конституці-
оналізм, за визначенням російського вченого О.М. Меду-
шевського, повинен був слугувати перехідною фазою до 
реального  конституціоналізму  [6,  c.  81].  Коли  відбувся 
розпад Радянського Союзу, перед Україною як перед ново-
створеною державою постало завдання перебудувати кра-
їну  на  новий  лад,  тобто  запровадити  ринкову  економіку, 
законодавчо закріпити статус людського життя як найви-
щої соціальної цінності та змінити соціалістичну ідеоло-

гію  СРСР  на  менш  тоталітарну  та  більш  демократичну. 
Цій меті мало слугувати законодавство незалежної Укра-
їни.  На жаль,  події  останніх  років  –  постійні  конфлікти 
між Президентом України та Верховною Радою України, 
вибори  президентів,  конфлікти  на  виборах,  відсутність 
миру та політичної і фінансової стабільності в нашій кра-
їні – свідчать про відсутність компромісу між політичними 
силами України,  а  також про протистояння  законодавчої 
та виконавчої влади. Нова Конституція України 1996 року 
мала принести стабільність. Для цього передбачався жор-
сткий механізм змін і доповнень. З цього можна зробити 
висновок, що конституційна реформа потребує свого про-
довження в напрямах прийняття значної кількості законів, 
які  передбачені  нормами  Конституції  України,  а  також 
тих, які прямо не передбачені її нормами, але без конкре-
тизації не можуть бути реалізовані. 

У теорії конституційного права розділяють юридичну 
та фактичну конституції. Так, юридична конституція – це 
конституція, яка офіційно визнає відносини, що  існують 
в державі, та на законодавчому рівні закріплює їх. Фактична 
конституція – це реально існуючі відносини в суспільстві, 
які  визначають  найбільш  важливі  соціальні,  економічні, 
політичні та інші риси суспільства у взаємозв’язку їх між 
собою.  Співвідношення  цих  двох  конституцій  є  склад-
ним, адже їх не варто ототожнювати. Можна сказати, що 
юридична конституція за основу бере фактичну, яка існує 
незалежно від  того,  чи  закріплена вона. На нашу думку, 
сучасна фактична конституція випереджає юридичну, що 
призводить до невизначеності  у певних  сферах життєді-
яльності і можливості обходити закон.

Не менш важливою для розуміння конституціоналізму 
є  конституційність,  тобто  міри  відповідності  існуючих 
суспільних  відносин,  актів  та  дій  державних  та  громад-
ських  структур  до  вимог  Основного  Закону  держави. 
З даною метою в Україні був створений Конституційний 
Суд  України  (далі  –  КСУ),  який  покликаний  перевіряти 
рішення  органів  державної  влади  на  їх  відповідність  до 
Конституції України [9. ст. 7]. Однак можна виявити деяку 
недосконалість у системі. Зокрема, хоча рішення і висно-
вки КСУ є обов’язковими для виконання, не всі державні 
органи  належним  чином  реагують  на  них,  наприклад, 
несвоєчасно вносять відповідні зміни до нормативно-пра-
вових актів у  зв’язку  з визнанням неконституційними  їх 
положень, що призводить до тимчасових прогалин, неви-
значеності у правовому регулюванні суспільних відносин. 
Так  було,  наприклад,  з  Законом  України  «Про  Всеукра-
їнський референдум», який був прийнятий 06 листопада 
2012  і  визнаний  неконституційним  26  квітня  2018  року 
[10], що призвело до неозначеності у регулюванні такого 
основного  конституційного  права  громадянина  України, 
як право на Всеукраїнський референдум.

Важливою  складовою  частиною  конституціоналізму 
як теорії  і практики конституційного будівництва є  саме 
теорія,  відповідно  до  якої  проводиться  конституційне 
будівництво, а також формуються найважливіші суспільні 
та держані інститути. Такою ідеологією нинішнього уряду, 
зокрема  партії  «Слуга  народу»  та  Президента  України 
В.О.  Зеленського,  є  лібертаріанство.  Пропонуємо  визна-
чення цього поняття.

Лібертаріанство  (від  латинського  “libertas”  –  «сво-
бода») – термін, який використовується спектром політич-
них філософій, що просувають  ідею  індивідуальної  сво-
боди та мінімізації розміру державного апарату [2].

Один  із  яскравих  представників  лібертаріанства 
Девід  Боуз  вважає  так:  «Лібертаріанство  –  це  переко-
нання у  тому, що кожна людина має право жити  так,  як 
їй заманеться, якщо вона поважає права  інших. Ліберта-
ріанці захищають право кожної людини на життя, свободу 
та власність, тобто права, якими люди володіють з самого 
початку незалежно від  існування держави <…> Держава 
має  існувати  для  захисту  прав,  для  захисту  нас  (людей)  
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від тих, хто може використати силу проти нас. Коли дер-
жава  застосовує  примус  по  відношенню  до  людей,  які 
порушили права  інших, вона сама стає порушником цих 
прав.  З  огляду  на  це  лібертаріанці  засуджують  такі  дії 
держави,  як цензура,  військова повинність,  регулювання 
цін, конфіскація власності, а також втручання в особисте 
життя, в тому числі й економічний аспект» [11, c. 2–3].

Основні принципи лібертаріанства:
–  основоположник  всього  –  свобода.  Головним 

є принцип самоналежності, тобто природне право людини 
вільно розпоряджатися власним тілом і виробленими або 
отриманими  за добровільним обміном предметами влас-
ності.  Закони  мають  лише  забезпечувати  цю  свободу 
та виконання вільно укладених договорів;

–  принцип неагресії, тобто будь-яке насильство щодо 
особи або її майна є нелегітимним. Лібертаріанці виступа-
ють проти  загальної  військової повинності  і  військового 
втручання в справи інших країн. Вони вважають, що мож-
ливий лише захист від агресії;

–  неприпустимість втручання у життя людини навіть 
з  боку  держави. У  зв’язку  з  цим  податки  сприймаються 
як  грабіж,  тому  їх  необхідно  замінити  добровільними 
методами фінансування послуг,  які надаються державою 
населенню.  Такі  послуги  можуть  надаватися  приватним 
бізнесом, благодійними та  іншими організаціями. Лібер-
таріанство виступає проти будь-яких державних дотацій;

–  вільний ринок без митних бар’єрів;
–  лібертаріанці  виступають  проти  законодавчого 

закріплення мінімального рівня оплати праці;
–  лібертаріанці виступають проти заборони на воло-

діння зброєю. Вони висувають вимоги щодо повної лега-
лізації всіх або більшості наркотиків, а також проституції 
і одностатевих контактів;

–  лібертаріанці  виступають  проти  державного  конт-
ролю за безпекою та ефективністю лікарських засобів;

–  частина лібертаріанців виступає проти обов’язкової 
шкільної освіти [5].

Майкл Сендел у своїй книзі «Справедливість» визна-
чає  такі  основні  принципи  лібертаріанців:  1)  ніякого 
патерналізму  (тобто  ніякого  підпорядкування  в  державі) 
та  ніяких  законів,  бо  вони  обмежують  свободу  людини, 
навіть  якщо  вони  йдуть  їй  на  користь(«  які  захищають 
людину  саму  від  себе,  <…>  бо  вони  заважають  людині 
самій вирішувати, на який ризик зважитися»); 2) ніякого 
законодавства  стосовно  моралі  («лібертаріанці  виступа-
ють проти використання примусу закону для просування 
загальновизнаних чеснот або висування моральних пере-
конань  більшості»);  3)  ніякого  перерозподілу  доходів 
та багатств. Якщо коротко, то ніяких податків [12, c. 21].

На практиці лібертаріанство не втілилося ні в одній 
країні.  Здебільшого  воно  виступає  як  опозиція  будь-
якому  сучасному  ладу.  На  нашу  думку,  дана  ідеологія 
дещо  не  відповідає  сучасним  потребам  та  інтересам 
українського  народу.  Зокрема,  вона  виступає  за  сво-
боду  в  усьому,  до  якої  готове  лише  свідоме  політичне 
суспільство, в якого вже немає іншої звички, крім того, 
щоб  жити  за  законами.  Лібертаріанство  забезпечує 
основну мету сучасного суспільства – людина має бути 
вільною у своєму житті,  але  робить це  в  дивний  спо-
сіб. Воно проголошує демократичні принципи, але ніяк 
не захищає людину від її ж дурості, що може призвести 
до  обмеження  її  свободи  (навіть  у  фізичному  плані, 
наприклад, через каліцтво). Ця ідеологія виступає проти 
будь-яких  законів,  а  отже,  проти  законів  про  безпеку. 
Нам також видається дивним саме поняття цієї свободи.  
Сьогодні  існує  принцип,  який  звучить  так:  «свобода 
людини закінчується там, де починається свобода іншої», 
тобто  кожна  людина  має  певні  права  та  обов’язки,  які 
роблять  її  рівною  з  іншими  і  визначають межі  її  пове-

дінки.  У  лібертаріанстві  ж  на  людину  не  може  бути 
впливу, поки вона не зашкодить третій особі. Але вона 
ж їй вже зашкодила. Тому виникає питання, про яку сво-
боду може бути мова? Жити у  страху, що хтось  захоче 
випробувати  вибухівку  і  випадково  зачепить  чиюсь 
домівку?  Тому,  на  нашу  думку,  існують  закони,  щоб 
більша частина  суспільства  розуміла, що кожне діяння 
породжує  наслідок,  тобто  кожна  дія  або  бездіяльність 
може  мати  як  позитивний  характер,  так  і  негативний 
(за останній настає відповідальність). Ми вважаємо, що 
Україна потребує такої ідеології, яка б допомогла розши-
рити особисті права і свободи громадянина, розбудувати 
ринкову економіку, сформувати потужний середній клас. 
Ця  ідеологія  має  допомогти  Україні  стати  заможною 
і  конкурентоспроможною,  але при цьому  з  втручанням 
і регулюванням державою суспільних відносин.

Висновок. Проблема  сучасного  конституціоналізму 
полягає в тому, що він застряг на стадії уявного конститу-
ціоналізму. Сучасна Конституція України має більш про-
грамний, декларативний характер, аніж чіткі правила, які 
мають бути дотримані. Вона проголошує, якими засадами 
має  керуватися  кожен,  але на практиці ними дуже часто 
нехтують.  Отже,  сучасне  конституційне  законодавство 
України потребує розширеного реформування та дій, які 
забезпечать відповідність фактичної конституції юридич-
ній. Це зумовлюється навіть не тим, що воно недосконале, 
а  тим,  що,  як  висловлювався  Геракліт  Ефеський,  «усе 
тече, усе змінюється. Ніхто не може побувати двічі в одній 
річці, бо через мить і річка вже не та, і сам він вже не той» 
[16].  Дане  твердження  можна  застосувати  і  до  держави 
теж, бо її творить суспільство. Існує потреба в удоскона-
леному  законодавстві,  регулюванні  суспільних відносин, 
яке  б  відповідало  потребам  часу,  потреба  в  поліпшенні 
відносин, які вже існують, а також тільки зароджуються. 
Але  якщо  казати  не  про  радикальну  зміну  Конституції, 
то нашою пропозицією буде спочатку налагодити законо-
давчу процедуру проведення всеукраїнського та місцевого 
референдумів,  що  сприятиме  вирішенню  питань  закон-
ним чином. У ст. 5 ідеться про таке: «Носієм суверенітету 
і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здій-
снює владу безпосередньо і через органи державної влади 
та органи місцевого самоврядування. Право визначати 
і змінювати конституційний лад в Україні належить 
виключно народові і не може бути узурповане державою, 
її органами або посадовими особами». У ст. 38 проголо-
шується  таке:  «Громадяни мають право брати участь 
в управлінні державними справами, у всеукраїнському 
та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обра-
ними до органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування» [15].

Безпосереднім  волевиявленням  народу  є  референ-
думи,  а  їх  відсутність  робить  рішення  влади  нелегаль-
ними.  Зокрема,  на  нашу думку,  зміна  ідеології  на  лібер-
таріанство – це є зміна конституційного ладу, який згідно 
з Конституцією України не може бути змінений без рефе-
рендуму.

Додатково існує потреба у виробленні такої ідеології, 
яка допоможе Україні зайняти місце поряд з провідними 
країнами світу, а не просто проголосить свободу особис-
тості, яка, на нашу думку, може призвести до анархії, тому 
що кожен буде  думати  лише про  свою особистість,  а  не 
про  інтереси держави в цілому. У  сучасному  світі  треба 
навчитися  втілювати  здобутки  цивілізації,  які  вже  пере-
вірені часом і досвідом, але не просто їх переносити без 
будь-яких змін, а робити це з урахуванням специфіки укра-
їнського менталітету та стадії розвитку, на якій перебуває 
Україна. Наукові  дослідження  у  цій  сфері  мають  велике 
практичне значення, бо вони можуть сприяти виробленню 
ідеальної для України ідеології.
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ЗАРУБІжНиЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ КОШТАМи МІСЦЕВих БЮДжЕТІВ  
ТА МОжЛиВІСТь ЙОГО ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ У ВІТЧиЗНЯНУ ПРАКТиКУ

fOrEIgN ExPErIENCE Of LOCaL BudgET MaNagEMENT  
aNd ThE POSSIBILITy Of ITS IMPLEMENTaTION IN dOMESTIC PraCTICE
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Інституту післядипломної освіти 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

У статті досліджено зарубіжний досвід функціонування місцевих бюджетів та встановлено, що бюджетна система в цілому ґрунту-
ється на економічних і юридичних нормах та організаційно залежить від форми державного устрою. Так, для федеративних країн (США, 
Німеччина, Канада) характерною є трирівнева бюджетна система, а бюджетна система в унітарних країнах (Італія, Франція, Японія) 
представлена двома рівнями бюджетів. Виявлено, що у більшості країн світу бюджетні системи належать до децентралізованих, тобто 
місцеві бюджети складають окрему ланку бюджетної системи. Основну частину – понад 70% – надходжень до місцевих бюджетів в зару-
біжних країнах становлять податкові надходження.

Місцеві бюджети виступають гарантом фінансового забезпечення розвитку регіонів. З їх допомогою держава активно проводить соці-
альну політику, здійснює фінансування освіти й охорони здоров’я, будівництво та утримання доріг, комунальне обслуговування. Наяв-
ність достатніх фінансових ресурсів на території окремих адміністративних одиниць та право розпоряджатися ними є однією з передумов 
стабільного розвитку економіки держави, підвищення добробуту населення. Крім того, місцеві бюджети є одним з інструментів міжтери-
торіального перерозподілу виробленого валового внутрішнього продукту та здійснення фінансового вирівнювання. Від того, наскільки 
раціонально побудована система управління коштами місцевих бюджетів, залежить ефективність функціонування усієї бюджетної сис-
теми, успішне здійснення фінансової політики. Сьогодні в Україні назріла необхідність впровадження справжньої та дієвої фінансової 
децентралізації для ефективнішого задоволення потреб населення в кожній територіальній громаді. Хоча її формування розпочалося з 
набуттям Україною незалежності, через значну неоднозначність та суперечливість даного питання воно остаточно не вирішене й досі.

Методологічною основою дослідження є система законів і наукових принципів, розроблених економічною наукою щодо проблем 
управління формуванням і використанням фінансових ресурсів на місцевому рівні. В основу дослідження покладено системний підхід до 
вивчення ролі державних ресурсів органів місцевого самоврядування в суспільній фінансовій структурі та визначення інструментарію їх 
впливу на соціальний розвиток адміністративно-територіальної одиниці.

Ключові слова: децентралізація, бюджетування, місцеве самоврядування, світовий досвід, державна влада.

The article examines the foreign experience of functioning of local budgets and finds that the budget system as a whole is based on economic 
and legal norms and organizationally depends on the form of government. Thus, the federal states (USA, Germany, Canada) are characterized 
by a three-tier budgetary system, and the budgetary system in unitary countries (Italy, France, Japan) is represented by two levels of budgets. In 
most countries of the world, budget systems are found to be decentralized, meaning that local budgets form a separate link in the budget system. 
The major part – over 70% – of local budget revenues in foreign countries are tax revenues.

Local budgets are the guarantor of financial support for regional development. With their help, the state actively pursues social policy, provides 
funding for education, health care, construction and maintenance of roads, public services. The availability of sufficient financial resources in the 
territory of individual administrative units and the right to dispose of them is one of the preconditions for the stable development of the economy of 
the state as a whole, improving the welfare of the population. In addition, local budgets are one of the instruments of inter-territorial redistribution 
of gross domestic product and financial equalization. Therefore, how rationally built the system of managing local budgets depends on the 
efficiency of the functioning of the entire budget system, the successful implementation of financial policies. Today, Ukraine needs to create 
genuine and effective financial decentralization to better meet the needs of the population in each territorial community. Although its formation 
began with the independence of Ukraine, due to the considerable ambiguity and controversy of this issue, it has not been finally resolved.

The methodological basis of the study is a system of laws and scientific principles developed by economic science on the problems of 
managing the formation and use of financial resources at the local level. The basis of the conducted research is based on a systematic approach 
to the study of the role of state resources of local self-government bodies in the public financial structure and determination of tools for their 
influence on the social development of the administrative-territorial unit.

Key words: decentralization, budgeting, local self-government, world experience, state power.

Постановка проблеми.  Бюджетна  система  зарубіж-
них  країн  в  цілому  ґрунтується  на  економічних  і  юри-
дичних  нормах  та  організаційно  залежить  від  форми 
державного устрою. Так, для федеративних країн (США, 
Німеччини, Канади, Швейцарії) характерною є трирівнева 
бюджетна  система  (федеральний  (центральний)  бюджет, 
бюджети  суб’єктів  федерації  (бюджети  штатів,  регіо-
нальні бюджети тощо), що відповідальні за фінансування 
соціально-економічного розвитку регіонів  країни  та міс-
цеві бюджети). Бюджетна система унітарних країн (Італії, 
Франції,  України,  Японії)  представлена  двома  рівнями 
бюджетів  (державний  і  місцеві  бюджети).  Тут,  як  пра-
вило, розподіл функцій між ланками бюджетної системи 
в цілому слабший, ніж у федеративній державі [1].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Функціо-
нування місцевих бюджетів було предметом дослідження 
провідних  вітчизняних  та  зарубіжних  учених.  Зазначені 
проблеми  знайшли  відображення  у  працях  вітчизня-
них науковців,  зокрема В.Д. Базилевича, О.Д. Василика, 

О.П. Васильченко, Н.Л. Губерської, І.О. Луніної, О.О. Сун-
цової,  В.М.  Опаріна,  О.Д.  Рожка,  С.І.  Юрія  та  інших. 
Належне місце у розробці цих проблем займають роботи 
західних вчених Дж. Б’юкенена, П. Друкера, Р. Гнейста, 
Л. Ерхарда, Л. Штейна.

Мета статті – на основі аналізу публікацій по дослі-
джуваній проблемі  висвітлити  зарубіжний досвід управ-
ління  коштами  місцевих  бюджетів  та  розкрити  можли-
вість його імплементації у вітчизняну практику.

Виклад основного матеріалу.  Важливою  структур-
ною  характеристикою  бюджетної  системи  зарубіжних 
країн є ступінь її централізації. У федеративних державах 
централізація  влади  і  бюджетної  системи  значно  нижча, 
ніж в унітарних. До найбільших держав, в яких склалася 
децентралізована система управління, належать Індія, Бра-
зилія, Китай. Серед промислово розвинених країн можна 
виокремити США, Канаду, Німеччину, Францію. У Фран-
ції  децентралізація  встановлює  чіткий  баланс  рівноваги 
між державною центральною владою в особі президента 
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Франції  і  представниками  місцевих  органів  влади  (пре-
фектами). Префект регіону керує галузевими департамен-
тами. Функції префекта полягають у здійсненні державної 
політики,  забезпеченні  соціально-економічного  розви-
тку певного регіону і здійсненні контролю за законністю 
прийнятих  рішень  органами  місцевого  самоврядування. 
У  результаті  визнання  префектом  рішення  органу  міс-
цевого  самоврядування  невідповідним  до  законодавства 
він надає пропозиції про його відхилення. У разі відмови 
питання щодо відхилення розглядається в адміністратив-
ному суді, який приймає остаточне рішення [2, с. 48–49]. 
Особливий  інтерес  щодо  організації  місцевого  самовря-
дування  в  контексті  децентралізації  системи  управління 
становить  досвід  Баварії.  Раду  й  адміністративний  апа-
рат  місцевого  самоврядування  Баварії  очолює  обраний 
на  прямих  виборах  перший  бургомістр,  а  сама  виборча 
система  є максимально  наближеною до  інтересів  грома-
дян.  Ідея  однорідності  влади  виражена  конституційно 
і  потребує  відповідності  до  принципів  республіканської, 
демократичної  і  соціально-правової  держави.  Зазначені 
принципи поширюються до рівня району й общин. Уряд 
регіонів  утворюється шляхом  прямих  виборів  на  основі 
таємного голосування. Конституція визначає право общин 
регулювати в рамках закону свою відповідальність за усі 
справи органів місцевого самоврядування. Уряди общин, 
як і регіонів, наділені правами самоврядування [3, с. 69].

Серед  європейських  країн,  для  яких  характерний 
досить високий рівень централізації у сфері регіональної 
політики, можна виокремити Італію та Португалію.

Територія Італії поділена на 20 областей, п’ять з яких 
мають особливий статус. Області розподілені на 109 про-
вінцій,  сім  з  яких  засновані  в  2002–2004  рр.  До  складу 
провінцій  входять  комуни.  Залежно  від  статусу  регіонів 
визначаються  відмінності  у  розпорядженні  ресурсами. 
Органи місцевого самоврядування регіонів зі спеціальним 
статусом наділені більшими повноваженнями щодо само-
стійного  розподілу  фінансових  ресурсів,  отриманих  від 
органів державної влади. Згідно з конституцією Португа-
лія є унітарною державою. Адміністративний устрій Пор-
тугалії передбачає поділ на такі автономні області: Азор-
ські Острови та Архіпелаг Мадейра, а також 22 округи, які 
поділяються на райони, а ті – на парафії. Райони Лісабона 
і Порту поділяються на квартали, квартали – на парафії. 
Крім  того,  континентальна  Португалія  поділяється  на 
11  історичних  провінцій.  Організація  і  функціонування 
місцевого самоврядування ґрунтується на принципах суб-
сидіарності, автономії органів місцевого самоврядування, 
демократичної  децентралізації  державного  управління 
та  принципі  автономності  островів  (Азорські  Острови 
та Архіпелаг Мадейра).

У більшості  розвинутих  країн Європейського Союзу, 
для яких характерний високий рівень розвитку інституту 
місцевого  самоврядування,  можна  спостерігати  адек-
ватно  високий  рівень  його  фінансового  забезпечення 
[4, с. 31–32].

У  питанні  встановлення  місцевих  податків  майже 
всюди діє такий принцип: органи самоврядування корис-
туються правом податкової  ініціативи  в межах,  установ-
лених  національним  законодавством.  Наявність  власних 
джерел  фінансових  надходжень  у  місцевого  самовряду-
вання закріплена не тільки в чинному бюджетному зако-
нодавстві, але в деяких країнах і в конституціях. У біль-
шості розвинутих країн податковою ініціативою в межах 
своїх  конституційних  повноважень  володіють  органи 
державної  влади  суб’єктів  федерації.  У  Канаді  суб’єкти 
федерації  –  провінції  –  мають  право  регулювати  ставки 
другорядних податків, крім основного місцевого податку 
на  нерухомість.  Як  правило,  передбачається  можливість 
застосування досить значної кількості місцевих податків: 
у Франції  –  більше  40, Німеччині  –  55,  Італії  –  близько 
70, Бельгії – близько 100. Але зазвичай національне зако-

нодавство регламентує, які місцеві податки можуть стягу-
ватися, як їх розраховувати і збирати, лишаючи на розсуд 
місцевої влади лише визначення ставок податків [5, c. 40].

У складі податкових доходів місцевих бюджетів євро-
пейських країн, як правило, переважають місцеві податки, 
до  яких  віднесено  майнові,  місцеві  прибуткові,  про-
мислові,  податки  на  професію,  а  також  чисельну  групу 
дріб’язкових за своїм фіскальним значенням податків, які 
відображають  політику  місцевих  органів  влади  (еколо-
гічні, на полювання, на собак тощо). Наприклад, у США 
за  рахунок  місцевих  податків  забезпечується  65%  дохо-
дів місцевих бюджетів,  у Франції  –  60%,  у ФРН –  45%, 
у Великобританії – 36%, у Японії – 33%, у Швеції – 61%, 
у Данії – 51%, у Швейцарії – 46%, у Норвегії – 43% [6].

У  світовій практиці  адміністрування місцевих подат-
ків виділяють три основні їх групи:

1)  місцеві  прямі  та  непрямі  податки  (промислові, 
поземельні податки, податки на автомобілі, акцизи на бен-
зин,  алкогольні  напої  тощо),  які  характерні  для Велико-
британії, Франції та Німеччини;

2)  надбавки до загальнодержавних податків (сільсько-
господарського, прибуткового податку), які існують в Іта-
лії, Німеччині та США;

3)  інші місцеві податки (податки на собак, на заняття 
торгівлею,  на  транспортні  засоби,  а  також  за  видачу 
ліцензій).

Важливим показником децентралізації бюджетної сис-
теми  є  частка  трансфертів  бюджету  центрального  рівня 
в бюджетах місцевого самоврядування. За рахунок транс-
фертів у багатьох країнах формується домінантна частина 
доходів місцевих органів влади (на Мальті – 98% доходів 
муніципальних бюджетів, у Румунії – 79%, у Латвії – 68%, 
у Словенії  –  67%,  у Великобританії  –  77%,  у Нідерлан-
дах – 60%) [7, с. 166].

Традиційно бюджетні трансферти поділяються на три 
таких  види:  дотації,  субвенції,  субсидії.  Проте  у  різних 
країнах один і той самий вид бюджетних трансфертів може 
називатися  по-різному.  Так,  у  деяких  країнах  бюджетні 
дотації  складаються  з  кількох  різних  трансфертів,  що 
надаються  за  певних  умов місцевим  громадам  (зокрема, 
у Франції – глобальна дотація на функціонування, дотація 
на компенсацію податкових пільг та зниження ставок опо-
даткування, фонд компенсації ПДВ).

Серед бюджетних трансфертів у західноєвропейських 
країнах  найбільш  поширеними  є  такі  види:  в  Німеч-
чині  –  додаткові  дотації,  цільові  трансферти  на  інвес-
тиційні  цілі,  дотації  на  виконання  спільних  завдань; 
у Франції – загальні дотації на фінансування бюджетних 
видатків,  дотації  на  компенсацію  податкових  пільг,  спе-
ціальні субвенції; у Швеції – незв’язані субсидії, цільові 
дотації;  в  Польщі  –  загальні  субвенції,  цільові  дотації; 
в Латвії  –  бюджетні  субсидії,  субсидії  з фонду вирівню-
вання,  цільові  трансферти;  в  Литві  –  бюджетні  дота-
ції,  спеціальні  субсидії.  При  цьому  джерелами  фондів 
бюджетних трансфертів є окремі податки або  їх частина 
(наприклад,  в Німеччині  2% обсягу надходжень податку 
на додану вартість є джерелом фонду; в Латвії – частина 
надходжень  прибуткового  податку;  у Франції  – щорічно 
індексована  частка ПДВ),  бюджетні  асигнування  (Фран-
ція, Швеція, Польща, Латвія, Литва), а також інші джерела 
залежно від видів трансфертних платежів [2, с. 119]. Сві-
това практика виділяє  такі методи розподілу бюджетних 
трансфертів, як:

1)  розподіл, пропорційний до доходів місцевих бюджетів;
2)  багатофакторна формула;
3)  компенсація фактичних видатків місцевих бюджетів;
4)  частина  річного  бюджету  місцевого  самовряду-

вання.
Для  розподілу  бюджетних  дотацій  найчастіше  засто-

совується  другий  та  четвертий  методи,  а  для  зв’язаних 
бюджетних трансфертів – перший та третій.
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При розподілі дотацій більшість країн надає перевагу 
формулам, оскільки вони дають  змогу більш об’єктивно 
оцінити  потребу  місцевого  бюджету  в  централізованій 
підтримці. Однак сама формула ще не вирішує проблем, 
оскільки  дуже  важливим  є  набір  критеріїв,  врахованих 
у ній, та значення їх ваги. За винятком Франції та Швеції, 
в  усіх  країнах  (і  в Україні) мало  не щорічно  відобража-
ється перегляд та уточнення формул. 

Ступінь  свободи  місцевих  органів  у  викорис-
танні  трансфертів  визначається  співвідношенням  між 
зв’язаними  бюджетними  трансфертами,  які  повинні 
витрачатися виключно на конкретно визначені цілі  (суб-
венції та субсидії), і незв’язаними (дотаціями). Що істот-
нішою  є  частка  бюджетних  дотацій  у  загальному  обсязі 
трансфертів, то більшу свободу мають місцеві колективи. 
У країнах із стабільною економікою й розвинутими тради-
ціями самоврядування саме бюджетні дотації  відіграють 
головну  роль  (Німеччина,  Франція,  Швеція).  Натомість 
у  постсоціалістичних  країнах широко  використовуються 
зв’язані міжбюджетні трансферти (Польща, Латвія). 

Необхідно зазначити, що в багатьох країнах бюджетні 
дотації  застосовуються  як  основний  інструмент  фінан-
сового  вирівнювання.  Найбільшого  поширення  вони 
набули у Німеччині  та Швеції.  Загалом же  ефективність 
функціонування системи бюджетних трансфертів в інших 
країнах пов’язана  зі  ступенем досконалості нормативно-
правової бази. Серед країн зі сформованою нормативною 
базою, яка переглядається дуже рідко, можна відзначити 
Францію та Швецію. У країнах, що переживають період 
становлення нових засад місцевого самоврядування, зако-
нодавство відрізняється більшою різноманітністю, яка не 
позбавляє їх необхідності декілька разів переглядати зако-
нодавчі акти.

На  місцевому  рівні  субсидії  становлять  істотну  час-
тину фінансової системи (зокрема, у фінансуванні капіта-
ловкладень в інфраструктуру). Вони є особливою формою 
зв’язку (фінансового та економічного) між окремими лан-
ками бюджетної системи і визначають напрями фінансо-
вої діяльності місцевих органів. Частка субсидій у дохо-
дах місцевих бюджетів коливається від 23% (в США) до 
40% (в Японії) [6].

В  окремих  країнах  (Австрії,  Бельгії,  Данії,  Франції, 
Німеччині, Ірландії, Італії та Нідерландах) субсидії поді-
ляються на дві основні групи:

1)  субсидії  на підтримку бази оподаткування  (мають 
загальне  призначення  і  можуть  використовуватися  як 
доповнення до місцевих надходжень); 

2)  спеціальні  субсидії  та  дотації  (спрямовуються 
у  сферу  дорожньої  інфраструктури,  житлового  будівни-
цтва та санітарних служб). 

Характеризуючи зарубіжний досвід субсидування, необ-
хідно звернути увагу ще на дві такі особливості: по-перше, 
для здійснення деяких капітальних витрат (на лікарні, гро-
мадський  транспорт,  станції  очищення  стічних  вод)  ство-
рюються  спеціальні  фонди,  що  фінансуються  за  рахунок 
внесків органів усіх рівнів влади, через які здійснюється роз-
поділ спеціальних субсидій; по-друге, регіональні уряди, як 
правило, не лише виділяють субсидії, але й фінансують про-
єкти органів місцевого самоврядування [1].

З  одного  боку,  постійна  нестача  власних  доходів  для 
фінансування  діяльності  місцевого  самоврядування,  
а  з  іншого  –  необхідність  забезпечувати  грошовими 
коштами фінансування заходів з метою покращення еко-
номічної  та  соціальної  інфраструктури  примушують 
місцеві  органи  використовувати  механізм  дефіцитного 
фінансування, зокрема й вдаватися до позик. Особливістю 
позикових операцій місцевих органів у  зарубіжних краї-
нах  є  використання  залучених  коштів  для  фінансування 
капітальних видатків. В останні роки зростання капіталь-
них  вкладень  місцевих  органів  супроводжується  збіль-
шенням  випуску  муніципальних  позик.  Так,  за  рахунок 

позик фінансується  основна  частина  капітальних  витрат 
місцевих  бюджетів  у  Франції  (до  98%),  в  Англії  (90%), 
в  Японії,  США  та Німеччині  (від  40  до  45%)  [8,  с.  65]. 
Муніципальні цінні папери (облігації) є за кордоном чи не 
найважливішим інструментом місцевих запозичень. Вони 
розміщуються  в  банках,  страхових  компаніях,  а  також 
купуються приватними особами. Частину муніципальних 
облігацій  купують  спеціальні  державні  кредитні  органи 
та  корпорації. Місцеві  органи мають право  розміщувати 
власні позики за кордоном, а також користуватися креди-
тами  міжнародного  кредитного  центру,  який  спеціалізу-
ється на наданні позик муніципалітетам. 

Самостійною ланкою місцевих фінансів у зарубіжних 
країнах є фінанси місцевих підприємств. До них належать 
комунальні,  дорожні,  транспортні  підприємства,  підпри-
ємства газо-, енерго- та водопостачання, а також житлове 
господарство. На  їх  частку припадає  від  12 до 34% всіх 
доходів місцевих бюджетів [6].

Досвід зарубіжних країн свідчать про успішне функці-
онування місцевих бюджетів, завдяки чому забезпечується 
оптимізація бюджетних відносин та успіх трансформацій-
них перетворень. Практика взаємовідносин органів влади 
різних  рівнів  та  чіткий  розподіл  повноважень,  а  також 
законодавче гарантування прав на встановлення місцевих 
податків і зборів створили умови для майбутнього розви-
тку регіонів та збалансування бюджетів.

Зауважимо, що в світовій науковій думці існують різні 
погляди  на  класифікацію  моделей  управління.  Країни 
(США, Англія), що застосовують англосаксонську модель 
управління місцевими фінансами, наділяють органи міс-
цевого самоврядування усіма функціями управління  (це, 
зокрема,  планування,  організація,  мотивація,  контроль). 
Водночас  англосаксонська  модель  управління  під  впли-
вом  процесів  глобалізації  в  деяких  країнах  еволюціонує 
в напрямку простої децентралізації, характерної для кон-
тинентальної моделі управління.

Континентальна  модель  управління  фінансовими 
потоками місцевих бюджетів характерна для країн конти-
нентальної  Європи  (Бельгії,  Болгарії,  Італії,  Нідерландів, 
Польщі, Туреччини, Фінляндії, Франції), їх колишніх коло-
ній (країни Африки та Латинської Америки), країн Близь-
кого Сходу та Монголії. Континентальна модель використо-
вується переважно в унітарних країнах з високим ступенем 
централізації.  У  країнах,  де  діє  континентальна  модель, 
повноваженнями зі здійснення управління на місцях наді-
лені  і  органи місцевого  самоврядування  (місцевої  влади), 
обрані територіальною громадою, і органи державної влади 
на місцях, яким держава делегує свої владні повноваження. 
Тобто будується чітка ієрархія інституцій управління, в якій 
органи  місцевого  самоврядування  мають  обмежену  авто-
номію та статусно є нижчими за центральні органи управ-
ління. За таких умов управління на місцях має високий сту-
пінь підконтрольності та централізації.

Проте, існують й інші підходи до визначення моделей 
управління. Так, керівник програм із управління держав-
ним сектором в Інституті Всесвітнього банку Анвар Шах 
виділив такі моделі управління [5]:

–  скандинавську  модель  (Данія,  Норвегія,  Швеція), 
у  якій місцеві  органи  влади  надають  послуги  з  соціаль-
ного захисту та благополуччя населенню. При цьому 75% 
у Данії  та Швеції  та  64%  у Норвегії  видатків  цих  орга-
нів фінансується з власних джерел (прибуткових податків 
та податків на власність). На місцеве самоврядування при-
падає понад 30% ВВП;

–  швейцарську модель, де місцеві органи влади воло-
діють автономією (в т. ч. і фіскальною);

–  французьку  модель,  де  побудована  ієрархія  влади 
з подвійним контролем, а обов’язок із забезпечення насе-
лення  суспільними  послугами  покладений  на  централь-
ний  уряд.  Місцева  влада  значною  мірою  фінансується 
з центрального бюджету;
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–  німецьку модель, у якій первинними є принципи суб-
сидіарності,  кооперації  та  адміністративної  ефективності. 
Джерелом поповнення місцевих бюджетів є загальний роз-
поділ доходів (місцеві видатки становлять 10% ВВП);

–  британську  модель,  яка  має  елементи  французь-
кої  (подвійний  контроль).  Суспільні  послуги  (охорона 
здоров’я,  освіта,  соціальне  забезпечення)  надають  дер-
жавні  представництва  на  місцях,  місцева  влада  має 
локальну  автономію  (дороги,  водовідведення  та  інше). 
Доходи  місцевої  влади  Великобританії  формуються  за 
рахунок податків на власність та 2/3 від централізованих 
трансфертів. Місцеві видатки становлять 12% ВВП;

–  індійську  модель,  сформовану  під  впливом  бри-
танської моделі. Місцева влада має незначну автономію, 
основна увага приділяється діяльності центральної влади;

–  китайську модель, у якій управління на місцевому 
рівні  є  невід’ємною  та  залежною  складовою  частиною 
центральної влади;

–  японську  модель,  яка  має  елементи  французької 
та  німецької  моделей.  Важливе  значення  має  контроль 
центральної  влади,  повноваження  делегуються  місце-
вим органам влади. Основу дохідної частини становлять 
прибуткові  податки  (60%),  податки  на  власність  (30%), 
податки з продажу (10%);

–  північноамериканську  модель  (США,  Канада), 
у  якій  автономія місцевих органів  влади переважно  сто-
сується надання ними послуг, орієнтованих на власність. 
Податки на власність – основне джерело доходів місцевих 
бюджетів, а місцеві видатки становлять 7% ВВП;

Проведене дослідження показало, що не лише обрана 
модель  управління  взагалі  та  управління  фінансовими 
потоками місцевих  бюджетів  зокрема  впливає  на  еконо-
мічний результат діяльності країни, а й певна сукупність 
факторів  –  правових,  організаційних,  фінансових,  люд-
ських, інформаційних.

Висновки. Підсумовуючи викладене, варто зазначити, 
що  ситуація,  що  склалась  в  Україні,  свідчить  про  необ-
хідність  проведення  структурно-організаційних  перетво-
рень  в  країні, що  стануть  поштовхом для  перерозподілу 
компетенцій  між  державою  в  особі  органів  державної 
влади  та  її  адміністративно-територіальними  одиницями 
в особі органів місцевого самоврядування. Першим кро-
ком у цьому напрямку стало прийняття Концепції рефор-
мування місцевого самоврядування [3], якою передбачене 
реформування системи управління на місцях у напрямку 
децентралізації  влади  та  фінансів,  передачі  більшості 
повноважень і ресурсів на рівень територіальної громади. 
При  цьому  встановлено,  що  державні  представництва 
здійснюватимуть  лише  адміністративний  контроль  за 
діяльністю  органів  місцевого  самоврядування  та  коор-
динацію  діяльності  територіальних  органів  виконавчої 
влади.  Отже,  з  реалізацією  положень  Концепції  вітчиз-
няна модель самоврядування наблизиться до англосаксон-
ської  моделі.  Вважаємо,  що  обрання  моделі  управління 
фінансовими  потоками  місцевих  бюджетів  як  певного 
вектору  руху  та  врахування  факторів,  які  впливають  на 
ефективність  такого управління,  забезпечить досягнення 
економічного розвитку регіонів та країни в цілому.
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Статтю присвячено порівняльно-правовому дослідженню вітчизняного та німецького вчення про процедурні права. Під час про-
ведення дослідження було використано широкий спектр загальнонаукових і спеціально-юридичних методів наукового пізнання, а саме: 
метод діалектичної логіки, порівняльно-правовий, формально-юридичний, системно-структурний та системно-функціональний методи.

На підставі аналізу вітчизняної юридичної літератури автор доходить висновку про те, що в Україні відсутнє єдине, внутрішньо узго-
джене вчення про основні права людини. Наразі в межах окремих галузей права сформовані самодостатні вчення про одні й ті ж права 
та свободи людини. Ця обставина призводить до штучного роз’єднання основних прав людини і процедурних прав між конституційним 
та адміністративним правом.

Автор обстоює думку, що процедурні права нерозривно пов’язані з основними правами й свободами людини та громадянина, що 
реалізуються з обов’язковим залученням суб’єктів публічної адміністрації. Ця обставина дає можливість ідентифікувати правовідносини, 
які виникають між ними, як адміністративно-правові.

Саме процедурні права є гарантіями реалізації основних прав і свобод людини, які реалізуються у сфері публічного адміністрування. 
Таким чином, через конкретизацію механізмів реалізації процедурних прав адміністративне право виконує покладений на цю галузь 
права обов’язок щодо формування досконалих механізмів реалізації конституційних прав і свобод громадян, які здійснюються у сфері 
публічного адміністрування.

Підтримано ідею про об’єктивну необхідність створення єдиних стандартів адміністративної процедури в Україні. Такі стандарти 
могли б знайти своє нормативне закріплення на рівні Адміністративно-процедурного кодексу України або спеціалізованого закону про 
адміністративну процедуру, про необхідність створення яких вітчизняні вчені та практики говорять уже більше двадцяти років. Як еталон 
для створення такого нормативно-правового акта можна було би використати наявний у Німеччині Федеральний закон про адміністра-
тивну процедуру.

Ключові слова: основні права людини, адміністративна процедура, учення про права людини, адміністративне право, законодав-
ство.

The article is devoted to comparative legal study of national and German doctrine of procedural rights. During the research a wide range of 
general scientific and special-legal methods of scientific knowledge was used, in particular: the method of dialectical logic, comparative-legal, 
formal-legal, system-structural and system-functional methods.

Based on the analysis of domestic legal literature, the author concludes that there is no unified, internally agreed doctrine of fundamental 
human rights in Ukraine. At present, self-sufficient doctrines of the same human rights and freedoms are formed within individual branches of 
law. This fact leads to an artificial separation of fundamental human rights and procedural rights between constitutional and administrative law.

The author argues that procedural rights are inextricably linked to the fundamental rights and freedoms of man and citizen, which are realized 
with the obligatory involvement of public administration subjects. This fact makes it possible to identify the legal relationships that arise between 
them as administrative and legal.

Procedural rights are the guarantees of the realization of fundamental human rights and freedoms that are exercised in the field of public 
administration. Thus, by specifying the mechanisms for the exercise of procedural rights, administrative law fulfills the obligation assigned to this 
area of law to form perfect mechanisms for the exercise of constitutional rights and freedoms of citizens, which are exercised in the field of public 
administration.

The idea of the objective necessity of creating uniform standards of administrative procedure in Ukraine was supported. Such standards could 
find their normative fixation at the level of the Code of Administrative Procedure of Ukraine or the specialized law on administrative procedure, 
the need to create, which have been taught by Ukrainian legal scholars and practitioners for over twenty years. The federal administrative law in 
Germany could be used as a reference for creating such a legal act.

Key words: basic human rights, administrative procedure, human rights doctrine, administrative law, legislation.

Постановка проблеми. Процедурні  права  є  відомим 
явищем як для України, так і для Німеччини. Однак про-
блема  полягає  не  у  визнанні  факту  їх  існування  чи  його 
заперечення. Ідеться про інше. Річ у тім, що в Німеччині 
зв’язок основних прав, які закріплені на рівні Основного 
закону ФРН [1], та процедурних прав, що втілені, напри-
клад,  на  рівні Федерального  закону  про  адміністративну 
процедуру  (Verwaltungsverfahrensgesetz  – VwVfG)  [2],  не 
викликає сумнівів. Інакше кажучи, цей факт сприймається 
як загальновідоме, цілком логічне явище.

Натомість  в  Україні  ситуація  дещо  інша.  Галузевий 
поділ юридичної науки призвів до створення низки вимі-
рів одних і тих же прав та свобод людини. Для прикладу 
візьмемо право на свободу пересування. Це право є одно-
часно об’єктом дослідження багатьох галузевих юридич-
них наук, адже воно нормативно закріплене на рівні і Кон-
ституції  України  [3],  і  Цивільного  кодексу  України  [4], 
і спеціального Закону України «Про свободу пересування 
та  вільний  вибір місця  проживання  в Україні»  [5]. Крім 
того,  як  об’єкт  кримінально-правової  охорони  це  право 
розглядає  наука  кримінального  права,  адже  незаконне 

позбавлення  волі  є  підставою  для  кримінальної  відпові-
дальності згідно зі ст. 146 Кримінального кодексу України 
[6]. Така ж ситуація  склалася щодо  інших прав  і  свобод 
людини  й  громадянина.  Водночас  кожна  галузева  юри-
дична наука вибудовує нібито самодостатню систему прав 
і  свобод  людини  та  громадянина,  а  також  обґрунтовує 
власну систему їх гарантування, забезпечення й охорони.

Ще одним принциповим моментом, на який ми окремо 
хотіли звернути увагу, є те, що з переліку галузей права, які 
залучені до гарантування, забезпечення й охорони основних 
прав і свобод людини, штучно виключається адміністративне 
право. Проаналізувавши наукову літературу конституційно-
правового  спрямування  [7–9],  цивільно-правову  літературу, 
присвячену  особистим  немайновим  правам фізичної  особи 
[10–12], можемо констатувати, що про зв’язок реалізації прав 
і свобод людини й громадянина з публічною адміністрацією, 
публічним  адмініструванням  та  адміністративним  правом 
майже не згадується. Водночас на безпосередньому зв’язку 
конституційного  та  адміністративного  права  наголошували 
німецькі  дослідники  ще  в  50–60  рр.  ХХ  ст.  Так,  Ф.  Вер-
нер  зазначав:  «Адміністративне  право  є  конкретизованим  
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конституційним правом» [13]. Усе це спонукає нас до дослі-
дження процедурних прав, адже вони реалізуються в межах 
адміністративних  правовідносин,  що  виникають  під  час 
публічного  адміністрування  між  публічною  адміністрацією 
та  приватними  особами  з  приводу  гарантування,  забезпе-
чення й охорони прав і свобод останніх.

Стан опрацювання. У ході проведення дослідження 
нами  була  задіяна  наукова  література  різного  галузевого 
спрямування, зокрема: праці вчених-конституціоналістів, 
присвячені  дослідженню  системи  конституційних  прав 
і свобод людини й громадянина [7–9]; напрацювання вче-
них-цивілістів, присвячені дослідженню системи особис-
тих немайнових прав [10–12]; роботи, у яких розглянуто 
особливості адміністративно-правового забезпечення реа-
лізації прав і свобод людини [14].

Визначальне  світоглядне  значення мали  дослідження 
німецьких  учених,  присвячені  системі фундаментальних 
прав та основних свобод людини [13; 15; 16; 17].

Метою статті є визначення ролі та призначення проце-
дурних прав у гарантуванні й забезпеченні реалізації основ-
них прав  і свобод людини та громадянина. Для досягнення 
поставленої мети необхідно вирішити такі завдання: 1) оха-
рактеризувати призначення процедурних прав у системі прав 
і  свобод  людини;  2)  визначити  основні  проблеми  взаємодії 
конституційних та процедурних прав; 3) зробити пропозиції 
щодо покращення реалізації процедурних прав в Україні.

Виклад основного матеріалу. Аналіз процедурних прав, 
на  нашу  думку,  необхідно  почати  з  розгляду  твердження 
німецьких дослідників К. Корнек та Е. Думовітс, які зазнача-
ють: «Основні права втрачають свою чинність/дієвість, якщо 
за ними не стоїть належна процедура їх реалізації» [15, с. 566]. 
Ця  думка,  безсумнівно, має  суттєве  значення,  адже  значна 
кількість основних прав людини не може реалізуватися на 
підставі  односторонніх  заяв  приватних  осіб.  Наприклад, 
ідеться про такі основні права, як право на участь в управ-
лінні  державними  справами  (ст.  38  Конституції  України), 
право на мирні зібрання (ст. 39 Конституції України), право 
направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення 
(ст. 40 Конституції України) тощо [3]. Ці права, як правило, 
виникають у площині взаємодії приватної особи та публічної 
адміністрації. Отже, щоб відповідне право людини було реа-
лізоване, необхідний індивідуальний акт, який приймається 
суб’єктом публічної адміністрації в межах своєї компетенції 
і повноважень та є підставою для виникнення, зміни чи при-
пинення  правовідносин  із  приводу  реалізації  відповідного 
основного  права  приватної  особи.  Для  прикладу  візьмемо 
згадуване  право  на  звернення  громадян. Це  конституційне 
право  конкретизується  в  системі  таких  процедурних  прав: 
права на розгляд звернення у строки, визначені  законодав-
ством  України;  права  на  нерозголошення  відомостей,  що 
містяться у  зверненні;  права особисто  викласти  аргументи 
особі, яка перевіряла заяву чи скаргу, та брати участь у пере-
вірці поданої скарги чи заяви; права знайомитися з матеріа-
лами перевірки; права бути присутнім під час розгляду заяви 
чи скарги; права одержати письмову відповідь про резуль-
тати розгляду заяви чи скарги тощо [18].

Відразу  мусимо  зазначити,  що  в  Німеччині  проце-
дурні права органічно пов’язані з основними правами, які 
мають конституційний статус. Процедурні права є гаран-
тією, неодмінною передумовою реалізації основних прав, 
виникнення,  зміна  та припинення яких пов’язані  з  адмі-
ністративною  процедурою.  Натомість  в  Україні  система 
процедурних прав перебуває в невпорядкованому, хаотич-
ному стані. Про це свідчать певні факти.

По-перше, основні права, що визначені на рівні Кон-
ституції  України,  та  процедурні  права,  які  нормативно 
закріплені  в  розгалуженій  системі  джерел  адміністра-
тивного  права, штучно  роз’єднані.  Інакше  кажучи,  сама 
ідея того, що ці права перебувають в органічній єдності, 
вітчизняними науковцями, як правило, не висвітлюється. 
Чи не єдиним, хто чітко вказав на органічну єдність цих 
прав, є Р.С. Мельник [14, с. 60]. Як слушно зазначає вче-

ний,  завдання  адміністративного  права  полягає  у  фор-
муванні  досконалих  механізмів  реалізації  прав  і  свобод 
людини  й  громадянина  у  сфері  публічного  адміністру-
вання (реалізація конституційної формули «забезпечення 
прав і свобод людини») [14, с. 60].

Якщо  перейти  від  теорії  до  практики,  то  можна  від-
найти  багато  прикладів,  коли  відсутність  взаємодії 
основних  прав, що мають  статус  конституційних,  і  про-
цедурних  прав  стає  на  заваді  реалізації  перших.  Яскра-
вим прикладом цього є право на мирні зібрання, яке хоча 
й регулюється ст. 39 Конституції України [3], проте не має 
додаткового  регулювання  на  рівні  законів України,  адже 
спеціальний Закон України «Про мирні зібрання» досі не 
було прийнято. Це призводить до низки порушень зазна-
ченого  конституційного  права  приватних  осіб,  зокрема, 
з боку суб’єктів публічної адміністрації, які відмовляють 
у проведенні мирних зібрань із підстав, що не конкретизо-
вані на рівні законодавства України. Причинами відмови 
у проведенні мирного зібрання можуть бути, наприклад, 
неможливість  забезпечення правопорядку під час прове-
дення  мирних  зібрань  або  нез’ясованість  питання  щодо 
того, хто має прибирати територію після проведення мир-
ного  зібрання,  тощо.  Комплексно  ці  та  інші  проблеми, 
пов’язані  з  реалізацією права на мирні  зібрання  в Укра-
їні, дослідив у монографічному дослідженні Р.С. Мельник 
[19]. Отже, як проміжний висновок ми можемо зазначити 
те, що є певна кількість основних прав, які не мають меха-
нізму  реалізації  за  межами Конституції  України,  у  тому 
числі за рахунок системи процедурних прав.

По-друге,  є  проблема  нормативного  регулювання 
процедурних прав в Україні. Неодмінною умовою участі 
публічної адміністрації в утвердженні й забезпеченні прав 
і свобод приватних осіб є існування чітко визначеної адмі-
ністративної процедури їх забезпечення та гарантування. 
Ця вимога постає  із ч. 2  ст. 19 Конституції України,  яка 
зобов’язує  органи  державної  влади  та  органи  місцевого 
самоврядування, їх посадових осіб діяти лише на підставі, 
у  межах  повноважень  та  у  спосіб, що  передбачені  Кон-
ституцією і законами України [3]. Отже, публічна адміні-
страція може  долучитися  до  гарантування,  забезпечення 
й охорони конкретного основного права приватної особи 
у  сфері  публічного  адміністрування  за  умови поєднання 
таких трьох взаємопов’язаних обов’язкових складників:

а)  закон чи інший нормативний акт вказує на обов’язок 
суб’єкта публічної адміністрації сприяти приватній особі 
в реалізації певного права;

б)  таке  право  слугує  задоволенню  не  тільки  загаль-
них, а й індивідуальних інтересів приватної особи;

в)  приватній  особі  надається  право  вимагати  від 
суб’єкта публічного адміністрування створення умов для 
гарантування її індивідуальних інтересів [20, с. 184, 185].

З  огляду  на  наведене  справедливим  є  виокремлення 
Р.С. Мельником таких видів суб’єктивних публічних прав 
приватних осіб:

–  суб’єктивних публічних прав негативного типу;
–  суб’єктивних публічних прав позитивного типу;
–  суб’єктивних  публічних  прав  активного  типу 

[20, с. 184, 185].
Водночас  норм  самої  Конституції України  не  досить 

для комплексного регулювання взаємодії публічної адмі-
ністрації  та  приватних  осіб  із  приводу  реалізації  прав 
і свобод останніх у сфері публічного адміністрування. Для 
цього  існує  система  норм  адміністративного  права,  яка 
є окремим правовим утворенням у його системі, –  адмі-
ністративно-процедурне  право.  Його  завданням  є  саме 
регламентація  порядку  прийняття  рішень  та  вчинення 
інших дій публічною адміністрацією [21, с. 31].

На  сьогодні  центральною  проблемою  у  функціону-
ванні  адміністративно-процедурного  права  в  Україні,  як 
справедливо  зазначає А.М. Школик,  є  проблема  змістової 
недосконалості  чинних  законодавчих  і  підзаконних  нор-
мативно-правових актів, у яких порядок прийняття рішень 
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та  вчинення  інших  дій  у  різних  сферах  функціонування 
публічної адміністрації та навіть у різних адміністративно-
територіальних  одиницях  відрізняється  [21,  с.  31].  Варто 
зазначити, що вже давно виникла потреба у створенні єди-
ного  акта,  який  визначав  би  єдиний  порядок  прийняття 
рішень та вчинення інших дій у різних сферах функціону-
вання публічної адміністрації, а також став би юридичною 
основою реалізації процедурних прав. Таким нормативно-
правовим актом міг би стати Адміністративно-процедурний 
кодекс України, необхідність прийняття якого було офіційно 
визнано ще  в  1998  р.  на  рівні  Указу  Президента  України 
«Про  заходи  щодо  впровадження  концепції  адміністра-
тивної реформи в Україні»  [22].  Із часом було розроблено 
альтернативний  проект  закону  про  адміністративну  про-
цедуру [23]. Фактично йдеться про необхідність створення 
в Україні нормативно-правового акта, який був би аналогом 
німецького Федерального закону про адміністративну про-
цедуру (Verwaltungsverfahrensgesetz – VwVfG) [2]. Наразі ж 
загальним актом, який визначає адміністративну процедуру, 
зокрема  й  процедуру  розгляду  звернень  і  скарг  громадян, 
є Закон України «Про звернення громадян» [18]. Звичайно, 
цей  закон  не  міг  і  не  зможе  комплексно  врегулювати  всі 
адміністративно-процедурні відносини, які виникають між 
приватною особою та публічною адміністрацією, зокрема, 
з приводу забезпечення реалізації прав і свобод людини.

Так, під час аналізу Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) 
ми можемо побачити, що нормативний матеріал цього зако-
нодавчого  акта  є  значно  ширшим,  ніж  регулювання  про-
цедури  розгляду  звернень  громадян  та  адміністративного 
оскарження на рівні Закону України «Про звернення грома-
дян».  У  регулюванні  Verwaltungsverfahrensgesetz  (VwVfG) 
перебувають  такі  питання:  1)  обсяг,  місцева  юрисдикція, 
електронні комунікації; 2) допомога  (обов’язок адміністра-

тивної  допомоги,  умови  й  межі  надання  адміністративної 
допомоги,  вибір  повноважень,  витрати  на  адміністративну 
допомогу); 3) європейське адміністративне співробітництво; 
4) загальні правила адміністративної процедури (принципи 
адміністративної процедури, терміни адміністративної про-
цедури, учасники адміністративної процедури, представни-
цтво інтересів третіх осіб в адміністративній процедурі, поча-
ток  процедури, мова,  участь  громадськості,  оприлюднення 
інформації  тощо);  5)  офіційна  сертифікація  (засвідчення 
документів  і  підписів);  6)  адміністративний  акт  (поняття 
адміністративного  акта,  додаткові  положення  до  адміні-
стративного  акта,  форма  адміністративного  акта,  право  на 
оскарження, гарантії, обґрунтування адміністративного акта, 
оголошення адміністративного акта тощо); 7) юридична сила 
та межі дії адміністративного акта; 8) договір про публічну 
послугу; 9) спеціальні види процедур тощо [18].

Висновки. Таким  чином,  процедурні  права  є  нео-
дмінною передумовою реалізації основних прав людини, 
виникнення,  зміна  чи  припинення  яких  здійснюється 
у сфері публічного адміністрування на підставі індивіду-
альних актів публічної адміністрації.

Юридичною  основою  адміністративної  процедури 
в  Україні  є  норми  адміністративного  права  як  фундамен-
тальної  галузі  національної  системи  права.  Саме  вона 
покликана  створити  юридичні  умови  для  гарантування 
органами публічної влади, насамперед суб’єктами публічної 
адміністрації, прав і свобод людини та громадянина, реалі-
зація яких відбувається у сфері публічного адміністрування.

Існує  об’єктивна  необхідність  створення  в  Україні 
єдиних стандартів адміністративної процедури. Такі стан-
дарти  могли  б  знайти  своє  нормативне  закріплення  на 
рівні Адміністративно-процедурного кодексу України або 
спеціального закону про адміністративну процедуру.
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МІСЦЕ ПРАВА ЛЮДиНи І ГРОМАДЯНиНА НА ІНфОРМАЦІЮ  
В СиСТЕМІ КОНСТиТУЦІЙНих ПРАВ

ThE POSITION Of ThE huMaN aNd CIVIL rIghT TO INfOrMaTION  
IN ThE SySTEM Of CONSTITuTIONaL rIghTS

Ларін Є.О., 
аспірант Інституту законодавства Верховної Ради України

У статті розглядається місце права людини і громадянина на інформацію в системі конституційних прав. Визначено, що у сучасному 
світі право на інформацію не можна розглядати як винятково негативне право. Положення міжнародних договорів, рішень міжнародних 
організацій та міжнародна судова практика дозволяють вести мову про позитивні обов’язки держави щодо його забезпечення, якими 
є його захист, створення і підтримка належної інформаційної інфраструктури, забезпечення плюралізму інформаційного простору та 
надання доступу до інформації, що знаходиться у розпорядженні держави з відповідними легітимними обмеженнями. З огляду на це 
розуміємо, що право на інформацію не є абсолютним, а за своїм характером та змістом правомочностей є відносним. Наголошено, що 
дискусійним є й питання упорядкування права на інформацію за соціальним статусом, а саме: права людини, що належать суб’єкту від 
народження, та права громадянина, які надаються, гарантуються та охороняються державою, до якої належить особа. Права людини і 
права громадянина є тісно взаємозалежними, однак не тотожними поняттями. Адже громадянин – це людина, яка законом визнається 
юридично належною даній державі. І якщо права людини закріплені в міжнародно-правових актах, то права громадянина – у конституції 
певної держави. Зроблено висновок, що у питанні класифікації та систематизації конституційного права людини і громадянина на інфор-
мацію правовою наукою й досі не вироблено єдиного, уніфікованого погляду. Класичні юридичні підходи та моделі з огляду на стрім-
кий розвиток сучасних інформаційно-комунікаційних технологій та посилення солідаризуючої ролі держави у побудові громадянського 
суспільства сьогодні не в змозі охопити динаміку розвитку права на інформацію, тому вимагають від наукової спільноти нових напра-
цювань та обговорень. Водночас незмінним, на нашу думку, залишається розуміння права на інформацію як одного із основоположних 
(природних) прав людини і громадянина, що визначає її конституційно-правовий статус.

Ключові слова: право на інформацію, Конституція України, система конституційних прав, класифікація і систематизація прав люди-
ни, покоління прав людини, конституційно-правовий статус.

The article deals with the place of human and citizen’s right to information in the constitutional rights system. It has been determined that 
in the modern world the right to information cannot be regarded as a purely negative right. The provisions of international treaties, decisions of 
international organizations and international jurisprudence make it possible to speak about the positive obligations of the state to secure it, which 
are to protect it, to create and maintain an adequate information infrastructure, to ensure pluralism of the information space and to make available 
information at its disposal. States with appropriate legitimate restrictions. On this basis, we understand that the right to information is not absolute 
but is relative in nature and content. It is also emphasized that the issue of the ordering of the right to information by social status is debatable, 
namely: human rights belonging to the subject from birth and citizens’ rights that are granted, guaranteed and protected by the state to which the 
person belongs. Human rights and citizens’ rights are closely interrelated but not identical concepts. After all, a citizen is a person who is legally 
recognized as a lawful state. And if human rights are enshrined in international legal acts, then the rights of the citizen are in the constitution of a 
particular state. It is concluded that in the matter of classification and systematization of the constitutional right of man and citizen to information by 
legal science, a single, unified view has not yet been developed. Classical legal approaches and models, given the rapid development of modern 
information and communication technologies and the strengthening of the state’s solidarity role in building civil society, are unable to capture the 
dynamics of the right to information today, and therefore require new scientific developments and discussions from the scientific community. At 
the same time, in our opinion, the understanding of the right to information as one of the fundamental (natural) human and citizen rights, which 
determines its constitutional and legal status, remains unchanged.

Key words: the right to information, the Constitution of Ukraine, the system of constitutional rights, the classification and systematization of 
human rights, the generation of human rights, constitutional and legal status.

Постановка проблеми. Визначення  конституційної 
природи  права  на  інформацію  зумовлює  необхідність 
з’ясування питання про його місце в системі прав і свобод 
людини  і  громадянина.  І  хоча  дослідження  кваліфікації 
та  систематизації  конституційних  прав  і  свобод  людини 
і  громадянина  є  традиційними  для  юридичної  науки 
та практики, їх багатоманітність та динаміка розвитку, різ-
новекторність підходів упорядкування знову і знову вима-
гають  від  наукової  спільноти  відповідних  напрацювань 
та обговорень. Донині у конституційному праві не  існує 
єдиного, уніфікованого підходу до класифікації прав і сво-
бод людини і громадянина. Вони є досить різноманітними 
і можуть бути класифіковані за багатьма критеріями, які 
покладені в їх основу.

Стан дослідження. Проблематика  місця  права 
людини  і  громадянина  на  інформацію  в  системі  консти-
туційних  прав  досліджувалась  правниками-науковцями, 
зокрема такими дослідниками, як В. Мелащенко, В. Лучін, 
В. Федоренко, О. Пушкіна, І. Комшалюк, В. Політанський 
та багато інших.

Метою статті є визначення місця права людини і гро-
мадянина на інформацію в системі конституційних прав. 

Викладення основного матеріалу.  Вітчизняні  кон-
ституціоналісти  В.  Мелащенко,  В.  Лучін,  В.  Федоренко 

звертають увагу на те, що метою класифікації норм кон-
ституційного  права  є  не  лише  виняткове  зведення  до 
логічно  завершеного,  вичерпного  поділу  їх  на  види,  а 
більш глибоке  і повне проникнення в  їх природу і зміст, 
волю  законодавця,  що  дозволяє  виявити  функціональні 
зв’язки  правових  норм  та  їх  субординацію,  сформувати 
всебічне уявлення про цю систему та її юридичні власти-
вості  з метою утвердження належних  теоретико-методо-
логічних основ для вдосконалення конституційної право-
творчої та правозастосовної діяльності в правових реаліях 
сьогодення [1, с. 35; 2, с. 320–321].

Українська  дослідниця  О.В.  Пушкіна,  з  думкою  якої 
варто погодитись, звертає увагу, що у Розділі ІІ «Права, сво-
боди та обов’язки людини і громадянина» чинної Конститу-
ції України немає безпосередньої вказівки на той критерій, 
згідно з яким у ньому класифікуються та групуються права 
людини, тобто у ньому відображено опосередкований спо-
сіб закріплення конституційної класифікації прав людини. 
Разом з тим «... з цього факту не можна робити висновок, 
що у Конституції України права людини подаються безсис-
темно і що в ній відсутня внутрішня структура, яка дозво-
ляє класифікувати різні права» [3, с. 10].

Ми,  як  і  більшість  вітчизняних  учених-конституціо-
налістів, що спираються у своїй аргументації на основні 
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положення  загальновідомих  міжнародно-правових  актів 
з  питань  прав  людини,  дотримуємось  точки  зору,  що 
закріплені  у  другому  Розділі  Основного  Закону  України 
права і свободи людини і громадянина потрібно групувати 
на  п’ять  основних  груп:  громадянські,  політичні,  еконо-
мічні, соціальні, культурні, які, за слушним зауваженням 
Н.Г.  Шукліної,  «є  не  якимось  випадковим,  аморфним 
поєднанням,  а  внутрішньо  узгодженою  системою  прав 
і свобод громадян, яка охоплює своїм регулюючим впли-
вом всі найважливіші й найістотніші сфери життя і діяль-
ності людини» [4, с. 203; 5].

Але з цього приводу й виникають складності: найбільш 
дискусійним серед дослідників у  галузі конституційного 
права якраз і є питання визначення місця конституційного 
права  на  інформацію  у  системі  конституційно-правових 
норм  саме  за  сферою  суспільних  відносин,  де  за  осно-
вну кваліфікуючу ознаку беруться сфери життєдіяльності 
людини або, як іноді кажуть, соціальне призначення цих 
прав, тобто ті області суспільного життя, де вони виника-
ють та реалізуються.

Розмірковуючи  у  площині  означеної  проблема-
тики,  І.С. Комшалюк зазначає, що право на  інформацію, 
закріплене у  статті  34 Конституції України  (тобто право 
«збирати,  зберігати,  використовувати  і  поширювати 
інформацію»), провідні представники національного кон-
ституційного права відносять до політичних прав, але оче-
видно, що воно є не тільки політичним правом громадя-
нина, а й природним особистим правом, таким як право на 
життя, що притаманне людині від народження, а не лише 
у контексті участі у політичному житті країни. Право на 
інформацію  можна  також  віднести  до  культурних  прав 
у  контексті  реалізації  свободи  літературної,  художньої, 
наукової  та  технічної  творчості  чи  реалізації  права  на 
освіту тощо [6]. Таке широке, скоріше, навіть, неконкрети-
зоване уявлення про місце права на інформацію у системі 
конституційних прав  і  свобод людини  і  громадянина, на 
нашу думку, лише ускладнює та заплутує розуміння його 
правової природи, сутності та змісту.

Вважаємо, що предтечею наукової дискусії, яка поро-
джує  різноманітність  думок,  точок  зору  та  підходів  до 
питання класифікації інформаційних прав загалом й права 
на інформацію зокрема, а також певну спірність щодо їх 
правової  природи,  є  суперечності  поглядів  дослідників 
у питанні єдності системи прав людини.

Традиційно для класифікації прав людини відповідно 
до еволюції їх розвитку прийнято використовувати теорію 
поділу прав людини, розроблену французьким правознав-
цем чеського походження Карелом Васьком. Основою цієї 
концепції є генераційний підхід, а саме поділ прав на три 
покоління,  до першого  з  яких належать цивільні  й  полі-
тичні  права  (lіberte),  до  другого  –  соціально-економічні 
(egalіte),  а  до  третього  –  права  колективні  або  солідарні 
(fraternіte) [7]. 

Думки правознавців з приводу упорядкування  інфор-
маційних  прав  кардинально  різняться.  Дослідники, 
обґрунтовуючи ту чи іншу позицію з означеного питання, 
наводять  аргументацію,  яка,  на  нашу  думку,  жодним 
чином не є аксіомою, що не підлягає спростуванню.

Так,  розглядаючи  наукову  позицію  щодо  віднесення 
прав  і  свобод  людини  в  сфері  інформаційних  відносин 
до  третього  покоління  прав  людини,  вважаємо, що  вона 
є  невиправданою  та  взагалі  суперечить  розумінню  кон-
цепції еволюційного розвитку прав людини, яка пов’язана 
не з часовими показниками їх виникнення, а з їх принци-
пово різною юридичною природою.

На  думку  більшості  правників,  з  якою варто погоди-
тись, визнання третього покоління прав людини зумовлено 
розвитком перших двох поколінь прав людини та суспіль-
ства  загалом.  Це  покоління  прав  людини  називається 
«колективними» чи «солідарними» правами. Тобто це не 
виокремлення  нових  прав  людини,  а  реалізація  особис-

тих, політичних,  соціальних,  економічних та культурних 
прав  сумісно,  окремими  групами.  На  підставі  розвитку 
національно-визвольного руху країн, а також загострення 
глобальних світових проблем сформувався термін «права 
народів»,  до  яких  входять  такі  права,  як  право  на  мир, 
безпеку,  право  на  самовизначення  народів,  на  здорове 
навколишнє природне середовище, право на роззброєння 
та  інші.  У  цей  же  історичний  період  виникло  ще  одне 
питання,  яке  стосувалось  охорони  найбільш  незахище-
них верств населення. Йдеться про ті права особи, які не 
пов’язані  з  її  особистим  статусом,  а  диктуються  належ-
ністю до  якоїсь  спільності.  Їх права  створюють  сукупну 
цінність  для  всіх  членів  групи,  тому  що  благами  поді-
бного типу всі члени групи можуть користуватися тільки 
спільно. До таких груп належать жінки, діти, пенсіонери, 
інваліди, біженці, представники расових та національних 
меншин. Вони використовують права в галузі свободи від 
дискримінації  за  статевим,  расовим,  національним  або 
віковим  принципом.  У  зв’язку  із  цим  може  виникнути 
твердження,  що  всі,  хто  входить  до  відповідної  групи, 
є окремими  індивідами та самостійно можуть реалізову-
вати свої права. Так, можна було б сказати про перше чи 
друге покоління прав людини, але не про третє. Носіями 
таких прав є особи, але лише тому, що вони належать до 
певних соціальних груп. Права третього покоління покли-
кані  подолати  автономію  окремих  індивідів,  що  конку-
рують  між  собою,  і  забезпечити  соціальну  солідарність, 
що  дозволить  людям  повністю  розкрити  свій  потенціал 
за допомогою спільної участі в соціальному житті різних 
співтовариств, до яких вони належать [8, с. 59; 9].

Отже, право на інформацію за своєю природою є інди-
відуальним правом, яке належить кожній людини від наро-
дження. Разом із тим слід погодитись з дослідниками, які 
відмічають якісну особливість цього права, яке, на відміну 
від інших основоположних прав, що складають конститу-
ційно-правовий статус особи, не просто гарантує людині 
користування  таким  соціальним  благом,  як  інформація. 
Можливо  більш  важливим  і  ціннісним  є  його  значення 
для політичної системи суспільства, зокрема, для функці-
онування механізму держави. Це означає те, що право на 
інформацію отримує правову  регламентацію не  лише  як 
право індивіда, а й як найважливіша форма забезпечення 
взаємозв’язку  між  державою  та  громадянським  суспіль-
ством. Воно обмежує свавілля державної влади, сприяючи 
її успішній реалізації і таким чином гарантуючи свободу 
індивіда та суспільства [10, с. 48–49].

З огляду на викладене та розуміння того, що право на 
інформацію,  яке  історично  сформувалось  на  основі  сво-
боди слова та друку та у сучасній правовій доктрині являє 
собою низку відповідних визнаних, гарантованих та заде-
кларованих  державою  правомочностей,  нормативне  вре-
гулювання  яких  постійно  трансформується  з  розвитком 
інформаційно-комунікаційних  технологій,  вважаємо, 
що  воно  є  одним  із  основоположних  (природних)  прав 
людини, яке притаманно їй від народження. Враховуючи 
юридичну природу  та  правову  сутність  цього права,  яке 
виражається у свободі сприймати та користуватися інфор-
мацією для задоволення своїх особистих потреб у різних 
сферах життєдіяльності, у контексті теорії еволюції прав 
людини його  слід  відносити  до першого покоління прав 
людини, незважаючи на той факт, що як похідне від сво-
боди слова і друку воно набуло самостійного юридичного 
закріплення лише у ХХ столітті. Адже часові показники 
офіційного визнання права на інформацію не торкаються 
його правової сутності як природного права, а є лише про-
екцією цього права у нормативно-правовій площині.

Відштовхуючись  від  класифікаційного  чинника  прав 
людини залежно від конкретно-історичних умов їх виник-
нення та розглядаючи право на інформацію як право пер-
шого покоління, більш зрозуміло й чітко можна визначити 
й інші його класифікаційні критерії.
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Так,  більшість  конституціоналістів  за  змістом 
(характером  потреб  людини)  відносять  частину  другу 
статті 34 Конституції України, де визначені правомочності 
права на інформацію, до особистих прав і свобод людини. 
На їх думку, яка поділяється й нами, особисті права і сво-
боди людини безпосередньо пов’язані із самою сутністю 
людини як фізичної особи, становлять основу її конститу-
ційно-правового  статусу,  покликані  забезпечити  свободу 
й  автономію  індивіда  як  члена  громадянського  суспіль-
ства, його юридичну захищеність від будь-якого незакон-
ного зовнішнього втручання [11, с. 111].

Слід  звернути  увагу,  що  здебільшого  право  на 
інформацію  розглядається  у  контексті  права  на  сво-
боду  вираження  поглядів.  Автори  не  роблять  наголос 
на  самостійності  цього  права  та  його  відмінностях  від 
свободи думки і слова, вільного вираження своїх погля-
дів  і  переконань,  що  декларуються  частиною  першою 
статті  34  Конституції  України.  Така  розмитість  трак-
тування  права  на  інформацію,  на  наш  погляд,  вносить 
невизначеність  у  питання  розуміння  його  як  окремого 
конституційного права людини.

Ще  одним  не менш  важливим  критерієм  упорядку-
вання прав людини є розподіл їх за способом здійснення 
на  активні  та  пасивні  права. На  думку  деяких  правни-
ків, право на інформацію належить до активного права, 
тобто  такого,  яке  вміщує  в  собі  певну можливість  дій, 
що  проявляється  в  певній  можливості  вільного  одер-
жання, використання, поширення, зберігання та захисту 
інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод 
і законних інтересів [12; 13].

Дійсно,  певною  мірою  варто  погодитись  з  такими 
висновками.  Право  на  інформацію  як  сукупність  право-
мочностей,  закріплених  у  частині  другій  статті  34  Кон-
ституції, за своїм змістом переважно є активним, оскільки 
становить певну міру поведінки і для його реалізації особі 
необхідно вдатися до активних дій. Ця активність перед-
бачає  вчинення  відповідних,  передбачених  законом  дій, 
які  спрямовані  на  вільне  збирання,  одержання,  збері-
гання, використання та поширення інформації, що знахо-
диться у суспільному обігу про будь-які процеси та явища 
об’єктивної дійсності за умови, що такі дії не спричиняють 
шкоду  інформаційній  безпеці  суспільства,  держави  та  не 
порушують права, свободи і законні інтереси інших осіб.

Ми поділяємо погляди тих дослідників, які відносять 
право на інформацію до активних прав на тій підставі, що 
його  реалізація  вимагає  цілеспрямованих  зусиль  особи 
для  отримання  вичерпної  інформації,  оскільки  навіть 
сприйняття  загальнодоступної  інформації  завжди  має 
творчий характер та припускає здійснення індивідом розу-
мової діяльності.

Судження  науковців  різняться  й  у  разі  класифікації 
права  на  інформацію  залежно  від  механізму  реалізації 
й характеру зобов’язань держави – право на  інформацію 
належить  як  до  негативних,  так  і  до  позитивних  прав 
людини. 

На  думку  Ю.М.  Бисаги,  О.Р.  Дашковської  та  інших 
науковців, негативні права вважаються основоположними 
і абсолютними. Вони з’явилися раніше інших прав і розви-
валися як група прав на незалежність громадян від влади. 
Ці права мають назву «права свободи», «права громадян-
ських свобод», «громадянські права і свободи». Негативні 
права  вимагають  від  держави  (органів  і  посадових  осіб, 
наділених владно-публічними повноваженнями) і приват-
них осіб утримуватися від дій, що перешкоджають людині 
реалізувати свої свободи [14; 15].

Водночас,  як  зауважує  П.  Сухорольський,  напри-
кінці  минулого  століття  впливовими  стають  ідеї  щодо 
позитивних  обов’язків  держави  й  щодо  традиційно 
негативних  прав.  Основа  для  цього  закладена  у  бага-
тьох  міжнародно-правових  документах  та  договорах. 
Зокрема, у статті 2 Міжнародного пакту про громадянські 

та  політичні  права  передбачено,  що  держави-учасниці 
зобов’язані:  1)  поважати  і  забезпечувати  права,  визнані 
у  Пакті;  2)  вживати  законодавчих  чи  інших  заходів,  які 
можуть  виявитися  необхідними  для  здійснення  прав;  
3)  забезпечувати  ефективні  засоби  правового  захисту 
особі, права якої порушено. У статті 1 Європейської кон-
венції з прав людини зазначено, що держави «гарантують 
кожному,  хто  перебуває  під  їхньою юрисдикцією,  права 
і свободи», визначені у Конвенції. Про обов’язок держави 
поважати  права  і  свободи  людини  та  забезпечувати  їхнє 
вільне і повне здійснення, а також вживати для цього зако-
нодавчі та інші заходи йдеться і в Американській конвенції 
з прав людини. Важливу роль для встановлення існування 
позитивних  обов’язків  держави  щодо  низки  особистих 
і  політичних  прав  людини  відіграє  і  Європейський  Суд 
з прав людини, який намагається визнати такі обов’язки 
держави  стосовно  майже  усього  переліку  конвенційних 
прав людини [16].

Позицію щодо належності права на інформацію як до 
негативних, так  і до позитивних прав людини підтримує 
й В.С. Політанський. На його думку, це підтверджується 
так:  якщо розглядати право на  інформацію як негативне 
право,  то  воно  передбачає  обов’язок  як  держави,  так 
і людини утримуватися від тих або інших дій у ставленні 
до  особи.  Воно  запобігає  небажаним  втручанням  у  сво-
боду особи і є основою індивідуальних свобод, що забез-
печують  незалежність  від  влади,  а  також можливість  на 
участь  у  владі.  Негативні  права  людини  передбачають 
негативні  зобов’язання  держави  та  її  агентів  (представ-
ників) утримуватися від будь-яких дій, спрямованих на їх 
порушення або незаконне обмеження. Як позитивне, право 
людини на інформацію вимагає більш активної діяльності 
з  боку  державних  інституцій. Ця  діяльність  забезпечена 
позитивними  зобов’язаннями  держави,  які  в  найбільш 
широкому  вигляді  передбачають  активні  дії  держави, 
спрямовані на їх утвердження, захист та сприяння реаліза-
ції. Це може виражатися в певних діях держави стосовно 
інформування своїх громадян про результати її діяльності, 
у  наданні  відомостей  стосовно  тієї  чи  іншої  інформації, 
що знаходиться в розпорядженні держави та стосовно якої 
не встановлено обмежень у її отриманні [12].

Отже,  викладене  доводить,  що  у  сучасному  світі 
право  на  інформацію  не  можна  розглядати  як  винят-
ково  негативне  право.  Положення  міжнародних  дого-
ворів,  рішень міжнародних  організацій  та  міжнародна 
судова практика дозволяють вести мову про позитивні 
обов’язки  держави  щодо  його  забезпечення,  якими 
є  його  захист,  створення  і  підтримка  належної  інфор-
маційної  інфраструктури,  забезпечення  плюралізму 
інформаційного простору та надання доступу до інфор-
мації, що знаходиться у розпорядженні держави з відпо-
відними легітимними обмеженнями. Виходячи з цього, 
розуміємо, що право на інформацію не є абсолютним, а 
за  своїм  характером  та  змістом  правомочностей  є  від-
носним.

Дискусійним  є  й  питання  упорядкування  права 
на  інформації  за  соціальним  статусом,  а  саме:  права 
людини, що належать суб’єкту від народження та права 
громадянина,  які  надаються,  гарантуються  та  охороня-
ються державою, до якої належить особа. Права людини 
і права громадянина є тісно взаємозалежними, однак не 
тотожними поняттями. Адже  громадянин – це  людина, 
яка  законом  визнається  юридично  належною  цій  дер-
жаві.  І  якщо  права  людини  закріплені  в  міжнародно-
правових  актах,  то  права  громадянина  –  у  конституції 
певної держави.

З огляду на виклад конституційних положень частини 
другої статті 34 Основного Закону України право вільно, 
на свій вибір, збирати, зберігати, використовувати і поши-
рювати  інформацію  усно,  письмово  або  в  інший  спосіб 
належить кожному.
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Висновки. Підсумовуючи  вищевикладене,  ми  дохо-
димо висновку, що у питанні класифікації та систематизації  
конституційного права людини і громадянина на інформа-
цію правовою наукою й досі не вироблено єдиного, уніфі-
кованого  погляду.  Класичні  юридичні  підходи  та  моделі 
з  огляду  на  стрімкий  розвиток  сучасних  інформаційно-
комунікаційних  технологій  та  посилення  солідаризуючої 

ролі  держави  у  побудові  громадянського  суспільства  сьо-
годні не в змозі охопити динаміку розвитку права на інфор-
мацію, тому вимагають від наукової спільноти нових напра-
цювань  та  обговорень.  Разом  із  тим  незмінним,  на  нашу 
думку,  залишається  розуміння  права  на  інформацію  як 
одного із основоположних (природних) прав людини і гро-
мадянина, що визначає її конституційно-правовий статус.
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Незважаючи на проголошення на рівні Конституції України принципу пріоритетності прав людини, системні порушення прав людини 
в Україні все ж мають місце. Про це свідчить статистика рішень Європейського суду з прав людини, в яких Україну визнано порушником 
прав, гарантованих Конвенцією про захист прав і свобод людини і основоположних свобод, позиція України в міжнародних рейтингах, 
що стосуються прав і свобод людини, звіти міжнародних організацій. Це, своєю чергою, ілюструє необхідність пошуку більш ефективних 
механізмів захисту державою конституційних прав і свобод людини. 

На думку автора, саме дослідження складових елементів механізму захисту конституційних прав людини дасть змогу з’ясувати 
сутність такого механізму, виокремити його характерні ознаки, що є надзвичайно важливим із точки зору пошуку найбільш оптимальних 
шляхів його вдосконалення.

Таким чином, у статті досліджено сутність механізму захисту конституційних прав і свобод людини через призму його структурних елемен-
тів. Запропоновано авторське визначення поняття «механізм захисту конституційних прав і свобод людини», зокрема як сукупності взаємо-
пов’язаних процесів, елементів, а також зв’язків між ними, які виконують функцію реагування на порушення конституційних прав і свобод.

Стаття містить критичний аналіз підходів, що склалися в науці конституційного права, до розуміння структури механізму захисту 
конституційних прав і свобод людини. Висвітлюється бачення автора щодо структурних складників такого механізму. 

Автором запропоновано виокремити такі структурні елементи механізму захисту конституційних прав і свобод людини: суб’єкти, 
гарантії прав людини, відповідальність за їх порушення, норми матеріального та процесуального права. 

У висновках автор вказує на особливості функціонування механізму захисту конституційних прав на національному, регіональному та 
міжнародному рівнях, а також розглядає матеріально- та процесуально-правові аспекти функціонування системи захисту прав людини. 

За результатами дослідження наголошено на необхідності розробки найбільш оптимальних шляхів вдосконалення механізму захис-
ту конституційних прав через аналіз його складових елементів. 

Ключові слова: конституційні права людини, соціальний механізм, структура механізму захисту, захист конституційних прав, між-
народні стандарти, пріоритетність прав людини, гарантії прав і свобод.

Despite the proclamation in the Constitution of Ukraine of the principle of human rights priority, systemic human rights violations in Ukraine 
still occur. It is shown by the statistics of the European Court of Human Rights judgments in which Ukraine was found having violated the rights 
guaranteed by the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, Ukraine’s position in international rankings 
concerning human rights and freedoms and reports of international organizations as well. This, in turn, illustrates the need to find more effective 
mechanisms for the protection of constitutional rights and freedoms by the state.

According to the author, the study of the constituent elements of the mechanism for the protection of constitutional human rights will allow 
to find out the essence of such a mechanism, to distinguish its characteristic features, which is extremely important in terms of finding the best 
ways to improve it.

The article examines the essence of the mechanism for protection of constitutional rights and freedoms through the lens of its structural 
elements. The author defines the concept of the “mechanism for the protection of constitutional rights and freedoms”, in particular as a set of 
interrelated processes, elements, as well as links between them, which act as a response to violations of constitutional rights and freedoms. 

The article provides a critical analysis of the approaches developed in the science of constitutional law to understanding the structure of the mechanism 
for the protection of constitutional rights and freedoms and highlights the author’s vision on the structural components of such a mechanism. 

The author proposes to distinguish the following structural elements of the mechanism for protection of constitutional rights and freedoms: 
subjects, guarantees of human rights, responsibility for human rights violation, rules of substantive and procedural law. To conclude, the author 
points out the peculiarities of the functioning of the mechanism for protection of constitutional rights at the national, regional and international 
levels, as well as examines the substantive and procedural aspects of the functioning of the human rights protection system. 

According to the results of the research, the analysis of constituent elements of the mechanism for constituional rights protection is crucial to 
develop the most optimal ways for its improvement.

Key words: constitutional human rights, social mechanism, structure of the protection mechanism, protection of constitutional rights, 
international standards, human rights priority, guarantees of human rights.

Постановка проблеми. Питання про те, яким чином 
найкраще  реалізувати  правозахисну,  правоутверджу-
вальну і правозабезпечувальну функції держави не втра-
чає  своєї  актуальності  з  часу  прийняття  ключових між-
народних документів  у  сфері  прав  людини1. Положення 
цих  документів  органічно  знайшли  своє  відображення 
в конституції майже кожної держави. Так,  ст.  3 Консти-
туції України  визначає, що  людина,  її життя  і  здоров’я, 
честь  і  гідність,  недоторканність  і  безпека  визнаються 

в Україні найвищою соціальною цінністю, а права і сво-
боди людини та їх гарантії визначають зміст і спрямова-
ність діяльності держави. Крім того, держава відповідає 
перед людиною за свою діяльність, а утвердження і забез-
печення  прав  і  свобод  людини  є  головним  обов’язком 
держави  [4].  Однак,  незважаючи  на  проголошення  на 
рівні Конституції принципу пріоритетності прав людини, 
системні порушення прав людини в Україні все ж мають 
місце. Про це свідчить статистика рішень Європейського 
суду з прав людини, в яких Україну визнано порушником 
прав,  гарантованих  Конвенцією  про  захист  прав  і  сво-
бод людини й основоположних свобод, позиція України 
в міжнародних рейтингах, що стосуються прав  і  свобод 
людини, звіти міжнародних організацій2. Це, своєю чер-
гою,  ілюструє  необхідність  пошуку  більш  ефективних 
механізмів захисту державою конституційних прав і сво-
бод людини. Водночас дослідження складових елементів 

1 Див. Статут Організації Об’єднаних Націй, Загальна декларація прав людини, 
Міжнародний пакт про громадянські і політичні права, Міжнародний пакт про 
соціальні, економічні та культурні права, Конвенція про захист прав людини і 
основоположних свобод. 
2 Див. наприклад, Індекс верховенства права, Індекс демократії (DEMOCRACY 
INDEX),  Рейтинг  свобода  в  мережі,  Загальний  рейтинг  свободи  (Aggregate 
Freedom  Score),  звіти  Моніторингової  Місії  ООН  з  прав  людини  в  Україні, 
Управління Верховного Комісара ООН з прав людини 
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механізму  захисту  конституційних  прав  людини  дасть 
змогу  з’ясувати  сутність  такого  механізму,  виокремити 
його  характерні  ознаки, що  є  надзвичайно  важливим  із 
точки  зору  пошуку  найбільш  оптимальних шляхів  його 
вдосконалення.

Стан опрацювання проблематики. Загальнотеоретичні 
питання сутності механізму як правової категорії досліджені 
в  роботах  М.  Баймуратова,  М.  Козюбри,  Л.  Летнянчина, 
З. Лунь, О. Радченка, В. Речицького, Ю. Тодики, К. Шунді-
кова, Т.  Заворотченко, В. Кавун, В. Погорілка, М. Рогозіна, 
О. Скакун, Г. Стадник, П. Рабиновича. Визначення складни-
ків механізму захисту  і  забезпечення прав  і свобод людини 
знайшло своє відображення в роботах О. Кочури, О. Скакун, 
О. Васильченко, О. Данильяна, О. Сніжка, М. Орзіха, О. Нали-
вайка, В. Веклича, О. Огородника. Однак досі в теорії кон-
ституційного права немає  єдиного підходу щодо розуміння 
механізму  захисту  конституційних  прав  і  свобод  та  його 
складників,  а  ті  підходи,  які  мають  місце,  або  не  повною 
мірою відображають сутність цього поняття, або ж не мають 
прикладного значення та не вирішують проблеми вдоскона-
лення захисту прав людини.

У  зв’язку  з  викладеним метою статі є  аналіз  різних 
тлумачень механізму захисту конституційних прав  і сво-
бод та розробка моделі механізму захисту конституційних 
прав крізь призму його складників.

Виклад основного матеріалу. Термін  «механізм» 
виник  у  науці  в  XVII  столітті  і  походить  від  грецьких 
та  латинських  термінів  «машина».  Згодом  ідея  меха-
нізму  перетворювалася  багато  разів,  щоб  адаптуватися 
до  розуміння  основних  причинно-наслідкових  зв’язків 
у світі  [18]. Поняття механізму спершу було притаманне 
фізичним  та  математичним  наукам,  а  вже  згодом  (при-
близно у XVIII столітті) стало використовуватися в межах 
соціальних наук. 

Найбільш  усталеним  нині  є  розуміння  механізму  як 
пристрою, що передає  або перетворює рух;  внутрішньої 
будови,  системи чого-небудь  або ж  як  сукупності  станів 
і  процесів,  з  яких  складається  певне  фізичне,  хімічне 
та  ін.  явище  [15]. Як  видно навіть  із  самого  тлумачення 
цього  поняття,  однією  з  ознак механізму  є  його  систем-
ний характер. Власне будь-який механізм є високооргані-
зованою, цілісною, єдиною системою, що має внутрішню 
структуру та складається із взаємоузгоджених та взаємо-
пов’язаних елементів. 

Так,  на  думку  О.В.  Радченко,  механізму  як  певному 
явищу обов’язково притаманні  такі  ознаки:  є  продуктом 
організованої діяльності; має мету або функцію; містить 
послідовність  дій,  певний  вид  руху;  передбачає  пере-
важно  однобічний  вплив  із  чітко  визначеним  вектором 
впливу; має суб’єкт  і об’єкт; характеризується жорстким 
взаємозв’язком,  усталеністю  процесу,  правил  взаємодії; 
його  функціонування  в  ідеалі  націлене  на  автоматизм; 
його побудова має структурно-функціональний характер; 
має ознаки відкритої або закритої системи [12].

Щоб  зрозуміти  сутність  механізму  захисту  прав 
людини,  також  варто  з’ясувати,  який  зміст  має  поняття 
власне  захисту.  Зокрема,  захищати  означає  обороняти, 
охороняти  кого-,  що-небудь  від  нападу,  замаху,  удару, 
ворожих,  небезпечних  та  інших  дій,  пильно  стежити  за 
недоторканністю чого-небудь  і  багато  робити  для  цього, 
боронити,  обстоювати  погляди,  права,  інтереси,  честь 
кого-небудь [16]. Водночас захист прав людини має місце 
в разі  їх порушення. Під захистом (прав) варто розуміти 
цілісну систему правових форм, заходів та засобів, взаємо-
дія яких націлена на утвердження або відновлення пору-
шених прав і свобод людини і громадянина [5].

Таким чином, механізм  захисту  конституційних прав 
і свобод можна визначити як сукупність взаємопов’язаних 
процесів, елементів, а також зв’язків між ними, які вико-
нують функцію реагування на порушення конституційних 
прав і свобод. 

Щодо  структурних  елементів механізму  захисту кон-
ституційних прав і свобод думки науковців різняться. 

О.Ф. Скакун пропонує механізм захисту розглядати як 
підсистему  механізму  соціально-правового  забезпечення 
прав і свобод людини, що включає засоби, спрямовані на 
відновлення  прав,  порушених  внаслідок  протиправних 
дій,  а  також притягнення до  відповідальності  особи, що 
вчинила правопорушення [14].

О.Г. Данильян розглядає механізм захисту прав і сво-
бод  людини  як  систему  певних  соціальних  інститутів, 
правових норм,  засобів  захисту  (судових,  адміністратив-
них,  цивільно-правових,  кримінально-правових  тощо), 
що забезпечують найбільш повний та ефективний захист 
прав і свобод людини і громадянина [2].

На  думку  О.О.  Сніжка,  конституційний  механізм 
захисту прав  і  свобод  є  певною системою органів,  засо-
бів, закріплених у Конституції, що забезпечують найбільш 
повний та ефективний захист прав і свобод людини і гро-
мадянина.  Серед  них:  1)  наявність  системи  державних 
органів  і  засобів,  за  допомогою яких кожен може  захис-
тити свої права і свободи; 2) діяльність зазначених орга-
нів, яка спрямована на дотримання та захист прав і свобод 
особистості; 3) правова регламентація захисту, законодав-
чої бази, правових принципів захисту і міжнародно-право-
вих норм, на яких заснований конституційний захист прав 
і свобод особистості [17, с. 74−75]. 

О.І.  Наливайко  пропонує  таку  структуру  механізму 
захисту  прав  і  свобод  людини  і  громадянина:  право  на 
захист; форми захисту; примусові засоби захисту (заходи 
захисту та заходи відповідальності) [8, с. 11].

Б.Л.  Желєзнов  у  механізмі  захисту  прав  і  свобод 
людини  виокремлює:  відповідні  норми  конституційного, 
адміністративного, кримінального, цивільного, трудового, 
сімейного,  екологічного  права  та  інших  його  галузей; 
врегульовані нормами права суспільні відносини у сфері 
державного  захисту прав  і  свобод;  гарантії прав людини 
і громадянина [3, с. 28].

На думку М.П. Орзіха, у структурі механізму захисту 
прав і свобод доцільно окремо виділити нормативні (пере-
дусім матеріально-правові), процесуальні та інституційні 
форми та засоби захисту [10, с. 72]. 

О.О. Кочура пропонує розділити конституційно-право-
вий механізм захисту прав і свобод людини і громадянина 
на  такі  складники,  що  діють  на  міжнародному  та  вну-
трішньодержавному рівнях: нормативна складова частина 
(система правових норм);  інституційна складова частина 
(система відповідних органів, інститутів, завданням яких 
є  захист  прав  і  свобод);  процесуальна  складова  частина 
(відповідна діяльність цих інститутів) [5, с. 50].

М.П.  Рагозін,  розглядаючи  механізм  захисту  прав 
людини, серед його елементів виокремлює систему орга-
нів,  які  захищають  і  гарантують  права  людини:  Верхо-
вна  Рада  України;  Президент  України;  Кабінет  Міні-
стрів; центральні та місцеві органи державної виконавчої 
влади; органи місцевого самоврядування; органи міліції; 
служба  безпеки;  прокуратура;  суд  [11].  З  такою  думкою  
М.П. Рагозіна погоджується й О.Г. Огородник, проте він до 
механізму захисту прав зараховує ще й громадські органі-
зації, правові та нормативні акти, які покликані захищати 
права людини [9]. 

В.О.  Веклич  пропонує  до  основних  елементів  меха-
нізму  захисту  прав  людини  зараховувати  міжнародні 
акти з прав людини та національне законодавство, інсти-
туційно-процедурні  державні  механізми  забезпечення 
своєчасного  гарантування  та  здійснення  прав  і  свобод 
людини  і  громадянина,  інституційно-процедурні  дер-
жавні механізми регулювання і забезпечення безконфлік-
тного користування і використання прав і свобод людини 
і  громадянина в  інтересах  задоволення взаємно необхід-
них,  корисних  і  законно-справедливих  потреб  індиві-
дів,  суспільства  і  держави,  системи  загальновизнаних,  
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гуманістично  утверджуючих  правових  орієнтирів  і  цін-
ностей, які визначають взаємовідносини держави з люди-
ною і громадянином і слугують відправним пунктом для 
виконання всіх її функцій [1, с. 10].

На  думку  М.Д.  Савенко,  основу  механізму  захисту 
прав  і  свобод  людини  і  громадянина  становлять  правові 
принципи,  норми  (юридичні  гарантії),  а  також  умови 
і вимоги діяльності органів влади, органів місцевого само-
врядування, їх посадових осіб, громадян, які в сукупності 
забезпечують дотримання, реалізацію і захист прав та сво-
бод громадян. Є думка, що це система взаємопов’язаних 
конституційних  норм,  які  закріплюють  основні  права 
та свободи громадян і встановлюють гарантії їх реалізації, 
а також система органів державної влади, місцевого само-
врядування, інших інституцій держави, які забезпечують, 
охороняють і захищають основні права та свободи грома-
дян [13, с. 74].

Як зауважує О.В. Лаврінович, складниками структур-
них  елементів  державно-правового  механізму  захисту 
прав і свобод людини є механізм реалізації, норми права, 
функціональним  призначенням  яких  є  регулювання  сус-
пільних  відносин,  механізм  охорони,  механізм  захисту, 
механізм відновлення [6].

Елементами  механізму  називають  також  суспільні 
норми,  суспільну  думку,  гарантії  −  загальні,  спеціальні 
(юридичні) організаційні, правомірну діяльність суб’єктів 
прав  людини  і  громадянина,  відповідальність,  контроль 
[7, с. 6].

На наш погляд, структура механізму захисту конститу-
ційних прав і свобод може виглядати таким чином.

По-перше,  ми  поділяємо  думку  тих  науковців,  які 
пропонують  розглядати  механізм  захисту  прав  людини 
в  контексті  «рівнів»,  у межах  яких  він функціонує.  Так, 
доцільним видається виокремити національний (у межах 
держави),  регіональний (у межах регіональних систем 
захисту прав людини: Європейська (система Ради Європи 
та Європейського Союзу), Американська, Африканська 
тощо) та міжнародний (система ООН, інших міжнарод-
них організацій) рівні функціонування механізму захисту 
конституційних прав людини. Кожен із цих рівнів має свої 
особливості та характеризується різними складниками. 

По-друге, механізм захисту конституційних прав і сво-
бод  людини  має  два  взаємозалежні  аспекти:  матеріаль-
ний  (норми права,  на  основі  яких механізм функціонує) 
та  процесуальний  (власне  процедура  функціонування 
механізму). Перший аспект дає відповідь на питання, що 
саме та за яких умов має бути здійснено в разі порушення 
конституційного  права,  другий  (процесуальний)  аспект 
описує, яким чином має бути здійснено реагування у разі 
порушення конституційного права. Важливо, щоб обидва 
ці аспекти були визначеними, особливо у процесі розробки 
нормативно-правових актів, якими запроваджуються нові 
механізми захисту конституційних прав і свобод.

По-третє, в межах механізму захисту конституційних 
прав є як мінімум 3 суб’єкти: суб’єкт, конституційне право 
якого порушено; суб’єкт, який порушив відповідне право; 
суб’єкт  реагування.  Суб’єкт  реагування  на  порушення 
має бути наділений відповідними повноваженнями, мати 
у  своєму  розпорядженні  ресурси  для  здійснення  функ-
ції захисту та діяти в межах чітко визначеної процедури. 
Окрім  того,  для  суб’єкта,  наділеного  конституційними 
правами,  необхідно  забезпечити  відповідні  інструменти 

звернення до суб’єкта реагування та поінформованість про 
порядок використання таких інструментів, а для суб’єкта 
реагування – інструменти припинення порушення, віднов-
лення  права  та  притягнення  порушника  до  відповідаль-
ності.  Складниками  механізму  захисту  конституційного 
права також варто визначити гарантії конституційних прав 
і свобод (нормативні та інституційні) та відповідальність 
за порушення конституційного права. 

По-четверте,  чітке  розуміння  усіх  складників  меха-
нізму захисту конституційних прав необхідне, щоб забез-
печувати  ефективне  регулювання  конституційних  прав. 
Саме по собі закріплення права не є достатнім – важливо, 
щоб існували механізми захисту на випадок, якщо право 
порушується. При цьому кожну із зазначених вище скла-
дових  частин  механізму  захисту  конституційного  права 
варто враховувати, оскільки якщо навіть однієї складової 
частини не вистачатиме, механізм не буде працювати та, 
відповідно, виконувати визначену функцію.

Висновки. Тривала  наявність  системних  проблем 
у сфері прав людини зумовлює необхідність пошуку більш 
ефективних механізмів захисту державою конституційних 
прав і свобод людини. Водночас розробка найбільш опти-
мальних шляхів вдосконалення механізму захисту консти-
туційних прав  і свобод можлива через дослідження його 
складових елементів. 

Однією з ознак механізму є його системний характер, 
що свідчить про те, що механізм є високоорганізованою, 
цілісною, єдиною системою. Ця система має внутрішню 
структуру та складається із взаємоузгоджених та взаємо-
пов’язаних  елементів.  Своєю  чергою,  механізм  захисту 
конституційних  прав  і  свобод  пропонуємо  визначити  як 
сукупність взаємопов’язаних процесів, елементів, а також 
зв’язків між ними, які виконують функцію реагування на 
порушення конституційних прав і свобод. 

Зважаючи на те, що думки науковців стосовно струк-
турних елементів механізму захисту конституційних прав 
і  свобод  різняться,  пропонуємо  власне  бачення  струк-
тури  вищезгаданого  механізму.  Елементами  механізму 
захисту  конституційних  прав  і  свобод  доцільно  визна-
чити:  суб’єктний склад  (суб’єкт,  конституційне  право 
якого порушено; суб’єкт, який порушив відповідне право 
та суб’єкт реагування), який має відповідати визначеним 
критеріям  (суб’єкт  реагування  на  порушення  має  бути 
наділений відповідними повноваженнями, мати у своєму 
розпорядженні  ресурси  для  здійснення  функції  захисту 
та діяти в межах чітко визначеної процедури; для суб’єкта, 
наділеного конституційними правами, необхідно забезпе-
чити  відповідні  інструменти  звернення  до  суб’єкта  реа-
гування  та  поінформованість  про  порядок  використання 
таких  інструментів,  а  для  суб’єкта  реагування  –  інстру-
менти припинення порушення, відновлення права та при-
тягнення  порушника  до  відповідальності),  гарантії кон-
ституційних прав і свобод  (нормативні  та  інституційні), 
відповідальність за порушення конституційного права, 
норми матеріального та процесуального права. 

Окрім  того,  механізм  захисту  конституційних  прав 
функціонує  на  національному (в  межах  держави),  регі-
ональному  (в  межах  регіональних  систем  захисту  прав 
людини: Європейська (система Ради Європи та Європей-
ського  Союзу),  Міжамериканська,  Африканська  тощо) 
та  міжнародному  (система  ООН,  інших  міжнародних 
організацій) рівнях.
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У статті розглянуто підходи зарубіжних та українських науковців щодо поділу прав людини на три покоління та введення в науковий 
обіг категорії «четверте покоління прав людини». Встановлено, що ініціатива введення в науковий обіг указаної пропозиції, як і норма-
тивно-правове закріплення прав людини, які визначаються як такі, що належать до четвертого покоління прав людини, на внутрішньо-
державному та міжнародному рівні неоднозначно сприймаються представниками різних націй. 

Наголошується на тому, що права людини – комплекс природних і непорушних свобод і юридичних можливостей, зумовлених фак-
том існування людини в суспільстві. Правничою наукою визнано існування трьох поколінь прав людини, поява кожного з яких була 
зумовлена необхідністю задоволення потреб, що виникали в процесі розвитку людства. Однак у наш час можна стверджувати, що від-
бувається становлення кардинально нового покоління прав людини, поява якого пов’язана з технічним прогресом людства. Його видо-
ву диференціацію нині, яка, на нашу думку, в подальшому може бути розширена, становлять дві основні категорії прав: права у сфері 
цифрових технологій і соматичні права. 

Права четвертого покоління є категорією прав, яка неоднозначно сприймається суспільством різних країн. Не сформованою стосов-
но них є і міжнародно-правова позиція багатьох суб’єктів міжнародного права. Значна кількість таких прав відкрито критикується як із 
боку релігії, так і з боку моралі.

Водночас, незважаючи на наукові дискусії, що тривають стосовно формування четвертого покоління прав людини, варто визнати 
реальне існування прав людини, належність яких до четвертого покоління прав людини обґрунтовують учені з різних країн, серед них: 
право на смерть, право людини на розпоряджання органами та тканинами свого організму, сексуальні права людини, репродуктивні 
права людини, право на зміну статі, інформаційні права. 

Четверте покоління прав людини перебуває на етапі свого становлення, а тому запропоновані вченими підходи до класифікації його 
прав, побудовані на основі вичерпних переліків, не можуть повною мірою відобразити його реальний стан. При цьому важливо наголо-
сити на тому, що лише доктринального обговорення тематики прав людини четвертого покоління недостатньо. Тому вже давно назріла 
необхідність перейти від формату їх наукового обговорення до фундаментального, комплексного аналізу конкретних прав людини чет-
вертого покоління на міжнародно-правовому рівні з урахуванням наслідків, до яких може привести їх введення або відмова від їх визна-
ння та реалізації.

Ключові слова: права людини, покоління прав людини, права у сфері цифрових технологій, соматичні права, Всесвітня організація 
охорони здоров’я.

The article examines the approaches of foreign and Ukrainian scientists to the division of human rights into three generations and the 
application into the scientific turnover of the category «fourth generation of human rights». It has been established that the initiative to put into 
practice the said proposal, as well as legislative consolidation of human rights, which are defined as belonging to the fourth generation of human 
rights, at national and international levels, are ambiguously perceived by representatives of different nations.

It is emphasized, that human rights – complex of natural and indestructible freedoms and legal possibilities, due to the fact of human 
existence in society. Law science acknowledge the existence of three generations of human rights each of which was resulted from the need to 
meet needs, that arose in the course of human evolving. Nowadays we can say that a radically new generation of human rights is emerging. Its 
appearance is related to the technological progress of humanity. 

The rights of the fourth generation are a category of rights that is ambiguously perceived by society in different countries. A large number of 
such rights are criticized both by religion and by morality.

At the same time, notwithstanding the ongoing scientific debate on the formation of the fourth generation of human rights, it is necessary to 
acknowledge the real existence of human rights, they include: the right to die, the human right to dispose of the organs and tissues of his body, 
sexual human rights, reproductive human rights, the right to change sex, digital rights.

The fourth generation of human rights is in its formation, and therefore the scientists’ proposed approaches to the classification of human 
rights based on exhaustive lists cannot fully reflect its real state. In our opinion, the list of human rights of the fourth generation, at the present 
stage of its formation, should includes digital rights and somatic rights. It is important to emphasize that the doctrinal discussion of issues of the 
fourth generation of human rights is not enough. Therefore, there is a need to move from the format of their scientific discussion to a fundamental, 
comprehensive analysis of specific human rights of the fourth generation at the international level, taking into account the consequences that their 
introduction or refusal to recognize and implement may result.

Key words: Human Rights, the generation of human rights, digital rights, somatic rights.

Постановка проблеми.  Незважаючи  на  активне 
наукове  обговорення  протягом  ХХ  ст.,  на  початку  ХХІ 
ст. тематика прав людини продовжує привертати до себе 
увагу  представників  правової  доктрини  різних  народів. 
Предметом  їхніх  наукових  досліджень  стають  як  теоре-
тичні, так і практичні аспекти галузі прав людини, серед 
яких  і  питання  класифікації  прав  людини,  зокрема  їх 
поділу на кілька поколінь. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій у цій сфері 
дає змогу дійти висновку, що здебільшого вчені визнають 
існування трьох поколінь прав людини, характеризуючи їх 
наведеним нижче чином. 

Перше  покоління  прав  людини  (XVII  –  XVIII  ст.) 
є  основою  індивідуальної  свободи.  Його  формування 
було зумовлено, по-перше, потребою забезпечити захист 
людини  від  державної  сваволі  та,  по-друге,  гарантувати 
формальну  рівність  людей  перед  законом  та  судом.  До 
переліку  основних  прав  першого  покоління  належать 
право на життя, право на свободу, право власності та  ін. 
Друге покоління прав людини (перша пол. XX ст.) – комп-
лекс соціальних, економічних, культурних прав, що були 
вироблені в процесі боротьби за підвищення рівня благо-
устрою,  боротьби  із  соціальною  нерівністю.  Прикладом 
основних прав другого покоління є: право на працю й усі 
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пов’язані з ним гарантії, право на користування культур-
ною спадщиною, право на достатній рівень життя  та  ін. 
Третє покоління прав людини (друга пол. XX ст.) – комп-
лекс  так  званих  колективних  прав,  тобто  прав  народів, 
націй  та  ін.,  а  також  права  вразливих  груп  населення 
(жінки, біженці, діти). Становлення цього покоління прав 
пов’язане з появою та діяльністю національно-визвольних 
рухів у межах окремих країн, а також із поглибленням сві-
тових проблем, що загострились у другій половині ХХ ст., 
зокрема після завершення Другої світової війни. До пере-
ліку  основних  прав  третього  покоління  належать:  право 
нації на самовизначення, право на мир тощо. 

Однак  окремі  учені,  число  яких  щороку  збільшу-
ється,  наполягають  на  тому,  що  на  межі  ХХ  –  ХХІ  ст. 
у  галузі  прав  людини  з’явилися  нові  види  прав,  які  не 
можна зарахувати до жодного зі згаданих вище поколінь 
прав  людини.  У  зв’язку  з  цим,  на  їх  переконання,  такі 
права людини доречно зарахувати до нового, четвертого, 
покоління прав  людини. Появу  останнього науковці  зде-
більшого  пов’язують  із  розвитком  технічного  прогресу 
людства,  зокрема  біології,  генетики,  медицини,  хімії, 
сфери  інформаційних  технологій  тощо.  Водночас  варто 
зауважити, що дійти єдності стосовно того, які саме права 
людини варто зараховувати до четвертого їх покоління, а 
які з них є похідними від інших видів прав, представникам 
правової доктрини поки що не вдається.

З огляду на зазначене вище метою статті є висвітлення 
підходів учених щодо бачення видів прав людини четвер-
того покоління та винесення на обговорення авторського 
бачення їх типології.

Виклад основного матеріалу. Наукова  дискусія  сто-
совно  виникнення  четвертого  покоління  прав  людини 
та формування вичерпного переліку його прав триває вже 
не один рік. Однак про досягнення її учасниками порозу-
міння, як і про наближення до вироблення єдиної узгодже-
ної позиції стосовно багатьох питань, що обговорюються, 
говорити  ще  рано.  Одним  із  таких  дискусійних  питань 
є  питання  визначення  видів  прав  людини,  які,  на  думку 
вчених, варто зараховувати до прав четвертого покоління. 

Так, М.А.  Лаврік  стверджує,  що  правами  четвертого 
покоління  є  так  звані  соматичні,  або  біологічні,  права 
людини,  серед  яких:  право  на  смерть,  право  людини  на 
розпоряджання  органами  та  тканинами  свого  організму 
та на їх трансплантацію, сексуальні права людини, репро-
дуктивні  права  людини  (право  на  штучне  запліднення, 
право на аборти, право на стерилізацію, право на контр-
ацепцію), право на зміну статі [1, с. 22].

А.Б.  Венгеров  визначає  права  четвертого  покоління 
як права усього людства загалом  і  зараховує до них такі 
права: право на мир, екологічні, інформаційні права, право 
на ядерну безпеку, космос та ін. [2, с. 307].

На  думку М.П. Авдеєнкової  та Ю.А. Дмітрієва,  пра-
вом, що має  бути  визнане  правом четвертого  покоління, 
є право на фізичну свободу [3, с. 21].

Натомість  Г.Б.  Романовський  вважає,  що  основним 
правом,  що  має  визначати  вектор  розвитку  четвертого 
покоління прав людини, має бути право на смерть у різних 
його проявах (самогубство, евтаназія, тощо) [4, с. 233].

На  думку Ю.А.  Дмитрієва,  до  четвертого  покоління 
прав людини варто зараховувати лише інформаційні права 
та технології [5, с. 125].

На  нашу  думку,  різноманітність  доктринальних  під-
ходів  до  розуміння  прав  людини  четвертого  покоління 
є свідченням їх актуальності на сучасному етапі розвитку 
людства.  Водночас  вузьке  тлумачення  прав  людини  чет-
вертого покоління шляхом їх ототожнення лише з одним 
із видів прав людини є дискусійним. Адже четверте поко-
ління прав людини перебуває на етапі свого становлення 
і тому ще не набуло свого остаточного вигляду. 

З  огляду  на  зазначене  вище  вважаємо,  що  вичерп-
ного переліку прав людини четвертого покоління до того 

моменту,  поки  вони  не  будуть  визначені  державами  за 
допомогою загальновизнаних форм міжнародного права, 
поки що не сформовано. Як один із варіантів первинного 
формування  такого  переліку  можна  запропонувати  вва-
жати правами людини четвертого покоління права у сфері 
цифрових технологій і соматичні права. Зупинимось на їх 
характеристиці більш детально.

Права  людини  у  сфері  цифрових  технологій  призна-
чені  забезпечити  вільний  доступ  до  використання,  ство-
рення і публікації цифрових творів, а також доступ і вико-
ристання  комп’ютерів  та  інших  електронних  пристроїв 
і комунікаційних мереж, зокрема до мережі Інтернет. Най-
відомішими  серед  них  є:  право  доступу  до  електронної 
мережі;  право  на  використання  віртуальної  реальності; 
право вільно спілкуватися і висловлювати думки в інтер-
неті; право на приватність персональних даних та ін. 

Зауважимо,  що  впровадження  прав  людини  у  сфері 
цифрових  технологій  (інколи  їх ще  називають  «цифрові 
права») потребує від держав додаткових зусиль, спрямо-
ваних на розв’язання різних проблемних питань. Одним 
із  них  є  питання  забезпечення  права  на  вільний  доступ 
до  інтернету  та  реалізації  можливостей,  що  витікають 
із  нього.  Так,  за  інформацією  Міжнародного  агентства  
«We are social», станом на 2018 р. мережею Інтернет корис-
тувалися лише 58% українців. Через такий низький відсо-
ток користувачів виникає свого роду цифрова дискриміна-
ція. Адже в той час, як одні громадяни отримують спектр 
можливостей у сфері цифрових технологій, зокрема, замов-
ляти  та  використовувати  електронні  квитки,  отримувати 
місця  в  онлайн-чергах,  підтримувати  петиції  тощо,  інші 
громадяни  цієї  змоги  повністю позбавлені.  Таким  чином, 
введення права вільного доступу до мережі Інтернет потре-
бує від держав забезпечення однакового рівня доступу до 
мережі для усіх осіб, що перебувають у межах її території 
(у Норвегії 97% громадян мають доступ до мережі) [6].

Інша  серйозна  проблема,  з  якою  зіштовхується  сус-
пільство  із  введенням  цього  спектру  прав,  –  відсутність 
універсального,  надійного  способу  захистити  і  зберегти 
в таємниці приватні дані, а тотальне оцифровування усіх 
сфер  суспільного життя  лише  підвищує  ризик  кібератак 
та посягань на недоторканість приватного життя.

Окрім того, переведення інформації в цифровий фор-
мат  загрожує  встановленням  державою  цифрової  дикта-
тури  і  повного  контролю  над  даними  громадян  та  їхнім 
особистісним  життям.  Так,  у  Китаї  держава  відстежує 
будь-яке  переміщення  особи,  її  дії  в  інтернеті,  будь-яку 
її участь у товарно-грошових відносинах, оскільки осно-
вним  платіжним  засобом  є  офіційна  електронна  валюта 
держави. 

Також, говорячи про цифрові права, не можна не вра-
ховувати  недосконалість  техніки  та  постійну  небезпеку 
втратити інформацію через віруси, баги, перебої у роботі 
техніки  та  інші  непередбачувані  обставини,  що  можуть 
привести до втрати персональних даних та інших небажа-
них наслідків.

Спектр цифрових прав включає в себе й права,  існу-
вання  котрих  є  проблемним  із  точки  зору  моралі.  Так, 
є загроза, що за умови введення права на життя у вірту-
альній реальності буде створена можливість для людини 
повністю припинити життя в матеріальному світі, що супе-
речить основним моральним нормам людства та керівним 
принципам, на яких базується право.

До особливостей прав у  сфері цифрових технологій 
можна зарахувати також те, що доступ до них може бути 
обмежено. При  цьому  робити  це  може  як  держава,  так 
і  звичайні  надавачі  цифрових  послуг  (наприклад,  про-
вайдер). 

Друга  група  прав, що  становлять  права  людини  чет-
вертого покоління, – це так звані «соматичні права», під 
якими частіше за все пропонується розуміти можливості 
людини вільно розпоряджатися власним тілом. 
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Однозначно визнаного представниками правової док-
трини  переліку  таких  прав  не  вироблено.  Однак  прове-
дене узагальнення поглядів учених стосовно видів прав, 
що належать до групи соматичних прав людини, дає змогу 
виділити такі найчастіше згадувані права: право на зміну 
статі; право на трансплантацію органів; право на клону-
вання; право на штучне запліднення; право на сурогатне 
материнство; право на генну модифікацію; право на евта-
назію; право на здійснення аборту та ін.

Зазначимо, що,  на  відміну  від  цифрових  прав,  сома-
тичні права активно обговорюються на рівні академічних 
і  політичних  дискусій.  Їх  реалізація  на  практиці  є  про-
блематичною через те, що більшість цих прав суперечить 
нормам моралі і релігії, а суспільство не здатне передба-
чити, як  їх введення вплине на майбутні покоління та  їх 
розвиток [6].

Суперечності  з  приводу  впровадження  соматичних 
прав виникають і на міжнародній арені, коли одні держави 
підтримають практику введення тих чи інших прав, інші – 
відверто засуджують. Так, наприклад, якщо у Великобри-
танії існує дозвіл на сурогатне материнство, то у Франції 
введення  такого  права  суперечило  б  закону  про  усинов-
лення та невідчужуваність людського тіла. 

Одним із видів соматичних прав,  із приводу якого вже 
тривалий  час  відбувається  суспільна  та  наукова  дискусія, 
є  право  людини  на  смерть.  З  одного  боку,  конституційно 
закріпленим є право людини на життя, з чого логічно випли-
ває,  що  людина  має  змогу  відмовитися  від  користування 
цим правом, тобто мати право на припинення життя – право 
на  смерть.  З  іншого  ж  боку,  смерть,  як  явище  неминуче 
для  будь-якого  біологічного  виду,  юридичного  захисту  не 
потребує, а закріплення такого права вступало б у колізію 
з положеннями, що життя людини  є найбільшою соціаль-
ною  цінністю  держави.  Поза  правовою  сферою  це  право 
засуджується з позиції моралі та релігії, адже людське життя 
з точки зору релігії надається людині Богом, а отже, і заби-
рати  його  має  право  лише  Бог.  Таким  чином,  позбавляти 
себе життя означає посягати на повноваження Бога.

На особливу увагу заслуговує законодавче закріплення 
права  на  смерть  в  окремих  випадках,  а  саме  права  на 
активну та пасивну евтаназію. 

Евтаназія – практика припинення життя людини,  яка 
страждає  від  невиліковної  хвороби.  Питання  легаліза-
ції евтаназії є   більш неоднозначним і глибшим за право 
на  звичайну  смерть,  адже  в  основі  здійснення  евтана-
зії  лежить факт  страждання людини. Так,  з  одного боку, 
життя  людини  є  найвищою  соціальною  цінністю,  неза-
лежно  від  обставин,  і  захищеним  воно  має  бути  з  його 
початку і до настання біологічної смерті. З іншого ж боку, 
коли людина усвідомлює неминучість смерті від хвороби, 
а кожну мить свого життя вона страждає від нестерпного 
фізичного  болю,  позбавлення  її  права  на  гідну  смерть 
є прямим посяганням на невід’ємне право на збереження 
честі і гідності.  

Окрім  вищевказаних  протиріч,  що  виникають  щодо 
ведення  цього  права,  виникає  багато  спірних  моментів, 
пов’язаних  із лікарською етикою. Зокрема, лікар, котрий 
давав  клятву  Гіппократа,  фактично  перетворюється  на 
вбивцю,  адже  він  змушений  позбавляти  людину  життя, 
нехай і за її волею, замість того, щоб рятувати її [7, c. 196].

Схожі  проблеми  стосуються  й  інших  новостворе-
них  соматичних  прав.  Так,  суттєві  суперечності  викли-
кає група прав, пов’язаних  із  застосуванням на практиці 
репродуктивних технологій,  до  яких належать  сурогатне 
материнство, клонування, штучне запліднення та ін. 

Сурогатне материнство – спосіб репродукції, за якого 
яйцеклітина  біологічної  матері,  запліднена  сперматозо-
їдами  біологічного  батька,  трансплантується  до  матки 
іншої  жінки,  яка  й  виношує  дитину  протягом  усього 
строку  вагітності  із  подальшим  її  народженням.  У  разі 
застосування  репродуктивних  технологій  у  процедурі 

встановлення батьківства права біологічних батьків мати-
муть переважну силу над правами генетичної матері. 

Головним аргументом на користь легалізації  сурогат-
ного  материнства  є  створення  можливості  для  безплід-
них  пар,  або  пар  з  генетичними  вадами  репродуктивної 
системи, мати дитину  і,  таким чином, мати хоча б якусь 
змогу реалізовувати своє природне право на батьківство. 
Підтвердженням  актуальності  введення  цього  права 
є  інформація  Всесвітньої  організації  охорони  здоров’я 
за 2018 р., згідно з якою 5% людської популяції не може 
завести дитину з імунологічних, генетичних, анатомічних 
та інших причин. 

З іншого ж боку, легалізація сурогатного материнства 
може призвести до зміни ціннісного спектру суспільства, 
з відхиленням його в бік аморальності, цинізму й меркан-
тилізму. Адже акт народження дитини фактично перетво-
рюється на звичайну угоду найму. Так, відомі прецеденти, 
за  яких  сурогатна мати відмовлялась  віддавати біологіч-
ним батькам дітей, яких вона виносила. Оскільки в орга-
нізмі прижилися одразу два ембріони, вона зажадала від 
батьків подвоєння оплати [8, c. 247].

Більш суперечливим правом, пов’язаним із репродуктив-
ними технологіями, є право на здійснення аборту. Під абор-
том розуміється будь-яке штучне переривання вагітності. 

За  інформацією  Всесвітньої  організації  охорони 
здоров’я, щорічно у світі здійснюється приблизно 55 міль-
йонів абортів, в наслідок яких мінімум 55 мільйонів живих 
людських  організмів  гине.  Якщо  розглядати  проблему 
з цієї  точки  зору,  то  аборт  є  одним  із  найнебезпечніших 
явищ для соціуму. Коли батьки вбивають свою семирічну 
дитину,  в  очах  як  суспільної моралі,  так  і  законодавства 
вони  перетворюються  на  аморальних,  безпринципних 
вбивць.  Фактично  за  умов  здійснення  аборту  ситуація 
абсолютно ідентична. 

Відверто  засуджує  здійснення  абортів  й  церква. 
З  цього  приводу  у  виданій  від  імені  Римо-Католицької 
церкви Декларації  про  евтаназію  зазначено, що  ніщо  не 
може виправдати вбивство людської  істоти, будь то емб-
ріон, плід, невиліковна людина тощо.

Основним  аргументом  на  користь  легалізації  абортів 
є  виключне  право жінки  розпоряджатися  власним  тілом 
і життям. Втручатися у цей процес не мають права ні дер-
жава, ні церква, ні суспільство, адже відповідальність за 
новонароджене дитя буде нести саме жінка й утримувати 
його  теж доведеться  саме  їй. Як  справедливо  стверджує 
психотерапевт Л. Шемляков, суспільство створює значний 
психологічний  тиск  на  жінку,  підміняючи  занадто  ради-
кально це поняття, адже ембріон як юридично, так і фізі-
ологічно не є людиною, проте жінка, що його виношує, – 
повноцінна людина, котра може зазнавати страждань від 
подібних утисків [9, c. 35].

Найбільш  неоднозначно  з  усіх  репродуктивних  прав 
четвертого покоління сприймається право людини на кло-
нування. 

Клонування – процес безстатевого формування і виро-
щування нової статевороздільної істоти, шляхом повного 
повторення генетичного коду вже існуючої істоти. На від-
міну від вищезазначених прав, клонування людини є забо-
роненим на міжнародному рівні  і жодна з країн світу не 
визнає  цей  процес  законним.  На  цей  момент  розвитку 
людства  суспільство  є  абсолютно не  готовим до впрова-
дження подібного процесу як у моральному, так і в техніч-
ному плані. Небезпека впровадження процесу клонування 
визначається таким спектром нюансів:

1)  з точки зору права процес клонування є порушен-
ням правового принципу гідності людського життя, адже 
цінність людського життя фактично прирівнюється до біо-
логічного матеріалу;

2)  кожна  людина  має  право  на  індивідуальність 
та неповторність. Клон, який фактично є людиною, такого 
права позбавлений; 
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3)  можливість штампування  великої  кількості  людей 
може призвести як до знецінення життя клону, його дис-
кримінації  та  використання  як  витратного  матеріалу 
(виконання  рабської  та  небезпечної  праці,  ведення  війн 
тощо), так і до знецінення життя людини загалом;

4)  метод  клонування  є  технічно  недосконалим,  його 
ефективність  є  надзвичайно  низькою,  навіть  у  разі  його 
проведення на тваринах. Проведення такого експерименту 
на людях вірогідніше за все призведе до появи неповно-
цінних осіб. 

Тим не менш законодавчо забороненим є тільки репро-
дуктивне клонування, натомість терапевтичне клонування 
(отримання  стовбурових  клітин  з  ембріону)  в  багатьох 
країнах,  наприклад  у  Великій  Британії,  є  законодавчо 
дозволеним. 

Таким  чином,  проблематика  клонування  потребує 
подальшого дослідження як із боку науки, так і з боку пра-
вової регламентації цього питання [10].

Дедалі більшого поширення в наш час  зазнає досить 
нове для людства право цього покоління – право на генну 
модифікацію людини. 

Генна  модифікація  –  штучна  заміна  генотипу  орга-
нізму,  за  допомогою  генної  інженерії.  Ця  галузь  науки 
є досить молодою, перша операція зі штучної заміни генів 
відбулася лише в 1993 р.,  але, незважаючи на це, розви-
вається  вона  надзвичайно  стрімко.  Генна  модифікація 
відкриває  можливості  для  лікування  багатьох  захворю-

вань, таких як важкий комбінований імунодефіцит, мела-
нома, ВІЛ та  ін. Однак, незважаючи на усі переваги цієї 
технології, вона містить і низку нюансів. Цю технологію 
можна застосовувати не лише задля лікування індивідів, а 
й заради покращення чи зміни їхніх фізичних показників 
до чи після їх народження. Практика зміни людиною влас-
них фізичних показників на більш вдалі повністю руйнує 
принцип індивідуальності кожної людини й несе загрозу 
у вигляді появи чітких критеріїв ідеальної людини як під-
ґрунтя для дискримінації.

Висновки. Підсумовуючи  зазначене  вище,  варто 
наголосити на тому, що четверте покоління прав людини 
перебуває  на  етапі    становлення,  а  тому  запропоновані 
ученими  підходи  до  класифікації  його  прав,  побудовані 
на основі вичерпних переліків, не можуть повною мірою 
відобразити його реальний стан. На нашу думку, до пере-
ліку прав людини четвертого покоління на сучасному етапі 
його формування належать права у сфері цифрових техно-
логій  і  соматичні права. При цьому важливо наголосити 
на тому, що лише доктринального обговорення тематики 
прав людини четвертого покоління недостатньо. Тому вже 
давно назріла необхідність перейти від формату їх науко-
вого  обговорення  до  фундаментального,  комплексного 
аналізу конкретних прав людини четвертого покоління на 
міжнародно-правовому рівні з урахуванням наслідків, до 
яких може привести їх введення або відмова від їх визна-
ння та реалізації. 
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ЩОДО МЕхАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДиНи ТА ГРОМАДЯНиНА: 
КОНСТиТУЦІЙНІ ПРиНЦиПи ЗДІЙСНЕННЯ СУДОЧиНСТВА

ON ThE MEChaNISM Of SECurITy aNd frEEdOM Of huMaN aNd CITIZEN: 
CONSTITuTIONaL PrINCIPLES Of JudICIary

Пікалюк С.С.,
старший викладач кафедри права та фінансів

Луцького інституту розвиту людини 
Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

У статті проаналізовано твердження, що дотримання конституційних принципів здійснення судочинства однозначно сприяє укрі-
пленню конституційної законності та спрямований на вироблення правових засобів, що забезпечують розвиток і захист конституційних 
цінностей, гарантують забезпечення і захист права і свободи людини і громадянина. Охарактеризовано місце та значення конституційних 
принципів здійснення судочинства в національному та міжнародному механізмах забезпечення прав і свобод людини. Проведена харак-
теристика окремих конституційних принципів здійснення судочинства в Україні. Визначається, що конституційний принцип здійснення 
судочинства – це основоположна, фундаментальна та визначальна підстава судового розгляду, відповідно до якої здійснюється про-
цесуально-правова форма розгляду справи судом. Запропоновані основні критерії класифікації конституційних принципів здійснення 
судочинства.

Доведено, що такі конституційні принципи здійснення судочинства в Україні, як принцип рівності усіх учасників судового процесу 
перед законом і судом, принцип забезпечення доведеності вини, принцип забезпечення обвинуваченому права на захист, принцип забез-
печення права на апеляційний перегляд справи та у визначених законом випадках – на касаційне оскарження судового рішення тощо, 
передбачені ст. 129 Конституцією України, посідають важливе місце в механізмі забезпечення прав і свобод людини і громадянина. 

Оптимальність механізму забезпечення прав і свобод людини і громадянина, гарантії реалізації прав і свобод знаходяться у прямій 
залежності, насамперед, від дотримання конституційного принципу верховенства права, який є одночасно  принципом здійснення судо-
чинства в Україні та структурно включає, зокрема, свободу, рівність, справедливість і правову визначеність. Інші конституційні принципи 
здійснення судочинства в Україні також посідають важливе місце в механізмі забезпечення прав і свобод людини і громадянина.

Зроблено висновок, що судовий захист прав і свобод людини і громадянина в Україні потребує подальшого вдосконалення, чого 
можна досягти, зокрема, шляхом якісного вдосконалення конституційних принципів здійснення судочинства.

Ключові слова: конституційні принципи здійснення судочинства, механізм забезпечення прав і свобод людини і громадянина, Кон-
ституційний Суд України, суди загальної юрисдикції, верховенство права.

The article analyzes the assertion that adherence to the constitutional principles of the administration of justice unambiguously 
contributes to the strengthening of constitutional legitimacy and aims to develop legal means that ensure the development and protection of 
constitutional values, guarantee the protection and protection of the rights and freedoms of man and citizen. The place and significance of the 
constitutional principles of the administration of justice in the national and international mechanisms for ensuring human rights and freedoms 
are characterized. Characterization of certain constitutional principles of judicial administration in Ukraine is conducted. It is determined that 
the constitutional principle of the administration of justice is the fundamental, fundamental and decisive basis for judicial review, according to 
which the procedural and legal form of the court case is carried out. The main criteria for classification of the constitutional principles of the 
administration of justice are proposed.

It has been proved that the constitutional principles of the administration of justice in Ukraine are such as: the principle of equality of all 
participants of the trial before the law and the court; the principle of proof of guilt; the principle of securing the defendant’s right to defense, the 
principle of securing the right to appeal the case and, in statutory cases, the appeal against a court decision, etc., provided for by Article 129 of 
the Constitution of Ukraine, play an important role in the mechanism of ensuring the rights and freedoms of a person and a citizen.

The optimality of the mechanism for ensuring the rights and freedoms of man and citizen, guarantees of the exercise of rights and 
freedoms are directly dependent, first of all, on the observance of the constitutional principle of the rule of law, which is also a principle of the 
administration of justice in Ukraine, and structurally includes, in particular, freedom, equality, justice. and legal certainty. Other constitutional 
principles for the administration of justice in Ukraine also play an important role in the mechanism for ensuring the rights and freedoms of the 
individual and the citizen.

It is concluded that judicial protection of human and citizen’s rights and freedoms in Ukraine needs further improvement, which can be 
achieved, in particular, through qualitative improvement of the constitutional principles of the administration of justice.

Key words: constitutional principles of justice execution, the mechanism of ensuring the rights and freedoms of man and citizen, the 
Constitutional Court of Ukraine, courts of general jurisdiction, the rule of law.

Постановка проблеми. Фундаментальні правові  ідеї 
та  положення,  на  яких  ґрунтується  здійснення  судочин-
ства в сучасній правовій державі, мають глибокий зміст, 
важливе теоретичне та практичне значення.

Прийнятий Верховною Радою України Закон «Про вне-
сення  змін  до  Конституції  України  (щодо  правосуддя)» 
та  новий  Закон України  «Про  судоустрій  і  статус  суддів» 
від 2 червня 2016 р. визначають організацію судової влади 
та  здійснення  правосуддя  в  Україні,  що  здійснюється  на 
засадах  верховенства  права  відповідно  до  європейських 
стандартів і забезпечує право кожного на справедливий суд.

Реформування  судової  системи  бере  свій  початок  із 
прийняття Верховною Радою України  Закону,  яким Гос-
подарський  процесуальний,  Цивільний  процесуальний 
кодекси  України  та  Кодекс  адміністративного  судочин-
ства України викладено в новій редакції, а також внесені 
зміни до Кримінального процесуального кодексу України 

та більш ніж 25 інших законодавчих актів. Серед завдань 
Закону,  зокрема,  визначено  забезпечення  реального 
дотримання принципів судочинства на всіх стадіях судо-
вого процесу, забезпечення своєчасності розгляду спорів 
судами та практичної реалізації принципу правової визна-
ченості тощо.

Таким чином, саме під час здійснення кардинального 
реформування судоустрою, судочинства та суміжних пра-
вових  інститутів  в  Україні  виникає  об’єктивна  потреба 
в  новому  дослідженні  конституційних  принципів  здій-
снення вітчизняного судочинства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У науковій 
літературі питання конституційно-правового регулювання 
принципів здійснення судочинства стали об’єктом науко-
вих досліджень таких учених, як Т.О. Бринь, П.М. Рабі-
нович, Т.В. Наливайко, О.Б. Прокопенко, А.В. Хворостян-
кіна, В.А. Шатіло та ін.
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Метою роботи є вирішення наукового завдання з роз-
криття поняття і правової природи конституційних прин-
ципів здійснення судочинства, їх місця та ролі в механізмі 
забезпечення прав і свобод людини і громадянина, реалі-
зації у судовій практиці.

Виклад основного матеріалу. Основний Закон Укра-
їни – Конституція,  закріплюючи широкий спектр фунда-
ментальних прав і свобод людини і громадянина, а також 
систему  гарантій  їх  забезпечення,  встановлює,  що  саме 
вони визначають зміст і спрямованість діяльності держави, 
а утвердження і забезпечення прав і свобод людини є голо-
вним обов’язком правової держави. Здійснення,  забезпе-
чення, а також захист прав і свобод людини і громадянина 
є  надзвичайно  важливою,  основоположною  функцією 
держави, що базується на визначенні України  соціальною 
та правовою державою, визнанні і дії принципу верховен-
ства права (ст.ст. 1, 8 Конституції України) [1].

Згідно з узятими на себе зобов’язаннями держава здій-
снює забезпечення прав  і свобод людини шляхом прове-
дення  відповідної  державної  політики  в  цій  сфері  через 
спеціальну систему державних правових інститутів, засо-
бів і інструментів [2; 3].

Гарантована Конституцією України рівність усіх людей 
в їхніх правах і свободах означає необхідність забезпечення 
їм рівних правових можливостей як матеріального, так і про-
цесуального характеру для реалізації однакових  за  змістом 
та  обсягом  прав  і  свобод.  У  правовій  державі  звернення 
до  суду  є  універсальним механізмом  захисту  прав,  свобод 
та законних інтересів фізичних і юридичних осіб [4].

Розглянемо,  насамперед,  поняття  прав  людини  і  гро-
мадянина як об’єкт судового захисту, передбаченого юри-
дичними нормами.

Права  людини  –  одна  з  основоположних  проблем 
сучасної  цивілізації.  Це  особлива  сфера  філософського 
і наукового знання, в якій юриспруденції відведена осно-
воположна роль. Право як  інструмент регулювання люд-
ських взаємовідносин для того й існує, щоб забезпечувати 
права  і  свободи  особи,  регламентувати  отримані  моделі 
взаємодії і взаємостосунків між людьми [5, с. 3].

Беззаперечно,  конституційні  права  і  свободи  людини 
і громадянина є системоутворюючою категорією для органі-
зації і функціонування вітчизняної системи органів держав-
ної влади, оскільки суть і зміст діяльності нашої держави, 
відповідно до Конституції України, полягає в утвердженні 
та забезпеченні прав і свобод людини та їх гарантій.

Варто зазначити, що передбачені Конституцією Укра-
їни права і свободи людини і громадянина реконструюють 
систему основних, фундаментальних, найбільш значущих 
та  важливих  прав  людини  і  громадянина,  встановлених 
на міжнародно-правовому рівні  такими документами,  як 
Загальна декларація прав людини 1948 року [6], Конвен-
ція  про  захист  прав  людини  і  основоположних  свобод 
1950 року [7], Міжнародний пакт про громадянські і полі-
тичні права 1966 року [8], Міжнародний пакт про еконо-
мічні, соціальні і культурні права 1966 року [9] та іншими 
міжнародно-правовими актами.

Відповідно  до  положень  ст.  22  Конституції  України 
права  і  свободи  людини  і  громадянина,  закріплені  цією 
Конституцією,  не  є  вичерпними.  Конституційні  права 
і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. У про-
цесі прийняття нових законів або внесення змін до чинних 
законів не допускається звуження змісту та обсягу наяв-
них прав і свобод [1].

Тому основним змістом практики правозахисної діяль-
ності судових органів виступає забезпечення відновлення 
й  охорона  прав,  свобод  і  законних  інтересів  фізичних 
і юридичних осіб у разі їх порушень. 

Зокрема, П.М. Рабінович стверджує, що забезпечення 
прав і свобод людини передбачає три елементи (напрями) 
державної діяльності щодо створення умов для здійснення 
прав і свобод людини: 

–  сприяння реалізації прав і свобод (шляхом позитив-
ного впливу формування їх загальносоціальних гарантій);

–  охорону прав  і  свобод  (шляхом уживання  заходів, 
зокрема  юридичних,  для  профілактики  порушень  прав 
і свобод);

–  захист  прав  і  свобод  людини  (відновлення  пору-
шення  правомірного  стану,  притягнення  порушників  до 
юридичної відповідальності) [10, с. 16–23].

Найчастіше  під  механізмом  забезпечення  прав 
людини  і  громадянина розуміють  систему  засобів  і  чин-
ників,  за  допомогою  яких  здійснюються  реалізація  прав 
і свобод особи та їх охорона відповідними зобов’язаними 
суб’єктами  державної  влади,  а  у  разі  порушення  –  їх 
захист і відновлення [11].

У теорії конституційного права, крім механізму забез-
печення прав і свобод людини і громадянина, характери-
зуються і суміжні правові категорії стосовно прав і свобод 
людини  і  громадянина,  наприклад,  «механізм  реалізації 
прав  і  свобод  людини  та  громадянина»,  «здійснення», 
«забезпечення»,  «захист»,  «охорона»  таких  прав,  свобод 
і обов’язків тощо.

Одним  із  важливих елементів механізму  забезпечення 
прав і свобод людини і громадянина варто виділити реалі-
зацію прав і свобод людини і громадянина, яка відображає 
втілення в дійсність тих можливостей, що закладені в пра-
вах і свободах людини і громадянина та становлять їх зміст.

Отже,  гарантії  реалізації  прав  і  свобод  людини 
і  громадянина  виступають  тими  умовами  та  засобами, 
які  безпосередньо  забезпечують  здійснення  і  захист 
конституційних  прав  і  свобод  людини  і  громадянина,  а 
також  сприяють  виконанню  органами  державної  влади 
та  іншими  суб’єктами  покладених  на  них  обов’язків. 
Головним призначенням гарантій реалізації прав і свобод 
людини  і  громадянина видається  забезпечення найбільш 
ефективних юридичних  умов  здійснення  конституційно-
правового статусу людини і громадянина.

В Україні механізм забезпечення прав і свобод людини 
і  громадянина  здійснюється  на  двох  рівнях:  національ-
ному та міжнародному.

Так,  до  національного  рівня  механізму  забезпечення 
прав людини і громадянина в Україні зараховують, насам-
перед,  органи,  однією  з  функцій  яких  (основною  чи 
додатковою) є захист прав і свобод людини і громадянина 
(органи  судової  влади,  уповноважений  Верховної  Ради 
України  з  прав  людини,  органи  конституційної  юстиції, 
органи прокуратури, правоохоронні органи та інші).

Зазначимо,  що  за  своєю  інституційною  природою 
та функціональними характеристиками вказані органи дер-
жавної влади відіграють різну роль у механізмі забезпечення 
прав  і свобод людини і громадянина. Зауважимо, що лише 
органи судової влади володіють загальною (універсальною) 
компетенцією і необхідними засобами захисту прав людини, 
що обґрунтовується функціональною характеристикою суду 
як єдиного органу, що здійснює правосуддя в Україні відпо-
відно до ч. 3 ст. 124 Конституції України [1].

Отже, юрисдикція органів судової влади в нашій дер-
жаві поширюється на будь-який юридичний спір і будь-яке 
кримінальне обвинувачення, основоположним елементом 
механізму забезпечення прав і свобод людини і громадя-
нина в Україні є саме судова система.

Щодо  міжнародного  рівня  механізму  забезпе-
чення  прав  і  свобод  людини  і  громадянина,  то  норми 
ч. 5 ст. 55 Конституції України гарантують кожному право 
після  використання  всіх  національних  засобів  юридич-
ного  захисту  звертатися  за  захистом  своїх  прав  і  свобод 
до  відповідних міжнародних  судових установ чи до  від-
повідних  органів  міжнародних  організацій,  членом  або 
учасником  яких  є Україна  [1]. Серед міжнародних  судо-
вих установ варто особливо виділити Європейський суд із 
прав людини, який відіграє особливу роль у сфері захисту 
прав людини в Україні.
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Необхідно  підкреслити,  що  конституційне  прова-
дження  в  механізмі  забезпечення  прав  і  свобод  людини 
і  громадянина  є  спеціальною  організаційно-процесуаль-
ною  формою  розгляду  органом  конституційної  юрис-
дикції судових справ із приводу конституційно-правових 
спорів, що виникають у сфері забезпечення прав, свобод 
і  законних  інтересів  людини  і  громадянина,  результати 
якого мають преюдиційне значення для всіх зобов’язаних 
державних суб’єктів. 

Суди  загальної  юрисдикції  в  Україні  здійснюють 
судочинство з метою забезпечення захисту прав і свобод 
людини і громадянина, прав і законних інтересів юридич-
них осіб, інтересів суспільства та нашої держави загалом.

Зазначимо,  що  судовий  розгляд  конкретної  справи,  як 
і саме судове рішення, має ґрунтуватись на усіх конститу-
ційних принципах здійснення судочинства в Україні, а особ-
ливо  принципах незалежності, верховенства права, змагаль-
ності сторін та рівності усіх учасників судового процесу.

Конституційні  принципи  здійснення  судочинства, 
визначені у ст. 129 Конституції України, зокрема, принцип 
рівності  усіх  учасників  судового  процесу  перед  законом 
і судом, закріплений п. 1 ч. 2 ст. 129 Конституції України, 
становить загальновизнану засаду, що дає змогу учаснику 
судочинства реалізовувати свої процесуальні права [1].

Так, принцип рівності усіх учасників судового процесу 
перед законом і судом, закріплений п. 1 ч. 2 ст. 129 Консти-
туції України, становить загальновизнану засаду, що дає 
змогу учаснику судочинства реалізовувати свої процесу-
альні права. Строки розгляду справи судом, необхідність 
дотримання яких закріплено у п. 7 ч. 2 ст. 129 Конституції 
України, в механізмі забезпечення прав  і свобод людини 
і громадянина фіксують ймовірну тривалість судочинства 
в різних категоріях судових справ.

Слід  зазначити, що  взаємозв’язок  окремих  конститу-
ційних  принципів  здійснення  судочинства  проявляється 
у  процесі  забезпечення  права  кожного  на  справедливий 
суд, передбаченого ст. 6 Конвенції про захист прав і осно-
воположних  свобод  людини  1950  року.  П.  1  ст.  6  Кон-
венції  визначено, що кожен у процесі  вирішення справи 
щодо його цивільних прав та обов’язків або  встановлення 
обґрунтованості  будь-якого  кримінального  обвинува-
чення, висунутого проти нього, має право на справедли-
вий і відкритий розгляд упродовж розумного строку неза-
лежним і безстороннім судом, встановленим законом [7].

О.Б.  Прокопенко  розглядає  поняття  «справедливий 
суд»  в  єдності  двох  аспектів:  матеріальної  (змістовної) 
справедливості, яка міститься у змісті судового рішення, 
та  процесуальної  (процедурної)  справедливості,  яка 
передбачає розгляд справи відповідно до визначених зако-
ном судових процедур [12, с. 15].

Право на  справедливий суд,  як  зазначає вчений,  у кон-
тексті  норм Конвенції  із  захисту прав  людини  і  основопо-
ложних свобод 1950 року [7] складається з інституціональ-
них,  органічних,  процесуальних  та  спеціальних  елементів. 
Інституціональні елементи передбачають вимоги щодо суду 
як установи (незалежний, неупереджений, створений на під-
ставі закону), органічний елемент – це доступ до суду, про-
цесуальні елементи характеризують вимоги щодо процедури 
судового розгляду  (публічність,  забезпечення наданих про-
цесуальним законом прав осіб – учасників судового розгляду, 
рівність сторін у процесі й змагальність, розумний строк роз-
гляду  справи,  виконання  остаточного  судового  рішення),  а 
спеціальні елементи втілюються в гарантіях прав осіб у кри-
мінальному провадженні (презумпція невинуватості, достат-
ність  часу  і  можливостей  для  ознайомлення  із  висунутим 
обвинуваченням, право на  захист, правовий  захист свідків, 
надання обвинуваченому перекладача) [12, с. 16].

О.Б.  Прокопенко  запропонував  визначення  системи 
організаційно-правових  гарантій  права  на  справедливий 
суд,  які  поділяються  на  інституціональні  (незалежність 
та  неупередженість  суду,  утворення  суду  на  підставі 

закону, компетентність суддів) та процесуальні (розумний 
строк  розгляду  справи,  наявність  системи  альтернатив-
них (позасудових) інститутів вирішення правових спорів, 
виконання судових рішень) [12, с. 7].

Отже,  механізм  забезпечення  прав  і  свобод  людини 
та  громадянина  є  широким  поняттям  і  включає  в  себе 
поняття  «реалізація  прав  і  свобод  людини  та  громадя-
нина», «охорона прав  і свобод людини та громадянина», 
«захист прав і свобод людини та громадянина».

Основна роль у механізмі забезпечення прав і свобод 
людини і громадянина в Україні належить органам судової 
влади України  (Конституційному Суду України  та  судам 
загальної юрисдикції), які гарантують верховенство Осно-
вного  Закону  та  верховенство  права  на  всій  території 
нашої держави.

Конституційному  Суду  України  та  судам  загальної 
юрисдикції, які розглядають цивільні, кримінальні, госпо-
дарські, адміністративні справи, а також справи про адмі-
ністративні правопорушення, належить функція  забезпе-
чення, охорони та захисту прав людини і громадянина, яка 
є основною і беззаперечною.

Важливим видається, що Конституційний Суд України 
та суди загальної юрисдикції успішно виконують своє при-
значення  –  гарантування  верховенства  Основного  Закону 
держави та верховенства права на всій території України.

Таким чином, чинні конституційні принципи здійснення 
судочинства в Україні слід віднести до загальних (універ-
сальних) гарантій забезпечення прав і свобод людини і гро-
мадянина. 

Необхідність  дотримання  конституційних  принципів 
здійснення  судочинства  однозначно  сприяє  зміцненню 
конституційної законності та спрямовано на формування 
правових засобів, що забезпечують розвиток і захист кон-
ституційних цінностей, гарантують забезпечення і захист 
права і свободи людини і громадянина. 

Оптимальність механізму забезпечення прав  і свобод 
людини  і  громадянина,  гарантії  реалізації  прав  і  свобод 
знаходяться у прямій залежності, насамперед, від дотри-
мання  конституційного  принципу  верховенства  права, 
який  є  одночасно    принципом  здійснення  судочинства 
в  Україні  та  структурно  включає,  зокрема,  свободу,  рів-
ність, справедливість і правову визначеність. 

Конституційні  принципи  здійснення  судочинства 
в Україні,  такі  як принцип рівності  усіх учасників  судо-
вого  процесу  перед  законом  і  судом,  принцип  забезпе-
чення  доведеності  вини,  принцип  забезпечення  обвину-
ваченому  права  на  захист,  принцип  забезпечення  права 
на апеляційний перегляд справи та у визначених законом 
випадках  –  на  касаційне  оскарження  судового  рішення 
тощо,  передбачені  ст.  129  Конституцією  України,  також 
посідають  важливе місце  у механізмі  забезпечення  прав 
і свобод людини і громадянина. 

Висновки. Підсумовуючи,  варто вказати, що консти-
туційний принцип здійснення судочинства – це основопо-
ложна,  фундаментальна  та  визначальна  засада  судового 
розгляду, відповідно до якої здійснюється процесуально-
правова форма розгляду справи судом.

Тому конституційні принципи здійснення судочинства 
є основними гарантіями справедливого та неупередженого 
розгляду  та  вирішення  судових  спорів  із  метою  захисту 
прав, свобод і законних інтересів суб’єктів правовідносин.

В юридичній науці конституційні принципи здійснення 
судочинства часто ототожнюються з процедурними прин-
ципами судової влади, процесуальними елементами прин-
ципів правосуддя, судочинними принципами правосуддя, 
функціональними  принципами  судової  влади,  динаміч-
ними принципами правосуддя.

Отже, судовий захист прав і свобод людини і громадя-
нина в Україні потребує подальшого вдосконалення, чого 
можна досягти, зокрема, шляхом якісного вдосконалення 
конституційних принципів здійснення судочинства.
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КОНСТиТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДи ВІДНОСиН ДЕРжАВи,  
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ГРОМАДЯНСьКОГО СУСПІЛьСТВА  

У СфЕРІ ОСВІТи В УКРАЇНІ

CONSTITuTIONaL aNd LEgaL BaSIS rELaTIONS BETwEEN Of ThE STaTE,  
LOCaL SELf- gOVErNMENT aNd CIVIL SOCIETy IN EduCaTION IN uKraINE

Рябовол Л.Т.,
доктор педагогічних наук, професор,

професор кафедри державно-правових дисциплін та адміністративного права
Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

Установлено, що переосмислення значення освіти для задоволення запитів суспільства й особистості, демократизація суспільного 
життя й децентралізація влади спричинили зростання громадської активності у сфері освіти. Мета статті – провести аналіз вітчизняного 
законодавства й визначити сутність і зміст відносин держави, місцевого самоврядування й громадянського суспільства у сфері освіти. 
Нормативно-правові основи цих відносин закладені в Конституції України й розвинуті в Національній доктрині розвитку освіти, Націо-
нальній стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, у Законах України «Про освіту», «Про вищу освіту», у «Концепції Нової 
української школи» тощо. Відповідно до положень цих документів відносини між державою, місцевим самоврядуванням та громадян-
ським суспільством у сфері освіти складаються як державно-громадська модель на засадах принципу субсидіарності, згідно з яким у 
законодавстві визначені компетенції у сфері освіти для кожного із зазначених суб’єктів з урахуванням специфіки їх правового статусу. 
Значну частину повноважень передано на рівень місцевого самоврядування, безпосередньо громадського самоврядування у сфері осві-
ти. Така модель передбачає, що особистість, суспільство й держава – рівноправні суб’єкти, партнери у розв’язанні питань освіти; органи 
державного управління освітою на всіх рівнях співпрацюють із закладами освіти, інститутами громадянського суспільства, приватними 
інституціями; з метою прийняття ефективних управлінських рішень і задоволення суспільних інтересів у сфері освіти в процесі здій-
снення державного управління враховується громадська думка, державний контроль поєднується з громадським; учасники освітнього 
процесу як безпосередньо, так і через органи громадського самоврядування беруть участь в управлінні закладом освіти. Перспективним 
у напрямі дослідження є вивчення механізмів залучення громадськості до розв’язання різних питань у сфері освіти й розробка рекомен-
дацій щодо підвищення ефективності такої діяльності.

Ключові слова: сфера освіти, громадянське суспільство, місцеве самоврядування, державно-громадська модель управління осві-
тою, громадське самоврядування в освіті.

It has been found that the rethinking of the importance of education to meet the demands of society and the individual, the democratization 
of public life and the decentralization of power, have led to increased civic activity in the field of education. The purpose of the article is to analyze 
the national legislation and determine the nature and content of relations between the state, local self-government and civil society in the field of 
education. The legal bases of these relations are laid down in the Constitution of Ukraine and developed in the National Doctrine of Education 
Development, the National Strategy for the Development of Education in Ukraine until 2021, in the Laws of Ukraine “On Education”, “On Higher 
Education”, in the Concept of the New Ukrainian School, etc. Based on the provisions of these documents, relations between the state, local  
self-government and civil society in the field of education are formed within the framework of the state-public-civil model, on the basis of which – 
the principle of subsidiarity, according to which in the legislation the competences in the field of education are defined for each of these entities 
in view of the specific nature of their legal status, a considerable part of the powers were transferred to the level of local self-government, directly 
to public self-government in the field of education. This model assumes that: the individual, society and the state are equal actors, partners in 
education; public administration at all levels cooperate with educational institutions, civil society institutions, private institutions; in order to make 
effective management decisions and satisfy public interests in the field of education, public opinion is taken into account in the process of public 
administration, and public control is combined with public-civil; participants in the educational process, both directly and through public authorities, 
take part in the management of the educational institution. A promising area of research is to explore mechanisms for involving the public in 
addressing various issues in the field of education and to develop recommendations for improving the effectiveness of such activities.

Key words: education, civil society, local self-government, state-public model of education management, public self-government in education.

Постановка проблеми.  У  сучасному  світі  принци-
пово переосмислюється значення освіти для задоволення 
відповідних запитів суспільства й особистості. Ні в кого 
не  викликає  сумнівів,  що  освіта  є  одним  з  найважливі-
ших  чинників  соціально-економічного  розвитку  й  під-
готовки  конкурентоспроможних  фахівців  різних  галузей 
знань  і  господарства. Демократизація  суспільного життя 
й  децентралізація  влади  спричинила  зростання  громад-
ської активності й у сфері освіти, залучення до подолання 
відповідних проблем поряд з державою і місцевим само-
врядуванням інститутів громадянського суспільства. Вод-
ночас роль громадянського суспільства щодо покращення 
змісту, форм, методів  і  технологій навчання й  залучення 
додаткових інвестицій у сферу освіти суттєво зростає.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пробле-
матика,  окреслена  темою  статті,  є  багатоаспектною.  Її 
вивчають  з  позицій  таких наук,  як  державне  управління 
(С.  Андрейчук,  Л.  Гаєвська,  В.  Грабовський,  Я.  Гречка, 
І.  Гришова,  С.  Крисюк,  В.  Луговий,  Ю.  Молчанова, 
Н.  Протасова,  Г.  Тодосова,  О.  Тягушева,  Л.  Юрчук, 
І.  Якайтіс  та  інші),  юриспруденція,  зокрема  адміністра-
тивне право (І. Мищак, І. Хомишин та інші), освіта й педа-

гогіка, зокрема управління освітою (В. Бех, В. Гончарук, 
Л. Гриневич, Г. Єльникова, О. Зайченко, О. Заяць, С. Коро-
люк, Н. Крохмаль, О. Михасюк, О. Онаць, Н. Федорова 
та інші), філософія (М. Яцейко та інші). Через свою акту-
альність ця проблема продовжує викликати науковий інте-
рес вітчизняних та  іноземних фахівців названих галузей 
знань. Попри це вона практично не була предметом кон-
ституційно-правового дослідження, чим і зумовлена тема 
й мета нашої статті. 

Мета статті –  провести  аналіз  вітчизняного  законо-
давства щодо  сутності  та  змісту  відносин  держави,  міс-
цевого  самоврядування  й  громадянського  суспільства 
у сфері освіти.

Виклад основного матеріалу дослідження. Освіта – 
одна з пріоритетних сфер соціально-економічного, духо-
вного  й  культурного  розвитку  суспільства.  В  Україні 
освіта  організовується  на  засадах  Закону  «Про  освіту», 
а її здійснення на різних рівнях унормовується Законами 
«Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», 
«Про  вищу  освіту»  тощо.  Виникнення,  зміна  або  при-
пинення відносин у цій сфері пов’язується з реалізацією 
конституційного  права  на  освіту.  Згідно  з  Конституцією 
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України «кожен має право на освіту», крім того держава 
забезпечує  доступність  і  безоплатність,  розвиток  освіти, 
різних  форм  навчання,  надання  державних  стипендій 
і пільг учням і студентам (ч. ч. 1, 3–4 ст. 53) [1].

Право  на  освіту  в  Рішенні  Конституційного  Суду 
України від 4 березня 2004 р. визначено як право людини 
на  здобуття  певного  обсягу  знань,  культурних  навичок, 
професійної  орієнтації,  які  необхідні  для  нормальної 
життєдіяльності в умовах сучасного суспільства. На під-
ставі  системного  аналізу  положень Конституції України 
в  Рішенні  зроблено  висновок:  доступність  освіти  озна-
чає, що нікому не може бути відмовлено в праві на освіту 
й  держава має  створити можливості  для  реалізації  кож-
ним права на освіту. Безоплатність здобуття громадянами 
освіти  забезпечується  фінансуванням  закладів  освіти 
державної й комунальної форм власності за рахунок дер-
жавних  і  місцевих  бюджетних  асигнувань, що  проте  не 
виключає можливості фінансування галузі освіти за раху-
нок розвитку позабюджетних механізмів залучення додат-
кових коштів, як це визначено законодавством про освіту 
[2].  Такі  зобов’язання  Україна  взяла  на  себе  у  зв’язку 
з  ратифікацією  Верховною  Радою  України  «Загальної 
декларації прав людини», «Міжнародного пакту про еко-
номічні,  соціальні  й  культурні  права»,  «Конвенції  про 
захист прав людини й основоположних свобод» (зокрема 
Протокол № 1) тощо.

Основу  для  розробки й  упровадження  державно-гро-
мадської  моделі  управління  у  сфері  освіти  закладено 
в  Державній  національній  програмі  «Освіта»  («Україна 
ХХІ  століття»)  (далі  –  Програма).  До  основних  шляхів 
реформування  освіти  в  ній  віднесено  також  створення 
в  суспільстві  атмосфери  загальнодержавного,  всенарод-
ного  сприяння  розвитку  освіти,  неухильної  турботи  про 
примноження  інтелектуального  й  духовного  потенціалу 
нації, активізації зусиль усього суспільства для виведення 
освіти на рівень досягнень сучасної цивілізації, залучення 
до розвитку освіти всіх державних, громадських, приват-
них інституцій, сім’ї, кожного громадянина. Акцентовано, 
що  визначальними  факторами  мають  стати  тісна  співп-
раця органів державного управління освітою всіх рівнів, 
навчально-виховних  закладів,  наукових установ,  громад-
ського  самоврядування  та  їх  відповідальність  у  межах 
повноважень. На забезпечення цього одним із принципів 
реалізації  Програми  визначено  демократизацію  освіти, 
що передбачає децентралізацію та регіоналізацію управ-
ління системою освіти, надання автономії закладам освіти 
у  розв’язанні  основних  питань  їхньої  діяльності,  подо-
лання монополії держави на освіту, перехід до державно-
громадської  системи  управління  освітою,  в  якій  осо-
бистість,  суспільство  й  держава  стануть  рівноправними 
суб’єктами, утворення системи партнерства учнів, студен-
тів, педагогів [3].

Викладені  положення  відтворені  в  Національній 
доктрині розвитку освіти, в якій зазначено, що система 
управління сферою освіти має розвиватися як державно-
громадська,  бути  відкритою  й  демократичною,  забез-
печувати  поєднання  державного  управління  й  громад-
ської думки, державного й громадського контролю тощо 
(пп. 21–23) [4].

Положення  Програми,  проте,  залишилися  на  рівні 
декларування. Н. Шульга пояснює це тим, що в документі 
не було враховано реалії тогочасного українського суспіль-
ства,  стан  освітньої  галузі,  не  були  продумані  основні 
механізми  й  способи  досягнення  визначених  цілей. 
Ускладнена, практично унеможливлена в той час у зв’язку 
з  перешкодами  об’єктивного  й  суб’єктивного  характеру 
була  й  реалізація  Національної  доктрини.  Окрім  недо-
фінансування  системи  освіти,  корупції  й  бюрократизму 
Н. Шульга вважає, що причина також у неготовності осві-
тян до перетворень і брак молодих управлінських кадрів, 
здатних здійснювати необхідні зміни [5, с. 90, 91].

Закладання  нормативних  основ  державно-громад-
ської моделі управління освітою сприяли підзаконні акти, 
зокрема Указ Президента «Про заходи щодо забезпечення 
пріоритетного  розвитку  освіти  в  Україні»  й  Постанова 
Кабінету  міністрів  «Про  забезпечення  участі  громад-
ськості  у формуванні  та  реалізації  державної  політики». 
Згідно  з  першим  документом  Кабінету  міністрів  було 
доручено  забезпечити  «залучення  громадськості  до  під-
готовки  та  реалізації  основних  заходів  з  реформування 
системи  освіти,  врахування  пропозицій  громадських 
організацій  з  цих  питань»  [6].  Відповідно  до  другого 
документу участь громадськості у формуванні й реаліза-
ції  державної  політики  може  бути  забезпечена  зокрема 
шляхом  проведення  консультацій  з  відповідних  питань. 
Згаданою Постановою затверджено «Порядок проведення 
консультацій з громадськістю з питань формування та реа-
лізації державної політики». Згідно з п. 2 цього Порядку 
метою таких консультацій є залучення громадян до участі 
в управлінні державними справами, надання можливості 
для  їх  вільного  доступу  до  інформації  про  діяльність 
органів виконавчої влади, забезпечення гласності, відкри-
тості та прозорості їх діяльності; сприяння налагодженню 
системного  діалогу  органів  виконавчої  влади  й  громад-
ськості, підвищенню якості підготовки рішень з важливих 
питань  державного  й  суспільного  життя  з  урахуванням 
громадської  думки,  створенню  умов  для  участі  грома-
дян  у  розробленні  проєктів  таких  рішень.  Коло  питань, 
з яких можуть проводитися консультації з громадськістю, 
окреслено у п. 3 Порядку, так, це питання, що стосуються 
суспільно-економічного  розвитку  держави,  реалізації 
та  захисту  прав  і  свобод  громадян,  задоволення  їх  полі-
тичних,  економічних,  соціальних,  культурних  та  інших 
інтересів, отже,  і питання освіти. Результати проведення 
консультацій з громадськістю, як зазначено у п. 4 Порядку, 
враховуються органом виконавчої влади під час прийняття 
остаточного рішення або в подальшій його роботі [7].

За Національною стратегією розвитку освіти в Укра-
їні на період до 2021 р. модернізація управління освітою 
передбачає поглиблення партнерських відносин між осо-
бистістю,  суспільством  і  державою  як  рівноправними 
суб’єктами,  розвиток  гнучкої,  цілеспрямованої,  ефек-
тивної  системи  державно-громадського  управління,  що 
забезпечуватиме  інтенсивний  розвиток  і  якість  освіти, 
спрямованість її на задоволення потреб держави, запитів 
особистості [8].

Загалом у цих документах, виходячи з їх положень, від-
носини між державою, місцевим самоврядуванням і гро-
мадянським суспільством у сфері освіти розглядаються як 
партнерські, а зазначені суб’єкти – як рівноправні. Ці від-
носини складаються за принципом державно-громадської 
моделі,  в  основі  якої  –  принцип  субсидіарності,  згідно 
з яким між переліченими суб’єктами розподілені й зако-
нодавчо закріплені певні функції, повноваження й компе-
тенції, відповідальність, водночас враховується специфіка 
їх правового статусу щодо можливості реалізувати їх най-
ефективніше, до того ж значну частину повноважень пере-
дано на рівень місцевого самоврядування й безпосередньо 
органам громадського самоврядування у сфері освіти.  На 
розбудову  саме  такої  моделі  відносин  суттєво  вплинув 
Закон  України  «Про  освіту»,  згідно  з  ч.  5  ст.  70  якого 
з  метою  прийняття  ефективних  управлінських  рішень 
і задоволення суспільних інтересів у сфері освіти органи 
державної влади й органи місцевого самоврядування вза-
ємодіють з громадськими об’єднаннями, іншими інститу-
тами  громадянського  суспільства,  забезпечуючи  громад-
ське  самоврядування  й  державно-громадське  управління 
у сфері освіти [9]. Слід зазначити, що партнерство як один 
із принципів Нової української школи знайшло своє закрі-
плення й у «Концепції Нової української школи».

Громадське  самоврядування  у  сфері  освіти  згідно 
з п. 1 ст. 70 Закону «Про освіту» – це право учасників  
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освітнього процесу й громадських об’єднань, інших інсти-
тутів  громадянського  суспільства,  установчими  докумен-
тами  яких передбачена  діяльність  у  сфері  освіти  та  /  або 
соціального  захисту  осіб  з  особливими  освітніми  потре-
бами, розв’язувати питання у сфері освіти як безпосеред-
ньо, так і через органи громадського самоврядування, брати 
участь в управлінні закладом освіти, місцевими й держав-
ними  справами  у  сфері  освіти  з  питань, що  належать  до 
їх  компетенції.  Реалізується  громадське  самоврядування 
у сфері освіти на різних рівнях (у закладі освіти (далі – ЗО), 
на місцевому рівні (територіальному), національному (все-
українському))  через  відповідні  органи й механізми,  опи-
сані у п. п. 2–4 ст. 70 Закону «Про освіту» [9].

Громадське  самоврядування  в  закладі  освіти  –  право 
учасників  освітнього  процесу  як  безпосередньо,  так 
і  через органи  громадського самоврядування колективно 
розв’язувати  питання  організації  та  забезпечення  освіт-
нього  процесу  в  ЗО,  захисту  їхніх  прав  та  інтересів, 
організації дозвілля й оздоровлення, брати участь у гро-
мадському нагляді  (контролі)  і  в  управлінні  ЗО  в межах 
повноважень,  визначених  законом  та  установчими  доку-
ментами  ЗО.  Залежно  від  учасників  освітнього  процесу, 
які реалізують своє право на громадське самоврядування, 
у  ЗО  можуть  діяти  такі  установи:  органи  самовряду-
вання працівників ЗО; органи самоврядування здобувачів 
освіти; органи батьківського самоврядування; інші органи 
громадського  самоврядування  учасників  освітнього  про-
цесу.  Вищим  колегіальним  органом  громадського  само-
врядування ЗО є загальні збори (конференція) колективу 
закладу освіти (ч. ч. 1, 2 ст. 28 Закону «Про освіту») [9].

Особливу  роль  органам  громадського  самоврядування 
в  ЗО,  органам  батьківського  самоврядування  передусім, 
відведено  в  Концепції  НУШ.  У  документі  зазначено,  що 
батьки можуть створювати свої органи громадського само-
врядування, отже впливати на освітній і виховний процес, 
контролювати фінанси школи, здійснювати перерахування 
благодійних внесків цілеспрямовано на школу. Саме співп-
раця між усіма учасниками освітнього процесу – учнями, 
вчителями,  адміністрацією  та  батьками  визначена  у  Кон-
цепції як наріжний камінь, який допоможе втілити головну 
мету  –  змінити  освітнє  середовище,  зробити  українську 
школу відкритою, цікавою, сучасною [10].

Органами  громадського  самоврядування  на  місце-
вому/територіальному  рівні  є  конференції  (форуми, 
з’їзди) учасників освітнього процесу, ЗО, їх об’єднань, що 
скликаються на території відповідного населеного пункту, 
ОТГ, району, області, АРК, держави за ініціативою фізич-
них осіб та/або громадських об’єднань, інших інститутів 
громадянського  суспільства,  установчими  документами 
яких передбачена діяльність у сфері освіти та/або соціаль-
ного захисту осіб з особливими освітніми потребами. На 
національному/всеукраїнському  рівні  органом  громад-
ського  самоврядування  є Всеукраїнський  з’їзд учасників 
освітнього процесу і  їх об’єднань, до повноважень якого 
належить ухвалення стратегії розвитку освіти України на 
відповідний період і розв’язання інших питань, передба-
чених спеціальними законами.

Для розуміння сутності громадського самоврядування 
й державно-громадського управління у сфері освіти важ-
ливі  їх  вихідні  засади,  а  саме  пріоритет  прав  і  свобод 
людини  й  громадянина;  верховенство  права;  взаємна 
повага і партнерство; репрезентативність органів громад-
ського  самоврядування,  громадських  об’єднань,  інших 
інститутів  громадянського  суспільства  й  правоможність 
їх  представників;  обов’язковість  розгляду  пропозицій 
сторін;  взаємна  відповідальність  сторін,  пріоритет  узго-
джувальних процедур; прозорість, гласність, відкритість; 
обов’язковість  дотримання  досягнутих  домовленостей. 
На цих засадах можуть утворюватися інститути громадян-
ського суспільства  (та  їх об’єднання), що представляють 
педагогічних,  наукових,  науково-педагогічних  праців-

ників,  здобувачів  освіти,  їхніх  батьків,  ЗО,  роботодав-
ців.  Органи  державно-громадського  управління  у  сфері 
освіти  утворюються  за  рішенням  МОН  України,  інших 
органів  державної  влади,  органів  місцевого  самовряду-
вання  в  таких  організаційних  формах,  як  робочі  групи, 
дорадчі,  громадські,  експертні  та  інші  органи,  повнова-
ження яких передбачені актами про їх утворення (ч.ч. 6, 7, 
8 ст. 70 Закону «Про освіту») [9].

Прозорість,  відкритість  і  гласність  –  принципи  гро-
мадського  самоврядування  й  державно-громадського 
управління  у  сфері  освіти  кореспондуються  з  відкри-
тістю органів управління у цій сфері, що, на нашу думку, 
є  однією  з  умов  реалізації  державно-громадської  моделі 
управління освітою. До прикладу, згідно зі ст. 68 Закону 
«Про  освіту»  органи  управління  у  сфері  освіти  забезпе-
чують обов’язкове громадське обговорення проєктів нор-
мативно-правових  актів,  що  стосуються  системи  освіти, 
та участь представників громадськості в підготовці та при-
йнятті цих документів.

Відкритість  і  прозорість  у  роботі  органів  управління 
освітою  передбачають  можливість  для  будь-якої  особи 
в  установлений  спосіб  отримати  інформацію  про  діяль-
ність органу державної влади чи місцевого самоврядування, 
вказують  О.  Руда  й  А.  Седоченко,  досліджуючи  питання 
управління  освітою  на  рівні  ОТГ.  На  їхню  думку,  такими 
способами є: 1) забезпечення публічного доступу до інфор-
мації про діяльність певного органу влади, управління осві-
тою,  ЗО,  інформування  громадськості  про  освітні  процеси 
й  результати  шляхом  розміщення  інформаційних  повідо-
млень на відповідних сайтах, в офіційних друкованих видан-
нях,  інших  ЗМІ,  а  також  підтримання  зворотного  зв’язку 
з  громадськістю;  2)  забезпечення  доступу  до  інформації 
з першоджерел, що передбачає можливість бути присутніми 
на засіданнях органу влади, нарадах, слуханнях, ознайомлю-
ватися з протоколами, аудіо- та відеозаписами засідань тощо; 
3)  функціонування  громадської  ради  при  органах  держави 
й місцевого самоврядування, проведення громадських кон-
сультацій і зборів, обов’язкове громадське обговорення про-
єктів нормативно-правових актів (рішень ради) щодо освіти, 
участь громадськості у підготовці та прийнятті цих докумен-
тів, анкетування щодо освітніх потреб і задоволеності якістю 
освіти, реалізація  спільних проєктів  з батьками, утворення 
громадських об’єднань тощо [11, с. 17].

Суттєвим показником, який дає змогу ідентифікувати 
модель  управління  у  сфері  освіти  як  державно-громад-
ську, є законодавчо закріплена можливість здійснення гро-
мадського нагляду (контролю) в цій сфері, тобто нагляду 
(контролю), що здійснюється такими суб’єктами, як гро-
мадські  об’єднання  та  інші  інститути  громадянського 
суспільства, установчими документами яких передбачено 
діяльність у сфері освіти та/або соціального захисту осіб 
з інвалідністю; професійні об’єднання педагогічних і нау-
ково-педагогічних  працівників;  об’єднання  здобувачів 
освіти; об’єднання батьківських комітетів; органи, до яких 
всі ці об’єднання делегують своїх представників. Коло їх 
повноважень достатньо широке, вони мають право ініцію-
вати й брати участь у дослідженнях з питань освіти й опри-
люднювати їх результати, а також проводити й оприлюд-
нювати  результати  моніторингу  якості  навчання  (у  тому 
числі ДПА, екзаменів та інших форм оцінювання резуль-
татів навчання), якості підручників та  інших навчальних 
матеріалів, розподілу витрат на освіту та цільового вико-
ристання коштів з державного й місцевих бюджетів, інших 
джерел,  випадків  булінгу  (цькування)  в  закладах  освіти 
й заходів реагування керівництва або засновника закладу 
освіти  на  такі  випадки  (ч.ч.  1,  2,  3  ст.  71  Закону  «Про 
освіту») [9]. Здійснюючи громадський контроль у визна-
чених  напрямах,  названі  вище  суб’єкти  за  результатами 
проведених ними заходів можуть впливати на відповідні 
аспекти освітнього процесу й  забезпечувати підвищення 
його ефективності. 
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У  попередніх  працях  ми  зазначали,  що  специфіка 
феномена  державно-громадського  управління  освітою 
полягає у поєднанні двох його компонентів – державного 
і громадського. У зв’язку з цим у процесі реалізації такої 
моделі необхідним є узгодження їх інтересів (безпосеред-
ньо держави, місцевого самоврядування й громадянського 
суспільства),  забезпечення  гармонійної  взаємодії  на  всіх 
щаблях  функціонування  освітньої  системи.  Наразі  поді-
ляємо наукову позицію,  згідно  з  якою державно-громад-
ське  управління  освітою  є  не  простою  арифметичною 
сумою певних заходів державних і громадських структур, 
а  системою,  що  має  на  меті  поєднання  зусиль  держави 
й суспільства у розв’язанні проблем формування держав-
ної  політики  в  галузі  освіти,  питань  навчально-вихов-
ної,  методичної,  економічної,  фінансово-господарської 
діяльності,  взаємодії,  що  ґрунтується  на  добровільному 
прийнятті  державою  й  громадянами  певних  зобов’язань 
у галузі освіти [12, с. 170].

Висновки. Нормативно-правові  основи  відносин 
держави,  місцевого  самоврядування  та  громадянського 
суспільства у сфері освіти закладені в Конституції України. 
Свій поступовий розвиток вони знайшли у Національній 

доктрині  розвитку  освіти,  Національній  стратегії  розви-
тку освіти в Україні на період до 2021 року, а також у зако-
нах України «Про освіту», «Про вищу освіту», в «Концеп-
ції Нової української школи» та інших. В цих документах 
відносини  держави,  місцевого  самоврядування  та  гро-
мадянського  суспільства  у  сфері  освіти  врегульовані  за 
принципом  державно-громадської  моделі,  яка  передба-
чає, що особистість, суспільство й держава – рівноправні 
суб’єкти, партнери у розв’язанні освітніх питань; органи 
державного управління освітою на всіх рівнях тісно співп-
рацюють із ЗО, інститутами громадянського суспільства, 
приватними інституціями; з метою прийняття ефективних 
управлінських рішень і задоволення суспільних інтересів 
у  сфері  освіти  в  процесі  здійснення  державного  управ-
ління  враховується  громадська  думка,  державний  кон-
троль  поєднується  з  громадським;  учасники  освітнього 
процесу як безпосередньо, так і через органи громадського 
самоврядування беруть участь в управлінні ЗО. Перспек-
тивним  у  напрямі  дослідження  є  вивчення  конкретних 
механізмів залучення громадськості до розв’язання різних 
питань у сфері освіти й розробка рекомендацій щодо під-
вищення ефективності такої діяльності.
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Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Резюмовано, що функції конституційного права України залишаються доволі малодослідженою категорією, коли йдеться про кон-
ституційне право як галузь права. Значно частіше автори звертають увагу на функції конституційного права як науки та щонайменше 
перераховують їх. Ознайомлення з учбово-методичними виданнями, академічними курсами з конституційного права свідчить про майже 
повну відсутність критичного ставлення до функцій науки конституційного права, що надає підстави стверджувати – їх часто включають 
до підручників «за традицією», не оцінюючи матеріал з погляду його відповідності сучасним реаліям українського конституціоналізму.

Крім переходу до демократичних стандартів викладання дисципліни «Конституційне право України», наявність зазначеної тенденції 
пояснюється також і змістом Програми ЗНО з права для вступу в магістратуру. Програма першого блоку єдиного фахового вступного 
випробування – тесту з восьми базових правничих дисциплін, затверджена наказом МОН №152 від 7 лютого 2020 року, передбачає, що 
«єдине фахове вступне випробування з права <…> включає завдання з 8 базових правничих дисциплін», у тому числі з конституційного 
права України. Усі передбачені Програмою чотири когнітивні рівні охоплення (знання, розуміння, застосування, аналіз – синтез – оцінка) 
поділено на кілька блоків запитань у межах кожної галузі права; кожен блок складається щонайменше з двох запитань, що конкретизують 
його. Про функції конституційного права як галузі права ані у назвах блоків, ані у конкретизуючих їх запитаннях не йдеться.

Запропоновано уважати перспективним підхід, відповідно до якого під час дослідження функцій конституційного права України як 
галузі права плідним є звернення до праць теоретиків у тій частині, яка стосується функцій держави. Навіть більше, застосування від-
повідних теоретичних розробок з урахуванням галузевих особливостей для конституційного права України слід рекомендувати зробити 
домінантним. Адже конституційне право України є галуззю права, якій притаманний найвищий ступінь політизації. Можливість застосу-
вання праць фахівців з теорії права та держави щодо функцій держави під час визначення функцій конституційного права України як 
галузі права є можливим і з огляду на предмет цієї галузі.

Ключові слова: функції конституційного права, функції конституційного права як галузі права, функції конституційного права як 
науки, функції конституції, конституційне право, конституціоналізм.

It is summarized that the functions of the constitutional law of Ukraine remain a rather poorly researched category when it comes to 
constitutional law as a branch of law. More often, authors pay attention to the functions of constitutional law as a science, and at least list them. 
Acquaintance with educational and methodical publications, academic courses in constitutional law testifies to the almost complete absence 
of critical attitude to the functions of the science of constitutional law, which gives grounds to assert – they are often included in textbooks “by 
tradition”, without evaluating the material in terms of its relevance to modern realities of Ukrainian constitutionalism.

In addition to the transition to democratic standards of teaching the discipline “Constitutional Law of Ukraine”, the presence of this tendency 
is also explained by the content of the Testology Program on Law for Entry to the Magistracy. The program of the first unit of the unified 
professional entrance examination – the test of eight basic legal disciplines, approved by the order of the Ministry of Education and Science of 
February 7, 2020 provides that “the only professional entrance examination in law <...> includes tasks of 8 basic legal disciplines”, including on 
the constitutional law of Ukraine. All four cognitive levels of coverage (knowledge, understanding, application, analysis – synthesis – assessment) 
are divided into several blocks of questions within each area of law; each block consists of at least two questions that specify it. The functions of 
constitutional law as a branch of law are neither in the names of the blocs nor in their specific questions.

It is suggested to consider a promising approach according to which in the study of the functions of the constitutional law of Ukraine as 
a branch of law it is fruitful to appeal to the works of theorists in the part concerning the functions of the state. Moreover, the application of 
appropriate theoretical developments, taking into account industry specificities for the constitutional law of Ukraine, should be recommended to 
be dominant. After all, the constitutional law of Ukraine is an area of law that has the highest degree of politicization. The possibility of applying 
the works of specialists in the theory of law and the state regarding the functions of the state in determining the functions of the constitutional law 
of Ukraine as a branch of law is possible also in view of the subject of this field.

Key words: functions of constitutional law, functions of constitutional law as a branch of law, functions of constitutional law as a science, 
functions of constitution, constitutional law, constitutionalism.

Постановка проблеми. В Україні з моменту проголо-
шення незалежності відбувається конституційна реформа. 
Її  черговий  етап  стосується  значної  кількості  проблем  – 
від питань захисту прав людини (омбудсмани) до питань 
децентралізації публічної влади (адміністративно-терито-
ріальна та муніципальна реформи). Зміни та доповнення 
до Основного Закону України часто не укладаються в єди-
ний вектор, що істотно впливає на якість законів та підза-
конних актів, які приймають у зв’язку зі змінами в Консти-
туції або до яких вносять необхідні зміни та доповнення.

Вказане привертає увагу до необхідності забезпечення 
належного  доктринального  підґрунтя  конституційної 
реформи в Україні. Одним зі складників такого підґрунтя 
можна уважати оновлення уявлень про функції національ-
ного конституційного права.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Питання 
функцій конституційного права України поки що не зна-
йшло  свого  відображення  на монографічному  рівні. Що 
ж  до  публікацій  у  наукових  фахових  виданнях,  то  вони 

є поодинокими і здебільшого належать автору цієї статті. 
У  нашому  дослідженні  ми  звертаємося  до  академічних 
підручників  з  конституційного  права  України,  які  було 
видано  в  останні  п’ять  років  представниками  основних 
наукових шкіл національного конституційного права.

Метою статті  є  аналіз  стану  дослідженості  питань, 
пов’язаних  з  функціями  конституційного  права  України 
як галузі національного права.

Результати дослідження. Функції конституційного права 
України  залишаються  доволі  малодослідженою  категорією, 
коли йдеться про конституційне право як галузь права. Зна-
чно частіше автори звертають увагу на функції конституцій-
ного права як науки та щонайменше перераховують їх (майже 
не існує навчально-методичних видань, у яких приділялася б 
увага характеристиці науки конституційного права, однак не 
аналізувалися б її функції; один з винятків ставить навчаль-
ний посібник О.О. Майданика, дивись [1, с. 36–40]).

У деяких учбово-методичних виданнях автори не тільки 
перераховують,  але  й  стисло  характеризують  функції  
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науки  конституційного  права.  Так,  М.В.  Афанасьєва, 
автор  розділу  «Конституційне  право  України  –  галузь 
права, юридична  наука  та  навчальна  дисципліна»  у  під-
ручнику  «Конституційне  право  України:  прагматичний 
курс» визначила перелік функцій науки конституційного 
права на підставі тих завдань, які покладені на цю науку, 
та послідовно охарактеризувала кожну з функцій.

На думку М.В. Афанасьєвої:
–  «наука  конституційного  права  України  –  це  сис-

тема  знань  і  уявлень про правовий статус людини  і  гро-
мадянина, про організацію та функціонування державного 
та суспільного ладу в Україні»;

–  «основними  функціями  науки  конституційного 
права  є: політична, методологічна,  ідеологічна, прогнос-
тична, комунікативна, експертна» [2, с. 20].

Автор надає пояснення щодо кожної з перерахованих 
вище  функцій,  присвячуючи  цьому  одне-два  речення. 
Наприклад,  вона  зазначає, що  «політична функція  поля-
гає в тому, що наука спрямована на формування політич-
них переконань і орієнтації в суспільстві, на становлення 
високої  політико-правової  культури.  Наука  обґрунто-
вує  політико-правову  активність  держави,  у  тому  числі 
у взаємозв’язках з іншими країнами», що «прогностична 
функція науки полягає в тому, що сьогодні підвищується 
роль соціального й юридичного прогнозування в страте-
гії  законотворчості, прогнозування конституційного про-
цесу розвитку держави,  того,  як  державно-правові  нова-
ції сприйме народ України» [2, с. 21],  і так щодо кожної 
з функцій у переліку.

Ознайомлення  з  учбово-методичними  виданнями, 
академічними курсами з конституційного права свідчить 
про  майже  повну  відсутність  критичного  ставлення  до 
функцій науки конституційного права, що надає підстави 
стверджувати  –  їх  часто  включають  до  підручників  «за 
традицією», не оцінюючи матеріал з точки зору його від-
повідності сучасним реаліям українського конституціона-
лізму. Одним з небагатьох прикладів іншого (критичного) 
ставлення до доктринальних положень про функції науки 
конституційного права у навчально-методичній літературі 
знаходимо у М.В. Савчина, який зазначає: «У науці кон-
ституційного права України прийнято виділяти такі функ-

ції: політичну, методологічну,  ідеологічну, прогностичну, 
комунікативну, експертну тощо. Набір деяких таких функ-
цій  викликає  справедливу  критику,  оскільки  політична 
й  ідеологічна  функції  несумісні  з  ідеєю  верховенства 
права, що вимагає від юриста ставитися неупереджено до 
різноманітних  політичних  течій  та  ідеологій  і  поперед-
жувати  поширення  тих,  які  суперечать  конституційному 
порядку.  Деякі  інші  з  вищенаведених  стосуються  прин-
ципів  наукового  дослідження,  а  не функцій  науки.  Тому 
серед функцій науки конституційного права можна виді-
лити:  гносеологічну,  онтологічну,  аксіологічну,  інтегра-
тивну, прогностичну, методологічну» [3, с. 40].

Повертаючись до таких, що є предметом нашої уваги, 
функцій  конституційного  права  як  галузі  права,  слід 
зазначити,  що  М.В.  Савчин  у  процитованій  вище  праці 
їх  не  аналізує,  так  само,  як  і  автори  найбільш  популяр-
них  учбово-методичних  видань  з  конституційного  права 
України останніх років  (стислий огляд уміщення матері-
алів про функції конституційного права України як галузі 
національного  права  у  найбільш  популярних  за  останні 
п’ять років підручників з навчальної дисципліни «Консти-
туційне право України» наведено у Таблиці 1).

До  більшості  підручників  з  навчальної  дисципліни 
«Конституційне  право  України»,  виданих  у  період 
з 2016 по 2020 роки, матеріали про функції конституційного 
права України як галузі національної правової системи не 
включено. Натомість все частіше з’являються положення 
про конституціоналізм (як про конституціоналізм загалом, 
так і про сучасний український конституціоналізм), та ще 
частіше  –  про цінності  та  принципи  конституціоналізму 
загалом  та  сучасного  українського  конституціоналізму 
зокрема.  Автори  підручників  з  навчальної  дисципліни 
«Конституційне право України» все більше відходять від 
радянських традицій змістовного наповнення навчально-
методичних матеріалів (з дисципліни «Державне право») 
та все більше наближаються до підходу, який застосову-
ють їхні колеги з демократичних країн «зі стажем».

Крім  переходу  до  демократичних  стандартів  викла-
дання дисципліни «Конституційне право України», наяв-
ність  зазначеної  тенденції  пояснюється  також  і  змістом 
Програми  ЗНО  з  права  для  вступу  в  магістратуру.  Про-
грама першого блоку єдиного фахового вступного випро-
бування –  тесту  з восьми базових правничих дисциплін, 
затверджена наказом МОН №152 від 7 лютого 2020 року, 
передбачає,  що  «єдине  фахове  вступне  випробування 
з права <…> включає завдання з 8 базових правничих дис-
циплін»  [4], у тому числі  з конституційного права Укра-
їни. Усі  передбачені Програмою чотири  когнітивні  рівні 
охоплення (знання, розуміння, застосування, аналіз – син-
тез – оцінка) поділено на кілька блоків запитань у межах 
кожної галузі права; кожен блок складається щонайменше 
з двох запитань, що конкретизують його. Про функції кон-
ституційного права як галузі права ані у назвах блоків, ані 
у конкретизуючих їх запитаннях не йдеться.

Таблиця 1
Наявність положень про функції конституційного права України як галузі права у сучасних підручниках  

з навчальної дисципліни «Конституційне право України» (2016–2020)

Рік видання Автор /  
керівник авторського колективу функції1 Цінності, принципи2 Конституціоналізм3

2020 Представники харківської школи 
конституційного права4 - + +

2018 О.В. Совгиря, Н.Г. Шукліна5 - + -

2018 Представники ужгородської школи 
конституційного права6 - - -

2017 В.М. Шаповал7 - + +

2017 Представники одеської школи 
конституційного права 8 + + +

2016 В.Л. Федоренко9 - + -

1 Матеріали про функції конституційного права як галузі.
2 Матеріали про принципи конституціоналізму (або конституційні принципи)
3 Матеріали про конституціоналізм
4 Конституційне право України : підручник; за заг. ред. Т.М. Слінько. Харків : 
Право, 2020. 592 с. 
5 Совгиря О.В., Шукліна Н. Г. Конституційне право України. Повний курс : на-
вчальний посібник. Київ : Юрінком Інтер, 2018. 556 с.
6 Конституційне  право  України  :  підручник  /  І.М.  Алмаші,  М.М.  Алмаші,  
А.В. Белюга та ін. ; вид. 9, перероб. та доп. Ужгород, Видавничий дім «Гель-
ветика», 2018. 462 с.
7 Шаповал А.М. Феномен конституційного права: монографія. Київ : Інститут 
законодавства Верховної Ради України, 2017. 423 с.
8 Конституційне  право  України:  прагматичний  курс.  Навчальний  посібник. 
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цтво Ліра-К, 2016. 616 с.
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Найбільш  близьким  до  проблематики  функцій  кон-
ституційного  права  України  як  галузі  права  є  перший 
блок питань «Конституційне право як основа національ-
ного права». Цей блок має два складники – 1.1. «Поняття 
та  предмет  конституційного  права»  та  1.2.  «Принципи 
конституційного  права».  Варто  підкреслити,  що  якраз 
з числа принципів конституціоналізму, які  знайшли своє 
відображення  у  галузевих  нормах,  можуть  випливати 
функції конституційного права як галузі права.

У Програмі  про  функції,  найбільш  близькі  до  функ-
цій конституційного права як галузі права, йдеться у дру-
гому блоку питань «Джерела конституційного права», до 
складу якого входить підпункт 2.2. «Поняття конституції. 
Функції та юридичні властивості конституції».

Слід підкреслити, що положення про функції конститу-
ційного права як галузі національної правової системи від-
сутні не тільки у підручниках, що вийшли друком в останні 
п’ять років, а й у більш давніх навчальних виданнях (напри-
клад,  дивись  підручник  авторського  колективу  у  складі 
Г.В. Задорожній, Ю.А. Задорожного, І.М. Сопілко «Консти-
туційне право України», 2010 рік [5], підручник О.Ф. Фриць-
кого «Конституційне право України», 2002 рік [6]).

Повертаючись  до  того,  як  у  підручниках  відображені 
матеріали  про  функції  конституційного  права  України  як 
галузі права, слід звернутись до найбільш нового з навчаль-
них видань, автори якого приділили увагу цьому питанню. 
Таким  підручником  є  цитоване  вище  видання  «Конститу-
ційне право України: прагматичний курс», у якому відповідні 
положення сформулювала М.В. Афанасьєва у розділі «Кон-
ституційне  право України  –  галузь  права, юридична  наука 
та навчальна дисципліна». Зокрема, вона зазначила, що:

–  «конституційне  право  України  –  це  фундамен-
тальна  та  провідна  галузь  права,  сукупність  правових 
норм,  які  регулюють  суспільні  відносини,  що  визнача-
ють  політичні,  економічні,  соціальні,  екологічні,  куль-
турні  та  духовні  основи  конституційного  ладу  України, 
організацію  та  функціонування  демократичної  правової 
держави, громадянського суспільства та правовий статус 
людини й громадянина» [2, с. 17];

–  «функції конституційного права як галузі права – це 
загальні, найважливіші напрями його впливу на суспільні 
відносини» [2, с. 19];

–  «до  основних  функцій  конституційного  права  як 
галузі  права  належать:  установча,  регулююча,  охоронна, 
ідеологічна,  стабілізуюча,  програмна,  інформаційна» 
[2, с. 19].

Як  і  у  випадку  з  аналізом  функцій  конституційного 
права як науки, М.В. Афанасьєва охарактеризувала кожну 
з функцій,  включених  до переліку,  зробивши це  надзви-
чайно  стисло. Наприклад, щодо  установчої функції  кон-
ституційного  права  підкреслено,  що  вона  «виражається 
в тім, що воно (конституційне право України. – О.С.) лега-
лізує  саму  державу,  її  суспільно-політичний,  економіч-
ний лад,  встановлює основні політико-правові  інститути 
держави і суспільства, визначає основи правового статусу 
людини та громадянина, систему органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування тощо» [2, с. 19]. Щодо 
регулюючої функції автор розмірковує, що ця галузь права 
«регулює найважливіші, фундаментальні суспільні відно-
сини, є основою правової системи та правопорядку в кра-
їні;  дає  імпульс  розвитку  законодавства  та  прийняттю 
масиву  нових  нормативно-правових  актів,  що  втілюють 
загальні ідеї й окремі положення конституції» [2, с. 19].

Варто  зауважити, що  у  цьому  підручнику  продемон-
стровано  як  такий,  що  тяжіє  до  радянського,  підхід  до 
аналізу  конституційного  права  як  галузі  права  (у  тому 
числі функціонального аналізу) та водночас більш сучас-
ний підхід, відповідно до якого це навчальне видання від-
криває  розділ  про  сучасний  український  конституціона-
лізм, у якому в тому числі проаналізовані його принципи  
(а  отже,  уявлення  про  функції  конституційного  права 
України як галузі права можна отримати з цього розділу).

Нарешті,  у  контексті  аналізу  підручника  «Конститу-
ційне право України: прагматичний курс» слід зазначити, 
що до авторського колективу входить Н.В. Мішина, яка під 
час дослідження конституційно- та муніципально-право-
вих норм тяжіє до визначення функцій відповідної галузі 
права не тільки шляхом запозичення застосування загаль-
нотеоретичних напрацювань щодо функцій  права,  однак 
і  відповідних  розробок  щодо  функцій  держави  (дивись, 
наприклад, [7; 8]). Однак ці розробки, викладені у статтях 
автора у наукових виданнях, до відповідної частини під-
ручника не увійшли.

Варто  уважати  перспективним  підхід,  відповідно  до 
якого під час дослідження функцій конституційного права 
України як галузі права плідним є звернення до праць тео-
ретиків у тій частині, яка стосується функцій держави.

Навіть  більше,  застосування  відповідних  теоретич-
них розробок з урахуванням галузевих особливостей для 
конституційного  права  України  слід  рекомендувати  зро-
бити  домінантним.  Адже  конституційне  право  України 
є галуззю права, якій притаманна найбільша ступінь полі-
тизації. Можливість застосування праць фахівців з теорії 
права  та  держави щодо функцій  держави  під  час  визна-
чення  функцій  конституційного  права України  як  галузі 
права є можливим і з огляду на предмет цієї галузі. Так, 
В.Л.  Федоренко,  досліджуючи  теоретико-методологічні 
аспекти системи конституційного права України сформу-
лював,  що  «конституційне  право  України  –  це  провідна 
галузь українського публічного права, норми якої визна-
чають конституційно-правовий статус людини і громадя-
нина,  виражають  волю  та  законні  інтереси Українського 
народу,  Української  держави,  територіальних  громад, 
громадянського  суспільства  та  його  інститутів,  а  також 
регулюють політичні й  інші найважливіші суспільні від-
носини  в  економічній,  соціальній,  культурній  (духовній) 
та інших сферах життя і діяльності суспільства і держави» 
[9, с. 13]. А В.М. Шаповал зазначив, що «сучасне консти-
туційне право як галузь – це сукупність юридичних норм, 
які  регулюють  державно-політичні  відносини  владарю-
вання  у  контексті  визнання  людини  найвищою  соціаль-
ною та особистісною цінністю і належного забезпечення 
її прав» [10, с. 13].

Висновки. Варто вважати перспективним підхід, від-
повідно до якого під час дослідження функцій конститу-
ційного права України як галузі права плідним є звернення 
до праць теоретиків у тій частині, яка стосується функцій 
держави. Навіть більше, застосування відповідних теоре-
тичних  розробок  з  урахуванням  галузевих  особливостей 
для  конституційного  права  України  слід  рекомендувати 
зробити домінантним. Адже конституційне право України 
є галуззю права, якій притаманна найбільша ступінь полі-
тизації. Можливість застосування праць фахівців з теорії 
права  та  держави щодо функцій  держави  під  час  визна-
чення  функцій  конституційного  права України  як  галузі 
права є можливим і з огляду на предмет цієї галузі.
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ДІЯЛьНІСТь ПРАВООхОРОННих ОРГАНІВ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
ПРАВ І СВОБОД ЛЮДиНи В НОРМАТиВНО-ПРАВОВОМУ ПОЛІ
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Танько А.В.,
кандидат юридичних наук,

докторант відділу організації освітньо-наукової підготовки
Харківського національного університету внутрішніх справ

У статті репрезентовано результати дослідження, що має на меті розкриття нормативно-правової основи забезпечення прав і свобод 
людини як підґрунтя діяльності правоохоронних органів України, висвітлення на цьому тлі ролі Національної поліції щодо забезпечення 
прав та свобод людини. 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що на основі вивчення міжнародного та вітчизняного нормативного законодавства 
уточнено сутність провідних дефініцій, пов’язаних із забезпеченням прав і свобод людини: «права, свободи», «права людини і гро-
мадянина», «захищені ознаки», «інтерсекційність», «правоохоронні органи», диференційовано поняття «права» і «свободи», розкрито 
специфіку прав людини і громадянина, системно проаналізовано нормативно-правове підґрунтя соціально-правового захисту, визначено 
роль правоохоронних органів, зокрема Національної поліції України, у забезпеченні прав і свобод людини, накреслено шляхи підвищення 
ефективності діяльності правоохоронних органів щодо забезпечення соціальної стабільності в суспільстві.

Встановлено, що поглиблене розуміння сутності прав та свобод людини і громадянина забезпечує дотримання демократичного курсу 
розвитку держави, відбір таких форм і напрямів діяльності її правозахисних органів та інституцій, що забезпечують реалізацію принципу 
гарантування безпеки особи, який був закріплений у багатьох міжнародних документах, отримав свій подальший розвиток у нормах 
національного законодавства. 

На основі вивчення конкретних нормативних положень розглянуто поняття «захищені ознаки» – характеристики людини, за якими в 
суспільстві не може бути привілеїв чи обмежень (раса, колір шкіри, політичні, релігійні та інші переконання, стать, етнічне та соціальне 
походження, майновий стан, місце проживання, мовні або інші ознаки), а також «інтесекційність» – сукупність або перетин зазначених 
ознак у контексті розгляду обставин життя конкретної людини. З огляду на це обґрунтовано сутність прав і свобод людини як загальний 
орієнтир держави та усіх її інституцій на рівність і справедливість розподілу суспільних благ і ресурсів.

Наголошено, що серед державних органів, на які покладено обов’язок здійснення заходів щодо забезпечення конституційних прав і 
свобод громадян, важливе місце відводиться Національній поліції, яка порівняно з іншими правоохоронними структурами вирішує най-
більше коло питань, пов’язаних із забезпеченням прав і свобод людини. Визначено, що ця правозахисна структура, на відміну від інших, 
створена для безпосереднього контакту з громадянами, а тому якість надання правозахисних послуг державою може бути безпосеред-
ньо оцінена кожною людиною з власного життєвого досвіду. Відповідно, від якості та ефективності роботи Національної поліції залежить 
сприйняття громадськістю всіх інших видів діяльності правоохоронних органів.

На основі вивчення міжнародного та вітчизняного нормативного законодавства автором висвітлено соціально-правові категорії, 
пов’язані із забезпеченням прав і свобод людини; диференційовано поняття «права і свободи»; розкрито специфіку прав людини і грома-
дянина; визначено роль правоохоронних органів, зокрема Національної поліції України в забезпеченні прав і свобод людини.

Ключові слова: права, свободи, захищені ознаки, інтерсекційність, права людини і громадянина, правоохоронні органи, діяльність 
Національної поліції України, міжнародне та вітчизняне законодавство. 

The results of the study, aimed at revealing the legal framework for ensuring human rights and freedoms as a basis for the activity of law 
enforcement agencies of Ukraine, and highlighting the role of the National Police in ensuring human rights and freedoms, are presented.

The scientific novelty of the study is that, based on the study of international and national regulatory legislation, the essence of the leading 
definitions related to the protection of human rights and freedoms is specified: “rights, freedoms”, “human and citizen’s rights”, “protected 
features”, “intersectionality”, “law enforcement agencies”, differentiated the concept of “rights and freedom”, revealed the specifics of human and 
citizen rights, systematically analyzed the legal basis of social and legal protection, defined the role of law enforcement agencies, of the National 
Police of Ukraine in the Protection of Human Rights and Freedoms, outlined ways to increase the effectiveness of law enforcement agencies in 
ensuring social stability in society.

It is established that an in-depth understanding of the essence of human and citizen’s rights and freedoms ensures adherence to the 
democratic course of development of the state, selection of such forms and directions of activity of its human rights bodies and institutions, which 
ensure the implementation of the principle of guaranteeing the security of a person, which was enshrined in many international documents, 
received its further development of national legislation.

Based on the study of specific regulations, the concept of “protected features” – the characteristics of a person under which there can be no 
privileges or restrictions in the society (race, color, political, religious and other beliefs, gender, ethnic and social background, property status, 
place) residence, linguistic or other features), and intersectionality – the totality or intersection of these features in the context of considering the 
circumstances of a particular person’s life. On this basis, the essence of human rights and freedoms as a general orientation of the state and all 
its institutions on the equality and fair distribution of public goods and resources is substantiated.

It is emphasized that among the state bodies, which are obliged to take measures to ensure the constitutional rights and freedoms of citizens, the 
National Police plays an important role, which, in comparison with other law enforcement agencies, addresses the most issues related to the protection 
of human rights and freedoms. It is determined that this human rights structure, unlike others, was created for direct contact with citizens, and therefore 
the quality of human rights services provided by the state can be directly assessed by each person from his or her own life experience. Accordingly, the 
public’s perception of all other law enforcement activities depends on the quality and efficiency of the work of the National Police.

Key words: rights, freedoms, protected features, intersectionality, human and citizen rights, law enforcement agencies, activities of the 
National Police of Ukraine, international and national legislation.

Постановка проблеми. Сьогодні у зв’язку з обранням 
Україною  шляху  незалежності  та  інтеграцією  її  у  Євро-
пейський  простір  на  паритетних  засадах  проблема  забез-
печення  й  захисту  прав  і  свобод  людини  та  громадянина 
набула  особливої  гостроти  в  нормативно-правовому  дис-
курсі. Розбудова правової держави визначає зміст і спрямо-

ваність діяльності її офіційних інституцій на засадах визна-
ння людини найвищою цінністю, поваги до прав і свобод 
особистості, незалежно від наявності чи відсутності в неї 
ознак, що здатні знижувати її статус у суспільстві. 

Відповідно  до  3-ї  статті  Конституції  України  забез-
печення  прав  і  свобод  людини  є  головним  обов’язком 
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держави. Демократичні конституційні норми декларують 
вектор  розвитку України  як  правової  держави  й  ґрунту-
ються  на  визнанні  міжнародних  стандартів,  де  проголо-
шено пріоритетність прав і свобод людини в суспільстві. 
Це  й  Загальна  декларація  прав  людини,  проголошена 
Генеральною  Асамблеєю  Організації  Об’єднаних  Націй 
(ООН),  прийнята  Радою  Європи  Конвенція  про  захист 
прав людини й основоположних свобод й інші міжнародні 
документи.  Важливим  кроком  у  цьому  напрямі  є  при-
йняття Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», якою 
в Україні визначаються вектори руху щодо впровадження 
європейських  стандартів  життя  в  оборонній,  соціально-
економічній, правоохоронній сферах [1].

Зорієнтувавшись  на міжнародний  курс щодо  захисту 
прав  і свобод усіх категорій населення, Україна взяла на 
себе  зобов’язання щодо  встановлення на  своїй  території 
демократичного і сенситивного до потреб людини право-
порядку, що підтримується в державі, зокрема через функ-
ціонування  системи  спеціальних  державних  органів  – 
правоохоронних. Саме правоохоронні органи і покликані 
здійснювати захист прав і свобод людини і громадянина. 
Наголосимо,  що  органи  Національної  поліції  України 
посідають чільне місце серед таких державних інституцій. 
Відповідно  до  першої  статті  Закону України  про Націо-
нальну поліцію призначення цієї правозахисної структури 
полягає  в  служінні  суспільству  «шляхом  забезпечення 
охорони  прав  і  свобод  людини,  протидії  злочинності, 
підтримання  публічної  безпеки  і  порядку»  [2].  У  своїй 
діяльності поліція керується Конституцією України, між-
народними  договорами України,  згода  на  обов’язковість 
яких надана Верховною Радою України, Законом України 
про  Національну  поліцію,  актами  Президента  України 
та  постановами  Верховної  Ради  України,  актами Мініс-
терства  внутрішніх  справ  України,  іншими  нормативно-
правовими актами.

Разом із цим деякі встановлені чинним законодавством 
поліцейські або запобіжні заходи за своєю сутністю перед-
бачають втручання держави у права  і  свободи громадян, 
передбачені  міжнародними  документами.  Це,  зокрема, 
такі превентивні  та кримінально-процесуальні  запобіжні 
заходи,  як  обмеження  пересування  людини,  домашній 
арешт  та  інші,  що  неминуче  передбачають  обмеження 
прав  і  свобод  людини  і  водночас  відповідають  право-
вим нормам  (стаття 2 Протоколу 7 Конвенції – право на 
свободу пересування) тощо. Такі винятки, за відсутності 
загального  демократичного  підходу  й  глибокого  сприй-
няття  прав  і  свобод  людини  як  орієнтиру  професійної 
діяльності правоохоронних органів, можуть стати приво-
дом для зловживань державною владою та суттєвих пору-
шень прав  і свобод людини, як було, наприклад, за роки 
існування Радянського Союзу. 

У  світлі  зазначених  ризиків  і  проблем  особливого 
значення  набуває  поглиблення  розуміння  сутності  прав 
і свобод людини в контексті діяльності правоохоронців, 
чітке виокремлення тих прав і свобод, що мають охоро-
нятися  або  до  яких  може  здійснюватися  законне  обме-
ження,  а  також формування  сенситивного  ставлення до 
визначення  меж  застосування  поліцейських  та  інших 
процесуальних заходів, спрямованих на обмеження прав 
і свобод громадян. 

Стан дослідження проблеми.  Проблема  забезпе-
чення  прав  і  свобод  людини,  зокрема  у  правоохоронній 
діяльності, за останнє десятиліття розглядалася багатьма 
дослідниками  (В.  Андрушко,  В.  Бабкін,  О.  Бандурка, 
О. Безпалова, В. Бесчасний, Ю. Бітяк, І. Бородін, С. Бла-
говісний, В. Букач, А. Васильєв, В. Вознюк, К. Волинка, 
І. Гамалій, Д. Гараджасв, А. Головін, О. Горова, Т. Дашо, 
О.  Домбровська,  С.  Ківалов,  А.  Колодій,  А.  Комзюк, 
Я.  Кондратьєв,  В.  Кравченко,  О.  Негодченко,  Н.  Ниж-
ник, О. Онишко, М. Панов, В. Погорілко, П.  Рабінович, 
О.  Скакун,  В.  Тихий,  М.  Хавронюк,  Ю.  Шемшученко, 

О. Фрицький та інші). Водночас, незважаючи на наявність 
досліджень у галузі правового захисту особистості, можна 
констатувати,  що  в  контексті  побудови  демократичної, 
соціальної та правової держави, реформування соціально-
правової  системи  України,  проблема  забезпечення  прав 
і свобод людини стає особливо актуальною, залишаючись 
водночас  не  остаточно  вичерпаною  у  сучасному  норма-
тивно-правовому дискурсі.

Мета і завдання дослідження. Метою статті  є роз-
криття  нормативно-правової  основи  забезпечення  прав 
і свобод людини як підґрунтя діяльності правоохоронних 
органів  України,  висвітлення  на  цьому  тлі  ролі  Націо-
нальної поліції України щодо забезпечення прав та сво-
бод людини.

Наукова новизна дослідження  полягає  в  тому,  що 
уточнено деякі  базові поняття:  «права,  свободи»,  «права 
людини  і  громадянина»,  «захищені  ознаки»,  «інтерсек-
ційність»,  «правоохоронні  органи»;  системно  проаналі-
зовано  нормативно-правове  підґрунтя  соціально-право-
вого захисту, накреслено шляхи підвищення ефективності 
діяльності  правоохоронних  органів  щодо  забезпечення 
соціальної стабільності в суспільстві.

Виклад основного матеріалу. Ефективність  діяль-
ності  правоохоронних  органів  значною  мірою  визнача-
ється  правовим  регулюванням  усіх  її  аспектів  й  ґрунту-
ється  сьогодні  на  принципах  гуманності  та  дотримання 
прав і свобод людини. Така гуманістична концепція діяль-
ності правоохоронних органів в Україні поступово виро-
блялася  в  процесі  затвердження  міжнародних  і  вітчиз-
няних  нормативно-правових  актів  щодо  захисту  прав 
і свобод людини.

Проблема захисту прав і свобод людини набула статусу 
пріоритетної міжнародної проблеми після Другої світової 
війни, в процесі якої відбувалися численні порушення прав 
людини, масові приниження людської гідності, неприпус-
тимі навіть в умовах військових подій дії стосовно цілих 
націй,  переслідування  та  знищення  державами  катего-
рій  осіб,  які  вирізнялися  дійсними  або  припущеними, 
іноді навіть помилково, ознаками (інвалідність, релігійні 
погляди, політичні переконання тощо). Відповідно, на сві-
товому рівні назріла нагальна потреба в розробці дієвих 
універсальних  механізмів  міжнародного  регулювання 
правових  стандартів,  побудованих  на  високих  гуманіс-
тичних засадах сучасного цивілізаційного світу щодо дій 
держав по відношенню до громадян. Такими механізмами 
стали правові рекомендації визнаних у світі міжнародних 
організацій (Організація об’єднаних націй, Рада Європи) 
у сфері забезпечення прав і свобод людини, що поступово 
були ратифіковані державами світу, в тому числі й Украї-
ною, і встановили загальнолюдські стандарти етичних дій 
держави по відношенню до громадян. 

Одними  з  перших  такими  документами  стали: 
Загальна  декларація  прав  людини,  проголошена  Гене-
ральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року, яку Укра-
їна ратифікувала ще в 1973 році; Конвенція про  захист 
прав людини і основоположних свобод, прийнята Радою 
Європи 4 листопада 1950 року та ратифікована Україною 
17 липня 1997 року; Міжнародний пакт про громадянські 
та політичні права, затверджений міжнародною спільно-
тою в 1966 році та ратифікований Україною в 1969 році, 
затверджений  і  ратифікований  у  ті  ж  самі  роки  Між-
народний  пакт  про  економічні,  соціальні  та  культурні 
права.  Ці  міжнародні  документи  сьогодні  залишаються 
найавторитетнішим  джерелом  міжнародних  норм щодо 
прав і свобод людини.

Питанню  декларування  прав  і  свобод  людини  при-
свячені  перші  статті  Загальної  декларації  прав  людини, 
де проголошується, що всі люди народжуються вільними 
і рівними у своїй гідності та правах (ст. 1) і кожна людина 
має  володіти  усіма правами  і  усіма  свободами,  проголо-
шеними  цією  Декларацією,  без  будь-яких  відмінностей, 
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як-то  стосовно  раси,  кольору  шкіри,  статі,  мови,  релі-
гії,  політичних  чи  інших  переконань,  національності  чи 
соціального походження, майнового чи будь-якого іншого 
стану (ст. 2) [3].

У  контексті  визначення  основних  нормативно-право-
вих пріоритетів української держави у сфері захисту прав 
і  свобод  людини,  а  відповідно,  і  вибудовування  право-
захисних  орієнтирів  у  галузі  діяльності  правоохоронних 
органів України,  надважливим  є  не  лише  проголошення 
загальної  рівності  всіх  осіб  без  будь-яких  винятків,  а 
й  виокремлення  тих  ознак,  якими  позначаються  групи 
населення, права яких традиційно порушуються в суспіль-
стві.  Важливо  наголосити,  що  подібні  ознаки  відбито 
й у Розділі ІІ Конституції України, що саме й регламентує 
права,  свободи та обов’язки людини  і  громадянина. Так, 
у  статті  24  цього  розділу  зазначається, що  в  суспільстві 
не  може  бути  привілеїв  чи  обмежень  за  ознаками  раси, 
кольору шкіри,  політичних,  релігійних  та  інших переко-
нань,  статі,  етнічного  та  соціального  походження,  май-
нового стану, місця проживання, за мовними або іншими 
ознаками  [4].  Перелічені  характеристики  мають  назву 
«захищені ознаки», а їх сукупність або перетин у контек-
сті розгляду обставин життя конкретної людини, що під-
дається  взаємопов’язаним формам домінування  або дис-
кримінації,  називають  інтесекційністю  (множинна  або 
перехресна дискримінація).

Слід  наголосити,  що  конституційні  права  й  свободи 
людини  і  громадянина  відзначаються  певними  рисами 
та  характеристиками,  відрізняються  від  інших  прав  за 
змістом і формою закріплення, що виділяє їх із загальної 
системи прав людини і позначає вирішальну роль цих прав 
і свобод у встановленні правового статусу особи в суспіль-
стві  та державі. Це пов’язано  з  тим, що права  і  свободи 
людини  набувають  статусу  конституційних  лише  після 
закріплення їх конституцією країни, за їх допомогою вті-
люються  і регулюються суттєві  соціальні відносини між 
державою і громадянами.

Виходячи  із  зазначеного  вище,  можна  не  лише 
з’ясувати сутність прав і свобод людини як загального орі-
єнтиру держави й усіх її інституцій на рівність і справед-
ливість розподілу суспільних благ і ресурсів, а й отримати 
чіткий  дороговказ щодо  роботи  правозахисних  структур 
держави з тими категоріями осіб, які потребують особли-
вої уваги. У зв’язку з цим О. Негодченко наголошує, що 
до  провідних  характеристик  правового  демократичного 
суспільства належить не тільки домінування в ньому воле-
виявлення більшості населення, а й визнання та захище-
ність, непорушність основних прав усіх осіб, включаючи 
й тих, що становлять його меншість. Тому держава реаль-
них прав людини може  існувати тільки в  суспільстві,  де 
панує справжня демократія, тобто повновладдя більшості 
з дотриманням прав меншості [5, с. 22].

У  цьому  контексті  міжнародною  спільнотою  було 
затверджено низку законодавчих актів щодо захисту прав 
і  свобод  різних  категорій  осіб,  яким  притаманні  перелі-
чені вище захищені ознаки або їх сукупність (інтерсекцій-
ність).  Стрижневими  міжнародними  документами  щодо 
захисту  категорій  осіб,  права  і  свободи  яких  традиційно 
порушувалися  в  суспільстві,  є  зокрема:  Конвенція  про 
попередження злочину геноциду і покарання за нього від 
1948 року, підписана Україною в 1949 році та ратифікована 
в  1954  році;  Декларація ООН  про  ліквідацію  всіх  форм 
расової дискримінації, прийнята Генеральною Асамблеєю 
21 грудня 1965 року, що набула чинності 4 січня 1969 року; 
Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової 
дискримінації від 21 грудня 1965 року, що набула чинності 
в 1969 році й була ратифікована Україною 1969 року; Кон-
венція ООН про права дитини від 20 листопада 1989 року, 
ратифікована  в  Україні  27  лютого  1991  року;  Конвенція 
ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок, 
що  вступила  в  силу  3  вересня  1981  року,  ратифікована 

в  Україні  у  2003  році;  Конвенція  про  права  осіб  з  інва-
лідністю,  підписана  13  грудня  2006  року  і  ратифікована 
в Україні 16 грудня 2009 року та багато інших міжнарод-
них документів.

Зазначимо,  посилаючись  на  твердження  О.  Онишко, 
що з моменту ратифікації державами міжнародно-право-
вих актів, права людини стали об’єктом регулювання не 
лише окремої країни, а й міжнародної спільноти [6, с. 52]. 
Це  означає,  що  перелічені  вище  міжнародні  документи 
отримали  верховенство  над  внутрішнім  законодавством, 
що забезпечило людині можливість звертатися за захистом 
безпосередньо до міжнародного Комітету з прав людини 
при ООН, у разі порушення її політичних і громадянських 
прав, коли можливості захисту, надані національним зако-
нодавством, були вичерпані.

Аналізуючи  зміст  зазначених  міжнародних  докумен-
тів, необхідно наголосити, що без визнання пріоритетності 
прав і свобод людини в нормативному полі, суспільній сві-
домості та практиці діяльності силових структур держави 
неможливо  побудувати  дійсно  демократичну  правову 
державу.  Дотримання  державою  прав  і  свобод  людини, 
забезпечення  їх  у  повному  обсязі,  без  жодних  винятків 
на засадах паритетності та рівнодоступності є важливим 
орієнтиром вітчизняної правозахисної системи. Не випад-
ково  увага  вчених-юристів  приділяється  сьогодні  питан-
ням захисту прав і свобод людини.

Права  людини  в  науковому  контексті  (І.  Гамалій, 
В. Денисов, О. Негодченко, Т. Яблонська та  інші) визна-
чаються як можливості та вимоги вищого рівня, зумовлені 
фактом  існування  людини  в  суспільстві,  пов’язані  з  рів-
нем розвитку цивілізації та детерміновані пріоритетністю 
потреб  людини  в  соціумі.  Дефініція  «права  людини» 
тісно  пов’язана  із  розумінням  сутності  її  свобод  й  іноді 
визначається  через  останнє  поняття.  Так,  за  тверджен-
ням  В.  Тертишника,  права  виступають  мірою  свободи, 
засобом забезпечення свободи й водночас істотним засо-
бом обмеження неузгоджених  із  суспільними потребами 
і уявленнями людей про добро і справедливість рівня сво-
боди й обсягу влади [7, с. 89]. Так, Т. Дашо наголошує, що 
права  людини  –  це  визначені  нормативно  структуровані 
властивості та особливості буття людини, які виражають 
її  свободу  і  є  невіддільними  та  необхідними  способами 
й умовами її життя, її взаємовідносин із суспільством, дер-
жавою,  іншими  індивідами. Разом  із цим свобода визна-
чається  дослідником  як  відсутність  державного  свавілля 
з  установленням  легітимних,  розумних  та  пропорційних 
обмежень держави в реалізації людиною своїх основних 
прав. Свободи людини належать їй назавжди, визначають 
її здатність до самостійних дій і не залежать від визнання 
державою.  Отже,  природні  права  (права  людини)  забез-
печують  сферу  індивідуальної  та  суспільної  свободи  від 
деспотичного державного втручання [8, с. 110, 115].

Зважаючи на те, що згідно із статтею 6 Закону України 
«Про  Національну  поліцію»  ця  правозахисна  структура 
у  своїй  діяльності  керується  принципом  верховенства 
права,  відповідно  до  якого  людина,  її  права  та  свободи 
визнаються  найвищими  цінностями  та  визначають  зміст 
і  спрямованість  діяльності  держави  [2],  необхідно  роз-
вести поняття «права» і «свободи». Тим більше, що вони 
суттєво розрізняються за способами реалізації й забезпе-
чення: свободи зазвичай здійснюються без втручання пев-
них засобів регулювання і пов’язані із життєвим вибором 
людини (свобода віросповідання, слова, місця проживання 
тощо), тоді як забезпечення прав переважно здійснюється 
державою  та  її  інституціями  (право  на  освіту,  право  на 
працю  тощо).  Одним  із  найважливіших  принципів  здій-
снення прав людини є вимога суспільно відповідального 
їх використання всіма і кожним, відповідно до здійснення 
людиною  свого  права  може  бути  обмеженим  правами 
іншої людини, яка також є рівною по значущості в умовах 
демократичної правової держави [6, с. 10].
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Суттєвим також є те, що в науці  та юридичній прак-
тиці  розрізняють  права  людини  і  громадянина.  Перші 
мають природну основу і є невіддільними для всіх індиві-
дів,  є позанаціональними, позатериторіальними,  існують 
незалежно від закріплення в законодавчих актах держави, 
виступають об’єктом міжнародно-правового регулювання 
і  захисту  [5, с. 23–24]. Права людини – це певні можли-
вості, необхідні для існування та розвитку людини в кон-
кретно-історичних  умовах,  які  об’єктивно  визначаються 
досягнутим  рівнем  розвитку  історії  людства  (духовного, 
соціального, економічного) і мають бути рівними для всіх 
людей  [9,  с.  17].  Відповідно,  права  людини  тлумачаться 
як  її  природні  права,  притаманні  їй  від  народження, що 
є  пріоритетними,  оскільки  поширюються  на  всіх  людей 
незалежно від  їх місця проживання чи перебування, тоді 
як  права  громадянина  поширюються  лише  на  громадян 
певної держави [6, с. 9–10].

Сьогодні  держава  бере  на  себе  обов’язки щодо  соці-
ально-правового забезпечення прав і свобод людини через 
підтримання в конкретному суспільстві умов щодо їх реа-
лізації  (заходи, що забезпечують дотримання прав  і  сво-
бод  людини),  створення  системи охорони  (заходи  з  про-
філактики правопорушень задля утвердження правомірної 
поведінки  особи)  й  захисту  (заходи  щодо  відновлення 
прав, порушених неправомірними діями, і притягнення до 
відповідальності осіб, які вчиняють правопорушення).

Для забезпечення прав людини в державному механізмі 
кожної країни діє спеціальна система органів, які здійсню-
ють  правоохоронну  діяльність.  Згідно  з  Конституцією 
України  до  системи  забезпечення  прав  і  свобод  людини 
і  громадянина  належать  фактично  всі  ланки  державної 
влади, починаючи з Верховної Ради і Президента України, 
у діяльності яких правове забезпечення є важливими, але 
не єдиним напрямом. Разом із цим існують установи й орга-
нізації,  тобто  правоохоронні  органи,  спеціально  створені 
у  суспільстві  для  здійснення  правозастосовної  та  право-
охоронної функцій забезпечення законності, захисту прав 
і законних інтересів громадян, юридичних осіб, держави, 
боротьби  зі  злочинністю  та  іншими  правопорушеннями 
шляхом застосування заходів юридичного примусу.

Серед  таких  державних  органів,  на  які  покладено 
обов’язок здійснення заходів щодо забезпечення консти-
туційних прав  і  свобод  громадян,  важливе місце  відво-
диться Національній поліції. Вона, порівняно з  іншими 
правоохоронними  структурами,  вирішує  найбільше 
питань,  пов’язаних  із  забезпеченням  прав  і  свобод 
людини. На цю структуру покладаються функції: захисту 
прав  і  свобод  громадян  від  протиправних  посягань, 
забезпечення громадської безпеки [10, с. 37]. На основі 
викладеного вище можемо стверджувати, що діяльність 
поліції зосереджена передусім на забезпеченні прав гро-
мадян держави та декларованих у державі свобод, хоча 
розуміння сутності та значення прав людини є підґрун-
тям для такої діяльності й орієнтування на них як на най-
вищу суспільну цінність. 

Розглядаючи проблему захисту прав і свобод людини 
у  контексті  роботи  поліції,  слід  наголосити,  що  ця  пра-
возахисна  структура,  на  відміну  від  інших,  постійно 
перебуває у фокусі пильної уваги громадян, від  її  якості 
й  ефективності  залежать практично  всі  інші  види діяль-
ності правоохоронних органів, й будь-яка особа на основі 
власного життєвого досвіду може сформувати думку щодо 
якості  надання  правозахисних  послуг  державою.  Від 
цього  врешті  решт  залежить  ефективність  забезпечення 
прав  і свобод громадян у різних сферах життєдіяльності 
суспільства.

У  діяльності  поліції  забороняються  будь-які  приві-
леї чи обмеження за ознаками раси, кольору шкіри, полі-
тичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного 
та соціального походження, майнового стану, місця про-
живання, за мовною або іншими ознаками [2].

Особливо  гостро  постає  питання  правового  захисту 
людини  і  дотримання  норм  законності  тоді,  коли  полі-
ція  вимушена  здійснити  заходи  з  обмеження  прав 
і свобод людини, що допускається винятково на підставах 
та в порядку, визначених Конституцією і законами Укра-
їни, за нагальної необхідності та в обсязі, потрібному для 
виконання  завдань  поліції  [2].  Підкреслимо,  що  такі  дії 
мають тимчасовий характер і повинні бути негайно при-
пинені,  якщо  мета  їх  застосування  досягнута  або  в  них 
немає подальшої необхідності. 

Обмеження  прав  і  свобод  людини це  зазвичай  виму-
шена міра, до якої вдаються, щоб захистити законні права 
та  інтереси  іншої людини, які порушуються. Загалом же 
співробітникам поліції за будь-яких обставин заборонено 
сприяти,  здійснювати,  підбурювати  або  терпимо  стави-
тися до будь-яких форм фізичного насилля,  дискриміна-
ції, приниження гідності людини. У разі виявлення таких 
дій кожен поліцейський зобов’язаний негайно вжити всіх 
можливих заходів щодо їх припинення. 

Висновки. З  огляду  на  вищезазначене  наголосимо, 
що поглиблене розуміння сутності прав і свобод людини 
й  громадянина  забезпечує  дотримання  демократичного 
курсу  розвитку  держави,  відбір  таких  форм  і  напрямів 
діяльності  її  правозахисних  органів  та  інституцій,  які 
забезпечують  реалізацію  принципу  гарантування  без-
пеки особи, який був закріплений у багатьох міжнародних 
документах, отримав свій подальший розвиток у нормах 
національного законодавства. 

Головне  завдання  правоохоронних  органів  полягає 
в забезпеченні законності, захисті прав і законних інтере-
сів  громадян, юридичних осіб, держави, боротьбі  зі  зло-
чинністю, запобіганні правопорушенням.

На  нашу  думку,  подальша  детальна  розробка  й  упро-
вадження  підходу  до  організації  діяльності  поліцейських 
структур,  ґрунтованого  на  міжнародних  правозахисних 
нормах,  створюватиме  сприятливі  умови для формування 
в суб’єктів правозахисної діяльності цілісного уявлення про 
сутність і структуру прав і свобод людини, розуміння їхніх 
функцій у контексті сучасних правозахисних тенденцій.
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Стаття присвячена дослідженню ролі Президента України в гарантуванні додержання Конституції України. Особлива увага приді-
лена обсягу та фактичному стану здійснення Президентом України повноважень як гаранта додержання Конституції України. Конкре-
тизується компетенційний складник, закладений в конституційній термінології «Президент України – гарант додержання Конституції 
України». Розглядаються питання ефективності використання главою держави закріплених за ним конституційних повноважень в умо-
вах парламентсько-президентського типу змішаної форми правління. Аналізуються практичні аспекти реалізації таких форм владних 
повноважень Президента України по гарантуванню додержання Конституції України, як: право на конституційну законодавчу ініціативу, 
зупинення дії актів з одночасним зверненням до Конституційного Суду України щодо актів Кабінету Міністрів України, право на призна-
чення всеукраїнського референдуму щодо змін Конституції України, роль арбітра. Акцентується увага на необхідності уточнення змісту 
ч. 2 ст. 102 Конституції України з метою уникнення протистояння між главою держави та іншими вищими органами влади через неви-
значеність у Конституції конституційного статусу Президента як «гаранта додержання Конституції». На прикладі досвіду проведення 
референдумів в окремих державах пострадянського простору наголошується на можливості зловживання інститутом референдуму для 
розширення прав глави держави. Також автор звертає увагу на те, що реакцію громадянського суспільства на дії уряду, які не відпо-
відають інтересам українського суспільства, конституційним цінностям та порушують права і свободи конкретних осіб, слід розглядати 
як важливу передумову необхідності зупинення Президентом України дії рішень Кабінету Міністрів України з одночасним зверненням 
до Конституційного Суду України.

Ключові слова: глава держави, Президент України, охорона Конституції, Конституція України, внесення змін до Конституції.

The article investigates the role of the President of Ukraine in ensuring the observance of the Constitution of Ukraine. Special attention is given 
to the scope and actual status of exercising the powers of the President of Ukraine as a guarantor of the observance of the Constitution of Ukraine. 
The competence component specified in the constitutional terminology “President of Ukraine – the guarantor of the observance of the Constitution 
of Ukraine” is detailed. The issues of effectiveness of the using the President of Ukraine constitutional powers in the conditions of parliamentary-
presidential type of mixed form of government are considered. The practical aspects of the realisation of such forms of power of the President 
of Ukraine to guarantee the observance of the Constitution of Ukraine are analyzed, as well as: the right to a constitutional legislative initiative, 
suspension of acts with a simultaneous appeal to the Constitutional Court of Ukraine concerning the Cabinet of Ministers of Ukraine acts, the right to 
appoint an all-Ukrainian referendum, the role of the referee. The necessity of explanation the content of Part 2 of Art. 102 of the Constitution of Ukraine 
in order to avoid confrontation between the Head of State and other higher authorities because the uncertainty of the President’s constitutional status 
as a “guarantor of the Constitution” in the text of Constitution is analyzed. On the example of the experience of holding referendums in some post-
Soviet states, the possibility of abuse of the referendum institution for the empowerment of the head of state is emphasized. It is highlighted that 
the reaction of civil society to the actions of the government, which do not correspond to the interests of Ukrainian society, constitutional values 
and violate the rights and freedoms of individuals, should be considered as an important prerequisite for the President of Ukraine to suspend the 
decisions of the Cabinet of Ministers of Ukraine with a simultaneous appeal to the Constitutional Court of Ukraine.

Key words: Head of State, President of Ukraine, constitution protection, Constitution of Ukraine, Constitution amendments.

Постановка проблеми. В  умовах  трансформації 
України у змішану республіку парламентсько-президент-
ського  типу,  епоху  конституційних  перетворень,  роль 
Президента України залишається визначальною в консти-
туційному процесі. Разом з тим, в умовах парламентсько-
президентського  типу  змішаної  республіканської форми 
правління  визначальним критерієм  оцінки  ефективності 
Президентських  повноважень  є  його  взаємодія  з  парла-
ментом.  За  умов  підтримки  глави  держави  політичною 
силою, яка має більшість у парламенті, його роль у кон-
ституційних процесах може підсилюватися (хоч це авто-
матично  не  означає  підвищення  її  ефективності)  через 
реалізацію  конституційної  (законодавчої)  ініціативи 
та конституційного контролю. Так, наприклад, 29 серпня 
2019  р.  Президент  України  В.О.  Зеленський  одночасно 
вніс на розгляд Верховної Ради України (далі – ВРУ) сім 

законопроектів  про  внесення  змін  до Конституції Укра-
їни (далі – КУ), а вже 3 вересня 2019 р. ВРУ направила 
дані  законопроєкти  до  Конституційного  Суду  України 
(далі – КСУ) для надання висновків про їх відповідність 
вимогам статей 157  і 158 КУ. А в умовах опозиційності 
парламентської  більшості  до  президента  однією  із  рис 
змішаної форми правління стає потенційна конфліктність 
у співіснуванні вищих державних інституцій (глави дер-
жави,  парламенту  та  уряду).  Так,  наприклад,  у  Прези-
дента Л.Д. Кучми не було своєї парламентської більшості, 
через  що  він  був  змушений  часто  змінювати  не  тільки 
міністрів, а й прем’єр-міністра (7 разів за 10 років). Нато-
мість В.Ф. Янукович,  який  самоусунувся  від  виконання 
повноважень Президента України  у  2014  році,  мав  під-
тримку парламентської більшості  і  за свою каденцію не 
змінив прем’єр-міністра жодного разу. Слід визнати, що 
одним  із  можливих  негативних  наслідків  повної  підпо-
рядкованості парламенту главі держави є прояв тяжіння 
інституту президентства до автократичних тенденцій.

Аналіз останніх досліджень і публцікацій. Розвитку 
концепту Президентських повноважень та інституту глави 
держави як самостійного інституту конституційного права 
України сприяють наукові доробки вчених В.Б. Авер’янова, 
Н.В.  Агафонової,  О.Ф.  Андрійко,  М.О.  Баймуратова, 
Ю.Г.  Барабаша,  В.І.  Борденюка,  О.М.  Бориславської, 
А.З.  Георгіци,  Г.В.  Задорожньої,  Р.А.  Калюжного, 
В.М. Кампа, М.І. Козюбри,  І.Б. Коліушка, А.М. Колодія, 

1 Для цілей статті автор використовує термін «охорона Конституції» у право-
вому розумінні  в  значенні  сукупності  гарантованих державою  засобів  (орга-
нізаційних,  інституційних  та  процесуальних),  спрямованих  на  дотримання 
конституційних  цінностей,  стабільності  юридичної  Конституції  та  режиму 
конституційної законності,   метою яких є забезпечення стану реалізації Кон-
ституції через правомірну поведінку учасників суспільних відносин, а також 
попередження, недопущення можливих порушень її норм та можливість вжит-
тя відповідних заходів на рівні держави у випадку їх порушень. Охорона Кон-
ституції розпочинається із встановлення загального конституційного правово-
го режиму та охоплює сукупність  засобів  (заходів), що забезпечують процес 
реалізації конституційних норм.
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О.Л.  Копиленка,  З.І.  Лунь,  О.Г.  Мурашина,  В.Ф.  Опри-
шка,  В.Ф.  Погорілка,  С.Г.  Серьогіної,  М.В.  Тесленко, 
Ю.М. Тодики, О.Ф. Фрицького, В.М. Шаповала та інших 

Суспільні й конституційно-правові процеси в Україні, 
які пов’язані з становленням та розвитком конституційної 
демократії (метою якої є перетворення фактичної консти-
туції в реальну, «живу» – Є. Ч.), засвідчують, що пошук 
оптимальної  форми  правління  української  держави  три-
ває. У  зв’язку  з  цим  актуальними  залишаються  питання 
впровадження оптимальної моделі взаємодії між урядом, 
президентом та парламентом, а також ефективності вико-
ристання  главою  держави  закріплених  за  ним  конститу-
ційних повноважень.

Постановка завдання. Дослідження  обсягу  та  фак-
тичного  стану  використання  повноважень  Президента 
України  в  гарантуванні  Конституції,  конкретизація  ком-
петенційного  складника,  закладеного  в  конституційній 
термінології  «Президент  України  –  гарант  додержання 
Конституції України».

Виклад основного матеріалу. Відповідно до ч. 2 ст. 102  
КУ Президент України є гарантом державного суверенітету, 
територіальної  цілісності, додержання Конституції Укра-
їни (виділено нами – Є. Ч.), прав  і  свобод людини та гро-
мадянина [1]. Як гарант додержання Конституції Президент 
зобов’язаний  створювати  умови,  які  б  забезпечували  чітке 
та  своєчасне  реагування  відповідних  органів  держави,  їх 
посадових осіб на порушення Конституції.

Наглядовий  характер  повноважень  президента  за 
дотриманням  конституції  підкреслюється  в  основних 
законах інших держав. У ч. 1 ст. 79 Конституції Республіки 
Білорусь 1994 р., ч. 2 ст. 80 Конституції Російської Феде-
рації 1993 р. також закріплено, що Президент є гарантом 
Конституції.

У  вітчизняній  літературі  з  конституційного  права 
висловлюються  як  категоричні  погляди  щодо  невиправ-
даності  в  умовах  зміни  системи  правління  в  державі 
з президентсько-парламентської на парламентсько-прези-
дентську зберігати за Президентом статус гаранта додер-
жання Конституції  поряд  з  існуванням  такого  органу  як 
КСУ (Ю.Г. Барабаш, С.Г. Серьогіна), так і більш помірко-
вані (Н.В. Агафонова, В.М. Шаповал) [2, с. 98; 3, с. 144; 
4,  с.  16;  5,  с.  63–65]. Дослідниця Н.В. Агафонова  зазна-
чає, що статус Президента України як гаранта додержання 
Конституції не надає йому особливих прерогатив у зв’язку 
з  конституційною  реформою,  але  політичний  складник 
статусу глави держави створює підґрунтя для розширення 
його  повноважень  як  гаранта  додержання  Конституції 
[4, с. 16]. В.М. Шаповал пропонує альтернативний варіант 
до  вилучення  з  тексту  Конституції  положення  про  Пре-
зидента  як  гаранта,  а  саме:  записати  в Конституції,  «що 
визначення Президента гарантом вказує на його функції, 
які здійснюються тільки шляхом реалізації його повнова-
жень, установлених в Конституції» [6].

Учена  С.Г.  Серьогіна  висловила  пропозицію  щодо 
вилучення  з  тексту  Конституції  положення щодо  визна-
чення Президента України як «гаранта додержання Кон-
ституції»  (ст. 102, ч. 2). На  її думку, така невизначеність 
(незрозумілість  конституційного  статусу  Президента  як 
«гаранта додержання Конституції») спричиняє протисто-
яння  між  главою  держави  та  іншими  вищими  органами 
влади [3, с. 144].

Відповідно  до  ст.  104  КУ  новообраний  Президент 
України, вступаючи на пост, складає присягу народові на 
урочистому засіданні ВРУ, якою, зокрема, зобов’язується 
додержуватися КУ,  а  також боронити  такі  конституційні 
цінності як суверенітет і незалежність України, дбати про 
благо Вітчизни та добробут Українського народу, обстою-
вати права і свободи громадян [1].

Згідно  з  законодавством  України  можна  виокремити 
наступні  форми  реалізації  владних  повноважень  Прези-
дента України по гарантуванню додержання КУ:

–  право на законодавчу ініціативу (ч. 1 ст. 93) та кон-
ституційну законодавчу ініціативу (ст. 154 КУ);

–  право вето (крім законів про внесення змін до Кон-
ституції України – п. 30 ч. 1 ст. 106 КУ);

–  скасування  підзаконних  актів  підпорядкованих 
органів і посадових осіб, які суперечать Конституції (щодо 
рішень голів місцевих державних адміністрацій, що супер-
ечать Конституції та законам України, іншим актам зако-
нодавства України – ч. 8 ст. 118 КУ; щодо актів Ради міні-
стрів Автономної Республіки Крим – п. 16 ч. 1 ст. 106 КУ);

–  зупинення  дії  актів  з  одночасним  зверненням 
до  КСУ  (щодо  актів  Кабінету  Міністрів  України  – 
п. 15 ч. 1 ст. 106 КУ);

–  зупинення  нормативно-правових  актів  Верховної 
Ради АРК з одночасним зверненням до КСУ щодо їх кон-
ституційності (ч. 2 ст. 137 КУ);

–  звернення  до  Конституційного  Суду  України  за 
висновком  про  відповідність  Конституції  України  чин-
них міжнародних договорів України або тих міжнародних 
договорів, що вносяться до ВРУ для надання згоди на їх 
обов’язковість (ч. 1 ст. 151 КУ);

–  право  на  призначення  всеукраїнського  референ-
думу щодо змін КУ відповідно до статті 156 КУ та про-
голошення всеукраїнського референдуму за народною іні-
ціативою (п. 6 ч. 1 ст. 106 КУ).

З.І.  Лунь  у  своїх  роботах  розглядає  використання 
Президентом України права законодавчої  ініціативи як 
один  із  способів  механізму  правової  охорони  Консти-
туції,  пояснюючи  це  тим,  що  за  його  допомогою  від-
повідний  суб’єкт  може  впливати  на  стан  дотримання 
Конституції  та  усунення  її  порушень  шляхом  ініцію-
вання  внесення  на  розгляд  парламенту  відповідного 
законопроєкту  [7,  с.  122]. Суттєве  значення має  право 
Президента  України  визначати  невідкладність  того  чи 
іншого законопроєкту, наполягаючи на його першочер-
говому розгляді ВРУ. Хоча, як зазначає М.В. Марченко, 
такий  підхід  законодавця  до  конституційно-правової 
регламентації  права  Президента  України  на  законо-
давчу  ініціативу  спричиняє  конкуренцію  між  прези-
дентськими  та  урядовими  законопроєктами  [8,  с.  8.]. 
У  «суперпрезидентських»  республіках  глави  держав, 
як  правило,  наділені  правом  видавати  акти,  які  мають 
силу  закону.  Таке  право  глави  держави  передбачено 
зокрема  ч. 2 ст. 85 Конституції Республіки Білорусь від 
15 березня 1994 р. [9].

Так,  наприклад,  представлений  колишнім  Президен-
том  України  П.О.  Порошенком  як  невідкладний  проєкт 
Закону про внесення змін до КУ (відносно децентраліза-
ції влади)  (реєстр. номер № 2217а від 15 липня 2015 р.) 
слід  розглядати  як  спробу  пристосувати  конституційні 
положення до соціально-політичних і юридичних параме-
трів суспільства в їх динаміці, а також запобігти гострому 
політичному конфлікту в країні [10].

Даним  законопроєктом  закладалась  реалізація  важ-
ливих  складових  сучасних  конституційних  перетво-
рень,  як-от  здійснення  адміністративно-територіальної 
і муніципальної реформ, метою яких була децентраліза-
ція  публічної  влади,  а  також  вдосконалення  організації 
і функціонування публічної влади на місцевому рівні.

Новообраний  Президент  України  В.О.  Зеленський, 
який вступив на пост 20 травня 2019 р., вніс до ВРУ свій 
законопроєкт «Про внесення змін до Конституції України 
(щодо децентралізації влади)»  (реєстр. номер 2598)  [11]. 
Внесений  Президентом  законопроєкт  був  неоднозначно 
сприйнятий  громадськістю  та  західними  партнерами 
України.  Посольства  Німеччини  та  Канади  висловили 
офіційні позиції своїх держав з критикою законопроєкту 
№  2598  у  частині  відсутності  підстав  для  розширення 
прав  місцевих  громад  [12].  Станом  на  16  січня  2020  р. 
глава держави відкликав  свій проєкт  закону,  скерувавши 
його на доопрацювання [13].
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Щодо  реалізації  Президентом  України  права  законо-
давчої конституційної ініціативи варто відзначити, що на 
сьогоднішній день  із семи законів України про внесення 
змін  до  Конституції  України,  які  набрали  чинності,  це 
право  було  реалізоване  главою  держави  по  чотирьом  із 
них.

За часів Президентства В.Ф. Януковича було прийнято 
Закон України №  586-VII  від  19  вересня  2013  р.,  відпо-
відно  до  якого  за  Рахунковою  палатою  закріплювалася 
функція  контролю  від  імені  Верховної  Ради  України  за 
надходженням  коштів  до  Державного  бюджету  України 
та їх використанням [14].

Прийняття Закону України «Про внесення змін до Кон-
ституції України (щодо правосуддя)» від 2 червня 2016 р., 
№  1401-VIII  започаткувало  масштабну  судову  реформу, 
унаслідок  якої  відбулись  істотні  зміни  в  судовій  системі 
України,  а  також  у  правове  поле  України  було  введено 
інститут  конституційної  скарги  як  важливу  складову  час-
тину механізму захисту прав і свобод людини та громадя-
нина  [15].  Відбувся  перехід  на  3-ланкову  судову  систему 
з ліквідацією усіх вищих спеціалізованих судів і формуван-
ням нового Верховного Суду, який складається з 4-х каса-
ційних судів (Цивільного, Господарського, Адміністратив-
ного, Кримінального),  було  змінено порядок призначення 
суддів, обмежено суддівську недоторканність.

Наслідком  прийняття  Закону України  «Про  внесення 
змін  до  Конституції  України  (щодо  стратегічного  курсу 
держави  на  набуття  повноправного  членства  України 
в  Європейському  Союзі  та  в  Організації  Північноатлан-
тичного  договору)»  №  2680-VIII  від  07  лютого  2019  р. 
є гарантування стабільності європейського напрямку роз-
витку  держави  та  зобов’язання  дотримуватися  стабіль-
ності конституційного ладу [16]. Закріплення курсу інте-
грації до ЄС і НАТО на рівні Основного Закону – це сигнал 
західним партнерам України, оскільки фіксація в Консти-
туції означає, що цей курс визначено і змінити його буде 
або складно, або практично неможливо.

Прийняттю  Закону  України  «Про  внесення  змін  до 
статті  80  Конституції  України  (щодо  недоторканності 
народних  депутатів  України)»  від  30  серпня  2019  р, 
№ 27-ІХ передувала гостра дискусія в фаховому середо-
вищі  та  серед  громадськості  стосовно  доцільності  або 
повного  скасування  депутатської  недоторканності,  або 
як  альтернативний  варіант  –  її  суттєве  обмеження  [17]. 
Питання  скасування  депутатської  недоторканності  нео-
дноразово  були  предметом  розгляду  КСУ.  Наприклад, 
КСУ у своїх висновках від 10 вересня 2008 р. № 2-в/2008, 
від  1  квітня  2010  р.  №  1-в/2010,  від  10  липня  2012  р. 
№ 1-в/2012, від 27 серпня 2012 р. № 2-в/2012, від 16 червня 
2015 р. № 1-в/2015 визнав такими, що відповідають вимо-
гам статей 157 і 158 Конституції України, законопроєкти 
про  внесення  змін  до  Конституції  України  щодо  обме-
ження депутатської недоторканності.

Як  один  із  засобів  забезпечення  виконання  й  дотри-
мання Конституції України урядом,  інструментом захисту 
прав та свобод людини слід розглядати інститут зупинення 
Президентом України  рішень Кабінету Міністрів України 
з  одночасним  зверненням  до  КСУ.  Учений  В.М.  Кампо 
звертає увагу на фактичну деконституціоналізацію норми 
Конституції, яка закріплює вище назване право Президента 
України. Науковець звертає увагу, що у щорічному посланні 
Президента  України  до  ВРУ  «Про  внутрішнє  і  зовнішнє 
становище України в 2018 році», з яким Президент Укра-
їни П.О. Порошенко (2014–2019 рр.) виступив у парламенті 
20 вересня 2018 р., глава держави заявив, що жодного разу 
за всі роки президентства «не скористався» своїм законним 
правом призупиняти рішення Кабінету Міністрів України 
з  одночасним  зверненням  до  КСУ  [18,  с.  74].  Натомість 
реагування громадянського суспільства на дії уряду, якщо 
вони не відповідають  інтересам українського суспільства, 
конституційним цінностям та порушують права  і свободи 

конкретних осіб, можуть бути важливою умовою застосу-
вання даного інституту главою держави як гаранта додер-
жання Конституції України.

Перший заступник Голови Верховної Ради України Рус-
лан Стефанчук 3 березня 2020 р. виступаючи на брифінгу, 
присвяченому питанням народовладдя, наголосив на пері-
оді  активного  напрацювання  Верховною  Радою  України 
законопроєктів, пов’язаних із народовладдям [19].

Одним  із  засобів реалізації народного волевиявлення 
відповідно до ст. 69 КУ є референдум. Організація і поря-
док  проведення  референдумів,  зокрема  конституційних, 
згідно з п. 20 ч. 1 ст. 92 КУ визначаються виключно зако-
нами України. До 26 квітня 2018 р.  (дати визнання КСУ 
Закону  України  про  всеукраїнський  референдум  некон-
ституційним  –  Є. Ч.)  питання  організації,  проведення 
та реалізації конституційного референдуму регулювалися 
Законом  України  «Про  всеукраїнський  референдум»  від 
6 листопада 2012 р. [20].

У  зв’язку  з  прийняттям  Закону  України  «Про  вне-
сення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» від 
2 червня 2016 р. № 1401-VIII до ч. 2 ст. 151 КУ були вне-
сені зміни, згідно з якими КСУ за зверненням Президента 
України або щонайменше сорока п’яти народних депута-
тів України надає висновки про відповідність КУ (консти-
туційність)  питань,  які  пропонуються  для  винесення  на 
всеукраїнський референдум за народною ініціативою [21].

Отже,  на  часі  розробка  і  прийняття  закону про  всеу-
країнський референдум, у якому мають бути врегульовані 
питання  підстав  ініціювання  Президентом  змін  до  Кон-
ституції України, а також процедури його проведення.

Аналіз  законодавства  більшості  країн  свідчить,  що 
типовими формами участі президента у забезпеченні охо-
рони Конституції є відкладальне вето, право передачі на 
референдум законопроєкту про внесення змін (доповнень) 
до  Конституції,  використання  узгоджувальних  процедур 
для вирішення спірних питань.

Так,  зокрема  в  Грузії,  Вірменії,  Індії,  Нідерландах, 
Пакистані,  Туркменістані  глава  держави  володіє  правом 
відкладального вето [22, с. 14–15]. 

В Україні право вето Президента не поширюється на 
закони про внесення змін до КУ (п. 30 ст. 106 КУ).

У  Рішенні  КСУ №  6-рп/2003  від  11  березня  2003  р. 
у справі щодо права вето на закон про внесення змін до 
Конституції України КСУ фактично визнав за Президен-
том України право вето на закони про внесення змін до КУ. 
Аргументація КСУ полягала в тому, що Розділ XIII Осно-
вного  Закону  України  не  передбачає  окремого  порядку 
підписання  та  оприлюднення  законів  про  внесення  змін 
до КУ. Водночас КУ не містить застережень щодо немож-
ливості здійснення Президентом України права вето сто-
совно будь-яких законів, прийнятих ВРУ, зокрема законів 
про внесення змін до КУ. Таким чином, КСУ дійшов висно-
вку, що Президент має право вето щодо всіх законів [23]. 
До цього Рішення були висловлені окремі думки суддями 
КСУ В.М. Шаповалом  та М.Д. Савенком,  у  яких  акцен-
тувалась  увага на  відмінній правовій природі  звичайних 
законів  та  законів  про  внесення  змін  до  Конституції,  а 
також на розширенні конституційно визначених повнова-
жень Президента України за рахунок надання йому права 
вето  і на нормативно-правові  акти про внесення  змін до 
Конституції України.

З  набранням  чинності  Закону  України  «Про  від-
новлення  дії  окремих  положень  Конституції  України» 
№ 742-VII від 21 лютого 2014 р. до п. 30 ч. 1 ст. 106 КУ 
були внесені зміни щодо непоширення права вето Прези-
дента України на закони про внесення змін до КУ [24].

Показовим  у  плані  участі  глав  держав  у  конститу-
ційних  процесах  із  залученням  інституту  референдумів 
є досвід окремих держав пострадянського простору, коли 
предметом  подібних  референдумів  ставали  питання  про-
довження президентських термінів і скасування обмежень  
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на два послідовні президентські  строки для однієї  особи. 
Подібні референдуми є свідченням прояву більше автокра-
тичних тенденцій, ніж демократичних, оскільки  їх метою 
було розширення прав президентів усупереч нормам Кон-
ституцій. Так, у 1995 р. шляхом проведення референдуму 
в Казахстані  в  обхід  конституційних  норм  був  продовже-
ний на чотири роки президентський термін Н. Назарбаєва. 
У жовтні 2004 р. в Республіці Білорусь під час парламент-
ських виборів з ініціативи президента був проведений чер-
говий всенародний референдум. За його результатами пре-
зидент отримав право втретє висунути свою кандидатуру на 
президентські вибори 2006 р. Аналогічно у 2009 р. в Азер-
байджані  завдяки  всенародному  референдуму  І.  Алієв 
отримав можливість  висувати  свою кандидатуру на  вищу 
державну посаду понад два терміни [22, с. 15].

Арбітражна функція Президента України не знайшла 
свого прямого  закріплення  в КУ, що  загалом характерне 
для  конституцій  держав  пострадянського  простору. 
Винятком можна вважати Конституцію Російської Феде-
рації, положення якої містять норми про визнання права 
Президента  Російської  Федерації  використати  узгоджу-
вальні процедури для вирішення розбіжностей між орга-
нами державної  влади Російської Федерації  та  органами 
державної влади суб’єктів Російської Федерації.

Слід зазначити, що одним з таких узгоджувальних при-
писів у літературі називають застосування референдарних 
процедур.  У  цьому  контексті  слушним  є  застереження, 
висловлене вченим М.В. Савчиним, про те, що, з одного 
боку, Президент України володіє високим ступенем легі-
тимності, оскільки обирається народом шляхом загальних 
і прямих виборів, але, з іншого боку, може виникати небез-
пека застосування референдарних процедур в обхід пар-

ламентського розпорядку прийняття суспільно важливих 
рішень [25, с. 394].

Висновки. Функція  Президента  України  як  гаранта 
додержання  Конституції  здійснюється  ним  через  реалі-
зацію визначених у Конституції права вето, права законо-
давчої  ініціативи  (включаючи конституційну), права звер-
татися до КСУ, скасувати підзаконні акти підпорядкованих 
органів і посадових осіб, якщо їх зміст суперечить Консти-
туції, зупиняти дії актів з одночасним зверненням до КСУ, 
обов’язку призначити референдум з питання внесення змін 
до окремих розділів Конституції та проголошення всеукра-
їнського  референдуму  за  народною  ініціативою.  З  метою 
уникнення  протистояння  між  главою  держави  та  іншими 
вищими  органами  влади  через  невизначеність  у  Консти-
туції  конституційного  статусу  Президента  як  «гаранта 
додержання  Конституції»  пропонується  уточнити  зміст 
ч. 2 ст. 102 Конституції України положенням такого змісту: 
«функції Президента України як гаранта додержання Кон-
ституції  здійснюються ним тільки шляхом реалізації його 
повноважень, встановлених у Конституції».

Автор статті задля досягнення її мети вважав за необ-
хідне здійснити аналіз повноважень глави держави насам-
перед  у  сфері  забезпечення  конституційної  законності, 
оскільки  ці  повноваження  є  основою  титулу  гаранта 
додержання Конституції України. Не применшуючи  зна-
чення  інших  повноважень  Президента,  зокрема  номіна-
ційних,  нормотворчих,  у  галузі  оборони  і  національної 
безпеки, по забезпеченню прав і свобод громадян, у сфері 
зовнішньої політики і міжнародних відносин, нагородної 
політики, слід визнати необхідність подальших наукових 
розвідок у питаннях ефективності їх здійснення на сучас-
ному етапі розвитку держави Україна.
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ВІДМОВА ВІД ІМПЛАНТАЦІЇ ЕМБРІОНУ IN VITrO  
ЯК СКЛАДНиК РЕПРОДУКТиВНОГО ВиБОРУ

rEfuSaL Of EMBryON IMPLEMENTaTION  
aS a COMPONENT Of rEPrOduCTIVE ChOICE

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

прокурор 
Офісу Генерального прокурора

Із розвитком репродуктивних технологій, мережі відповідних медичних закладів, удосконаленням заморожування ембріонів, що 
дозволяє їх зберігати майже необмежений період часу, постає питання подальшої долі ембріонів in vitro, які не були імплантовані жінці. 
При цьому спостерігається тенденція до постійного зростання їх кількості, оскільки все більше осіб звертається про медичну допомогу 
в репродуктивній сфері.

Стаття присвячена праву на розпорядження ембріоном in vitro в разі відмови генетичних батьків або одного з них від його подальшої 
імплантації.

Наведено різні погляди науковців та практиків на статус ембріону та їх думку щодо обов’язковості переносу ембріона жінці.
Звернено увагу на досвід зарубіжних країн у законодавчому вирішенні даного питання. Підкреслено, що у світі не існує єдиних шляхів 

вирішення вказаної проблематики і норми законів в окремих з них протилежно відрізняються.
Автор статті вказав на необхідність об’єктивної диференціації статусу ембріонів in vivo та in vitro.
Стверджується, що уповноважені особи в межах репродуктивного вибору вправі прийняти рішення як про перенесення ембріону 

жінці, так і про його використання в інший, не заборонений законом спосіб.
У разі взаємної згоди генетичних батьків на розпорядження ембріоном спосіб його використання повинен співвідноситись з їх бажанням 

(імплантація жінці, знищення, передача медичній організації для лікувальних програм інших пацієнтів тощо) та не суперечити законодавству.
Автором запропоновано, що у випадку відсутності такої згоди, якщо один з генетичних батьків не може мати нащадків у майбутньому 

внаслідок хвороби чи з інших причин втратив фертильність, що підтверджується відповідним медичним висновком, він має бути наділе-
ний правом скористатися цими ембріонами виключно з метою продовження роду та народження генетично рідної дитини. Інший з гене-
тичних батьків, який заперечував проти такого використання ембріонів, втрачає право на батьківство та набуває статусу неанонімного 
донора з відповідними правовими наслідками.

Зроблено висновок, що з метою забезпечення принципу правової визначеності, відповідні норми слід закріпити в законі, який буде 
регулювати порядок застосування допоміжних репродуктивних технологій, та відповідних цивільних договорах, які укладаються медич-
ними закладами.

Ключові слова: права людини, природні права, право на репродуктивне відтворення, репродуктивні права, ембріон, право на життя.

With the development of reproductive technologies, the network of relevant health care facilities, the refinement of freezing of zygotes and 
embryos, allowing them to be stored for an almost unlimited period of time, the question arises of the further proportion of in vitro embryos that 
have not been implanted to a woman. At the same time, there is a tendency to a constant increase in their number, as more and more people 
seek medical assistance in the reproductive field.

The article deals with the right to dispose of an embryo in vitro in case of failure of genetic parents or one of them for its further implantation.
There are various views of scientists and practitioners on the status of the embryo and their views on the obligation to transfer the embryo 

to a woman.
The experience of foreign countries in a legislative solution of this issue is indicated. It is emphasized that in the world there are no uniform 

ways of solving this problem and the norms of laws differ from one to the other.
The objective differentiation of the status of embryos in vivo and in vitro is noted.
It is argued that authorized persons within the limits of reproductive choice have the right to decide both on the transfer of the embryo to the 

woman and on its use in another, not prohibited by law.
In the case of genetic parents’ mutual consent to the embryo’s disposal, its use must be in accordance with their will (implantation to a woman, 

destruction, transfer to a medical organization for treatment programs of other patients, etc.) and not to contradict the law.
The author suggested that in the absence of such consent, if one of the genetic parents is unable to have posterity in the future due to illness 

or for other reasons lost fertility, as evidenced by the relevant medical opinion, he should be entitled to use these embryos solely for the purpose 
of production and birth of a genetically native child. Another genetic parent, who objected to such embryo use, loses his or her right to paternity 
and becomes a non-anonymous donor with relevant legal consequences.

It is concluded that in order to ensure the principle of legal certainty, the relevant rules should be enshrined in a law that will regulate the use 
of assisted reproductive technologies and relevant civil contracts concluded by medical institutions.

Key words: human rights, natural rights, right to continue of the genus, reproductive rights, international regulation of human rights, embryon, 
right to life.

Постановка проблеми. У світі відсутні єдині стандарти 
та  правила  щодо  права  генетичних  батьків  на  відмову  від 
імплантації  ембріону  in  vitro,  внаслідок  чого  цей  ембріон 
навіть гіпотетично не матиме шансу розвинутися в людину. 
З метою уникнення таких ситуацій у деяких державах дозво-
лено запліднювати тільки ту кількість яйцеклітин (ооцитів), 
яку планують імплантувати жінці (Швейцарія, Італія та інші), 
проте в  інших – гранична кількість ембріонів не обмежена 
і зумовлюється виключно природніми чинниками.

Відсутній  єдиний  підхід  і  до  статусу  ембріона,  який 
передусім залежить від рівня підтримання та абсолютиза-
ції права на життя, особистого розуміння співвідношення 
права на життя та права на репродуктивний вибір.

Актуальність теми.  В  Україні  залишається  законо-
давчо  уненормованим  використання  допоміжних  репро-
дуктивних технологій. Одне з важливих питань стосується 
проблематики  подальшого  розпорядження  ембріонами 
in  vitro,  які  не  було  перенесено  жінці,  зокрема  підстав 
і порядку їх знищення, донації, а також можливості  імп-
лантації за відсутності згоди іншого з генетичних батьків.

Стан дослідження. Поняття, правовий статус та осо-
бливості  розпорядження  ембріоном  in  vitro  неоднора-
зово  розглядалися  вітчизняними  і  зарубіжними  фахів-
цями права. Значну увагу цій тематиці приділили у своїх 
дослідженнях Ю.Ф.  Дружиніна,  О.О.  Пунда,  Г.Б.  Рома-
новський, В.В. Самойлова та інші. Проте названі науковці 
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в основному розглядали вказану проблематику або з точки 
зору  існуючого  правового  регулювання,  або  через  при-
зму права на життя ненародженого. Як наслідок, більше 
акцентовано увагу на самому ембріоні in vitro та наявності 
(відсутності) безпосередньо в нього прав, а не на правах 
генетичних  батьків  щодо  розпорядження  ним,  зокрема 
при відсутності їх спільної згоди на імплантацію.

Мета статті полягає в дослідженні особливостей роз-
порядження ембріоном in vitro у випадку відмови генетич-
них батьків чи одного з них у його імплантації на основі 
порівняння з досвідом зарубіжних країн.

Виклад основного матеріалу.  Розвиток  допоміжних 
репродуктивних  технологій,  можливість  кріоконсервації 
не тільки сперміїв, але й віднедавна ембріонів, починаючи 
зі  стадії  зиготи,  та  ооцитів  підняли  досліджувану  про-
блематику на  вищий рівень,  де  зіштовхуються не  тільки 
погляди  окремих  правознавців,  а  цілі  ідеології,  зокрема 
противників  та  прихильників  абсолютизації  права  на 
життя.

Центральним є питання, чи визнавати ембріон люди-
ною з усією сукупністю притаманних їй невідчужуваних 
прав, у тому числі правом на життя, чи потенційною люди-
ною, тобто специфічним квазісуб’єктом, якимось явищем 
sui generis, а на думку окремих юристів, – об’єктом, який 
володіє  особливою  специфікою,  у  тому  числі  правовим 
захистом у випадках, передбачених законодавством.

Суб’єктом  права  ембріони  вважають  прихильники 
абсолютизації  права  на  життя,  яке  виникає  на  їх  думку 
з  моменту  зачаття,  з  цього ж  часу  ембріон  слід  визнати 
людиною, що до народження наділена певними правами, 
у тому числі правом народитися.

Наприклад,  О.О.  Пунда  зазначає,  що  ембріон  (плід) 
є  носієм  суб’єктивного  правового  інтересу,  а  отже, 
і  суб’єктивних цивільних прав. Це пояснюється тим, що 
блага  життя  та  здоров’я  виникають  з  моменту  заплід-
нення, і ембріон (плід) як суб’єкт, наділений такими бла-
гами, має  потреби  та  інтереси,  пов’язані  з  необхідністю 
народитися [1, с. 44].

Для  того  щоб  уникнути  непорозумінь,  прогалин 
у  зв’язку  з  тим,  що  юридичні  наслідки  можуть  настати 
ще до народження дитини, на погляд М.П. Тиріної, треба 
наділити деякими правами і ненароджену дитину, а саме – 
біологічним правом на народження [2, с. 259].

Об’єктом права ембріон є на думку тих, хто відстоює 
позицію  наявності  у  людини  свободи  репродуктивного 
вибору,  та  здебільшого  тих,  хто  підтримує  позицію,  що 
людина наділяється всією сукупністю природних невідчу-
жуваних прав з моменту народження, а не зачаття.

Так,  Ю.Ф.  Дружиніна  вказує,  що  ембріон  є  індиві-
дуально-визначеною,  рухомою,  неподільною,  спожива-
ною річчю, право власності на яку належить особам (або 
особі), які звернулися за медичною допомогою.

Як особливий об’єкт правового регулювання пропонує 
розглядати людський ембріон К.М. Левандовскі [3, с. 79]. 
В.В. Самойлова зазначає, що є сенс визнати ембріон кате-
горією особливого роду.

Вважаємо, що  ембріон  in  vitro  все ж  повинен  розгля-
датися  як  об’єкт,  а  не  суб’єкт  права,  проте  з  особливим 
правовим режимом захисту, оскільки він несе в собі зерно 
потенційного людського життя. Зазначена особливість про-
являється у порядку та меті його створення (при лікуванні 
за допомогою методу штучного  запліднення та виключно 
для  продовження  власного  роду),  у  досить  обмеженому 
праві  розпорядження ним  (передусім  імплантації жінці,  а 
залишків – тільки у спосіб та з метою, передбаченою зако-
ном), особливостях передачі стороннім особам (заборонено 
використання  для  отримання  комерційної  вигоди,  ство-
рення з метою промислового використання тощо).

Погодимося  з  Ю.Ф.  Дружиніною,  яка  вважає,  що 
правовий  режим  ембріону,  що  перебуває  в  тілі  матері 
та  ембріону,  заплідненого  in  vitro,  є  неоднаковим.  Будь-

які рішення стосовно ембріона,  який розвивається в  тілі 
матері, мають безпосередній вплив на неї. Що стосується 
ембріона in vitro, то визначення його правової долі мож-
ливе без конкретного впливу на життя і здоров’я потенцій-
них батьків, і цей факт значно розширює спектр прийнят-
них правових рішень. В умовах сформування ембріону in 
vitro про успішне зачаття можна говорити тільки після діа-
гностування вагітності [4, с. 131].

Об’єктивна  диференціація  статусу  ембронів  in  vivo 
та in vitro є очевидною, і тут виникає дискусійне питання 
про те, хто вправі розпоряджатися останніми: обидва біо-
логічні  батьки,  один  з  них  чи  медична  установа.  Адже 
використання  ембріону  на  інші  цілі,  ніж  перенесення 
в матку жінки, по своїй суті та наслідках не дуже відріз-
няється від редукції ембріону чи того ж аборту з погляду 
переривання  потенційного  життя.  Більше  того,  врахову-
ючи, що такий ембріон перебуває поза тілом матері, такий 
чинник,  як  заборона  батькам  приймати  рішення  щодо 
редукції  ембріону  з  тіла матері  (оскільки на  думку при-
хильників заборони абортів жінка не вправі вільно розпо-
ряджатися ембріоном, тому що він не є частиною матері, 
а є самостійним суб’єктом з правом на життя), на погляд 
окремих дослідників, які абсолютизують право на життя, 
трансформується  в  обов’язок  для жінки  на  імплантацію 
цих ембріонів.

Більше  того,  проблематика  ускладняється  через  при-
зму  дискусії  про  те,  чи  можна  зобов’язати  генетичних 
батьків  утворених  ембріонів  стати  батьками  цих  потен-
ційних  дітей.  Адже,  як  правило,  за  один  цикл  у  межах 
лікувальної  програми  утворюється  декілька  ембріонів, 
які придатні до імплантації жінці,  і тільки частина з них 
використовується. При цьому мається на увазі не  тільки 
їх  імплантація  генетичній  матері,  а  примусова  донація 
залишку кріоконсервованих ембріонів іншим пацієнткам, 
що  потребують  лікування  та  з  певних  причин  не  здатні 
мати  власних  дітей.  Нагадаємо,  що  в  низці  держав  вже 
відмовилися  від  неанонімного  донорства  репродуктив-
них клітин та ембріонів, а тому особи, не бажаючи цього, 
можуть стати генетичними батьками дитини, яка до того 
ж вправі знати про них. Як доречно підкреслено у доповіді 
Робочої групи по захисту ембріона і плоду людини: «<…> 
використання  ембріона  для  цілей,  проти  яких  заперечує 
батьківська  пара,  особливо  якщо  ембріон  використаний 
для дітонародження  іншою особою, може  слугувати для 
цієї пари джерелом серйозної травми» [5, с. 11].

Не  вдаючись  у  детальні  характеристики  ембріона, 
з  погляду  інших  галузей права можна  стверджувати, що 
уповноважені  особи  вправі  прийняти  рішення  як  про 
перенесення ембріону жінці, так і про його використання 
в  інший, не  заборонений законом спосіб. При цьому під 
уповноваженими особами слід мати на увазі тих осіб, які 
вправі розпорядитися ембріоном, заплідненим in vitro.

Зазначена правомочність ґрунтується на праві людини 
приймати  добровільне  та  вільне  рішення,  здійснюючи 
репродуктивний  вибір щодо  кількості  дітей  та  часу  між 
їхнім  народженням.  Однак,  як  відомо,  ембріон  форму-
ється з двох пар статевих клітин: чоловічої та жіночої, а 
отже, є їх спільним продуктом. Якщо при донорстві гамет 
проблеми не виникає, оскільки ембріон належатиме особі, 
яка  скористалася  програмою  донації  і  вона  є  єдиною 
уповноваженою  особою,  що  може  ними  розпорядитися, 
то  при  здійсненні  лікувальних  програм  сімейним  парам  
(чи партнерам) з’являється декілька варіантів поведінки.

Перший варіант – це обопільна згода на певний спосіб 
використання  ембріону.  У  цьому  випадку  воля  генетич-
них батьків, які надали власні репродуктивні клітини, на 
розпорядження ембріоном співпадає,  а  тому спосіб його 
використання повинен  відповідати цій  волі  (імплантація 
жінці, знищення, передача медичній організації для ліку-
вальних програм інших пацієнтів тощо) та не суперечити 
законодавству.
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Другий варіант – це відсутність взаємної згоди на від-
повідний спосіб використання ембріону, у тому числі імп-
лантації жінці.

У Греції, Данії, Нідерландах, Франції та Швейцарії право 
кожної зі сторін на вільне відкликання своєї згоди на будь-
якій стадії аж до моменту  імплантації ембріона в організм 
жінки прямо передбачено законодавством. Судячи з усього, 
відповідно  до  законодавства  або  практики,  що  склалася, 
у Бельгії, Ісландії, Фінляндії існує аналогічна свобода скасу-
вання згоди донорами гамет до моменту імплантації. У низці 
країн,  однак,  проблема  згоди  врегульована  іншим  чином. 
В Угорщині, наприклад, під час відсутності конкретної угоди 
між сторонами про зворотне, жінка має право продовжити 
курс екстракорпорального запліднення незалежно від смерті 
чоловіка  або розлучення  з ним. В Австрії  та Естонії  згоду 
чоловіка  може  бути  відкликано  тільки  до  моменту  заплід-
нення,  після  чого  рішення  про  те,  чи  продовжувати  курс 
екстракорпорального запліднення і коли його продовжувати, 
жінка приймає самостійно. В Іспанії право чоловіка на ска-
сування  згоди  визнається  тільки  в  тому  випадку,  якщо  він 
одружений з жінкою та проживає спільно з нею. У Німеч-
чині  та  Італії  за  загальним  принципом жодна  зі  сторін  не 
може відкликати свою згоду після запліднення яйцеклітин. 
В  Ісландії  ембріони  підлягають  знищенню,  якщо  донори 
гамет приймають рішення жити окремо або розірвати шлюб 
до закінчення максимального терміну зберігання [6].

За неможливості відклику згоди на зберігання та імп-
лантацію  ембріону  допускаються  два  варіанти:  перехід 
прав на визначення долі ембріону до медичного закладу 
(у такому разі мати автоматично втрачає право на ембріон) 
або  визначення  долі  ембріону  попереднім  розпоряджен-
ням донорів.

У  разі  розбіжностей  у  поглядах  генетичних  батьків 
щодо  подальшого  використання  ембріону  in  vitro  має 
місце  конфлікт  між  правами  двох  приватних  осіб,  а  не 
між державою і приватною особою. Проте держава може 
впливати на вирішення цього конфлікту через здійснення 
відповідної  державної  політики,  зокрема  закріплення 
порядку дій у такому випадку.

Головним постає питання, яким інтересам надати прі-
оритет: тим, що викликані потребою у продовженні роду, 
чи  зумовленим  правом  негативного  репродуктивного 
вибору,  тобто  відмовою від  народження  дитини,  а  отже, 
й  імплантації ембріону. В окремих національних законо-
давствах пріоритет надається можливості переносу ембрі-
ону для запліднення, особливо якщо це єдиний шанс мати 
генетично рідну дитину навіть без згоди іншого з генетич-
них батьків, у деяких – навпаки. Більше того, у разі відсут-
ності згоди одного з подружжя (партнерів) на імплантацію 
ембріону, його долею розпоряджається один з генетичних 
батьків, що тільки поглиблює існуючі розбіжності в погля-
дах на вирішення проблеми.

Немає єдності і в судовій практиці, у тому числі серед 
суддів Європейського суду з прав людини, що підтверджу-
ється рішенням у справі Еванс проти Сполученого Коро-
лівства Великобританії та Північної Ірландії [6]. У ньому 
наводяться як протилежні судові рішення різних держав, 
так  і  окрема  думка  суддів  у  цій  справі,  які  прийшли  до 
висновку,  що  мало  місце  порушення  фундаменталь-
них прав  заявниці мати  генетично рідну дитину,  а отже, 

й порушення відповідних норм Конвенції про захист прав 
людини та основоположних свобод.

Українське  законодавство  врегульовує  зазначене 
питання  виключно  відомчими  нормативними  актами 
Міністерства охорони  здоров’я України  і  вимагає  згоди 
обох  генетичних  батьків,  що  беруть  участь  у  програмі 
лікування  за  допомогою  допоміжних  репродуктив-
них  технологій,  на  імплантацію  ембріону жінці.  Таким 
чином, виходячи із зворотного, відсутність згоди хоча б 
одного  з  них  унеможливлює  імплантацію,  навіть  якщо 
це  єдина  можливість  продовження  власного  роду  для 
іншого з батьків.

Поміж тим окрема думка суддів у справі Еванс проти 
Сполученого  Королівства  не  позбавлена  раціонального 
зерна.  Особи,  які  дають  згоду  на  запліднення  їх  гамет, 
у  таких  складних  випадках  повинні  усвідомлювати,  що 
це останній шанс для іншого з подружжя (партнера) мати 
генетично рідну дитину.

Зважаючи  на  вказане,  пропонуємо  такий  шлях  вирі-
шення проблеми.

Якщо обоє з генетичних батьків можуть мати нащадків 
у майбутньому, то розпорядження ембріоном повинно від-
буватися виключно за їх взаємною згодою. За відсутності 
такої  згоди  ембріон  повинен  зберігатися  максимальний 
термін,  який  передбачено  законодавством  чи  договором 
на  його  зберігання,  а  в  подальшому  знищуватися  відпо-
відною  медичною  організацією,  яка  його  зберігає.  При 
цьому,  враховуючи,  що  зазначене  зберігання  є  платним, 
будь-який  з  генетичних  батьків  вправі  оплачувати  ці 
послуги  упродовж  максимально  визначеного  законодав-
ством строку зберігання.

Якщо  ж  один  з  генетичних  батьків  не  може  мати 
нащадків у майбутньому внаслідок хвороби чи  з  інших 
причин  та  втратив  фертильність,  що  підтверджується 
відповідним медичним висновком, він має бути наділе-
ний  правом  скористатися  цими  ембріонами  виключно 
з метою продовження роду та народження генетично рід-
ної дитини. Інший з генетичних батьків, який заперечу-
вав проти такого використання ембріона, втрачає право 
на батьківство  та набуває  статусу неанонімного донора 
з  відповідними  правовими  наслідками.  Водночас  цей 
статус не має бути остаточним, а в подальшому ця особа 
може  визнатися  батьком  (матір’ю),  якщо  вона  забажає 
цього у порядку та за умов, передбачених сімейним зако-
нодавством.

Висновки. З метою забезпечення принципу правової 
визначеності норми про порядок розпорядження ембріо-
ном  in vitro у разі відмови від його  імплантації  генетич-
ними  батьками  чи  одним  з  них  необхідно  закріпити  на 
законодавчому рівні.

За відсутності спільної згоди генетичних батьків щодо 
розпорядження ембріоном in vitro, закріпити пріоритетне 
право  на  його  імплантацію  у  випадку,  якщо  це  єдиний 
шанс мати генетично рідну дитину для одного з них.

Для належного інформування пацієнтів доцільно, щоб 
зазначені  положення  були  закріплені  не  тільки  в  законі, 
який  має  врегульовувати  порядок  застосування  допо-
міжних  репродуктивних  технологій,  але  й  дублювалися 
в договорах, що укладаються при їх проведенні в медич-
ному закладі.
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Однією із найбільш ефективних та дієвих форм позасудового захисту прав та законних інтересів особи є їх захист нотаріусом шля-
хом вчинення виконавчого напису на борговому документі. Дослідження питань правового регулювання порядку вчинення виконавчого 
напису нотаріусом має важливе значення, оскільки він є підставою для примусового виконання рішень органами державної виконавчої 
служби (державними виконавцями) або приватними виконавцями. Стаття присвячена окремим питанням правового регулювання поряд-
ку вчинення виконавчого напису нотаріусом. У статті проаналізовано такі умови вчинення виконавчого напису: безспірність заборгова-
ності; наявність документів, зазначених в законодавстві; дотримання строків давності для вчинення виконавчого напису. Також здійснено 
порівняльний аналіз понять безспірної заборгованості та безспірного порядку стягнення заборгованості.

Окрему увагу приділено дослідженню питань строку давності для вчинення виконавчого напису. Проаналізовано правову позицію 
Великої Палати Верховного Суду про те, що загальний строк давності для вчинення виконавчого напису пов’язаний зі строком позовної 
давності та становить три роки незалежно від суб’єктного складу сторін правовідносин. При цьому Велика Палата Верховного Суду 
також відступила від правового висновку про те, що інший строк давності вчинення виконавчого напису може бути збільшений за домов-
леністю сторін. Велика Палата Верховного Суду вважає, що інший строк давності для вчинення виконавчого напису нотаріуса повинен 
прямо передбачатися законом і не може бути змінений за домовленістю сторін. З такою позицією слід погодитись, адже укладання дого-
вору, який відповідає вимогам законодавства та моральним засадам суспільства, є підставою виникнення зобов’язань тільки у його сто-
рін, а тому строк, обумовлений договором, не можна вважати строком, який встановлений законом. На підставі аналізу законодавства, 
судової практики та узагальнення позицій науковців і юристів-практиків обґрунтовано авторську позицію щодо можливості ототожнення 
відповідних строків. За результатами дослідження зроблено висновки щодо перспектив врегулювання досліджуваних відносин.

Ключові слова: виконавчий напис, нотаріус, захист цивільних прав та інтересів, спосіб захисту цивільних прав та інтересів, строк 
давності для вчинення виконавчого напису, строк позовної давності.

The notary protection by the order of an executive inscription on a debt document has become one of the most effective forms of extrajudicial 
protection of the rights and legitimate interests of a person. Investigation of the issues of legal regulation of the procedure for order an executive 
inscription by a notary is important, as it is the basis for enforcement of decisions by bodies of the state executive service (public executors) or 
private executors. The article has been devoted to certain issues of legal regulation of the procedure for order a notary executive inscription. 
In the article it have been analyzed the conditions of the executive inscription: indebtedness of debt; availability of documents specified in the 
legislation; compliance with the statute of limitations for the executive inscription. A comparative analysis of the concepts of indisputable debt and 
indisputable order of debt collection has been also made.

The particular attention has been paid to the study of the limitation period for the order of the notary executive inscription. The legal position 
of the Grand Chamber of the Supreme Court has been analyzed that the general limitation period for order a notary executive inscription is 
connected with the limitation period and is three years irrespective of the subjective composition of the parties to the legal relationship. Thus, the 
Grand Chamber of the Supreme Court also has departed from the earlier legal finding that another limitation period for order the notary executive 
inscription may be extended by the agreement of the parties. In opinion of the Grand Chamber of the Supreme Court, another limitation period for 
committing the notary’s executive inscription must be expressly provided for by law and cannot be altered by the parties’ agreement. This position 
should be agreed, since the conclusion of a contract that complies with the requirements of the legislation and the moral principles of society – is 
the basis of obligations only for its parties, and therefore the term stipulated by the contract can not be considered as a statutory term. Based on 
the analysis of the legislation, the case law and the generalization of the positions of scientists and practitioners, the authors’ position regarding 
the possibility of identification of the respective terms has been substantiated. According to the results of the investigation, conclusions regarding 
the prospects of settling the relations under study have been drawn.

Key words: executive inscription, notary public, defense of civil rights and interests, method of protection of civil rights and interests, statute 
of limitations for order a notary executive inscription, limitation period.

Постановка проблеми. У ст. 55 Конституції України 
[1] закріплене право на захист прав і свобод людини і гро-
мадянина судом, Уповноваженим Верховної Ради України 
з  прав  людини,  відповідними  міжнародними  судовими 
установами  чи  органами  міжнародних  організацій,  чле-
ном  або  учасником  яких  є  наша  держава.  Встановлено, 
що  кожен  має  право  будь-якими  не  забороненими  зако-
ном  засобами  захищати  свої  права  і  свободи  від  пору-

шень і протиправних посягань. Ця норма конкретизована 
у ст. 15 Цивільного кодексу України [2] (далі – ЦК Укра-
їни),  яка  закріплює  право  кожної  особи  на  захист  свого 
цивільного права у разі його порушення, невизнання або 
оскарження. У цивільному законодавстві України перед-
бачено низку форм позасудового захисту прав та законних 
інтересів особи. Одним  із найбільш дієвих  з них вважа-
ється  захист  цивільних  прав  та  інтересів  нотаріусом.  
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Зокрема,  відповідно  до  ст.  18  ЦК  України  [2]  нотаріус 
здійснює  захист цивільних прав шляхом  вчинення  вико-
навчого  напису  на  борговому  документі  у  випадках 
і  в  порядку,  встановлених  законом.  Як  слушно  ствер-
джує М. Дякович,  зміст  захисту  в  нотаріальному  прова-
дженні  становить  система  способів  і  засобів,  передбаче-
них  цивільним  і  сімейним  законодавством,  спрямованих 
на  визнання  або  підтвердження  майнових  чи  особис-
тих  немайнових  прав,  а  також  відновлення  становища 
суб’єкта  сімейних  відносин,  яке  існувало  до  правопору-
шення [3, с. 57]. Згідно з п. 3 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про 
виконавче провадження» [4] виконавчий напис нотаріуса 
є підставою для примусового виконання рішень органами 
державної виконавчої служби (державними виконавцями) 
або приватними виконавцями.

Стан опрацювання цієї  проблеми,  попри  існування 
численних публікацій та досліджень, з огляду на різні під-
ходи до правозастосування є недостатнім. Питання право-
вого регулювання порядку вчинення виконавчого напису 
та окремі його аспекти були висвітлені в працях багатьох 
правників,  зокрема  таких,  як М.  Гвагвалія, М.  Дякович, 
П.  Левицький,  А.  Порайко,  Р.  Посікіра,  А.  Серветник, 
В. Устименко, С. Яценко. Однак  дослідження  цієї  проб-
леми в умовах реформування вітчизняного законодавства 
досі залишається актуальним.

Метою статті є  теоретичний  аналіз  окремих  питань 
правового  регулювання  порядку  вчинення  виконавчого 
напису та формулювання авторського бачення перспектив 
законодавчого регулювання цих відносин.

Виклад основного матеріалу. Порядок  вчинення 
виконавчих написів регулюється главою 14 Закону Укра-
їни  «Про  нотаріат»  [5]  та  главою  16  розділу  ІІ Порядку 
вчинення нотаріальних дій нотаріусами України,  затвер-
дженого  Наказом  Міністерства  юстиції  України  від 
22.02.2012 р. № 296/5 [6].

Нотаріуси вчиняють виконавчі написи на документах, 
що встановлюють заборгованість, для стягнення грошових 
сум  або  витребування  від  боржника майна. Постановою 
Кабінету Міністрів України від 29.06.1999 р. № 1172 був 
затверджений  Перелік  документів,  за  якими  стягнення 
заборгованості проводиться у безспірному порядку на під-
ставі виконавчих написів нотаріусів [7].

У ст. 88 Закону України «Про нотаріат» визначаються 
такі умови вчинення виконавчого напису: 1) безспірність 
заборгованості;  2)  наявність  документів,  зазначених 
в законодавстві; 3) дотримання строків давності для вчи-
нення виконавчого напису.

М.М. Гвагвалія слушно звертає увагу на те, що не є тотож-
ними поняття «безспірність заборгованості» та «безспірний 
порядок  стягнення  заборгованості»,  оскільки вони  співвід-
носяться як зміст та форма певної правової дії [8, с. 10].

Безспірне  стягнення  заборгованості  передбачає  наяв-
ність таких правовідносин, які виключають можливість їх 
оскарження. Доведення безспірності  вимоги досягається 
через  подання  стягувачем  нотаріусу  необхідного  пакету 
документів,  за результатами аналізу  яких останній може 
однозначно  впевнитись  у  відсутності  будь-якого  спору 
[9].  Однак,  як  зазначено  у  постанові  Першої  судової 
палати Касаційного цивільного суду Верховного Суду від 
23.01.2018  р.  (справа № 310/9293/15),  сам факт  подання 
стягувачем відповідних документів нотаріусу не свідчить 
про відсутність спору стосовно заборгованості [10].

Що  стосується  кожного  окремого  виду  стягнення,  то 
у Переліку документів, за якими стягнення заборгованості 
проводиться у безспірному порядку на підставі виконав-
чих написів нотаріусів, затвердженому Постановою Кабі-
нету Міністрів України від 29.06.1999 р. № 1172,  визна-
чено конкретні документи, які необхідно надати нотаріусу 
при зверненні до нього з проханням вчинити виконавчий 
напис.  За  відсутності  хоча  б  одного  документа  з  визна-
ченого переліку у вчиненні виконавчого напису повинно 

бути відмовлено. Усі надані документи мають бути належ-
ним чином оформлені. Якщо надані документи не відпові-
дають загальним вимогам, що ставляться до нотаріальних 
документів  (наприклад,  не  підписані  належною  особою, 
не скріплені печаткою відповідної установи, містять під-
чистки, необумовлені виправлення або доповнення), вико-
навчий напис не може бути вчинений.

Ще  однією  умовою  для  вчинення  виконавчого 
напису  є  дотримання  строків  давності.  Так,  згідно 
з ч. 1 ст. 88 Закону України «Про нотаріат» нотаріус вчи-
няє виконавчі написи за умови, що з дня виникнення права 
вимоги минуло не більше трьох років, а у відносинах між 
підприємствами, установами та організаціями – не більше 
одного  року. Якщо для  вимоги,  за  якою видається  вико-
навчий напис, законом встановлено інший строк давності, 
виконавчий напис видається у межах цього строку [5].

Велика  Палата  Верховного  Суду  у  постанові  від 
02.07.2019 р.  (справа № 916/3006/17)  висловила правову 
позицію, що загальний строк для звернення до нотаріуса 
із заявою про вчинення виконавчого напису становить три 
роки  незалежно  від  суб’єктного  складу  сторін  правовід-
носин, а якщо для вимоги, за якою видається виконавчий 
напис, законом встановлено іншу позовну давність, вико-
навчий напис видається у межах цього строку. Основними 
аргументами на користь цієї позиції були такі. По-перше, 
Велика Палата Верховного Суду вважає, що строк для звер-
нення  до  нотаріуса  із  заявою про  вчинення  виконавчого 
напису  в  контексті  застосування положень  ст.  88  Закону 
«Про  нотаріат»  безпосередньо  пов’язаний  із  позовною 
давністю, встановленою ЦК України. Ст. 88 Закону Укра-
їни  «Про  нотаріат»  містить  різні  строки  для  звернення 
до нотаріуса (три роки у відносинах за участю громадян 
і  один  рік  для  відносин  за  участю підприємств,  установ 
і організацій), оскільки на момент ухвалення Верховною 
Радою України цього Закону діяв Цивільний кодекс Укра-
їнської РСР 1963 року, яким позовна давність визначалася 
залежно від суб’єктного складу сторін правовідносин (три 
роки у відносинах  за участю громадян  і один рік у  спо-
рах за участю підприємств, установ і організацій). Після 
внесення змін до Цивільного кодексу УРСР у 1995 році, а 
також після вступу в дію нового ЦК України у 2004 році 
строки,  встановлені  у  ст.  88  Закону України  «Про  нота-
ріат», не були приведені у відповідність до позовної дав-
ності,  яка  вже  стала  визначатися  залежно  від  сутності 
позовних  вимог,  а  не  за  суб’єктною  ознакою.  По-друге, 
відмінність у питанні вчинення виконавчого напису сто-
совно майна залежно від статусу учасників відносин без 
об’єктивного  та  розумного  обґрунтування  створює  для 
них  нерівні  умови  у  правовідносинах  щодо  реалізації 
права на мирне володіння майном. Першою умовою є те, 
що встановлення для юридичної особи-кредитора порів-
няно з фізичною особою-кредитором меншого строку для 
звернення  до  нотаріуса  для  вчинення  ним  виконавчого 
напису стосовно майна юридичних осіб-боржників є дис-
кримінацією  юридичної  особи-кредитора  за  ознакою  її 
статусу. Другою умовою є те, що встановлення для юри-
дичної  особи-кредитора  більшого  строку  для  звернення 
до нотаріуса для вчинення ним виконавчого напису сто-
совно майна фізичної особи-боржника порівняно  з юри-
дичною  особою-боржником  є  дискримінацією  фізичної 
особи-боржника за ознакою її статусу [11].

Варто,  однак,  зазначити,  що  сьогодні  у  законодав-
стві  існує  багато  інших  норм,  які  встановлюють  різні 
правила  для  учасників  цивільних  відносин  зі  статусом 
та  без  статусу  суб’єкта  господарювання.  Наприклад, 
у  ч.  5  ст.  36  Закону  України  «Про  іпотеку»  передбачені 
різні  наслідки  завершення  позасудового  врегулювання. 
Зокрема,  після  завершення  позасудового  врегулювання 
будь-які  наступні  вимоги  іпотекодержателя  щодо  вико-
нання основного  зобов’язання боржником-фізичною осо-
бою  є  недійсними,  якщо  інше  не  визначено  договором 
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іпотеки, договором про надання кредиту чи договором про 
задоволення  вимог  іпотекодержателя,  а  вимоги  іпотеко-
держателя щодо виконання основного зобов’язання борж-
ником-юридичною особою або фізичною особою-підпри-
ємцем  є  дійсними,  якщо  інше  не  визначено  договором 
іпотеки, договором про надання кредиту чи договором про 
задоволення вимог іпотекодержателя [12].

Крім  цього,  ч.  2  ст.  4  Закону  України  «Про  судовий 
збір» передбачені різні ставки судового збору для фізичних 
та юридичних осіб. Зокрема, у разі подання до суду позо-
вної заяви майнового характеру юридичною особою ставка 
судового збору встановлюється в розмірі 1,5% ціни позову, 
але не менше 1 розміру  і не більше 350 розмірів прожит-
кового  мінімуму  для  працездатних  осіб. Натомість  у  разі 
подання до суду позовної заяви майнового характеру фізич-
ною  особою  або  фізичною  особою-підприємцем  ставка 
судового  збору встановлюється в розмірі 1% ціни позову, 
але не менше 0,4 розміру та не більше 5 розмірів прожит-
кового мінімуму для працездатних осіб. У разі подання до 
суду  позовної  заяви  немайнового  характеру  юридичною 
особою  або  фізичною  особою-підприємцем  ставка  судо-
вого збору становить 1 розмір прожиткового мінімуму для 
працездатних осіб, а фізичною особою – 0,4 розміру про-
житкового мінімуму для працездатних осіб [13].

Окремі  науковці  слушно  звертають  увагу  на  те, 
що  Велика  Палата  Верховного  Суду,  визнавши  норму 
ст. 88 Закону України «Про нотаріат» дискримінаційною, 
не вирішила питання про відповідність її Конституції. Не 
застосовувати закон суд може лише у тому випадку, якщо 
цей закон (норма) суперечить Конституції [14]. Якщо при-
йняти обраний Великою Палатою Верховного Суду підхід 
про дискримінацію, то можна не застосовувати положення 
наведених вище законодавчих норм.

Якщо  ототожнювати  строк  давності  вчинення  вико-
навчого  напису  зі  строком  позовної  давності,  то,  без-
умовно,  з  врахуванням  положень  ст.  4  ЦК  України  про 
ЦК  як  основний  акт  цивільного  законодавства  цитована 
позиція Великої Палати Верховного Суду є аргументова-
ною.  Водночас  щодо  пов’язаності  строку  давності  вчи-
нення  виконавчого  напису  зі  строком  позовної  давності 
у юридичній літературі звертається увага на помилковість 
їх ототожнення, адже відповідні строки мають різну пра-
вову природу, оскільки вони стосуються різних способів 
захисту. Зокрема, строк для вчинення виконавчого напису 
стосується нотаріальної форми захисту цивільних справ, а 
строк позовної давності – судової форми захисту цивіль-
них справ. Так, В. Устименко та С. Яценко слушно ствер-
джують, що природа строку позовної давності нерозривно 
пов’язана з наявністю спору, а виконавчий напис нотарі-
уса вчиняється лише в тому разі, якщо спір відсутній [15]. 
Р.Р. Посікіра та А.М. Порайко зазначають, що строк дав-
ності  вчинення  виконавчого  напису  за  своєю  правовою 

природою  не  є  позовною  давністю,  оскільки  відповідна 
дія є окремим (позасудовим) способом захисту цивільних 
справ. Під час вчинення виконавчого напису не  застосо-
вуються такі інститути позовної давності, як зміна трива-
лості позовної давності  (ст. 259 ЦК України),  зупинення 
перебігу  позовної  давності  (ст.  263  ЦК  України),  пере-
ривання перебігу позовної давності (ст. 264 ЦК України) 
тощо. Крім цього, жодною нормою права не передбачена 
можливість  продовження  строків  вчинення  нотаріусом 
виконавчих  написів,  що  ще  раз  увиразнює  відмінність 
строку,  встановленого  ч.  1  ст.  88  Закону  України  «Про 
нотаріат», від строку позовної давності [16, с. 109].

Аналогічну  позицію  зайняв  і  Касаційний  госпо-
дарський  суд  Верховного  Суду.  Так,  у  своїй  ухвалі  від 
24.10.2019 р. (справа № 916/313/18) він відступив від право-
вого висновку Великої Палати Верховного Суду, викладе-
ного в постанові від 02.07.2019 р. (справа № 916/3006/17). 
Цей  висновок  стосувався  пов’язаності  строку  для  звер-
нення  до  нотаріуса  з  заявою  про  вчинення  виконавчого 
напису  в  контексті  застосування положень  ст.  88  Закону 
України  «Про  нотаріат»  із  позовною  давністю,  встанов-
леною ЦК України. В ухвалі Касаційного господарського 
суду Верховного Суду вказано, що норми Закону України 
«Про нотаріат» не підлягають розширеному тлумаченню 
з огляду на самостійність судової та нотаріальної форми 
захисту цивільних прав та позовної давності як цивільно-
правового  інституту,  пов’язаного  саме  із  позовною фор-
мою захисту прав судом. З огляду на зміст ст. 18 ЦК Укра-
їни звернення особи до нотаріуса за виконавчим написом 
є окремим способом захисту, відмінним від судового, тому 
визначені у ст. 88 Закону України «Про нотаріат» строки 
є елементом встановленого цим Законом порядку захисту 
цивільних прав нотаріусом. Вони не є позовною давністю 
і не можуть застосовуватися згідно з правилами ЦК Укра-
їни про позовну давність. Отже, нотаріус має право вчи-
нити виконавчий напис із дотриманням строків, встанов-
лених ст. 88 Закону України «Про нотаріат» [17].

Висновки. Підсумовуючи  наведене  і  конкретизуючи 
деякі  питання,  необхідно  вказати,  що  Велика  Палата 
Верховного  Суду  у  постанові  від  02.07.2019  р.  (справа 
№ 916/3006/17) відступила від правового висновку про те, 
що  інший  строк  давності  вчинення  виконавчого  напису 
може  бути  збільшений  за  домовленістю  сторін.  Велика 
Палата Верховного Суду вважає, що інший строк давності 
для  вчинення  виконавчого  напису  нотаріуса  повинен 
прямо передбачатися законом і не може бути змінений за 
домовленістю сторін. З такою позицією слід погодитись, 
адже укладання договору, який відповідає вимогам зако-
нодавства та моральним засадам суспільства, є підставою 
виникнення зобов’язань тільки у його сторін. Отже, строк, 
встановлений договором, не можна вважати строком, який 
встановлений законом.
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У статті досліджується питання дитячого будинку сімейного типу як важливої форми влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування. Піднімаються проблеми влаштування дітей-сиріт та дітей, які залишилися з різних причин без батьківського 
піклування, у сім’ї. Автори наголошують, що в якості однієї з правових форм виховання дітей, які залишилися без піклування батьків, 
передбачено новий інститут сімейного права – дитячий будинок сімейного типу. Фахівці відзначають, що тільки в умовах сімейного вихо-
вання можливе вирішення завдання з підготовки цих дітей до самостійного життя. У статті визначається місце дитячого будинку сімейно-
го типу в системі правових форм улаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Досліджено правову природу і 
галузеву належність правовідносин, що виникають у процесі створення дитячого будинку сімейного типу. Досліджено можливості засто-
сування відповідного законодавства України для пояснення понять «дитячий будинок сімейного типу», «дитина-сирота» та застосування 
до цих понять правового механізму. Звернено увагу на місце дитячого будинку сімейного типу в системі правових форм улаштування 
дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Автори звертають увагу, що визначення правової природи дитячого будинку 
сімейного типу потребує ґрунтовного аналізу підстав виникнення та припинення правовідносин, що виникають між суб’єктами зазначеної 
форми влаштування покинутих дітей, характеру і обсягу тих прав та обов’язків, що виникають між цими суб’єктами, та порівняння їх з 
іншими існуючими способами влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування. Цей аналіз дозволив зробити висновок про те, 
до якої саме форми влаштування можна віднести дитячий будинок сімейного типу. Акцентовано увагу на процесі організації дитячих 
будинків сімейного типу. Цим займаються місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування, тому ці органи несуть від-
повідальність за збереження зазначеного житла і повернення його дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, після 
завершення їх перебування у відповідному закладі для таких дітей.

Ключові слова: сім’я, дитина, правове регулювання, батьківське піклування, сирітство, батьки-вихователі.

The article examines the issue of children’s home of family type as an important form of arrangement of orphans and children deprived of 
parental care. There are raised problems with the installation of orphans and children who are left for various reasons without parental care in 
family. The authors emphasize that the new Institute of Family Law – a family-type orphanage, as one of the legal forms of education for children 
left without parental care, is envisaged. Experts note that only in the conditions of family education is possible to solve the task of preparing these 
children for independent living. The article defines the place of the children’s home of family type in the system of legal forms of arrangement 
orphans and children deprived of parental care. The legal nature and sectoral belonging to the legal relations, arising in the process of creation 
of the children’s House of family type, are investigated. The possibilities of applying the relevant legislation of Ukraine to the explanation of the 
concepts of family type children’s home are investigated. The orphan child and application to these notions of the legal mechanism, paid attention 
to the place of the orphanage of the family type in the system of legal forms of arrangement orphans and children deprived of parental care.

The authors note that the determination of legal nature of the children’s home of the family type requires thorough analysis of grounds for 
occurrence and termination of legal relations arising between the subjects of this form of the device of abandoned children, the character and The 
extent of those rights and obligations arising between these entities and comparing them with other existing means to device children deprived 
of parental care. This analysis will make a conclusion about what kind of form of the device include the children’s home of family type. Attention 
is paid to the process of organizing family-type orphanages engaged in local state administrations and local self-government bodies, that is 
why these bodies are responsible for preserving the mentioned housing and Children-orphans and children deprived of parental care, after the 
completion of their stay in the appropriate institution for such children, family-type orphanage. 

Key words: family, child, legal regulation, parental care, orphans, caregivers parents.

Постановка проблеми.  Однією  із  ключових  ознак 
цивілізаційного  розвитку  держави  є  її  ставлення  до 
соціальних  проблем.  Україна  як  соціально  орієнтована 
держава  сприяє  розвитку  молодого  покоління,  задово-
ленню  його  потреб  та  виконанню  обов’язків,  передба-
чених Конвенцією ООН про права дитини, Всесвітньою 
декларацією про забезпечення виживання, захисту  і роз-
витку  дітей  та Планом  дій щодо  її  виконання. Актуаль-
ність  теми  дослідження  зумовлена  наявністю  проблеми 
влаштування дітей-сиріт та дітей, які залишилися з різних 
причин без батьківського піклування, у сім’ї. 

Відповідно до чинного законодавства України в якості 
однієї з правових форм виховання дітей, які залишилися 
без піклування батьків, передбачено новий інститут сімей-
ного  права  –  дитячий  будинок  сімейного  типу.  За  своїм 
змістом  інститути  прийомної  сім’ї  та  дитячого  будинку 
сімейного  типу  схожі.  Відмінність  полягає  в  кількості 

дітей, яких беруть на виховання, а також в умовах ство-
рення  та  функціонування  дитячого  будинку  сімейного 
типу.  Суть  діяльності  дитячого  будинку  сімейного  типу 
полягає в тому, що він створюється місцевими органами 
влади. Орган опіки та піклування на умовах, визначених 
законом,  іншими правовими  актами,  а  також договором, 
передає  в  сім’ю  на  виховання  зазначених  дітей.  Тим 
самим держава виконує покладений на неї обов’язок щодо 
забезпечення виховання дітей, які залишилися без піклу-
вання батьків, передбачений Конвенцією ООН «Про права 
дитини»  і  Декларацією  ООН  «Про  соціальні  і  правові 
принципи, що  стосуються  захисту  і  благополуччя  дітей, 
особливо при передачі  дітей на  виховання  та  їх  усинов-
лення на національному і міжнародному рівнях».

Стан опрацювання.  Характеризуючи  стан  дослі-
дження  запропонованої  теми,  необхідно  зазначити,  що 
кількість  науковців,  які  звертають  увагу  на  правовий  
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і соціальний аспект захисту прав дітей, позбавлених бать-
ківського піклування, поступово  збільшується. Серед них 
необхідно виділити Л.М. Баранову, В.І. Борисову, В.С. Гопан-
чука,  І.В.  Жилінкову,  Н.С.  Кузнєцову,  З.В.  Ромовську, 
Ю.С. Червоного, Я.М. Шевченко, С.Я. Фурсу, Д.В. Боброву, 
В.Ю.  Євко,  Ю.Ю.  Черновалюк, О.О.  Свіжу, Н.В.  Сул-
танову,  Л.С.  Солодухіну,  А.С.  Суходольську,  Я.  Ткачук,  
Д. Касьянова та ін.

Метою статті є дослідження окремих аспектів функці-
онування дитячого будинку сімейного типу як пріоритет-
ної форми влаштування  дітей-сиріт  і  дітей,  позбавлених 
батьківського піклування, у сім’ї.

Виклад основного матеріалу.  Національна  стратегія 
реформування  системи  інституційного  догляду  та  вихо-
вання дітей на 2017–2026 рр. [1] під альтернативним догля-
дом за дітьми визначає форми догляду за дітьми, які з пев-
них причин не можуть проживати з біологічними батьками 
(установлення  опіки  та  піклування,  улаштування  в  при-
йомні  сім’ї,  дитячі  будинки  сімейного  типу,  патронатні 
сім’ї, дитячі заклади з умовами проживання, наближеними 
до  сімейних)  [2,  c.  84].  У  Декларації  прав  дитини  запи-
сано,  що  дитині  повинен  бути  забезпечений  соціальний 
захист  і надані можливості та відповідні умови нормаль-
ним шляхом і в умовах свободи і достоїнства розвиватися 
фізично, розумово, морально, духовно. Зміст нормативно-
правових актів має сприяти задоволенню інтересів дитини. 
Саме тому одним з головних завдань формування стратегії 
розвитку держави був і буде захист дитини, особливо в її 
дитячі роки, коли відбувається моральне, фізичне станов-
лення  особистості,  засвоєння  національних  та  загально-
людських  цінностей.  З  огляду  на  це  діяльність  усіх  від-
повідних  соціальних  інститутів  має  бути  спрямована  на 
створення  таких  форм  виховання  й  утримання  дитини-
сироти, які б могли певною мірою пом’якшити негативні 
наслідки діяльності деструктивних сімей.

Відповідно до національного законодавства в Україні 
є різні форми влаштування дітей, проте необхідно звернути 
увагу на те, що в сучасних умовах особливо актуальною 
формою є дитячий будинок сімейного типу. Ст. 1 Закону 
України  «Про  забезпечення  організаційно-правових 
умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавле-
них  батьківського  піклування»  регламентує  передачу  до 
дитячого  будинку  сімейного  типу  (прийняття  в  окрему 
сім’ю, яка створюється за бажанням подружжя або окре-
мої особи, яка не перебуває у шлюбі) на виховання та для 
спільного проживання не менше як п’яти дітей-сиріт та/
або дітей, позбавлених батьківського піклування. Дитячий 
будинок сімейного типу є важливим соціальним інститу-
том, що може забезпечити сімейне оточення та соціальне 
виховання  дитини  [3].  Відповідно  до  Постанови  «Про 
функціонування дитячого будинку сімейного типу» вони 
мають  взаємодіяти  на  партнерських  засадах  в  інтересах 
дитини,  поділяючи  відповідальність  щодо  забезпечення 
її потреб. Підтримка цих партнерських відносин є одним 
із  завдань вихователя. З одного боку, він може отримати 
допомогу,  з  іншого  –  його  робота  перебуває  під  постій-
ним наглядом соціальних служб, тому вихователь загалом 
не є вільним у прийнятті рішень щодо виховання дитини 
[4]. Батьки-вихователі отримують індивідуальний житло-
вий будинок або багатокімнатну квартиру, а також необ-
хідні меблі, побутову техніку та інші предмети тривалого 
вжитку.  Діти  –  вихованці  дитячого  будинку  сімейного 
типу – мають пільги та гарантії, які встановлені для дітей-
сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, вони 
також  зберігають  права  на  призначені  раніше  аліменти, 
пенсію та інші види державної допомоги. Отримані кошти 
переходять у розпорядження батьків-вихователів і витра-
чаються  на  утримання  вихованців.  Батьки-вихователі 
отримують  грошове  забезпечення  у  порядку,  встановле-
ному Кабінетом Міністрів України. Кандидати у батьки-
вихователі  обов’язково  проходять  курс  підготовки  до 

створення дитячого будинку сімейного типу та його ефек-
тивного  функціонування.  Діти-вихованці  мають  право 
підтримувати особисті контакти із біологічними батьками 
й іншими родичами, якщо це не суперечить їх інтересам 
і  не  заборонено  рішенням  суду.  Обов’язковою  умовою 
влаштування до дитячого будинку дитини є згода дитини, 
якщо вона досягла відповідного віку й такого рівня розви-
тку, що може її висловити. Згода на влаштування до дитя-
чого будинку сімейного типу з’ясовується представником 
закладу, в якому дитина перебуває, у присутності батьків-
вихователів  та представника  органу опіки  та піклування 
і оформлюється документально.

Проте форма такого спілкування визначається органом 
опіки  за  погодженням  батьків-вихователів  та  за  участю 
соціального працівника, що здійснює соціальний супровід.

У  Польщі  сімейним  дитячим  будинком  керує  дирек-
тор,  який  також  є  вихователем.  У  виняткових  випадках 
за  його  відсутності  об’єктом може  керувати  інша  особа, 
призначена  суб’єктом  господарювання  (повітом,  воєвод-
ським  самоврядуванням,  католицькою  церквою,  іншими 
церквами,  релігійними об’єднаннями,  соціальними орга-
нізаціями, фондами та асоціаціями) лідером за погоджен-
ням  з  директором.  Людина,  яка  має  освіту,  відповідну 
підготовку в центрі усиновлення та догляду, отримала сві-
доцтво  про  кваліфікацію  для  виконання  цього  завдання, 
може  стати  директором  у  сімейному  дитячому  будинку. 
Вихователь  у  сімейному  закладі  може  поєднувати  адмі-
ністративні та службові функції. У закладі може бути від 
чотирьох до восьми дітей [5].

Особливу  увагу  слід  звернути  на  співпрацю  сімей-
них дитячих будинків з біологічними сім’ями дітей. Під-
пункт 34 пункту 1 Регламенту Міністра праці та соціаль-
ної політики щодо установ догляду  за дітьми  зобов’язує 
навчальний заклад організовувати збори і встановлювати 
регулярний,  особистий  та  безпосередній  контакт  з  бать-
ками та іншими родичами, але за винятком випадків, коли 
суд заборонив або обмежив їхні особисті права на контакт 
з дитиною [5].

Важливим нормативно-правовим актом у регулюванні 
питання створення та діяльності будинків сімейного типу 
є  положення  Кабінету  Міністрів  України  «Про  дитячий 
будинок  сімейного  типу», згідно  з  яким  між  батьками-
вихователями і органом, який ухвалив рішення про ство-
рення дитячого сімейного будинку, укладається Угода про 
організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу, 
хоча  на  практиці,  як  правило,  укладається  двосторонній 
договір [6].

Сторонами  Договору  є  орган  опіки  та  піклування 
і  батьки-вихователі  (батько-вихователь).  Договір  регла-
ментує  права  і  обов’язки  сторін,  порядок  матеріального 
забезпечення дитячого будинку сімейного типу та соціаль-
ного забезпечення його вихованців. Договір про організа-
цію  діяльності  дитячого  будинку  сімейного  типу  також 
має ознаки, притаманні комплексним договорам.

В.Ю. Євко наголошує, що дитячий будинок сімейного 
типу  не  є  сім’єю,  однак  не  можна  вважати  цей  будинок 
юридичною  особою.  Через  це  батьки-вихователі  мають 
розглядатися  як  самостійні  суб’єкти  цивільних  право-
відносин  і  правовідносин  іншої  галузевої  належності, 
що  виникають  під  час  створення  і  діяльності  дитячого 
будинку сімейного типу. При цьому самостійним, а також 
рівним  із  батьками-вихователями  суб’єктом  цивільних 
правовідносин виступає орган опіки та піклування. Ура-
хування  цього  положення  буде  сприяти  застосуванню 
до регулювання відносин, що виникають між названими 
суб’єктами,  норм  і  принципів  здебільшого цивільного,  а 
не адміністративного права [7].

Дитячі будинки сімейного типу, добровільно прийма-
ючи у  сім’ю дітей-сиріт  або  дітей,  позбавлених  батьків-
ського піклування, мають бути ретельно і професійно під-
готовлені не просто до спільного проживання та ризиків 
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його унеможливлення, а й до відповідального соціального 
виховання [8, c. 56].

Відомо, що  з метою забезпечення найкращих  інтере-
сів  дитини  принципово  важливо  зберегти  її  соціальний 
зв’язок та право на виховання в сім’ї.

Дитячий  будинок  сімейного  типу  здатен  забезпечити 
комплексність  виховного впливу на формування особис-
тості дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського 
піклування. Тут вона набуває навичок і вмінь міжособис-
тісних  стосунків,  засвоює  позитивні  зразки  поведінки 
дорослих, розвиває прагнення до самовдосконалення.

На  думку О.О.  Свіжої,  за  правовою  природою  дитя-
чий будинок сімейного типу можна розглядати як назване 
батьківство,  за  якого  відносини  між  батьками  та  дітьми 
прирівнюються до кровноспоріднених  (включає два під-
види – усиновлення  та фактичне виховання),  а  також як 
державне  піклування,  за  якого  відносини  між  батьками 
(вихователями)  та  дітьми  (вихованцями)  прирівнюються 
до  відносин  «вихователь  –  вихованець».  Дитячий  буди-
нок  сімейного  типу  можна  також  розглядати  як  зміша-
ний вид влаштування осіб. Такий вид відносин встанов-
люються  з  метою  забезпечення  особистих  немайнових 
і  майнових  прав  та  інтересів  малолітніх,  неповнолітніх 
осіб, а також повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не 
можуть  самостійно  здійснювати  свої  права  і  виконувати 
обов’язки (включає підвиди – опіку та піклування). ДБСТ 
розглядається також як професійне (фостерне) виховання, 
коли дитина-сирота або дитина, позбавлена батьківського 

піклування,  передається  на  виховання  та  проживання 
у  сім’ю  іншої  особи  до  досягнення  повноліття  за  плату 
(включає підвиди – прийомну сім’ю, патронат) [9, с. 866].

Міжнародне законодавство, ратифіковане Україною, 
закріплює права дітей на життя, охорону здоров’я, соці-
альний  захист  і  всебічний  розвиток  та  акцентує  увагу 
на  важливості  забезпечення  права  дитини  на  вихо-
вання в сім’ї. Закон України «Про охорону дитинства» 
проголошує,  що  сім’я  є  природним  середовищем  для 
фізичного,  духовного,  інтелектуального,  культурного, 
соціального  розвитку  дитини,  її  матеріального  забез-
печення і несе відповідальність за створення для цього 
належних  умов,  а  кожна  дитина  має  право  на  прожи-
вання в сім’ї разом з батьками або в сім’ї одного з них 
та піклування батьків [10].

Висновки. Багаторічний  досвід  існування  дитячих 
будинків  сімейного  типу  доводить,  що  правове  регулю-
вання тих правовідносин, що виникають у процесі ство-
рення  і  діяльності  дитячого  будинку  сімейного  типу, 
є  досить  недосконалим  і  потребує  уточнення.  Належне 
впорядкування  нормативно-правової  бази  щодо  регулю-
вання функціонування  дитячих  будинків  сімейного  типу 
сприятиме захисту прав і законних інтересів усіх суб’єктів 
дитячого  будинку  сімейного  типу  –  батьків-вихователів, 
вихованців, органу опіки та піклування. Обов’язком дер-
жави  є  створення  найбільш  сприятливої  атмосфери  для 
виховання дітей батьками, які взяли на виховання дітей-
сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування.
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Ця стаття присвячена дослідженню актуальної проблеми організації вільного доступу до інформації, що становить суспільний інте-
рес. Предметом аналізу стали відносини стосовно забезпечення прозорості та відкритості процедур формування вищого органу юрис-
дикційного правозастосування – Верховного Суду. Відзначено значну увагу національного законодавця до цього питання, що знайшло 
відтворення у Законі «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо діяльності 
органів суддівського врядування» (Закон № 1008). Цей акт спрямований на оновлення кадрового складу як суддів, так і посадовців 
органу судового врядування – Вищої кваліфікаційної комісії суддів. У роботі підкреслюється, що такий крок законодавця спричинений 
серйозними порушеннями, пов’язаними із невиправданою закритістю процедур кадрового добору, ненаданням конкретним особам та 
громадськості доступу до публічної інформації. Це, зрештою, призвело до зловживань та маніпуляцій під час визначення результату кон-
курсу. Зокрема, автором негативно оцінюються конкретні дії ВККС щодо приховування наслідків кваліфікаційного оцінювання кандидатів: 
відмови в опублікуванні письмових робіт, що були написані під час першого етапу конкурсу, засекречення значної частини інформації 
про конкурс, у тому числі зразків тестових і практичних завдань, а також індивідуальних персоніфікованих оцінок, виставлених членами 
ВККСУ за практичні роботи конкурсантів. Окремо в роботі досліджується практика органу судового врядування щодо обґрунтованості 
результатів конкурсу та приховування Комісією оцінок кандидатів за всіма встановленими законом критеріями. Автор критично аналізує 
подібну практику закритості та ненадання цих даних навіть за запитами на доступ до публічної інформації. Це робилося попереднім 
складом Комісії умисно з метою унеможливлення будь-якого зовнішнього контролю за відсутністю зловживань на етапі перевірки прак-
тичних завдань. Як показало дослідження, належного конкурсу до Верховного Суду в порядку, передбаченому законом, не проводилося, 
тож і приховувалася інформація про його етапи.

Ключові слова: публічна інформація, вільний доступ, відкритість даних.

This article is devoted to the research of the actual problem of organization of free access to information of public interest. The subject of the 
analysis was the relations regarding ensuring the transparency and openness of the procedures for forming the supreme judicial enforcement 
body – the Supreme Court. Considerable attention was paid to the national legislator on this issue, which was reproduced in the Law “On 
Amendments to the Law of Ukraine” On Judiciary and Status of Judges” and some laws of Ukraine regarding the activity of judicial administration 
bodies” (Law No. 1008). This act is aimed at updating the staff of both judges and officials of the judiciary – the High Qualifications Commission 
of Judges. The paper emphasizes that this move by the legislator is caused by serious violations related to the unjustified closure of recruitment 
procedures, non-granting to individuals and the public access to public information. This, in the end, led to abuse and manipulation in determining 
the outcome of the competition. In particular, the author negatively evaluates the specific actions of the HQCJ regarding the concealment of 
the consequences of the qualification evaluation of candidates: refusal to publish written works that were written during the first stage of the 
competition, classification of a large part of the information about the competition, including samples of test and practical tasks, as well as 
individual personalized assessments made by members of the HQCJU for the practical work of competitors. Separately, the paper examines the 
practice of the judiciary on the validity of the results of the competition and the concealment by the Commission of candidates’ assessments on all 
criteria established by law. The author is critical of such a practice of secrecy and does not even provide this information on requests for access 
to public information. This was done deliberately by the previous members of the Commission in order to prevent any external control over the 
absence of abuse at the stage of verification of practical tasks. According to the study, there was no proper competition with the Supreme Court 
in the manner prescribed by law, so public information about its stages was hidden.

Key words: public information, free access, openness of data.

У  юридичній  доктринальній  літературі  поширеною 
є позиція, згідно з якою інформація є дечим, що існує в сфері 
взаємодії між сприймаючими суб’єктами та об’єктами. За 
такою  концепцією,  враховуючи  віднесення  інформації  за 
ст.  200  ЦК  України  до  різновиду  нематеріальних  ресур-
сів,    інформація є дією, яка триває певний час, а не стан 
буття, що займає фізичний простір, як у випадку матері-
альних  об’єктів.  Навряд  чи  з  такою  концепцією  можна 
погодитися. Будь-яке явище, посідаючи місце у просторі, 
якщо воно не минає миттєво, відбувається та розвивається 
одночасно  і у часі. Протиставлення часовому буттю пев-
ного явища його просторовому перебуванню є таким, що 
суперечить загальним філософським поглядам на співвід-
ношення характеристик  існування матерії.  Інформація як 
явище матеріального  світу,  будучи  об’єктом, що  реально 
існує, посідає відповідне місце у темпоральному просторі, 
що  фактично  фіксується  проміжком  часу  її  існування, 
включаючи періоди обробки, використання та зберігання. 
І це найбільш яскраво підтверджується  сучасним станом 
речей, коли у період глобального та радикального розви-
тку  інформаційних  технологій  та  Інтернету  інформація 
реально розглядається не лише як сукупність відомостей,  

а  як  триваючий  у  часі  процес  її  використання  та  обміну 
нею. У такому розумінні інформаційних відносин наочно 
відтворюються  класичні  філософські  концепції  усві-
домлення  об’єктивно    існуючого  матеріального  явища 
як  такого, що  триває  в  той же  самий момент  у  просторі 
і у часі. Власне, з такої точки зору  інформація як явище, 
навіть попри очевидну специфіку його внутрішнього стану 
та зовнішнього відображення, є таким же об’єктом право-
вого  регулювання,  як  інші  матеріальні  чи  нематеріальні 
об’єкти,  а правове опосередкування відносин, що носять 
значення інформаційних, мусить мати класичний характер, 
звісно, з урахуванням особливостей предмета [1, c. 93–94].  

Саме в царині належного та демократичного обороту 
інформації  українська  правова  система  найбільше  про-
буксовує останнім часом. Вона відверто не справляється 
зі  стрімко  зростаючими потребами  суспільства  та  з  тех-
нічним прогресом, що швидко розвивається в галузі інфо-
відносин.  Особливо  відчуваються  прогалини  в  сфері 
організації вільного доступу до соціально значимої інфор-
мації, котра має надаватися всім заінтересованим особам 
органами  державної  влади,  що  є  розпорядниками  поді-
бних  відомостей.  Те  ж  саме  спостерігається  і  стосовно 
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встановленої  законодавчо  прозорості  діяльності  органів, 
які формують та управляють національним судівництвом. 
Тож не секрет, що ця ланка державного управління остан-
німи роками переживала надглибоку кризу. Це вилилося 
у  результат,  коли  рівень  довіри  суспільства  до  судових 
установ,  включаючи  і  найвищі  у  країні,  досяг мінімаль-
ного рівня за всю історію.

Цю  проблематику  у  своїх  наукових  працях  порушу-
вали  С.  Василенко,  В.  Паліюк,  С.  Головатий,  П.  Рабі-
нович,  Д.  Супрун,  Ю.  Тодика,  Б.  Кормич,  В.  Марма-
зов,  О.  Романюк,  Б.  Сиченко,  О.  Логінов,  А. Марущак, 
Л.  Тимченко,  Р.  Головенко, Н.  Каменська  та  інші  вчені. 
Проте  з  огляду  на  об’ємність  та  значущість  тематики, 
дослідження у цій царині мусять продовжуватися. Зали-
шаються  не  досить  вивченими  чинники,  які  впливають 
на організацію справедливого судочинства в частині від-
критості та чесності процедур добору. Не досить вивчені 
окремі аспекти застосування права щодо прозорості діянь 
органу судового врядування, які останнім часом навіть на 
рівні  закону України набули негативного вираження. Як 
теоретична думка, так і законодавство потребують чітких 
відповідей  на  ці  питання.  Доктринальне  напрацювання 
юридичних підходів до ефективності реформування судо-
вої системи як однієї з головних засад справедливого про-
цесу є метою цієї наукової статті. При цьому з урахуван-
ням сучасних концепцій про ефективність права основна 
увага акцентуватиметься на практичній діяльності укра-
їнського органу судового врядування – Вищої кваліфіка-
ційної комісії суддів, зокрема, в організації  і проведенні 
добору до Верховного Суду.

У науці прийнято  вважати, що  інформація  становить 
певну сукупність відомостей, що об’єктивно існує в про-
сторі  та  становить  певну  частину  матеріального  світу 
у вигляді просторових явищ [2, c. 9; 3, c. 172]. Вона в цьому 
відношенні  є  складником  правового  статусу  управленої 
особи, уповноваженої на отримання відомостей,  і відпо-
відно, зобов’язаного на надання доступу до неї суб’єкта. 
У царині відносин щодо формування національної судової 
системи,  зокрема  забезпечення  імперативно  запровадже-
ної  законом  відкритості  та  прозорості  адміністративних 
процедур з цього приводу, лише лінивий останнього часу 
не виказував своїх серйозних претензій. І, насправді, для 
цього малися цілком реальні та вагомі підстави.

Адже учасники добору, журналісти, міжнародні спо-
стерігачі – всі виявилися одностайними з приводу того, 
що конкурс на посади судді Верховного Суду, який про-
водився  ВККС  упродовж  2016–2019  років,  був  вкрай 
закритим,  непрозорим,  що,  окрім  порушення  приписів 
чинного спеціального законодавства, також призвело до 
численних махінацій,  зловживань корупційного  ґатунку 
і різних оборудок зі встановленням результатів конкурсу. 
Вказані  вчинки  органу  судового  врядування  отримали 
адекватну  оцінку  вищого  законодавчого  органу  Укра-
їни, який переважною кількістю голосів негайно припи-
нив діяльність ВККС та додатково  заборонив  її  членам 
балотуватися  до  нового  складу  цього  органу.  Головним 
чинником, що був покладений в основу подібного висно-
вку, була закритість діяльності комісії, приховування нею 
результатів та мотивів оцінювання кандидатів на посади 
суддів Верховного Суду, що призвело до значних зловжи-
вань у межах конкурсу. 

Найбільш  помітним,  а  тому  максимально  критикова-
ним  громадськістю  негативним  явищем  була  абсолютно 
закрита діяльність ВККС під час проведення всіх  етапів 
конкурсу  до  ВС.  Скажімо,  Комісія  відмовила  журналіс-
там  та  окремим  кандидатам  у  опублікуванні  письмових 
робіт, що були написані під час першого етапу конкурсу. 
Також  неможливо  дізнатися,  які  бали  поставили  ті  чи 
інші  члени  комісії  кожному  з  конкурсантів.  Цю  інфор-
мацію  засекретив  21  червня  2016  року  своїм  наказом 
голова комісії Сергій Козьяков. На журналістський запит 

у ВККСУ відповіли, що «до матеріалів проведення іспиту 
належить,  зокрема,  екзаменаційна  відомість  оцінювання 
практичного  завдання»,  а  ця  інформація  включена  до 
переліку  відомостей,  що  становлять  службову  інформа-
цію  у  ВККСУ,  тому  ознайомитися  з  нею  «не  видається 
можливим»  [4].  Але  подібне  твердження  відверто  супе-
речить чинному національному законодавству про доступ 
до  публічної  інформації.  Відповідний  Закон  України 
№ 2939-VІ вказує виключний перелік інформації, що може 
належати до службової: це така, що міститься в докумен-
тах  суб’єктів  владних  повноважень,  які  становлять  вну-
трівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, 
рекомендації,  якщо вони пов’язані  з розробкою напряму 
діяльності установи або здійсненням контрольних, нагля-
дових функцій органами державної влади, процесом при-
йняття  рішень  і  передують  публічному  обговоренню  та/
або прийняттю рішень; а також така, що зібрана в процесі 
оперативно-розшукової,  контррозвідувальної  діяльності, 
у  сфері  оборони  країни,  яку  не  віднесено  до  державної 
таємниці. Тож, вказані очільником органу влади відомості 
не можуть бути обмеженими для соціуму. 

Одним з найбільших зловживань, яких регулярно при-
пускалася  Комісія  під  час  проведення  добору,  є  умисне 
нехтування прямими приписами Закону «Про судоустрій 
і статус суддів» та Положення про порядок та методоло-
гію  кваліфікаційного  оцінювання,  показники  відповід-
ності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх 
встановлення (власне, це два основні нормативні акти, які 
регулюють  діяльність  ВККС щодо  порядку  та  методики 
проведення конкурсу) стосовно відкритості та прозорості 
вчинюваних  дій.  Натомість  добір  вівся  сугубо  у  закри-
тому режимі. Про це неодноразово наголошували журна-
лісти, експерти та учасники конкурсів, члени громадських 
організацій. Зокрема, Вища кваліфікаційна комісія суддів 
України засекретила значну частину інформації про кон-
курс, у тому числі зразки тестових і практичних завдань, 
самі роботи кандидатів, а також індивідуальні персоніфі-
ковані  оцінки,  виставлені  членами ВККСУ  за  практичні 
роботи конкурсантів [4]. Комісія, керуючись отриманими 
від тодішньої влади індульгенціями, взагалі чихати хотіла 
навіть на судові рішення, які зобов’язували її надати при-
ховувану нею публічну інформацію [5], а ті з конкурсантів, 
хто намагався у подібний спосіб якось збільшити відкри-
тість процедури, відразу ж попадали у список «непрохід-
них» з відповідними наслідками цього.

Найбільше  публічних  нарікань,  як  уже  зазначалось, 
викликала  непрозорість  встановлення  результатів  вико-
нання  практичних  завдань. Попри  те, що  громадськість 
неодноразово  закликала  ВККС  опублікувати  практичні 
завдання для кандидатів до Верховного Суду, їхні роботи, 
а  також оцінки членів Комісії  за  результатами конкурсу 
[6],  прохання  забезпечити  прозорість  оцінювання  прак-
тичних  завдань  були  проігноровані  Комісією. Між  тим, 
подібні вимоги щодо опублікування робіт та оцінок були 
зумовлені  не  лише  приписами  Закону  про  відкритість 
конкурсу,  а  зокрема  тим,  що  аналіз  результатів  демон-
стрував видимі відхилення від кривої нормального розпо-
ділу результатів або, іншими словами, свідчив про високу 
ймовірність втручання у визначення результатів [7]. При 
цьому слід відзначити непослідовність діянь самої Вищої 
кваліфікаційної  комісії  суддів  України  у  питанні  від-
криття доступу до текстів практичних завдань, виконаних 
кандидатами на посаду суддів Верховного Суду. Спочатку 
самі  члени  комісії  оголошували  про  такі  наміри,  пред-
ставники  ВККС  не  заперечували  проти  максимальної 
прозорості,  в  тому числі  і  розкриття  робіт. Тим більше, 
що  задля  прозорості  конкурсу  цього  вимагала  Громад-
ська  рада  доброчесності.  Адже  на  словах  представники 
ВККС  і  найвище  керівництво  держави  переконували 
українське  суспільство  і  міжнародних  донорів  у  тому, 
що  конкурс  відбувається  чесно  і  прозоро.  Більше  того, 
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як  зазначив  керівник  ВККСУ  Сергій  Козьяков  у  публі-
кації  «Чистилище» Верховного Суду: що вийшло  з пер-
шого в історії країни конкурсу суддів», яка оприлюднена 
на  інтернет-каналі  «Новое  Время»  3 травня  2017 року 
(https://nv.ua/ukr/ukraine/events/chistilishche-verhovnogo-
sudu-shcho-vijshlo-z-pershogo-v-istoriji-krajini-konkursu-
suddiv-1084418.html),  «якщо  кандидати  хочуть,  вони 
можуть  взяти  у  ВККС  свої  роботи  та  опублікувати  їх 
самостійно. Поки що  лише  один  не  задоволений  своєю 
оцінкою кандидат це зробив і одразу отримав неприємну 
критику своєї роботи».

Але  надалі  ситуація  різко  помінялася.  Роботи  не 
лише  не  публікувалися,  але  також  не  видавалися  учас-
никам  навіть  на  їхній  законний  запит  на  інформацію. 
Очевидно, є що приховувати. Скажімо, серед інсайдерів 
в обороті перебувають відомості стосовно того, що окре-
мим «своїм» кандидатам, які невдало написали практичні 
завдання,  дали  можливість  їх  переписати.  Це  пояснює 
затримку  у  підбитті  підсумків  результатів  виконання 
практичних  завдань:  замість  задекларованих  у  публічно 
оприлюдненому  ВККСУ  графіку  проведення  конкурсу 
декількох днів перевірка та оцінювання робіт відбувалися 
майже півтора місяця. При цьому,  як  кажуть,  перепису-
вання робіт вказаних домашніх для влади кандидатів від-
бувалося шляхом простого копіювання робіт переможців. 
Тож, коли надати доступ суспільству до всіх практичних 
робіт,  воно,  по-перше,  може  бути  здивоване  наявністю 
текстів-близнюків, а по-друге, вражене різними оцінками 
дуже  схожих  за  змістом праць. Спростувати  таку міцну 
переконаність  соціуму,  яка  підривала  довіру  до  Вищої 
кваліфікаційної  комісії  суддів  України  та  до  держави 
Україна загалом, можна було б лише у один єдиний спо-
сіб – надати доступ до практичних робіт усіх конкурсан-
тів  до  Верховного  Суду.  Але  Комісія  цього  не  зробила, 
чим і пришвидшила свій вирок. 

Проблема  залишилася  актуальною  і  під  час  наступ-
ного  етапу  конкурсу –  кваліфікаційного  оцінювання. 
Так, ВККС засекретила методологію оцінювання окремих 
рейтингових  позицій,  оцінки  кожного  учасника  за  окре-
мими  критеріями. Хоча методологія  оцінювання містить 
детальний  розподіл  балів,  які  суддя  може  отримати  за 
кожним  із  критеріїв  та  підкритеріїв  оцінювання,  ВККС 
оприлюднює  лише  фінальний  бал,  який  отримує  суддя 
[8]. Навіть після закінчення конкурсу до Верховного Суду 
і оголошення його результатів ВККС не оприлюднювала 
рішень за наслідками кваліфікаційного оцінювання канди-
датів. Ці рішення не надавалися  і за запитами на доступ 
до публічної інформації. Комісія то посилалася на те, що 
такі  рішення  є  «службовою  інформацією»,  то  на  те, що 
доступ до  таких рішень  забезпечується лише через  сайт 
ВККС і відповідна інформація «готується до розміщення». 
Водночас згідно з Положенням про порядок та методоло-
гію  кваліфікаційного  оцінювання,  показники  відповід-
ності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх 
встановлення, ВККС мала оцінити кожного кандидата за 
10 показниками. І саме ці оцінки закликали оприлюднити 
фахівці. З боку представників професійного середовища, 
громадського сектору та міжнародних організацій лунали 
заклики до ВККС оприлюднити оцінки всіх кандидатів за 
кожним із показників, за які виставлялися оцінки, оскільки 
це дає можливість побачити наскільки чесно оцінювалися 
кандидати [9], але все це було цинічно проігнороване. 

Як  стверджують  дослідники  цього  питання,  апо-
феозом  непрозорості  конкурсу  було  обмеження  опри-
люднення  результатів  кваліфікаційного  оцінювання 
як  завершального  етапу  добору.  Надані  до  публічного 
відома результати включали позицію у рейтингу до від-
повідного  касаційного  суду  у  складі  Верховного  Суду 
і загальний бал за результатами оцінювання кожного кан-
дидата. Пізніше у офіційній інформації ВККС з’явилися 
рішення ВККС з балами окремо за: 1) результатами ано-

німного  тестування,  виконання  практичного  завдання, 
а  також за критеріями: а) компетентність; б) доброчес-
ність;  2)  професійну  етику.  Але  почекайте,  то  далеко 
не  всі  показники,  за  якими оцінювалися  кандидати!  За 
Положенням про порядок та методологію кваліфікацій-
ного  оцінювання,  показники  відповідності  критеріям 
кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення, 
ВККС мала  оцінити  кожного  кандидата  за  10  показни-
ками.  Як  правильно  вказується  в  дослідженні  «Фор-
мування  нового  Верховного  Суду:  ключові  уроки»  [9], 
оцінювання  кожної  із  4  сфер  (особистісної,  соціальної 
компетентностей, професійної  етики  та доброчесності) 
мало здійснюватися в діапазоні 0–100 балів. Оцінка кож-
ної сфери – інтегрована сукупність показників по рівнях 
прояву декількох якостей, які мали б бути обрані з ура-
хуванням дослідження конструктної валідності. 

Саме  ці  оцінки  вимагали  опублікувати  представники 
професійного середовища,  громадського сектору та між-
народних  організацій.  Вони  закликали  ВККС  оприлюд-
нити оцінки всіх  кандидатів  за  кожним  із показників,  за 
які  виставлялися  оцінки,  оскільки  це  дає  можливість 
побачити,  наскільки  чесно  оцінювалися  кандидати. Ска-
жімо,  Глава  Представництва  ЄС  в  Україні  Х’юг  Мінга-
реллі вважає: «Щодо кожного з відібраних кандидатів слід 
опублікувати загальну оцінку та показники по кожному із 
параметрів,  відповідно до методології  оцінювання»  [10]. 
Однак жодної із вказаних оцінок ВККС не оприлюднила. 
Натомість  були  опубліковані  незрозуміло  звідки  взяті 
бали, які за суттю являють собою результати арифметич-
ного додавання окремих невідомих  показників, встанов-
лених  законом.  Виникає  цікавий  момент:  ніхто,  вклю-
чаючи  і  саму  комісію,  на  базі  відкритих  даних  не  може 
дати  обов’язкову  відповідь  на  питання,  що  виникає  під 
час проведення будь-якого конкурсу: а яким чином і чому 
ім’ярек отримав певну оцінку? Маємо ситуацію на кшталт 
того, що журі на чемпіонаті з атлетичного багатоборства 
винесло лише остаточний результат, не вказавши жодного 
з проміжних, що є його складниками. Подібна діяльність 
ВККСУ під час проведення конкурсу на посади суддів ВС 
прямо  суперечить приписам відповідного  законодавства, 
що регулює порядок та встановлює методику проведення 
подібного конкурсу. 

Чому ж ВККС уже після закінчення конкурсу не від-
реагувала на ці заклики і наражається на значну обґрун-
товану критику з боку представників правової спільноти 
і  громадськості?  Коментований  підхід  владного  органу 
змусив дослідників питання більш серйозно замислитися 
над глибинними причинами подібного відвертого нехту-
вання  законом.  Вказані  діяння  регулятора,  звісно,  уне-
можливлюють  будь-який  зовнішній  контроль  за  відсут-
ністю зловживань на етапі перевірки практичних завдань 
Але,  як виявилося, приховування методології  та резуль-
татів кваліфікаційного оцінювання кандидатів на посади 
суддів  ВС  –  то  лише  надводна  частина  айсберга.  Як 
казали класики, є ще  інші лансберги  і рабіновичі. Адже 
між свавіллям та злочином лише невеликий крок: закри-
тість процедури добору, насправді, була не метою, а засо-
бом приховання порушень, які тягнуть кримінальну кара-
ність діяння. І саме цього найбільше побоювалися члени 
комісії  –  виявлення  протиправних  злочинних  діянь,  які 
були  сховані  від  соціуму  під  прикриттям  непрозорості 
своїх вчинків. Бо коли окремі надокучливі представники 
громадськості,  яким  набридли  безглузді  та  неграмотні 
відмови Комісії щодо надання публічної  інформації про 
рівень оцінок за окремими показниками рейтингу (напри-
клад,  стосовно  оцінок  конкретного  кандидата  за  кри-
терієм  особистої  компетентності,  передбаченим  Поло-
женням),  звернулися  з  відповідними  позовами  до  суду, 
виявилося,  що  ВККС  не  може  надати  таку  інформацію 
саме тому, що вона взагалі не проводила оцінювання кан-
дидатів за таким критерієм.
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У подальших судових справах уже у 2018–2019 роках   
було з’ясовано, що Комісія просто не здійснювала кваліфі-
каційного оцінювання у тому вигляді, як то приписує укра-
їнське  законодавство.  Скажімо,  у  рішенні  від  15  лютого 
2018 року у справі № 800/369/17 чітко зазначено, що фік-
сації  та  документального  оформлення  показників,  крім 
опублікованих,  членами  ВККС  не  здійснювалося.  Поді-
бний  висновок  зроблено  Верховним  Судом  і  у  рішенні 
віл 8 липня 2019 року у справі № П/9901/293/19. Комісія 
не  здійснювала  оцінювання  кожного  кандидата  за  вста-
новленими окремими критеріями, тож  на час винесення 
остаточних рішень за наслідками кваліфікаційного оціню-
вання кандидатів на посади суддів Верховного Суду вона 
просто не мала ніяких задокументованих відомостей про 
результати первинного оцінювання кандидатів за встанов-
леними методиками. Як же за таких обставин були виве-
дені сумарні показники? Питання риторичне. 

З  проведеного  аналізу  можемо  зробити  окремі 
висновки. Проведення закритого та непрозорого добору 
до  вищого  судового  органу  України  потягло  значні 
порушення та зловживання під час підбиття результатів 
конкурсу.  На  переконання  фахівців,  добір  суддів  про-
водився незаконно, оцінки Комісії були запропоновані 
ззовні,  без  будь-якого  конкурсу,  отже,  ВККС  не  може 
дати  зрозуміле пояснення  їхніх  складників,  не  кажучи 
вже про обґрунтованість і мотивованість. Але зазначені 
дії є грубим порушенням закону в частині добору суд-
дів  і  становлять беззаперечну підставу для скасування 
результатів  конкурсу  та  проведення  нового  кваліфіка-
ційного оцінювання. Власне, подібна процедура перед-
бачена  новим  Законом  №  1008.  При  цьому  важливе 
запобігання подібним махінаціям у разі повторного оці-
нювання кандидатів на посади суддів ВС, що має скоро 
відбутися. 
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Стаття присвячена аналізу особливостей та проблемних аспектів правового регулювання договірних відносин у сфері зовнішньоеко-
номічної діяльності.

З’ясовано, що у договірному праві саморегуляція відіграє істотну роль (причому як у внутрішньому обороті, так і у сфері зовнішньо-
економічної діяльності). Але в останньому випадку значення саморегуляції є надзвичайно важливим, оскільки істотною особливістю 
правового регулювання договірних відносин у сфері зовнішньоекономічної  діяльності є застосування принципу автономії волі, згідно 
з яким у випадках, передбачених законом, учасники (учасник) правовідносин можуть самостійно здійснювати вибір права, що підлягає 
застосуванню до змісту правових відносин.

Встановлено, що особливості та окремі проблемні аспекти правового регулювання договірних відносин у сфері зовнішньоеконо-
мічної діяльності, що були розглянуті в рамках цієї статті, зумовлені, з одного боку, специфікою предмета правового регулювання, з 
іншого – не завжди виправданим і вдалим поєднанням певних правових засобів і юридичних механізмів різної галузевої належності для 
врегулювання відповідних суспільних відносин. 

У статті аргументовано, що обмеження свободи суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності щодо вступу у договірні правовідносини 
з іноземними контрагентами, зокрема, внаслідок здійснення дій, спрямованих на забезпечення виконання рішень Ради Безпеки Органі-
зації Об’єднаних Націй з питань зовнішньоекономічної діяльності, або внаслідок ухвалення рішення про застосування заходів у відпо-
відь на дискримінаційні та/або недружні дії інших держав, митних союзів або економічних угруповань шляхом запровадження режиму 
ліцензування, або здійснення інших заходів відповідно до частин 11 та 12 ст. 29 Закону про зовнішньоекономічну діяльність, спричиняє 
проблему недотримання принципу свободи договору (як однієї із загальних засад цивільного права), а  саме по собі існування таких 
публічно-правових механізмів свідчить про пріоритет публічного права перед приватним. 

Ключові слова: правове регулювання, договірні відносини, зовнішньоекономічна діяльність, свобода договору, автономія волі.

The article is devoted to the analysis of peculiarities and problematic aspects of the legal regulation of contractual relations in the field of foreign 
economic activity. It is clear that in contract law self-regulation plays a significant role (both in domestic turnover and in the field of foreign economic 
activity). But in the latter case, the importance of self-regulation is extremely important, since an essential feature of the legal regulation of contractual 
relations in the field of foreign economic activity is the application of the principle of autonomy of will, according to which in cases provided for by law, 
participants (participant) of legal relations can independently exercise the choice of law, which is to be applied to the content of legal relations.

It has been established that the peculiarities and certain problematic aspects of the legal regulation of contractual relations in the field of 
foreign economic activity, which have been considered within the framework of this article, are predetermined, on the one hand, by the specificity 
of the subject of legal regulation, on the other – not always justified and successful combination of certain legal means and legal mechanisms of 
different sectoral affiliation for the settlement of relevant social relations.

The article argues that restriction of freedom of subjects of foreign economic activity to enter into contractual legal relations with foreign 
counterparties. In particular as a result of actions aimed at ensuring the implementation of the decisions of the United Nations Security Council 
on foreign economic issues, or by deciding to take action in response to discriminatory and/or unfriendly acts by other States, Customs unions 
or economic groupings through the introduction of licensing regime, or implementation of other measures in accordance with Parts 11 and 12 of 
Article 29 of the Law “On Foreign Economic Activity”, causes the problem of non-compliance with the principle of freedom of contract (as a general 
principle of civil law), namely, the existence of such public law mechanisms in itself attests to the priority of public law over private law.

Key words: legal regulation, contractual relations, foreign economic activity, freedom of contract, autonomy of will.

Постановка проблеми. Протягом кількох десятиліть 
у юридичній літературі звертається увага на те, що договір 
є практично універсальним засобом узгодження інтересів 
учасників цивільного обороту й одночасно одним із най-
важливіших правових засобів, за допомогою яких регулю-
ються суспільні відносини.  

У  сучасному  світі  зазначене  твердження  переважно 
сприймається  як  таке,  що  не  викликає  заперечень.  Тим 
більше, що більшість розвинутих країн світу позиціону-
ють себе як правові держави, в яких сформоване  грома-
дянське  суспільство.  А  як  відомо,  у  такому  суспільстві 
домінують горизонтальні зв’язки, що будуються на домов-
леностях між суб’єктами суспільних відносин.

Договори,  що  укладаються  як  у  внутрішньому 
цивільному  обороті,  так  і  у  сфері  зовнішньоекономіч-

ної діяльності, надають їхнім сторонам широкий спектр 
можливостей  для  реалізації  своїх  прав  та  інтересів. 
Поряд із цим  спектр зазначених можливостей у першому  
та другому випадках відрізняється. І зумовлено це насам-
перед  специфікою  правового  регулювання  відносин 
у  сфері  зовнішньоекономічної  діяльності,  яка  потребує 
теоретичного осмислення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання, 
пов’язані з проблематикою правового регулювання дого-
вірних  відносин  у  сфері  зовнішньоекономічної  діяль-
ності,  тією  чи  іншою  мірою  вивчали  такі  науковці,  як 
Г.К.  Дмитрієва,  І.М.  Крючкова,  М.Г.  Розенберг  та  ін. 
Проте  до  цього  часу  не  всі  проблемні  аспекти  зазначе-
ного регулювання отримали вичерпне пояснення з пози-
цій науки цивільного права.  
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Метою статті є  з’ясування  особливостей  правового 
регулювання договірних відносин у сфері зовнішньоеко-
номічної  діяльності,  що  спричиняють  виникнення  окре-
мих проблем, які потребують вирішення.

Виклад основного матеріалу. У юридичній літературі 
неодноразово зверталась увага на те, що  в галузі зовніш-
ньоекономічної  діяльності  все  більший  вплив  чинять 
норми не лише цивільного, а й адміністративного, валют-
ного, митного, податкового та іншого законодавства. Крім 
того, для регулювання відносин сторін досить часто вико-
ристовуються  положення  законодавства  країн  іноземних 
контрагентів, а також правових актів міжнародного похо-
дження [1, с. 158].

З    таким  твердженням  можна  погодитись,  адже,  як 
правильно зазначає М.П. Шестакова, зважаючи на харак-
тер  та  багатоманітність  умов  формування  конкретних 
зовнішньоекономічних  відносин,  їх  ефективне  регулю-
вання  може  досягатись  лише  шляхом  поєднання  різно-
манітних  способів  та  методів  їх  правової  регламентації 
[2,  с.  79].  При  цьому  необхідно  враховувати,  що  опти-
мальне поєднання та використання таких способів і мето-
дів  буде  можливим  лише  за  умови  чіткого  розуміння 
того, що являє собою правовий вплив загалом і правове 
регулювання зокрема. Адже досягнення фактичних цілей 
права значною мірою залежить від того, як буде сформо-
вано правові основи організації діяльності учасників від-
носин, що регулюються.

Згідно  із  загальною  теорією  права,  правове  регулю-
вання є лише  частиною дії права, що характеризує спеці-
ально-юридичний вплив права на поведінку та діяльність 
його адресатів. Воно охоплює лише владний юридичний 
вплив  і  стосується  безпосередньо  зовнішньої  поведінки 
учасників  суспільних  відносин,  що  впорядковуються. 
Регулятивний  вплив  здійснюють  норми  права  та  індиві-
дуально-правові акти компетентних органів, що застосо-
вуються у регулюванні певної групи суспільних відносин 
для належної  реалізації  диспозицій  або  санкцій  зазначе-
них норм. Причому правовим регулюванням є не будь-яка 
діяльність уповноважених органів, а лише та, метою якої 
є спрямування поведінки учасників суспільних відносин 
у чітко визначене русло з допомогою норми права і осно-
ваних на ній індивідуальних актів [3, с. 133]. 

Якщо розглядати правове регулювання як спеціально-
юридичний  вплив,  то  можна  чітко  визначити  його  еле-
менти:  суб’єкти;  об’єкт  і  предмет;  форми  та  засоби.  Як 
суб’єкти  правового  регулювання  в  сфері  дії  цивільного 
права  виступають:  1)  держава  в  особі  своїх  органів,  які 
приймають  (видають)  нормативні  та  індивідуально-пра-
вовові  акти,  котрі  є  загальними  чи  персоніфікованими 
регламентаторами  суспільних  відносин,  що  впорядкову-
ються;  2)  суб’єкти  цивільного  права,  які  впорядковують 
відносини між собою за допомогою індивідуальних актів 
автономного  характеру  в  межах  і  в  порядку,  встановле-
них  законом. Таким чином, у  сфері дії цивільного права 
поєднуються  зовнішнє  регулювання  та  саморегуляція 
[4, с. 110–111]. 

У  договірному  праві  саморегуляція  відіграє  істотну 
роль.  Причому  як  у  внутрішньому  обороті,  так  і  у  сфері 
зовнішньоекономічної  діяльності.  Але  в  останньому 
випадку значення саморегуляції є надзвичайно важливим, 
оскільки  істотною  особливістю  правового  регулювання 
договірних відносин у сфері зовнішньоекономічної  діяль-
ності є застосування принципу автономії волі, згідно з яким 
у випадках, передбачених законом, учасники (учасник) пра-
вовідносин  можуть  самостійно  здійснювати  вибір  права, 
що  підлягає  застосуванню  до  змісту  правових  відносин 
(ст. 5 Закону України від 23 червня 2005 року № 2709-IV 
«Про міжнародне приватне право») [5]. При цьому ст. 6 вка-
заного Закону встановлює, що  застосування права інозем-
ної  держави охоплює  всі  його норми, що регулюють  від-
повідні  відносини,  і  не може бути обмежене лише на  тій 

підставі, що ця норма належить до публічного права.
Отже, суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності, що 

вступають  у  договірні  правовідносини,  надається  певна 
свобода  поведінки.  Проте  варто  зауважити,  що  у  цьому 
разі  йдеться  саме  про  «певну»  свободу,  оскільки  Закон 
України  від  16  квітня  1991  року  «Про  зовнішньоеконо-
мічну діяльність» [6] закріплює цілий комплекс положень, 
спрямованих  на  обмеження  свободи  поведінки  суб’єктів 
зовнішньоекономічної діяльності. І це зрозуміло, оскільки 
держава, як суб’єкт правового впливу, має забезпечувати: 
«захист економічних інтересів України та законних інтере-
сів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності; створення 
рівних можливостей для суб’єктів зовнішньоекономічної 
діяльності розвивати всі види підприємницької діяльності 
незалежно  від  форм  власності  та  всі  напрями  викорис-
тання доходів і здійснення інвестицій; заохочення конку-
ренції та ліквідацію монополізму в сфері зовнішньоеконо-
мічної діяльності» (ст. 8 вказаного Закону) [6]. 

Але  в  окремих  випадках  свобода  суб’єктів  зовніш-
ньоекономічної  діяльності щодо  вступу  у  договірні  пра-
вовідносини  з  іноземними  контрагентами  може  обмеж-
уватись, зокрема, внаслідок здійснення дій, спрямованих 
на  забезпечення  виконання  рішень  Ради  Безпеки  Орга-
нізації  Об’єднаних  Націй  з  питань  зовнішньоекономіч-
ної  діяльності,  або  внаслідок  ухвалення  рішення  про 
застосування  заходів  у  відповідь  на  дискримінаційні  та/
або  недружні  дії  інших  держав,  митних  союзів  або  еко-
номічних  угруповань  шляхом  запровадження  режиму 
ліцензування, або здійснення інших заходів відповідно до  
частин 11  та 12 ст. 29 зазначеного Закону.

Так,  забезпечення  виконання  рішень  Ради  Без-
пеки  ООН  з  питань  зовнішньоекономічної  діяльності 
є  обов’язком Кабінету Міністрів  України,  який  приймає 
відповідні постанови (де визначається коло осіб, на яких 
поширюються обмеження і заборони, що вводяться; вка-
зуються обмежувальні заходи і суб’єкти,  щодо яких вони 
запроваджуються;  визначається  дата    початку  дії  обме-
жень, що вводяться; на конкретні державні органи покла-
даються обов’язки із здійснення обмежень і контролю за 
їх  виконанням) [1, с. 159].

Як слушно зазначає Д.Ф. Кононенко: «Для з’ясування 
питання  про  співвідношення  міжнародно-правового 
та приватноправового регулювання, а саме акта РБ ООН 
і  міжнародного  контракту,  роль  і  значення  волі  дер-
жави    є  одним  з  ключових  моментів.  Така  воля  у  разі 
введення економічних санкцій Ради Безпеки ООН у вну-
трішньодержавну  сферу  опосередковується  прийняттям 
державою  нормативно-правових  актів  національного 
права,  які  будуть  джерелом  права  для  суб’єктів  приват-
ноправових відносин і впливати на зміст їхніх комерцій-
них угод. Однак ключове значення волі держави полягає 
в тому, що вона є сполучною ланкою між резолюцією РБ 
ООН і міжнародними контрактами» [1, с. 159].

З  таким  висновком,  безумовно,  можна  погодитись. 
Але, на нашу думку, у такому разі виникає проблема недо-
тримання принципу свободи договору (як однієї із загаль-
них  засад  цивільного  права),  а    саме  по  собі  існування 
таких публічно-правових механізмів свідчить про пріори-
тет публічного права перед приватним. 

Згідно  зі  ст.  6  Закону  України  «Про  зовнішньоеко-
номічну  діяльність»,  зовнішньоекономічний  договір 
(контракт)  складається  відповідно  до  цього  та  інших 
законів  України  з  урахуванням  міжнародних  договорів 
України.  Суб’єкти  зовнішньоекономічної  діяльності  під 
час  складання  тексту  зовнішньоекономічного  договору 
(контракту)  мають  право  використовувати  відомі  міжна-
родні звичаї, рекомендації, правила міжнародних органів 
та організацій, якщо це не заборонено прямо та у виключ-
ній формі цим та іншими законами України [6].

У  юридичній  літературі  вказані  вище  джерела  іноді 
називають «недержавними джерелами у системі правового 
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регулювання  зовнішньоекономічних  відносин»  [2,  c.  79]. 
Серед них велике значення мають: Принципи міжнародних 
комерційних  контрактів  (Принципи УНІДРУА)  [7]; Прин-
ципи європейського договірного права [8]; Міжнародні пра-
вила тлумачення торгових термінів (Інкотермс) [9] та деякі 
інші. Щодо останнього документа в Україні зазначені Пра-
вила мають нормативне значення, хоча за своєю сутністю 
є торговими звичаями.

Цікавим документом з позицій  ознайомлення з  резуль-
татами  робіт,  що  здійснювались  у  рамках  реформу-
вання  приватного  права  Європейського  Союзу,  є  «Про-
єкт  Загальної  довідкової  схеми»  (Draft  Common  Frame 
of Reference) [10], який включає в себе принципи, визна-
чення та типові (модельні) норми. Проте і він, як і вказані 
вище  документи,  не має юридичної  сили  і  не  розгляда-
ється як обов’язковий акт.

На нашу думку, істотною особливістю правового регу-
лювання договірних відносин у сфері зовнішньоекономіч-

ної діяльності є не завжди виправдане поєднання певних 
правових засобів і юридичних механізмів різної галузевої 
належності для врегулювання відповідних суспільних від-
носин. Саме ця особливість спричиняє проблему недотри-
мання оптимального балансу  інтересів держави та окре-
мих суб’єктів, що вступають у договірні відносини в сфері 
зовнішньоекономічної діяльності. 

Висновки. Підсумовуючи,  необхідно  зазначити,  що 
особливості та окремі проблемні аспекти правового регу-
лювання  договірних  відносин  у  сфері  зовнішньоеконо-
мічної діяльності, що були розглянуті в рамках цієї статті, 
зумовлені, з одного боку, специфікою предмета правового 
регулювання,  з  іншого  –  вадами  «інструментарію»,  за 
допомогою  якого  це  правове  регулювання  здійснюється. 
Тому  предметом  подальших  досліджень  у  зазначеній 
сфері  наукових  інтересів  може  бути  проблема  ефектив-
ності правового регулювання договірних відносин у сфері 
зовнішньоекономічної діяльності.

СПИСОК ИКРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
1. Кононенко Д.Ф. Проблема юридичної автономії міжнародних контрактів від міжнародних актів, якими запроваджуються еконо-

мічні санкції. Правова держава. 2016. № 23. С. 158–161.
2. Шестакова М.П. Тенденции развития правового регулирования международной купли-продажи. Журнал российского права. 

2013. № 4. С. 78–91.
3. Фаткуллин Ф.Н. Проблемы теории государства и права : курс лекций. Казань : Изд-во Казанск. ун-та, 1987. 335 с.
4. Канзафарова І.С. Теоретичні основи цивільно-правової відповідальності в Україні : дис. на здоб. наук. ступеня докт. юрид. наук : 

спец. 12.00.03. Київ : ІДІП НАНУ, 2007. 453 с.
5. Про міжнародне приватне право : Закон України від 23 червня 2005 року № 2709-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/

show/2709-15.
6. Про зовнішньоекономічну діяльність : Закон України від 16 квітня 1991 року № 959-XII. Офіційний сайт Верховної Ради України. 

Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12.
7. Principles of International Commercial Contracts. UNIDROIT. International Institute for the Unification of Private Law. Roma, 1994. URL: 

http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/principles1994/1994fulltext-english.pdf.
8. Principles of European Contract Law. PECL. The Lex Mercatoria (Old and New) and the Translex Principles.  URL: https://www.trans-lex.org/ 

400200/_/pecl/.
9. Міжнародні правила тлумачення торгових термінів (Інкотермс). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/988_007.
10. Draft Common Frame of Reference (DCFR). Outline Edition, 2009. The Lex Mercatoria (Old and New) and the Translex Principles.  URL: 

https://www.trans-lex.org/400725/_/outline-edition-/.



128

№ 6 2019
♦

УДК 347.94

ЕЛЕКТРОННІ ДОКАЗи В ЦиВІЛьНОМУ СУДОЧиНСТВІ УКРАЇНи
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Статтю присвячено дослідженню проблеми електронних доказів у цивільному судочинстві України. Зокрема, теоретичному та нор-
мативно-правовому аналізу підлягає наукове тлумачення поняття й сутності електронних доказів, законодавче визначення електронного 
доказу в цивільному судочинстві України, порядок подання копій електронних доказів у паперовій формі до суду. У статті значну увагу 
приділено питанням розмежування понять «оригінал електронного доказу», «копія електронного доказу» та «посвідчена копія електро-
нного доказу в паперовій формі». З’ясовано причинно-наслідковий зв’язок із проблемним моментом розмежування оригіналу та копії 
електронного доказу – встановленням належності, достовірності, достатності й допустимості електронних доказів у цивільному судо-
чинстві України. Виявлено прогалини в законодавстві, що стосуються встановлення своєрідного ступеня правдивості, від якого, власне, 
і залежить встановлення та визнання належності, допустимості, достатності й достовірності електронних доказів. Зроблено висновки, 
згідно з якими сучасний стан розроблення науковцями питання електронних доказів у цивільному судочинстві України потребує доопра-
цювання та залишається актуальним в умовах прогресивного розвитку інформаційно-телекомунікаційних відносин.

Проведене дослідження дає підстави стверджувати, що розвиток інформаційно-телекомунікаційних технологій на світовому рівні є 
надто стрімким, і Україна як держава має йти «в ногу» зі світовими змінами. Адже технічний прогрес, безперечно, має вплив на всі сфери 
суспільного життя. Визнання в цивільному судочинстві України електронних доказів є проявом впливу інформаційних технологій на судо-
устрій України. У статті досліджено науково-теоретичну проблему трактування електронних доказів та практичну проблему, що пов’язана 
із законодавчими прогалинами подання електронних доказів, засвідчення копій електронних доказів у паперовій формі. З’ясовано, що 
вирішення зазначених проблем є нагальною потребою в умовах стрімкого розвитку інформаційних технологій.

Ключові слова: доказ, електронний доказ, копія електронного доказу, копія електронного доказу в паперовій формі, цифрова фор-
ма, інформаційні технології, цивільне судочинство України.

The article is devoted to the study of the problem of electronic evidence in the civil proceedings of Ukraine. In particular, the theoretical 
and regulatory legal analysis is subject to scientific interpretation of the concept and essence of electronic evidence, the legislative definition of 
electronic evidence in the civil proceedings of Ukraine, the procedure for submitting copies of electronic evidence in paper form to court. In the 
article considerable attention is paid to the issues of differentiation of the terms “original electronic evidence”, “copy of the electronic evidence” 
and “certified copy of electronic evidence in paper form”. The cause and effect connection with the problematic moment of differentiation between 
the original and the copy of the electronic evidence – determination of the authenticity, reliability, adequacy and admissibility of electronic 
evidence in the civil proceedings of Ukraine has been clarified. Legislative gaps have been identified regarding the establishment of the peculiar 
degree of truthfulness on which, in fact, the determination and recognition of the admissibility, admissibility, sufficiency and reliability of electronic 
evidence depends. The conclusions are drawn according to which the current state of development of electronic evidence by scientists in 
the civil procedure of Ukraine requires refinement and remains relevant in the conditions of the progressive development of information and 
telecommunication relations.

The conducted research gives grounds to claim that the development of information and telecommunication technologies at the world level is 
too rapid and that Ukraine as a state should keep up with the global changes. Technological progress undoubtedly has an impact on all spheres 
of public life. Recognition of electronic evidence in the civil proceedings of Ukraine is a manifestation of the influence of information technologies 
on the judiciary of Ukraine. The article explores the scientific and theoretical problem of the interpretation of electronic evidence and the practical 
problem associated with the legal gaps in the submission of electronic evidence, the certification of copies of electronic evidence in paper form. 
It has been found that solving these problems is an urgent need in rapidly developing information technologies.

Key words: evidence, electronic evidence, copy of electronic evidence, copy of electronic evidence in paper form, digital form, information 
technologies, civil proceedings of Ukraine.

Постановка проблеми. В умовах сучасного інформа-
ційно-телекомунікаційного  технічного  прогресу  активно 
зростає  адаптація  українського  законодавства,  зокрема, 
поступово, але досить швидко, запроваджується діджита-
лізація українського судочинства України. Такий етап для 
країни  загалом  є  позитивним,  проте  з  оцифровуванням 
українського  судочинства  постає  проблема  неготовності 
України до змін. Це означає, що на етапі судової реформи, 
упровадження електронного суду та ведення судочинства 
в  електронному  вигляді  виникає  питання  про  наявність, 
подання  й  дослідження  електронних  доказів.  Добре, що 
ще в 2017 р. до всіх процесуальних кодексів України було 
внесено зміни та визнано існування електронних доказів 
відокремлено від письмових і речових. Однак до початку 
2020 р.  невирішеним та проблематичним як на науково-
теоретичному  рівні,  так  і  у  практичному  застосуванні 
залишається порядок подання й дослідження електронних 
доказів у цивільному судочинстві України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Теоре-
тико-правове  дослідження  проблеми  електронних  дока-
зів  у  цивільному  судочинстві  України  є  досить  популяр-
ною темою серед науковців. Зокрема, це питання вивчали 
О.І. Антонюк, О.С. Воронюк, К.Б. Дрогозюк, А.Ю. Кала-

майко, В.В. Марков, Ю.С. Павлова, С.О. Чорний, А.С. Ште-
фан.  З-поміж  дисертаційних  досліджень,  присвячених 
цьому  питанню,  варто  згадати  роботу  А.Ю.  Каламайко, 
у  якій  здійснено  комплексний  аналіз  теоретичних  і  прак-
тичних проблем використання електронних засобів доказу-
вання в цивільному процесі, та роботу Ю.С. Павлової, що 
є  спеціальним  комплексним  дослідженням  електронного 
документа як джерела доказів у цивільному процесі в умо-
вах оновленого цивільного процесуального  законодавства 
України та євроінтеграційних процесів. Розв’язання проб-
леми  застосування  електронних  доказів  у  цивільному 
судочинстві  досить  добре  розкрито  у  праці С.О. Чорного 
та  О.І.  Антонюк,  які  проаналізували  проблеми  на  рівні 
законодавчого  регулювання,  що  стосуються  подання  як 
оригіналів електронних доказів, так і їх копій до суду. Виді-
лення  не  вирішених  раніше  частин  загальної  проблеми 
можна зустріти у праці А.С. Штефан, яка виявила найбільш 
істотні  проблеми,  що  виникають  під  час  встановлення 
обставин цивільних справ за допомогою електронних дока-
зів.  Однак  зазначеними  науковцями  не  було  запропоно-
вано об’єктивне вирішення та усунення прогалин чинного 
вітчизняного законодавства з огляду на особливості право-
вої освіти та культури України.
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Метою статті є теоретико-правове дослідження елек-
тронних доказів у цивільному судочинстві України. Задля 
її досягнення було постановлено такі основні завдання:

–  дати наукове тлумачення поняття та сутності елек-
тронних доказів;

–  дослідити  законодавче  визначення  електронного 
доказу в цивільному судочинстві України;

–  охарактеризувати  порядок  подання  електронних 
доказів до суду, у тому числі копій у паперовій формі;

–  розмежувати  поняття  «оригінал  електронного 
доказу»,  «копія  електронного  доказу»  та  «посвідчена 
копія електронного доказу в паперовій формі»;

–  запропонувати  вирішення  проблемних  аспектів 
порядку  подання,  дослідження,  визнання  належності 
й допустимості електронного доказу.

Виклад основного матеріалу.  У  сучасних  умовах, 
коли  ми  можемо  спостерігати  запровадження  інформа-
ційно-комунікаційних технологій у судочинство України, 
важливим  є  нормативно-теоретичний  аналіз  та  дослі-
дження правової природи електронних доказів. Серед різ-
номанітних  наукових  підходів  можна  виділити  декілька, 
які й варто проаналізувати.

Зокрема,  М.В.  Горелов  визначає  електронний  доказ 
як відомості про обставини, що мають значення для роз-
гляду справи, виконані у формі цифрового, звукового або 
відеозапису. При цьому вчений зазначає, що для надання 
інформації  в  електронній  формі  вже  є  загальновизнана 
назва  «файл»  як  будь-який  цілісний  масив  інформації, 
організований  відповідно  до  фіксованих  правил  (різних 
для різних файлів)  і не прив’язаний до носія  [1,  c.  128]. 
Тобто науковці вважають, що це певна інформація в елек-
тронній формі, яка не обов’язково може бути прив’язана 
до носія інформації.

Електронний  доказ  –  це  двійковий  комп’ютерний 
код, який створений за допомогою комп’ютерних засобів 
та існує на технічних носіях. Його неможливо відчути, він 
не має матеріального вираження, проте існує в нематері-
альній  формі  на  технічних  засобах.  Ця  ознака  відрізняє 
електронний  доказ  від  письмових  і  речових  доказів,  які 
існують лише в матеріальній формі та нерозривно з нею 
пов’язані [2, с. 106].

Отже, можна  сказати, що  електронні  докази  являють 
собою певну інформацію, яка має значення для розгляду 
судової  справи  та  міститься  на  спеціально  визначеному 
електронному  носії  або  роздрукована  з  такого  електро-
нного носія, може відтворюватися, зберігатися, передава-
тися в цифровій формі.

Як зазначав К.Б. Дрогозюк, електронний документ, на 
відміну  від  звичайного  документа, може  бути  «прочита-
ний»,  тобто  переведений  у  форму,  доступну  для  сприй-
няття людиною, лише за допомогою технічних засобів або 
спеціальних програм [3, с. 61].

Саме  стрімкий  розвиток  інформаційних  технологій 
спонукав до активних і прогресивних змін у законодавстві 
України.

Відповідно до ч. 1 ст. 100 Цивільного процесуального 
кодексу  України  (далі  –  ЦПК  України)  електронними 
доказами  є  інформація  в  електронній  (цифровій)  формі, 
що містить  дані  про  обставини,  які мають  значення  для 
справи, зокрема електронні документи (у тому числі тек-
стові документи, графічні зображення, плани, фотографії, 
відео- і звукозаписи тощо), вебсайти (сторінки), текстові, 
мультимедійні  та  голосові  повідомлення,  метадані,  бази 
даних та інші дані в електронній формі. Такі дані можуть 
зберігатися,  зокрема,  на  портативних  пристроях  (картах 
пам’яті, мобільних телефонах тощо),  серверах,  системах 
резервного копіювання, в інших місцях збереження даних 
в електронній формі (у тому числі в мережі Інтернет) [4].

Беззаперечним варто визнати те, що законодавче закрі-
плення поняття електронного доказу є позитивним аспек-
том для судового розгляду справ. Тому тепер є можливість 

і правова підстава під час розгляду справи в цивільному 
судочинстві подавати більшу кількість доказів, виражену 
в електронній (цифровій) формі.

Аналіз визначення, закріпленого законодавчо, дає мож-
ливість  зробити  висновки,  згідно  з  якими  електронний 
доказ – це певна інформація, що міститься на портативних 
пристроях та має електронну (цифрову) форму. О.С. Воро-
нюк вважає таке визначення прогресивним, оскільки воно 
містить широкий перелік видів електронних доказів і дже-
рел інформації, який не є вичерпним, що важливо з огляду 
на стрімкий технічний прогрес та появу нових видів елек-
тронних доказів і джерел, на яких такі докази можуть збе-
рігатися [5, с. 12].

На нашу думку, законодавче визначення електронного 
доказу має невичерпний перелік свого вираження, форми 
та виду електронного носія, що  є правильним рішенням 
з  огляду  на  постійні  інформаційно-телекомунікаційні 
зміни. Однак, на жаль, є безліч неврегульованих питань, 
що стосуються використання, поширення,  зберігання та, 
звісно, подання до суду електронних доказів.

Відповідно  до  ч.  2  ст.  100 ЦПК України  електронні 
докази  подаються  в  оригіналі  або  в  електронній  копії, 
засвідченій електронним цифровим підписом, прирівня-
ним  до  власноручного  підпису  згідно  із  Законом Укра-
їни «Про електронний цифровий підпис». Законом може 
бути  передбачено  інший  порядок  засвідчення  електро-
нної копії електронного доказу [4]. Однак Закон України 
«Про  електронний  цифровий  підпис»  втратив  чинність 
на  підставі  закону  №  2155-VIII  від  5  жовтня  2017  р.,  
а тому чинним на сьогодні є Закон України «Про електро-
нні довірчі послуги».

Виникає  питання  про  те,  яким  же  чином  має  бути 
засвідчено  електронну  копію  доказу,  якщо  закон,  який 
визначав  правовий  статус  електронного  цифрового  під-
пису  та  регулював  відносини, що  виникали  в  разі  вико-
ристання електронного цифрового підпису, ба навіть саме 
поняття  «електронний  цифровий  підпис»,  уже  не  існує, 
оскільки втратив чинність.

У  ст.  1  Закону  України  «Про  електронні  довірчі 
послуги» наведено три терміни (а саме електронний під-
пис,  кваліфікований  електронний підпис,  удосконалений 
електронний  підпис)  та  їх  визначення.  Так,  відповідно 
до  п.  12  ч.  1  ст.  1  вищевказаного  закону  електронний 
підпис  –  це  електронні  дані,  які  додаються  підписува-
чем  до  інших  електронних  даних  або  логічно  з  ними 
пов’язуються  та  використовуються  ним  як  підпис.  Від-
повідно до п.  23 ч.  1  ст.  1  зазначеного акта кваліфікова-
ний  електронний  підпис  –  це  вдосконалений  електро-
нний  підпис,  який  створюється  з  використанням  засобу 
кваліфікованого  електронного  підпису  та  базується  на 
кваліфікованому  сертифікаті  відкритого  ключа.  Відпо-
відно до п. 44 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про електронні 
довірчі послуги» удосконалений електронний підпис – це 
електронний підпис, що створений  за результатом крип-
тографічного  перетворення  електронних  даних,  з  якими 
пов’язаний  цей  електронний  підпис,  з  використанням 
засобу  вдосконаленого  електронного  підпису  та  особис-
того ключа, однозначно пов’язаного з підписувачем, і який 
дає  змогу  здійснити  електронну  ідентифікацію  підпису-
вача та виявити порушення цілісності електронних даних, 
з  якими  пов’язаний  цей  електронний  підпис  [6].  Якщо 
зробити  висновок  узагальнено,  то  копія  електронного 
доказу має бути засвідчена з використанням електронного 
підпису особи або в інший спосіб, передбаченим чинним 
законодавством України.

Натомість Закон України «Про електронні документи 
та електронний документообіг» дещо суперечить тракту-
ванню порядку засвідчення копії електронного документа. 
Як  уже  зазначено,  копія  електронного  доказу  має  бути 
засвідчена електронним цифровим підписом або в інших 
спосіб,  передбачений  чинним  законодавством  України. 
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Якщо звернутися до ст. 6 Закону України «Про електронні 
документи та електронний документообіг», то ми зрозумі-
ємо, що електронний підпис може використовуватися для 
ідентифікації  автора  електронного  документа,  а  накла-
дення  такого  електронного  підпису  є  етапом  створення 
електронного документа  [7]. Отже, цей випадок  є безза-
перечним  прикладом  того,  яким  чином  можна  створити 
заяву,  запит  чи  клопотання  та  подати  їх  уповноваженій 
особі в електронний спосіб. Натомість питання про те, чи 
можна  засвідчити  копію  електронного  доказу,  наклавши 
на нього свій електронний підпис, чи можна зробити такі 
дії в разі підписання електронного документа його влас-
ником  та  чи  буде  вважатися  такий  електронний  доказ 
належним  і  допустимим,  залишаються  невирішеними 
та тільки ускладнюють процедуру надання таких електро-
нних доказів.

Позитивним аспектом є те, що все-таки можливе візу-
альне  подання  електронного  документа  на  папері.  Так, 
відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 7 Закону України «Про електро-
нні документи та електронний документообіг» електронна 
копія  електронного  документа  засвідчується  в  порядку, 
встановленому законом; копією документа на папері для 
електронного  документа  є  візуальне  подання  електро-
нного документа на папері, яке засвідчене в порядку, вста-
новленому законодавством [7].

Таким чином, доки не буде врегульоване на законодав-
чому рівні питання щодо порядку засвідчення копії елек-
тронного  доказу,  належним  і  допустимим  буде  електро-
нний доказ у формі візуального вираження на папері.

Згідно  із  ч.  2  ст.  8  Закону  України  «Про  електронні 
документи та електронний документообіг» допустимість 
електронного  документа  як  доказу  не  може  заперечува-
тися  виключно  на  підставі  того, що  він  має  електронну 
форму  [7].  Вищевказана  норма  статті  має  позитивний 
аспект, однак невирішеним залишається питання про те, 
як  правильно  засвідчувати  копію  електронного  доказу, 
щоб він вважався судом належним і допустимим.

С.О. Чорний та О.І. Антонюк вважають, що порядок 
засвідчення як електронної копії електронного доказу, так 
і його паперової копії законом не передбачений [8].

На думку Ю.С. Павлової, зміст електронних докумен-
тів  мав  би  посвідчувати  незалежний  учасник  цивільно-
правових відносин, наділений спеціальною компетенцією 
із забезпечення достовірності юридичних фактів. З огляду 
на  відсутність  особистої  зацікавленості  в  нотаріуса 
та наявність спеціальної компетенції в суду було б досить 
підстав вважати такий доказ допустимим та використову-
вати його під час розгляду справи. Наприклад, надання до 
суду роздруківки сторінки з вебсайту, на якому розповсю-
джено  недостовірну  інформацію,  є  недопустимим  дока-
зом,  адже  суд  не  має  прямої  процесуальної  можливості 
оглянути  відповідну  сторінку  в  Інтернеті  та  перевірити 
достовірність  наданої  інформації.  Водночас  залучення 
нотаріуса  дало  би  змогу  зафіксувати  зміст  інтернет-сто-
рінки та надати роздруківці із сайту юридичної сили, що 
дало би змогу використати  її рівноцінно з  іншими дока-
зами [9, с. 78].

Відповідно  до  ч.  3  ст.  100  ЦПК  України  учасники 
справи мають право подавати  електронні  докази в папе-
рових копіях, посвідчених у порядку, передбаченому зако-
ном. Паперова  копія  електронного  доказу  не  вважається 
письмовим доказом [4]. Розглянемо більш детально, що це 
означає. Електронний доказ у формі електронного  (циф-
рового) документа можна візуалізувати в паперову форму. 
Своєю  чергою  паперова  копія  електронного  документа 
буде вважатися саме електронним доказом, а не письмо-
вим на підставі норми статті ЦПК України.

А.С. Штефан зазначає: «Ні на законодавчому, ні на тео-
ретичному рівні не вирішені питання про розмежування 
оригіналу  та  електронних  копій  електронних  доказів, 
порядок  засвідчення паперових копій  електронних дока-

зів, допустимість альтернативних способів фіксації інфор-
мації, вираженої в електронній (цифровій) формі, коли її 
оригінал змінюється чи перестає існувати» [10, с. 66].

Відповідно до ч. 4 ст. 100 ЦПК України учасник справи, 
який подає копію електронного доказу, повинен зазначити 
про наявність у нього або іншої особи оригіналу електро-
нного доказу [4].

Відповідно до ч. 5 ст. 100 ЦПК України, якщо подано 
копію (паперову копію) електронного доказу, суд за кло-
потанням учасника справи або з власної ініціативи може 
витребувати  у  відповідної  особи  оригінал  електронного 
доказу. Якщо оригінал електронного доказу не подано, а 
учасник справи або суд ставить під сумнів відповідність 
поданої копії  (паперової копії) оригіналу, такий доказ не 
береться судом до уваги [4].

Ми цілком згодні з думкою А.С. Штефан із цього при-
воду, яка зазначає, що з положення ст. 100 ЦПК України 
постає, що для електронних доказів встановлено поря-
док  подання,  аналогічний  порядку  подання  письмових 
доказів: закон допускає можливість використання елек-
тронної  (паперової)  копії  електронного  доказу,  проте 
водночас  підкреслює  важливість  існування  його  оригі-
налу, ненадання якого може призвести до того, що копія 
електронного  доказу  не  братиметься  судом  до  уваги. 
Такий  режим  не  повною  мірою  відповідає  особливос-
тям електронних доказів, оскільки в багатьох випадках 
їх  копії  здатні  точно й вичерпно передавати  зміст ори-
гіналу  та  слугувати  засобом  встановлення  обставин 
справи [10, с. 68].

З наукової позиції досить дискусійним є питання щодо 
розмежування оригіналу електронного доказу, копії елек-
тронного доказу  та паперової  копії  електронного доказу. 
Полеміка  виникає  внаслідок  можливості  необмеженої 
кількості  разів  копіювати  електронний  доказ,  розміще-
ний на цифровому носії інформації. Так, А.Ю. Каламайко 
стверджує,  що  здатність  об’єктів,  виражених  в  електро-
нній  (цифровій) формі, до копіювання необмежену кіль-
кість  разів  із  повним  збереженням  даних  призвела  до 
появи  висновку про  відсутність поняття  оригіналу  елек-
тронних доказів [11, с. 50].

Ще більш проблематичним питанням є практичне роз-
межування  копії  та  оригіналу  електронних  доказів.  Так, 
оригіналів електронного доказу, на підставі ч. 2 ст. 7 Закону 
України «Про електронні документи та електронний доку-
ментообіг»,  може  існувати  певна  множинність:  у  разі 
надсилання  електронного  документа  декільком  адреса-
там або його зберігання на декількох електронних носіях 
інформації  кожний  з  електронних  примірників  вважа-
ється  оригіналом  електронного  документа  [7]. А  на  під-
ставі ч. 2 ст. 7 Закону України «Про електронні документи 
та електронний документообіг» варто не забувати про те, 
що якщо автором створюються ідентичні за документар-
ною  інформацією  та  реквізитами  електронний  документ 
і документ на папері, то кожен із документів є оригіналом 
та має однакову юридичну силу [7].

Ми  згодні  з Ю.С. Павловою,  яка наголошує на  тому, 
що довіра до електронного доказу, можливість його іден-
тифікації  та  автентифікації  є  центральною  проблемою 
використання  електронних  доказів.  Протягом  тривалого 
часу проблема використання електронних засобів доказу-
вання полягала не в запереченні факту їх існування, а в їх 
верифікації. Тобто поставало питання про те, яким чином 
суд та інші учасники провадження могли перевірити, що 
електронні  дані  не  були  підроблені,  відповідають  дій-
сності та належать певній особі [12, с. 79].

Аналіз проблемних і досить дискусійних аспектів теми 
дослідження  дає  можливість  виявити  причинно-наслід-
ковий зв’язок з  іншим проблемним моментом – встанов-
ленням належності, достовірності, достатності та допус-
тимості  електронних  доказів  у  цивільному  судочинстві 
України, що залишається практично не дослідженим.
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Належність,  достовірність,  достатність  і  допустимість 
електронних доказів у цивільному судочинстві України – це 
своєрідний ступінь правдивості й відповідності фактичним 
об’єктивним обставинам. Одним із найскладніших завдань, 
на нашу думку, є встановлення такого своєрідного ступеня 
правдивості,  від  якого,  власне,  і  залежить  встановлення 
й визнання належності, допустимості, достатності та досто-
вірності електронних доказів. Відповідно до ч. 1 ст. 89 ЦПК 
України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконан-
ням, що ґрунтується на всебічному, повному, об’єктивному 
та  безпосередньому дослідженні  наявних у  справі  доказів 
[4]. На нашу думку, не досить оцінити докази лише за влас-
ним внутрішнім переконанням. Для вирішення цього дис-
кусійного питання вважаємо за доцільне законодавчо при-
йняти  та  застосовувати на  практиці  залучення  спеціаліста 
з  інформаційних  технологій  у  судовому  засіданні  під  час 
дослідження електронних доказів або ж застосовувати при-
значення судової експертизи у сфері інформаційних техно-
логій у разі вирішення занадто складних питань.

Висновки. З  огляду  на  досліджену  проблематику 
доходимо  висновку, що  сучасний  стан  розроблення  нау-
ковцями  електронних  доказів  у  цивільному  судочинстві 
України  загалом  є  досить  дослідженим.  Однак  залиша-
ються  невирішеними  актуальні  питання  практичного 

застосування  електронних доказів  у межах  судових  спо-
рів.  Зокрема,  встановлено,  що  завдяки  розвитку  техніч-
ного прогресу у світі Україна також переходить на новий 
інформаційно-телекомунікаційний рівень. Так, у чинному 
цивільному процесуальному законодавстві вже визнано як 
окремий вид доказу  електронний доказ. Є норма  закону, 
відповідно до якої можливе подання електронного доказу 
як  в  оригіналі,  так  і  в  копії,  а  також у посвідченій  копії 
електронного доказу в паперовій формі.

Однак  із  практичної  позиції  неврегульованими  зали-
шаються такі питання:

–  порядок подання електронного доказу в паперовій 
формі;

–  порядок  засвідчення  копії  електронного  доказу 
та засвідчення електронної копії доказу в паперовій формі;

–  порядок  неупередженої  оцінки  електронного 
доказу, визнання його належним, достовірним, достатнім 
і допустимим.

На нашу думку, суттєвою пропозицією, яка позитивно 
вплине  на  вирішення  вищезазначеної  проблеми,  є  залу-
чення  спеціаліста  з  інформаційних  технологій  у  судове 
засідання  під  час  дослідження  електронних  доказів,  а 
також  призначення  судової  експертизи  у  сфері  інформа-
ційних технологій у разі особливо складного завдання.
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ЕфЕКТиВНІСТь СПОСОБІВ ЗАхиСТУ ПРАВ У ЦиВІЛьНОМУ СУДОЧиНСТВІ

EffICIENCy Of ThE METhOdS Of PrOTECTION IN CIVIL PrOCEEdINgS
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викладач кафедри юридичних дисциплін
Сумської філії

Харківського національного університету внутрішніх справ

Наразі судова система переживає трансформацію в Україні під впливом двох факторів – технологічного процесу та судової реформи. 
Метою поточних реформ є забезпечення найбільш ефективних судових процесів. Здебільшого під час оцінки ефективності правосуддя 
акцент робиться на оцінці самої судової влади, її доступності, оптимальності, розумності її організації, фінансування тощо. Багатовимір-
ність цієї проблеми зумовлює необхідність вивчення такого складника, як ефективність методу захисту в цивільному процесі. Питання 
розуміння й визначення критеріїв встановлення ефективності методів захисту прав є актуальним та досить суперечливим.

Показовими критеріями ефективності правосуддя є його доступність і прогнозованість, однак при цьому не варто забувати про мету 
цивільного судочинства. Цивільний процес не має бути самоціллю. Завданням цивільного судочинства є справедливий, неупереджений 
і своєчасний розгляд та вирішення цивільних справ із метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, сво-
бод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави (ст. 2 Цивільного процесуального кодексу України).  
Суд, визначаючи у своєму рішенні такий спосіб захисту, який не передбачений законом чи домовленістю, повинен виходити насамперед 
із позиції відсутності ефективного детермінованого способу захисту. Якщо закон або договір забезпечує ефективний спосіб захисту, 
необхідно застосовувати саме цей спосіб.

Ефективність у такому разі – це оціночна концепція, і вже на стадії підготовчого провадження суддя повинен вирішити питання 
ефективності/неефективності способів захисту прав, визначених законом. Ця необхідність виникає через те, що джерелами форму-
вання предмета доказування у справі є вимоги та/або заперечення сторін, а також норми, що підлягають застосуванню. Від вимоги, яку 
пред’являє позивач, буде залежати судова діяльність у справі загалом та доказуванні зокрема.

Ми вважаємо, що головний фактор, який повинен бути основою для оцінки ефективності способу захисту права, – це мета звернення 
до суду або мета захисту. У статті визначено, що кількість критеріїв оцінки ефективності методів захисту прав повинна також включати 
юридичну мету заявленого способу захисту (заявлену вимогу). Відмова в позові не повинна мати місце лише тому, що позов позивача 
про захист його прав суд вважає неефективним.

Ключові слова: цивільний процес, спосіб захисту, ефективність, критерії оцінки ефективності, правова ціль.

Currently, the judicial system is undergoing transformation in Ukraine under the influence of two factors – the technological process and 
judicial reform. The aim of the ongoing reforms is to provide the most efficient litigation. For the most part, when assessing the effectiveness of 
justice, the emphasis is on evaluating the judiciary itself, its accessibility, optimality and reasonableness to its organization, its funding and so 
on. The multidimensional nature of this problem makes it necessary to study such a component as the effectiveness of the defense method in 
the civil process. The question of understanding and determining the criteria for establishing the effectiveness of methods of protecting rights is 
relevant and rather controversial.

The court, determining in its court decision such a method of protection that is not provided for by law or by agreement, should proceed, 
first of all, from the standpoint of the absence of an effective deterministic method of protection. If a law or contract provides an effective way of 
protection, the latter should be applied.

Efficiency in this case is an appraisal concept and already at the stage of preparatory proceedings the judge must decide on the issues 
of effectiveness/inefficiency of ways to protect the rights defined by law. This need arises due to the fact that the sources of the formation of 
the subject of evidence in the case are the requirements and/or objections of the parties, as well as the norms that are subject to application. 
Depending on the requirement that the plaintiff makes, the judicial activity in the case as a whole and the evidence in particular will depend.

We believe that the main factor should be the basis for assessing the effectiveness of a method of protecting a right - the purpose of going to 
court or the purpose of defense. The article determines that the number of criteria for evaluating the effectiveness of methods of protecting rights 
should also include the legal goal of the claimed method of protection (the claimed requirement). Denials of a claim are considered to be invalid 
only because the plaintiff’s claim for the protection of his rights is ineffective in the court’s opinion.

Key words: civil process, method of protection, efficiency, criteria for evaluation of efficiency, legal goal.

Постановка проблеми.  Нині  в Україні  відбувається 
трансформація судової системи під впливом двох факто-
рів – технологізації судового процесу та судової реформи. 
Метою  здійснюваних  перетворень  є  надання  судочин-
ству  найбільшої  ефективності. При  цьому  ефективність 
цивільного  судочинства  може  бути  визначена  досить 
широко як система вимог, яка включає в себе доступність 
правосуддя, справедливий, своєчасний публічний розгляд 
та вирішення справи незалежним і неупередженим судом, 
забезпечення  балансу  між  об’єктивним  встановленням 
обставин  справи  та  тривалістю  провадження,  забезпе-
чення правової визначеності тощо. Так само методологія 
оцінки  європейських судових систем  із позиції  їх  ефек-
тивності та якості правосуддя, яка проводилася Європей-
ською  комісією  ефективності  правосуддя  Ради  Європи, 
включала в себе оцінку таких показників: а) щодо фінан-
сування судових систем (як окремих їх ланок, так і сис-
теми захисту прав загалом); б) щодо судового персоналу 
та  адвокатів,  способів  прийому  їх  на  роботу,  строків 
службових повноважень, навчання, оплати праці та ста-

тусу (щоб оцінити постійні намагання держав у напрямі 
покращення  умов  роботи  судових  службовців  і  таким 
чином  підвищити  якість  послуг  у  сфері  правосуддя); 
в)  щодо  кількості  судів  та  відповідності  їх  чисельності 
потребам населення, наявності судів загальної юрисдик-
ції та спеціалізованих судів, ефективності впровадження 
електронних  систем  управління  справами  тощо.  Воче-
видь,  під  час  оцінки  ефективності  правосуддя  здебіль-
шого акцент робиться на оцінці самої судової системи, її 
доступності, оптимальності та розумності  її організації, 
фінансування тощо.

Звісно,  показовими  критеріями  ефективності  право-
суддя  є  його  доступність  і  прогнозованість,  однак  при 
цьому не варто забувати про мету цивільного судочинства. 
Цивільний процес не повинен бути самоціллю. Завданням 
цивільного  судочинства  є  справедливий,  неупереджений 
і  своєчасний  розгляд  та  вирішення  цивільних  справ  із 
метою  ефективного  захисту порушених,  невизнаних  або 
оспорюваних  прав,  свобод  чи  інтересів  фізичних  осіб, 
прав  та  інтересів  юридичних  осіб,  інтересів  держави 
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(ст. 2 Цивільного процесуального кодексу України). Євро-
пейський  суд  з  прав  людини  неодноразово  наголошував 
на тому, що говорити про ефективний захист прав може 
лише  в  тому  разі,  коли  рішення  на  користь  особи  вико-
нане  в  розумні  строки.  З  огляду  на  зазначене  ефектив-
ність  цивільного  судочинства  варто  оцінювати  насампе-
ред через ефективність захисту прав, свобод та інтересів. 
Багатоаспектність  цієї  проблеми  зумовлює  необхідність 
дослідження такого її складника, як ефективність способу 
захисту в цивільному процесі.

Стан опрацювання проблематики.  Питання  щодо 
способів захисту прав у порядку цивільного судочинства 
досліджувалося здебільшого в роботах учених-цивілістів, 
оскільки  сама  категорія  «спосіб  захисту»  є матеріально-
правовою. З-поміж таких авторів можна назвати Л.О. Кра-
савчикову, М.М. Малеїну, Р.А. Майданика, В.Ф. Маслова, 
О.А.  Підопригору,  О.О.  Підопригору,  О.А.  Пушкіна, 
З.В.  Ромовську,  М.М.  Сібільова,  І.В.  Спасибо-Фатє-
єву,  Р.О.  Стефанчука,  Є.О.  Харитонова,  Я.М. Шевченко, 
Р.Б. Шишку та багатьох інших.

Висвітлення  питань щодо  ефективності  судочинства, 
як  і  стосовно  ефективності  окремих  його  «елементів», 
здійснювалося ще в роботах радянських учених, однак із 
1990-х рр. воно набуло зовсім іншого звучання й акцентів. 
Окремі положення, які тією чи іншою мірою стосуються 
цього дослідження, містяться в роботах правників радян-
ського періоду, зокрема А.А. Добровольського, М.А Гур-
віча, А.Ф. Клейнмана, С.В. Курильова та  інших, а також 
у працях таких сучасних іноземних і вітчизняних учених-
процесуалістів:  C.С.  Бичкової,  А.Т.  Боннера,  В.П.  Воло-
жаніна,  В.В.  Kомарова,  Д.Д.  Луспеника,  Н.Ю.  Сакари, 
М.К.  Треушнікова,  А.В.  Цихоцького,  М.Й.  Штефана, 
В.В. Яркова та інших.

Метою статті  є  дослідження  поняття  та  критеріїв 
оцінки ефективності способів захисту прав у цивільному 
судочинстві.

Виклад основного матеріалу. Кожний спосіб захисту 
має свою мету й умови застосування. Так, метою подання 
позову  про  визнання  права  є  усунення  невизначеності 
щодо суб’єктивного цивільного права особи, а також ство-
рення сприятливих умов для здійснення нею цього права. 
Вимогу  про  визнання  права  можна  заявити  у  випадках, 
коли цивільне право певної особи не визнається, оспорю-
ється, або в разі відсутності в неї документів, що засвідчу-
ють належність їй відповідного права [1].

Способи  захисту  були  одним  із  проблемних  питань 
у практиці Вищого спеціалізованого  суду України  з роз-
гляду цивільних і кримінальних справ та Верховного Суду 
України. Рішення судів скасовувалися з формальних при-
чин у зв’язку з тим, що позивач «обрав неправильний спо-
сіб  захисту». Ця проблема певною мірою була вирішена 
в ч. 2 ст. 5 Цивільного процесуального кодексу України. 
Новелою цивільного процесуального закону стало те, що 
в разі, якщо закон або договір не визначають ефективний 
спосіб захисту порушеного, невизнаного або оспореного 
права, свободи чи інтересу особи, яка звернулася до суду, 
суд відповідно до викладеної в позові вимоги такої особи 
може  визначити  у  своєму  рішенні  такий  спосіб  захисту, 
який  не  суперечить  закону.  Зазначене  положення  корес-
пондує за змістом із ч. 2 ст. 16 Цивільного кодексу Укра-
їни,  де  визначено, що  суд має право  захистити цивільне 
право або інтерес іншим способом, який буде встановле-
ний судом у визначених законом випадках.

У контексті питання можливості обрання інших спо-
собів  судового  захисту  варто  звернути  увагу  також  на 
постанови  Верховного  Суду  України  №  6-20сц11  від 
21  травня  2012  р., №  6-100сц12  від  10  жовтня  2012  р., 
№ 6-32сц13 від 12 червня 2013 р.

Отже, умовами для застосування судом іншого способу 
судового захисту, з огляду на тлумачення ст. 5 Цивільного 
процесуального кодексу України, є такі особливості:

1)  неефективність існуючого способу захисту прав;
2)  відповідна  вимога  щодо  встановлення  й  застосу-

вання  невизначеного  способу  захисту  має  бути  вказана 
в позовній заяві;

3)  є інший спосіб захисту прав, і цей спосіб є таким, 
що не суперечить закону.

Відповідно до п. 4 ч. 3 ст. 175 Цивільного процесуаль-
ного кодексу України позивач у позовній заяві має зазна-
чити зміст позовних вимог, тобто визначити спосіб (спо-
соби)  захисту  прав  та  інтересів,  передбачений  законом 
чи  договором,  або  інший  спосіб  (способи)  захисту  прав 
та  інтересів,  який не  суперечить  закону та  який позивач 
просить суд визначити в рішенні.

Отже,  суд,  визначаючи  у  своєму  судовому  рішенні 
такий  спосіб  захисту,  який  не  передбачений  законом 
чи  договором,  має  виходити  насамперед  із  позицій  від-
сутності  ефективного  детермінованого  способу  захисту. 
Якщо  закон  або  договір  передбачає  ефективний  спосіб 
захисту, то має бути застосований саме цей спосіб.

Ефективність у цьому разі є оціночним поняттям, і вже 
на стадії підготовчого провадження суддя має визначитися 
з  питанням  про  ефективність/неефективність  способів 
захисту  права,  які  визначені  законом.  Така  необхідність 
виникає  через  те,  що  джерелами  формування  предмета 
доказування у справі є вимоги та/або заперечення сторін, 
а також норми, які підлягають застосуванню. Від вимоги, 
яка пред’являється позивачем, буде залежати також судова 
діяльність у справі загалом та доказування зокрема.

У  літературі  відсутня  єдність  наукових  поглядів  на 
зміст категорії «ефективність» під час здійснення оцінки 
правових  явищ  і  механізмів.  Н.А.  Сартаєва,  зокрема, 
зауважує,  що  в  літературі  під  терміном  «ефективність» 
розуміють  результативність,  правильність,  обґрунтова-
ність або доцільність [2]. О.Л. Комбарова визначила ефек-
тивність  як  фактичну  результативність  функціонування 
об’єкта, що зумовлена цілями цього об’єкта та сукупними 
зовнішніми умовами [3, с. 25].

Економічна теорія розрізняє поняття «ефект» та «ефек-
тивність». При цьому  ефектом  вважається  результат  або 
наслідок  яких-небудь  дій  [4,  с.  278],  корисний  резуль-
тат,  виражений  у  вартісній  оцінці  [5,  с.  230].  Натомість 
«ефективність» – оцінна категорія, вона завжди пов’язана 
з  відношенням  цінності  результату  до  цінності  витрат 
[6,  с.  174].  Інакше кажучи,  ефект розуміється  як  статич-
ний  показник,  який  може  бути  зафіксований  загалом 
незалежно від інших показників. А ефективність є показ-
ником обчислюваним. Для  її обчислення необхідно мати 
і показники витрат, і показники ефекту. Їх співвідношення 
є ефективністю.

У плані  досліджуваного питання  варто  говорити про 
правову ефективність, зокрема про правову ефективність 
способу  захисту.  Правова  ефективність  не  завжди  може 
бути кількісно визначена, скоріше навпаки.

Говорячи  про  ефективність  способів  захисту  прав, 
необхідно  звернутися  до  позиції  Верховного  Суду.  Так, 
Велика Палата Верховного Суду за результатами розгляду 
справи №  916/3156/17  визначила,  що  застосування  кон-
кретного  способу  захисту  цивільного  права  залежить  як 
від змісту права чи інтересу, за захистом якого звернулася 
особа, так і від характеру його порушення, невизнання або 
оспорення. Ефективним способом захисту права є такий, 
що  відповідає  змісту  відповідного  права  чи  інтересу, 
характеру  його  порушення,  невизнання  або  оспорення 
та спричиненим цими діяннями наслідкам [7].

Правову  кваліфікацію  відносин  здійснює  суд,  саме 
він «знає право» та під час ухвалення рішення має визна-
чити, які правовідносини сторін постають із встановлених 
обставин і яка правова норма підлягає застосуванню до цих 
правовідносин. Учасники справи в цивільному процесі не 
мають  бути  обізнані  про  право  об’єктивне.  Таким  чином, 
пред’являючи  вимогу,  позивач  не  використовує  правові 
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інститути, а лише вказує на те, що він бажає. Саме суд пови-
нен кваліфікувати цю вимогу (предмет позову) з точки зору 
способу захисту права, який повною мірою відповідає заяв-
леному предмету позову. З такої позиції логічним видається, 
що суд у порядку досудового розгляду справи уточнює позо-
вні вимоги,  здійснюючи при цьому  їх попередню правову 
кваліфікацію [8, с. 168].  І при цьому суд не має визначати 
ефективний  спосіб  захисту  права  замість  позивача,  тобто 
виходити  за  межі  позовних  вимог  у  разі,  якщо  обраний 
позивачем спосіб захисту права не є ефективним.

Захист цивільних прав – це передбачені законом спо-
соби  охорони  цивільних  прав  у  разі  їх  порушення  чи 
реальної небезпеки такого порушення. А умовою відсту-
плення  судом  від  детермінованих  способів  захисту  прав 
є встановлення неефективності визначених у законі спо-
собів захисту.

Вважаємо,  що  в  основу  оцінки  ефективності  спо-
собу  захисту  права  повинен  бути  покладений  головний 
фактор  –  цілі  звернення  до  суду  або  цілі  захисту. Пода-
ючи  позов  про  відшкодування  моральної  шкоди  в  роз-
мірі  однієї  гривні,  позивач не  переслідує мету  отримати 
повне відшкодування заподіяної моральної шкоди, а вва-
жає достатньою для себе сатисфакцією визнання факту її 
спричинення. Вочевидь, для такого позивача ціль захисту 
дещо інша, ніж у тих, хто намагається отримати повне від-
шкодування моральної шкоди у грошовому еквіваленті.

Крізь призму такого положення видаються дещо спір-
ними  окремі  позиції  Верховного  Суду.  За  результатами 
розгляду  справи  №  916/3156/17  Велика  Палата  Верхо-
вного Суду дійшла висновку, що визнання нікчемного пра-
вочину недійсним за вимогою його сторони не є належним 
способом захисту прав, оскільки не приведе до реального 

відновлення  порушених  прав  позивача,  адже  нікчемний 
правочин є недійсним у силу закону. А за наявності спору 
щодо  правових  наслідків  недійсного  правочину,  одна  зі 
сторін  якого  або  інша  заінтересована  особа  вважає  його 
нікчемним, суд перевіряє відповідні доводи та в мотиву-
вальній частині судового рішення із застосуванням відпо-
відних  положень  норм матеріального  права  підтверджує 
чи спростовує обставину нікчемності правочину [7].

Звісно, якщо недійсність правочину встановлена зако-
ном,  то  визнання  недійсним  такого  правочину  судом  не 
вимагається, нікчемним правочин є в силу закону. Водно-
час і без наявності спору щодо правових наслідків недій-
сного  правочину  сторони  можуть  потребувати  підтвер-
дження недійсності (нікчемності) правочину.

З огляду на визначення способів захисту суб’єктивних 
цивільних прав як закріплених законом матеріально-пра-
вових заходів примусового характеру, за допомогою яких 
проводиться поновлення (визнання) порушених (оспорю-
ваних) прав та вплив на правопорушника, постає логічне, 
на нашу думку, питання про те, чи повинна враховуватися 
можливість виконання гіпотетичного рішення на користь 
позивача під час оцінки ефективності способу захисту.

Висновки. З огляду на викладене варто констатувати, 
що питання щодо розуміння та визначення критеріїв вста-
новлення ефективності  способів  захисту прав  є  актуаль-
ним і досить спірним. На наше переконання, у разі враху-
вання позиції Верховного Суду все-таки необхідно додати 
до  критеріїв  оцінки  ефективності  способів  захисту  прав 
правову  ціль  затребуваного  способу  захисту  (заявленої 
вимоги). Недопустимою має  вважатися  відмова  в  позові 
лише тому, що вимога позивача щодо захисту його права 
є неефективною.
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ЦиВІЛьНО-ПРАВОВІ АСПЕКТи ОхОРОНи МАЙНОВих ПРАВ ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ  
БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА В РАЗІ ПРиМУСОВОГО ВІДЧУжЕННЯ ЗЕМЕЛьНих ДІЛЯНОК

CIVIL Law aPPrOaChES ON PrOTECTION Of PrOPErTy rIghTS Of fOrEIgNErS 
aNd STaTELESS PErSONS IN CaSE Of fOrCEd aLIENaTION Of LaNd PLOTS
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аспірант кафедри цивільного права та процесу

юридичного факультету 
Львівського національного університету імені Івана Франка

У статті проаналізовано основні проблемні моменти, пов’язані із примусовим відчуженням земельних ділянок від осіб без громадян-
ства та іноземців, які не можуть мати її у власності. Звернуто увагу на недосконалість чинної редакції ст. 145 ЗК України у зв’язку з тим, 
що нею чітко не передбачено, які земельні ділянки підлягають примусовому відчуженню, суб’єктів, які вправі звертатися з позовом про 
примусове відчуження земельної ділянки, а також спосіб та процедуру такого відчуження. За результатами дослідження обґрунтовано 
авторську позицію, що від осіб без громадянства та іноземців може бути примусово відчужено не лише земельну ділянку сільськогоспо-
дарського призначення, але й земельну ділянку несільськогосподарського призначення, яка не може перебувати у власності цих осіб.  
У процесі визначення суб’єкта, котрий вправі звертатися до суду з позовом про примусове відчуження земельної ділянки до уваги потріб-
но брати категорію земель та місцезнаходження цієї ділянки, а також те, який із передбачених у ст. 122 ЗК України органів вправі розпо-
ряджатися вказаною земельною ділянкою, якщо вона не перебуває в приватній власності. Зазначено, що під примусовим відчуженням 
земельної ділянки, згідно зі ст. 145 ЗК України, необхідно розуміти примусовий її продаж, оскільки чинне законодавство України вста-
новлює лише один випадок безоплатного позбавлення особи права власності – конфіскацію, котра в цих відносинах застосовуватися не 
може. Також обґрунтовано, що відповідатиме чинному законодавству України встановлення судом у своєму рішенні порядку примусової 
реалізації земельної ділянки, передбаченого нормами Закону України «Про виконавче провадження» з урахуванням таких особливостей: 
покупцями земельної ділянки можуть виступати, зокрема, особи, передбачені в ст. 130 ЗК України, і не можуть виступати іноземці та 
особи без громадянства; всі отримані за продаж земельної ділянки кошти, за винятком витрат виконавчого провадження та виконавчого 
збору перераховуються боржникам; у разі нереалізації земельної ділянки на третіх електронних торгах вона підлягає передачі стягувачу 
зі сплатою останнім боржнику її вартості за ціною третіх торгів.

Ключові слова: земельна ділянка, примусове відчуження, власник, іноземець, особа без громадянства

This article evaluates the main issues regarding the forced alienation of land plots from foreigners and stateless persons who cannot own it. 
The article emphasizes the deficiency of the current edition of Art. 145 of the Land Code of Ukraine due to the fact that it does not clearly stipulate 
which land plots are subject to forced alienation, who are entitled to file a lawsuit for the forced alienation of the land plot, as well as the method 
and procedure of such alienation. Based on the research the author substantiated that not only the agricultural land plots can be subjects of forced 
alienation from stateless persons and foreigners but also the non-agricultural land plots which cannot be owned by these persons. Regarding 
the issue who is entitled to file a lawsuit for the forced alienation of a land plot, the category of land and location of the land should be taken into 
consideration, as well as the authorities entitled to dispose the land plot in accordance with the Art. 122 of the Land Code of Ukraine, if it is not 
privately owned. The article underlines that according to Art. 145 of the Land Code of Ukraine the forced alienation of the land plot is the forced 
sale of it, since the Ukrainian laws establishes only one case of free deprivation of the person’s property right – confiscation, which cannot be 
applied in these relations. It is also substantiated that in accordance with the Ukrainian laws, the courts will render in their decision the order 
on forced sale of the land plot which is stipulated by the norms of the Law of Ukraine “On Enforcement Proceedings”, taking into account the 
following features: in particular, the buyers of the land plots can be persons listed in Art. 130 of the Land Code of Ukraine, but neither foreigners 
nor stateless persons; all money received for the sale of the land plot, except for the costs of enforcement proceedings and enforcement fees, are 
transferred to the debtors; in case of not selling the land on the third electronic auctions, it is subject to transfer to the creditor with the payment 
to the last debtor of its value at the price of the third auction. 

Key words: land plot, forced alienation, owner, foreigner, stateless person.

Постановка проблеми. Можливість  набуття  іно-
земцями  особами  без  громадянства  права  власності  на 
земельні  ділянки  та  їх  знаходження  у  власності  цих 
осіб  у  різних  країнах  на  законодавчому  рівні  регла-
ментується по-різному. В Україні чинне цивільне  зако-
нодавство  (ст.  374 Цивільного  кодексу України  (далі  – 
ЦК  України)  [1])  та  земельне  законодавство  (ст.ст.  81, 
82  та  22  Земельного  кодексу України  (далі  –  ЗК Укра-
їни)  [2])  базується  навколо  конституційного  принципу, 
закріпленого в ст. 13 та ст. 14 Конституції України [3], 
що  земля  в  межах  території  України  є  об’єктом  права 
власності українського народу. Право власності на землі 
набувається  й  реалізується  громадянами,  юридичними 
особами  і  державою  виключно  відповідно  до  закону. 
Положеннями  ЗК  України  закріплене  загальне  пра-
вило, що  іноземці,  особи без  громадянства  та  іноземні 
юридичні  особи,  які  не  можуть  виступати  суб’єктами 
права  власності  на  землі  сільськогосподарського  при-
значення,  мають  відчужити  ці  земельні  ділянки  про-
тягом року  з моменту набуття  їх у власність. Нормами 
ст.  140  ЗК  України  передбачено,  що  невідчуження 
земельної ділянки  іноземними особами та особами без 
громадянства  у  вказаний  строк  є  підставою  для  при-

мусового припинення права  власності. Порядок  такого 
припинення визначено у ст. 145 ЗК України.

Варто  зазначити,  що  положення  ст.  145  ЗК  Укра-
їни  в  чинній  редакції  неодноразово  зазнавали  критики 
з боку науковців через те, що вона не передбачає належ-
ного порядку припинення права власності та не деталізує 
процедури  примусового  відчуження  земельної  ділянки. 
Також  висловлюють  сумніви  в  конституційності  такої 
норми, адже згідно зі ст. 41 Конституції України приму-
сове відчуження об’єктів права приватної власності може 
бути  застосоване  лише  як  виняток  із мотивів  суспільної 
необхідності [4, с. 357, 362]. 

Європейський суд  із прав людини керується  тим, що 
відсутність  у  національному  законодавстві  необхідної 
чіткості  та  точності,  які  передбачають  можливість  різ-
ного тлумачення певних питань, порушує вимогу «якості 
закону», передбачену Конвенцією про захист прав людини 
й основоположних  свобод,  та не  забезпечує  адекватного 
захисту від свавільного втручання публічних органів дер-
жавної влади в майнові права заявника [5]. 

Аналіз останніх наукових досліджень,  пов’язаних 
із примусовим відчуженням земельної ділянки від особи, 
в котрої вона не може знаходитися у власності, свідчить 
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про  те,  що  вказаному  питанню  частково  присвячували 
свої праці А.М. Мірошниченко, Р.І. Марусенко, О.В. Єлі-
сєєва, О.О. Погрібний, І.І. Каракаш та інші. Поряд із цим 
надалі залишається значною кількість питань, які потре-
бують не лише законодавчого врегулювання, але й науко-
вого дослідження.

Тому метою статті є дослідження проблемних питань 
примусового  припинення  права  власності  згідно  зі 
ст.  145  ЗК  України  та  вироблення  механізму  її  застосу-
вання таким чином, щоб уникнути свавільного втручання 
органів державної влади в майнові права особи, земельну 
ділянку котрої примусово відчужують.

Виклад основного матеріалу. Перша проблема, з якою 
стикаємося під час застосування ст. 145 ЗК України, − це 
суб’єкти, котрих можна примусово позбавити права влас-
ності, і категорія земель, які можна примусово відчужити. 

На думку О.В. Єлісєєвої,  з огляду на те, що  іноземні 
особи,  особи  без  громадянства  та  спільні  підприємства 
не можуть набути у  власність  землі несільськогосподар-
ського призначення  і,  відповідно, не можуть  їх відчужу-
вати, отже, дія ст. 145 ЗК України поширюється лише на 
випадки  невідчуження  іноземними  особами  та  особами 
без  громадянства  земельних  ділянок  сільськогосподар-
ського призначення [6, с. 168].

Окрім цього, А.М. Мірошниченко вважає, що диспо-
зиція ст. 145 ЗК України поширюється лише на випадки, 
передбачені ч. 4 ст. 81, ч. 4 ст. 82 ЗК України, оскільки вка-
зану статтю доцільно розглядати в сукупності зі ст. 140 ЗК 
України,  яка  передбачає  можливість  припинення  права 
власності  на  земельну  ділянку  не  у  всіх  випадках,  коли 
суб’єкт не може мати  її у власності, а лише у разі неви-
конання обов’язків щодо відчуження іноземними особами 
та особами без громадянства земельних ділянок сільсько-
господарського призначення [7, с. 391].

Водночас  наш  авторський  підхід  до  визначення 
суб’єктів,  котрих  можна  позбавити  права  власності  на 
підставі ст. 145 ЗК України, полягає в тому, що  іноземні 
особи  та  особи  без  громадянства  можуть  успадковувати 
не лише земельні ділянки сільськогосподарського призна-
чення, але також і землі несільськогосподарського призна-
чення  (як  ті, що  згідно  з  ч.  2  ст.  82  ЗК України можуть 
їм належати на праві  власності,  так  і  ті, що не можуть). 
На підставі цієї статті можна примусово припинити право 
власності іноземних юридичних та фізичних осіб, а також 
осіб без громадянства на земельні ділянки сільськогоспо-
дарського призначення та земельні ділянки несільськогос-
подарського призначення, набуті ними в порядку спадку-
вання, котрі не можуть перебувати у власності цих осіб.

При  цьому  ми  керуємося  тим,  що  хоча  чинний  ЗК 
України  і не передбачає змоги  іноземців та осіб без гро-
мадянства успадковувати земельні ділянки несільськогос-
подарського призначення, водночас його положення також 
не  містять  заборони  щодо  такого  спадкування.  Окрім 
цього,  принцип  рівності  усіх  суб’єктів  права  власності, 
закріплений у ст. 13 Конституції України та ст. 5 ЗК Укра-
їни, передбачає, що закон не може містити необґрунтова-
них винятків і обмежень. А такими винятками якраз є те, 
що за однакових умов (неможливість бути суб’єктом права 
власності)  законодавство  в  одних  випадках  передбачає 
можливість  спадкування  земель  (сільськогосподарського 
призначення),  а  в  інших  –  ні  (несільськогосподарського 
призначення). 

Також за змістом ст. 374 ЦК України іноземці та особи 
без  громадянства  можуть  набувати  права  власності  на 
землю відповідно до закону. При цьому цей закон не може 
обмежуватися  ст.  82  ЗК  України,  оскільки  право  влас-
ності на земельну ділянку може виникати й з інших під-
став, які не передбачені нею. Правила спадкування майна,  
в т. ч. земельних ділянок, передбачені в Книзі 6 ЦК України 
«Спадкове право». Нормами цього кодексу не встановлено 
жодних обмежень щодо передачі в спадщину певної кате-

горії земельних ділянок, не встановлено жодних обмежень 
для юридичних осіб та фізичних осіб (якщо вони живі на 
момент  відкриття  спадщини)  виступати  спадкоємцями 
та не встановлено жодних обмежень у праві спадкодавця 
призначати собі спадкоємців. А тому, на наш погляд, спад-
кування земельної ділянки є особливим способом набуття 
права власності на неї, який не може бути обмежений у ЗК 
України. Саме цим зумовлена наявність норм у ЗК Укра-
їни про необхідність відчуження земель у випадку набуття 
їх у власність у порядку спадкування суб’єктами, котрі не 
можуть бути власниками. 

Погоджуємося  повністю  з  думкою  А.М.  Мірошни-
ченка,  що  положення  ст.  140  та  ст.  145  ЗК  України  не 
у  всіх  випадках  передбачають  можливість  припинення 
права власності на земельну ділянку, а лише у разі неви-
конання  в  добровільному  порядку  обов’язків  суб’єктом 
щодо  її  відчуження  протягом  року  з  моменту  переходу 
такого  права.  Водночас  вважаємо,  що  невстановлення 
обов’язку в ч. 4 ст. 81, ч. 4 ст. 82 ЗК України відчужити 
землі несільськогосподарського призначення не має жод-
ного правового значення, оскільки такий обов’язок перед-
бачено положеннями ч. 1 ст. 145 ЗК України.

Також  погоджуємося  з  думкою  згаданого  науковця, 
що за чинної редакції ст. 145 ЗК України, право власності 
на земельну ділянку не може бути припинене, якщо гро-
мадянин України, що  має  у  власності  земельну  ділянку, 
згодом змінить громадянство [7, с. 391]. А тому з метою 
уникнення колізій у законодавстві, які призводять до ситу-
ацій, коли суб’єктами права власності на земельні ділянки 
можуть виступати особи, які  за ЗК України не мають на 
це права, ч. 1 ст. 145 ЗК України варто доповнити поло-
женням,  що  відчуженню  підлягають  не  лише  земельні 
ділянки,  які  не можуть  належати  відповідним  суб’єктам 
станом на момент їх переходу до них, але також і земельні 
ділянки, котрі на момент набуття особами їх у власність 
могли їм належати, однак у подальшому внаслідок зміни 
чи втрати громадянства, а також зміни у складі засновни-
ків юридичної особи ці особи перестали бути суб’єктами 
відповідного права.

Варто  зазначити,  що  на  розгляді  Верховної  Ради 
України  перебуває  проект  закону  України  «Про  вне-
сення  змін  до  деяких  законодавчих  актів  України  щодо 
умов  обігу  земель  сільськогосподарського  призначення» 
№ 2178-10  від  10.10.2019  р.  [8],  згідно  з  яким пропону-
ється викласти ст. 145 ЗК України в новій редакції. Вод-
ночас, як видається з цього законопроекту, ним не усува-
ються наведені недоліки, оскільки пропонується залишити 
ч. 1 ст. 145 ЗК України в чинній редакції. 

Якщо  говорити  про  порядок  відчуження  земельної 
ділянки,  то незважаючи на те, що ст. 145 ЗК України не 
встановлено  обов’язку,  що  примусове  відчуження  має 
відбуватися  в  оплатному  порядку,  такий  обов’язок,  на 
наш погляд, прямо випливає з положень ст. 41 Конститу-
ції України та ст. 1 Першого протоколу Конвенції. Чинне 
законодавство  України  встановлює  лише  один  випадок 
безоплатного  позбавлення  особи  права  власності  –  кон-
фіскацію, яку в цих відносинах застосовувати не можна. 
А  тому,  з  огляду  на  вказані  норми  та  норми  ст.  348 ЦК 
України, під примусовим відчуженням земельної ділянки 
доцільно розуміти примусовий її продаж.

Найбільша  проблема  із  застосуванням  ст.  145  ЗК 
України полягає в тому, що в ній не зазначено процедури 
примусового відчуження земельної ділянки, зокрема, не 
зазначено, які органи мають звертатися до суду із позо-
вом про її примусове відчуження, спосіб, в який має від-
буватися  таке  відчуження  і  дії,  які  необхідно  вчинити, 
якщо  за  результатами  відчуження  земельну  ділянку  не 
буде продано. 

Положення  ЗК  України,  котрі  існували  в  редакції 
до  прийняття  Закону  України  «Про  внесення  змін  до 
Земельного  кодексу  України  щодо  порядку  проведення  
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земельних  торгів  у  формі  аукціону»  №  5077-VI  від 
05.07.2012 р. [9], передбачали, що у разі звернення стяг-
нення  на  земельну  ділянку,  що  перебуває  у  власності 
громадянина  чи  юридичної  особи,  земельна  ділянка 
підлягає продажу на земельних торгах, що проводиться 
у  формі  аукціону.  Після  прийняття  вказаного  закону 
ст. 135 ЗК України передбачає, що на земельних торгах 
може відбуватися продаж земельних ділянок, що перебу-
вають у приватній власності винятково в добровільному 
порядку. Примусово продаж земельних ділянок здійснює 
державний або приватний виконавець шляхом звернення 
стягнення  на  них  під  час  виконання  рішень  у  порядку, 
встановленому Законом України «Про виконавче прова-
дження» (далі – Закон про ВП) [10].

Не  вдаючись  у  детальний  опис  процедури  реаліза-
ції майна, на  яке  звернено стягнення,  котра передбачена 
вказаним  законом,  а  також  прийнятим  відповідно  до 
його норм Порядком реалізації арештованого майна [11], 
оскільки це не є предметом нашої статті, зазначимо лише 
основні етапи такої реалізації. Зокрема, продаж майна, на 
котре  звертають  стягнення,  здійснюють  на  електронних 
торгах.  Для  реалізації  цього  майна  державний  або  при-
ватний  виконавець  накладає  арешт  на  нього,  проводить 
його оцінку та виставляє на електронні торги за визначе-
ною ціною. Якщо майно за вказаною ціною не продають 
на  торгах,  державний  (приватний)  виконавець  вправі  це 
майно ще  двічі  виставити  на  торги  зі  зменшенням  його 
вартості. У разі нереалізації майна на третіх електронних 
торгах  виконавець повідомляє про це  стягувача  і  пропо-
нує йому вирішити питання про залишення нереалізова-
ного майна за собою за ціною третіх торгів. Якщо стягувач 
погоджується на залишення майна за собою, він сплачує 
вартість цього майна  і його передають йому у власність. 
Якщо стягувач не  заявив про  своє бажання  залишити  за 
собою  нереалізоване  майно,  арешт  із  майна  знімають 
і його повертають боржникові. За рахунок отриманих від 
реалізації  майна  коштів  оплачують  витрати  виконавчого 
провадження,  задовольняють  вимоги  стягувача  та  стягу-
ють виконавчий збір та штрафи, а залишок коштів пере-
раховують боржникові.

Водночас,  якщо  вести  мову  про  примусовий  продаж 
земельних ділянок, які не можуть перебувати у власності 
іноземців  та  осіб  без  громадянства,  то  ми  стикаємося 
з колізією в законодавстві, згідно з якою відчужувати вка-
зані ділянки відповідно до наведеного порядку не можна. 

Зокрема,  земельні  ділянки  сільськогосподарського 
призначення,  а  також  несільськогосподарського  призна-
чення, котрі не можуть перебувати у власності іноземців 
та осіб без громадянства, в розумінні ст. 178 ЦК України 
є обмежено оборотоздатними. Водночас ст. 61 Закону про 
ВП  передбачає, що шляхом  електронних  торгів  відбува-
ється реалізація арештованого майна, крім майна, вилуче-
ного з цивільного обороту або обмежено оборотоздатного. 
Порядок  реалізації  обмежено  оборотоздатного  майна 
визначається законодавством. 

Уся проблема полягає в тому, що на сьогоднішній день, 
законодавством не визначено порядку реалізації обмежено 
оборотоздатного майна, зокрема земельних ділянок, що не 
можуть перебувати у власності іноземців та осіб без гро-
мадянства. А тому вказана обставина з урахуванням усіх 
наведених  норм  законодавства,  що  стосується  виконав-
чого провадження, ставить під сумнів правомірність при-
мусового  відчуження  цих  ділянок.  Водночас  відсутність 
відповідного  порядку  реалізації  не  має  бути  причиною 
недотримання імперативних норм законодавства про при-
мусовий продаж таких ділянок, і тим більше, враховуючи 
конституційний  принцип  про  обов’язковість  виконання 
судових рішень, не має бути перешкодою для виконання 
рішення суду про такий продаж.

У  ситуації,  що  склалася,  наводимо  таке  авторське 
бачення її вирішення.

Як  відомо,  виконавче  провадження  є  завершальною 
стадією  судового  провадження.  Невиконання  судового 
рішення  загрожує  сутності  права  на  справедливий  роз-
гляд судом. Європейський суд  із прав людини неоднора-
зово  наголошував  на  тому, що  право  на  суд  було  б  ілю-
зорним, якби правова система допускала, щоб остаточне 
судове  рішення,  яке  має  обов’язкову  силу,  не  виконува-
лося на шкоду одній зі сторін. Для цілей ст. 6 Конвенції 
виконання рішення, ухваленого будь-яким судом, має роз-
цінюватися як складова частина «судового розгляду» [12]. 
У ст. 129-1 Конституції України закріплено, що контроль 
за виконанням судового рішення здійснює суд.

Отже, з наведеного видається, що завданням суду є як 
забезпечення  здійснення  правосуддя,  так  і  забезпечення 
виконання рішення суду. Керуючись цим, доходимо висно-
вку,  що  в  разі  відсутності  порядку  реалізації  обмежено 
оборотоздатного майна суд вправі самостійно встановити 
цей  порядок  у  своєму  рішенні,  з  урахуванням  сутності 
майна, яке є обмежено оборотоздатним, положень законо-
давства України, що регулюють його правовий режим, а 
також аналогії закону. Водночас, встановлюючи цей поря-
док, суд має максимально врахувати інтереси всіх учасни-
ків відносин.

На  наш  погляд,  у  разі  встановлення  такого  порядку, 
суд  першочергово  має  брати  до  уваги  чинне  законодав-
ство України, яке регламентує порядок примусового від-
чуження  майна  (примусове  звернення  стягнення  на  це 
майно).  Нині  це  є  Закон  про  ВП  та  Порядок  реалізації 
арештованого майна. З урахуванням того, що в цих норма-
тивно-правових актах є застереження, що вони не регулю-
ють випадки реалізації обмежено оборотоздатного майна, 
суд має взяти їх до уваги не як норми прямої дії, а на під-
ставі ст. 8 ЦК України (аналогія закону) з передбаченням 
обмежень та особливостей, встановлених законодавством 
України,  які  регулюють  правовий  режим  цього  майна. 
Враховуючи  те,  що  примусове  звернення  стягнення  на 
нерухоме  майно,  передбачене  Законом  про  ВП,  призна-
чене реалізувати це майно за найвищою ціною, в такому 
випадку  максимально  забезпечуються  інтереси  осіб, 
право власності котрих припиняється.

У  разі  встановлення  порядку  реалізації  земельних 
ділянок,  із  особливостей  та  обмежень  суд,  насамперед, 
має зазначити, що їх покупцями не можуть бути іноземці 
та  особи  без  громадянства.  Якщо  примусовій  реалізації 
підлягає  земельна  ділянка  сільськогосподарського  при-
значення  для  ведення  товарного  сільськогосподарського 
виробництва, то, з огляду на приписи ст. 130 ЗК України, 
її покупцями можуть бути громадяни України, які мають 
сільськогосподарську  освіту  або  досвід  роботи  в  сіль-
ському  господарстві  чи  займаються  веденням  товарного 
сільськогосподарського  виробництва,  а  також  юридичні 
особи України, установчими документами яких передба-
чено ведення сільськогосподарського виробництва. 

Другою  особливістю,  яка  відрізняє  примусову  реалі-
зацію  земельних  ділянок  на  підставі  ст.  145  ЗК України 
від звернення стягнення на майно, яке відбувається на під-
ставі Закону про ВП, є те, що жодні виручені від продажу 
кошти не перераховують стягувачу. Всі кошти,  за винят-
ком  витрат  виконавчого  провадження  та  виконавчого 
збору, перераховують боржникові.

Третя  особливість,  котру  варто  зазначити  у  рішенні 
суду,  зумовлена  метою  примусової  реалізації  земельної 
ділянки,  а  саме  тим,  що  наслідком  такої  реалізації  має 
бути припинення права власності на неї. У цьому контек-
сті  випливає  обов’язок,  а  не  право,  стягувача  залишити 
за  собою  земельну ділянку,  якщо  її  не придбали на  тре-
тіх торгах інші особи зі сплатою боржнику її вартості за 
ціною третіх торгів. А тому передбачення в рішенні такого 
обов’язку  стягувача  відповідатиме  як  меті  примусового 
відчуження, так і положенням ст. 348 ЦК України про те, 
що якщо майно не було продане, його за рішенням суду 
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передають у власність держави з виплатою суми, встанов-
леної в рішенні. 

З  огляду  на  викладене  вище,  на  наш  погляд,  ціл-
ком  відповідатиме  чинному  законодавству  України  і  не 
викликатиме  жодних  сумнівів  щодо  правомірності  при-
мусової реалізації земельної ділянки встановлення судом 
у рішенні, що примусовий продаж цієї ділянки має відбу-
ватися відповідно до норм Закону про ВП з урахуванням 
наведених вище особливостей.

З  приводу  органів,  котрі  вправі  звертатися  в  суд  із 
вимогою про примусовий продаж земельної ділянки, то як 
зазначив Вищий  спеціалізований  суд  із  розгляду цивіль-
них  та  кримінальних  справ,  позивачем  про  примусове 
відчуження  іноземцями  чи  особами  без  громадянства 
успадкованих  земельних  ділянок  сільськогосподарського 
призначення можуть бути відповідні органи прокуратури 
в межах повноважень, визначених законодавством [13].

Не  заперечуючи  змоги  подавати  органами  прокура-
тури позови про примусовий продаж земельних ділянок, 
ми  все-таки  вважаємо, що  ці  органи  не можуть  висту-
пати  самостійними  позивачами,  а  можуть  подавати  ці 
позови  як  в  інтересах  відповідних  органів  державної 
влади,  так  і  в  інтересах  органів  місцевого  самовряду-
вання. У такому разі статусу позивача набувають вказані 
органи, а не прокуратура.

Висновку, що позивачами мають  виступати  державні 
органи та органи місцевого самоврядування, ми доходимо 
в контексті дослідження процедури примусового продажу 
земельних ділянок. З огляду на те, що в разі нереалізації 
цієї ділянки на електронних торгах, її власником стає стя-
гувач, отже, ним (позивачем) має бути орган, який може 
бути  власником  та  розпорядником  відповідної  категорії 
земель. Прокуратура таким органом від імені держави не 
виступає. Водночас  перелік  таких  органів  і  їхніх  повно-
важень визначено в ст. 122 ЗК України. 

А тому за відсутності в ст. 145 ЗК України чітко визна-
ченого  органу,  котрий  вправі  звертатися  з  позовом  про 
примусове відчуження земельної ділянки, наша авторська 
позиція полягає в тому, що у процесі визначення позива-
чів до уваги треба брати категорію земель та місцезнахо-
дження земельних ділянок, які підлягають відчуженню, а 
також те, який із передбачених у ст. 122 ЗК України орга-
нів вправі розпоряджатися вказаною земельною ділянкою, 
якщо вона не перебуває в приватній власності.

Варто  зазначити,  що  в  проекті  закону  України  «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
умов  обігу  земель  сільськогосподарського  призначення» 
деякі  зміни  щодо  покращення  процедури  примусового 
відчуження земельної ділянки пропонується внести. Вод-
ночас  вказані  зміни  не  вирішують  проблеми щодо  алго-
ритму дій,  які потрібно вчинити, якщо земельна ділянка 
не була примусово відчужена. Зокрема, весь зміст проце-
дури примусового  відчуження  земельної  ділянки пропо-
нується звести до того, що якщо ця земельна ділянка не 
була добровільно відчужена особою, яка не може мати її 
у  власності,  орган, що  здійснює  державний  контроль  за 
використанням  та  охороною  земель,  звертається до  суду 
і така ділянка за рішенням суду підлягає конфіскації шля-
хом її продажу на земельних торгах із виплатою її колиш-
ньому  власнику  ціни  ділянки  за  вирахуванням  витрат, 
пов’язаних з її продажем. 

Недосконалість конструкції ст. 145 ЗК України, окрім 
зазначених  вище проблем,  породжує  також  і  проблеми 
щодо  визначення  позовних  вимог,  котрі  мають  заявля-
тися  органами  під  час  пред’явлення  позову  про  при-
мусовий  продаж  земельної  ділянки.  Вказане  зумовлює 
те,  що  на  практиці  суди  часто  задовольняють  вимоги, 
які задоволенню не підлягають у зв’язку з неналежним 
способом захисту. Як наслідок, у разі задоволення таких 
вимог  права  колишніх  власників  земельних  ділянок 
порушуються.

Зокрема,  в  Єдиному  державному  реєстрі  судових 
рішень можна знайти рішення судів, у яких останні вирі-
шували припинити право власності іноземців на земельні 
ділянки. У цих рішеннях суди не зазначали ні спосіб при-
пинення,  ні  можливість  компенсації  за  таке  припинення 
[14−16]. 

Вказані  рішення  місцевих  судів,  на  наш  погляд, 
є суперечливими, оскільки за своїм змістом  і правовими 
наслідками  для  іноземців  це  рішення  не  про  примусове 
оплатне відчуження  земельних ділянок,  а про  їх  конфіс-
кацію, що в спірних відносинах є неприпустимим і супе-
речить ст. 41 Конституції України. 

Зокрема, аналіз положень ст. 140 та ст. 145 ЗК Укра-
їни  свідчить,  що  законодавство  пов’язує  можливість 
припинення  права  власності  іноземця  на  земельну 
ділянку  лише  з  фактом  її  продажу  в  примусовому 
порядку.  Тобто  припинення  права  власності  постає 
наслідком  рішення  суду  про  примусове  відчуження 
земельної ділянки. Отже, зазначення судами в рішенні 
про  припинення  права  власності  особи  без  вказання 
способу такого припинення суперечить не лише вимо-
гам щодо  чіткості  та  зрозумілості  рішень,  але  й  може 
бути причиною того, що в подальшому вказані рішення 
можуть бути виконані у свавільний для іноземців та осіб 
без громадянства спосіб.

Трапляються  випадки,  що  суди  ухвалюють  рішення 
про припинення права власності  іноземців на  земельну 
ділянку шляхом її відчуження на користь територіальної 
громади [17; 18]. Така позиція судів є досить сумнівною, 
оскільки  ст.  348  ЦК  України  передбачає  можливість 
передачі майна у власність держави з виплатою встанов-
леної суми, якщо воно не було продано на торгах. На наш 
погляд, відчуження земельної ділянки на користь органів 
державної влади або місцевого самоврядування з випла-
тою певної ціни, без  її продажу на електронних торгах, 
коли  інші  суб’єкти можуть  придбати  її  за  більшу  суму, 
безпосередньо порушує права іноземців та осіб без гро-
мадянства.

З  огляду  на  викладене,  можна  дійти  висновку,  що 
органи  виконавчої  влади  або  органи місцевого  самовря-
дування у разі  звернення до суду з вимогою про приму-
сове відчуження земельних ділянок від іноземців чи осіб 
без громадянства мають заявляти вимогу про припинення 
права  власності  особи  на  земельну  ділянку  шляхом  її 
продажу  на  електронних  торгах  у  порядку,  передбаче-
ному нормами Законом про ВП для звернення стягнення 
на нерухоме майно боржника,  з  урахуванням  таких осо-
бливостей:  покупцями  земельної  ділянки  можуть  висту-
пати, зокрема, особи, передбачені ст. 130 ЗК України, і не 
можуть виступати іноземці та особи без громадянства; всі 
отримані за продаж земельної ділянки кошти, за винятком 
витрат  виконавчого  провадження  та  виконавчого  збору, 
перераховують боржникові; у разі нереалізації земельної 
ділянки на третіх електронних торгах вона підлягає пере-
дачі стягувачу із сплатою останнім боржнику її вартості за 
ціною третіх торгів.

Висновки. Для  того,  щоб  права  осіб,  від  яких 
примусово  відчужують  земельні  ділянки  на  підставі 
ст. 145 ЗК України, не були порушені і ці особи не зазна-
вали  свавільного  втручання  з  боку  органів  державної 
влади чи органів місцевого самоврядування, необхідно 
внести зміни у вказану статтю, згідно з якими встано-
вити детально процедуру відчуження земельної ділянки 
та алгоритм дій, які необхідно вчинити, якщо за резуль-
татами примусових торгів земельна ділянка не буде від-
чужена.  Запропонований  нами  механізм  примусового 
відчуження земельної ділянки надає змогу правозасто-
совним органам, за умов існування недосконалої редак-
ції  ст.  145  ЗК  України,  здійснювати  таке  відчуження 
правомірно та з урахуванням приписів чинного законо-
давства України.
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ПРО ЗМІСТ ДОГОВОРУ ІНжиНІРиНГУ

aBOuT ThE CONTENT Of ThE ENgINEErINg CONTraCT

Мехеда В.Д., 
прокурор 

Кіровоградської місцевої прокуратури

У статті наголошено, що поняття якості надається й в багатьох інших нормативно-правових актах, однак вважаємо, що у договорі 
інжинірингу сторони мають дотримуватися усіх імперативно визначених стандартних вимог щодо якості надання послуг та виконання 
робіт. Якість у договорі інжинірингу є насамперед обов’язковим виконанням взятих на себе інжинірингових зобов’язань, а також дотри-
мання різних рекомендацій щодо результату виконаних робіт / надання послуг, які закладаються під час виконання досліджуваного дого-
вору. Визначено, що за договором інжинірингу виконавець, виявивши недоліки, виконав зобов’язання з моменту відправлення письмо-
вого повідомлення замовнику за адресою, вказаною у цьому ж договорі. Такі дії виконавця матимуть істотне значення, адже він виконав 
свій обов’язок своєчасно і належним чином. При цьому зауважимо, що відповідно до ст. 847 Цивільного кодексу України підрядник не 
зобов’язаний здійснювати попередження негайно після виявлення відповідних обставин, однак для того, щоб це попередження вважа-
лося своєчасним, підрядник має здійснити його хоча б до моменту початку робіт, у процесі виконання яких можуть використовуватися 
недоброякісні чи непридатні матеріали, які надав замовник. Зроблено висновок, що за договором інжинірингу до зобов’язань виконавця 
слід відносити: гарантування повноти наданої інформації, зокрема й щодо належного володіння чи експлуатації результатами робіт; під-
готовка звіту про результати виконаних робіт; правильне зберігання обладнання та його експлуатація відповідно до цілей; забезпечення 
безпеки людей, майна, навколишнього середовища; зберігання та передання інформації після виконання умов договору інжинірингу та 
інші. Підсумовуючи вищенаведене, зазначимо, що загальний успіх як для виконавця, так і для замовника у досягненні мети договору 
інжинірингу – це насамперед належне виконання його умов. З огляду на це перелік прав та обов’язків сторін може доповнюватися й 
іншими зобов’язаннями, адже з розвитком економічного складника на ринку виконання послуг / робіт зростає перелік нових, в тому числі 
й технологічних обов’язків. 

Ключові слова: договір, ризики, обов’язки, замовник, виконання робіт.

The article emphasizes that the concept of quality is also provided in many other legal acts, however, we believe that in the engineering contract, 
the parties must comply with all imperative standard requirements for the quality of services and works. Quality in an engineering contract is, first 
and foremost, a mandatory fulfillment of the undertaken engineering obligations, as well as adherence to various recommendations regarding the 
result of the work performed/the provision of services that are laid down in the performance of the contract under study. It was determined that 
under the engineering contract, the contractor, having identified the shortcomings, fulfilled the obligation from the moment of sending a written 
notice to the customer at the address specified in the same contract. Such actions of the performer will be essential as he fulfills his duty in a 
timely and proper manner. It should be noted that in accordance with Art. 847 of the Civil Code of Ukraine, the contractor is not obliged to give 
notice immediately after the identification of the relevant circumstances, but in order to be considered timely the contractor must carry it out at 
least until the beginning of the work, in the course of which poor or unsuitable materials may be used provided by the customer. It is concluded 
that under the engineering contract, the obligations of the contractor should include: guaranteeing the completeness of the information provided, 
including regarding proper possession or exploitation of the results of the works; preparation of the report on the results of the completed works 
proper storage and operation of the equipment in accordance with the purpose; ensuring the safety of people, property, the environment; storage 
and transfer of information after the fulfillment of the terms of the engineering contract and others. Summarizing the above, it should be noted 
that the overall success of both the contractor and the customer in achieving the purpose of the engineering contract is, first and foremost, the 
proper fulfillment of its conditions. In view of this, the list of rights and obligations of the parties may be supplemented by other obligations, as the 
list of new ones, including technological obligations, grows with the development of the economic component in the market of services/works.

Key words: contract, risks, obligations, customer, work execution.

Актуальність теми.  В  юридичній  літературі  зазви-
чай зазначається, що зміст договору як спільного вольо-
вого юридичного акта сторін становлять умови (пункти), 
щодо яких вони дійшли згоди, і умови, які приймаються 
ними  як  обов’язкові  внаслідок  чинного  законодавства 
(ч.  1  ст.  628 ЦК України  та  ч.  1.  ст.  180 Господарського 
кодексу України (далі – ГК України). 

Позиції вчених щодо розуміння змісту договору скла-
даються по-різному. Одні стверджують, що змістом дого-
вору є його умови [1, с. 151], а інші – що зміст будь-якого 
договору становлять його умови щодо прав та обов’язків 
сторін [2, с. 4]. 

Виклад основного матеріалу.  Співавтори  науково-
практичного  коментаря  Цивільного  кодексу  України 
зазначають, що зміст договору – це саме ті умови, на яких 
сторонами досягнена відповідна домовленість [3, с. 596]. 

Є.О. Харитонов  вкладає  у  зміст  договору  сукупність 
умов (пунктів), визначених на розсуд сторін і погоджених 
ними,  та  умов,  які  є  обов’язковими  відповідно  до  актів 
цивільного законодавства [4, с. 471]. Така думка вислов-
лювалася й у радянський період, зокрема зазначалося, що 
під змістом договору слід розуміти права і обов’язки сто-
рін [5, с. 382]. 

О.С.  Іоффе  визначав  зміст  договору  як  сукупність 
його  умов,  сформульованих  сторонами,  чи  таких,  що 
випливають із закону, на якому засноване укладення дого-

вору [6, с. 27]. Однак були й інші наукові підходи, а саме 
І.В.  Суханов  акцентував  увагу  на  тому,  що  під  змістом 
договору  слід  розуміти  сукупність  умов, що  визначають 
склад дій, належних до виконання сторонами, вимоги до 
порядку та строків їх виконання [7, с. 49]. 

На думку О.В. Дзери, зміст зобов’язання слід розкри-
вати через права та обов’язки його учасників, які визначені 
умовами договору [8, с. 29]. Своєю чергою В.В. Васильєва 
стверджує, що зміст договірного зобов’язання становить 
сукупність  кореспондуючих  прав  та  обов’язків  сторін 
[9,  с.  13].  Є.О. Харитонов, Н.А. Саніахметова  вказують, 
що зміст – це сукупність умов договору, сформованих сто-
ронами, або тих умов, що випливають із закону, у якому 
укладення договору засновано на умовах, при цьому такі 
умови  можуть  бути  суттєвими,  звичайними  та  випадко-
вими [10, с. 335–339]. 

З  наведеного  вище  можна  дійти  висновку,  що  зміст 
договору інжинірингу складають сукупність умови дого-
вору, що визначають права і обов’язки сторін. 

Договірні умови прийнято об’єднувати у певні групи, 
найбільш поширені – це істотні, звичайні, випадкові. Від-
повідно до ст. 638 ЦК України договір є укладеним, якщо 
сторони в належній формі досягли  згоди з усіх  істотних 
умов  договору.  Істотними  умовами  договору  є  умови 
про  предмет  договору,  умови,  що  визначені  законом  як 
істотні  або  є  необхідними  для  договорів  даного  виду,  
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а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із 
сторін має бути досягнуто згоди. 

Відомо,  що  істотні  умови  –  це  умови,  загальні  для 
усіх  цивільних  договорів,  серед  яких  виділяють  умови 
про  предмет  договору,  ціну,  строк  і  умови,  щодо  яких 
за  попередньою  заявою  хоча  б  однієї  зі  сторін  повинно 
бути досягнуто  згоди  [11 с.  22]. На думку В.І. Кофмана, 
до  істотних  умов  належать  умови,  закріплені  в  імпера-
тивній  нормі  закону  [12,  с.  420].  Такий  підхід  сьогодні 
є дещо обмеженим, адже за домовленістю сторони вправі 
включити у договір, зокрема й договір інжинірингу, й інші 
(додаткові) умови. 

У  юридичній  літературі  запропоновано  поділити 
істотні умови на об’єктивні, які названі в законі і за якими 
сторони мають неодмінно досягти  згоди,  та  суб’єктивні, 
які  включені  у  договір  за  пропозицією  однієї  із  сторін 
[13,  с.  5].  Вважається,  що  традиційно  слід  досягнути 
домовленості  стосовно,  принаймні,  трьох  умов:  предмет 
договору, ціна договору та строк договору [14, с. 204].

На  думку  В.В.  Луця,  виділення  умов  звичайних 
та випадкових здійснюється винятково в юридичній літе-
ратурі. Так, звичайні умови – це умови, які передбачаються 
в законі чи іншому нормативно-правовому акті та стають 
обов’язковими  для  сторін  внаслідок  самого  факту  укла-
дення  договору.  Від  істотних  звичайні  умови  відрізня-
ються тим, що вони не потребують окремого погодження, 
їх не обов’язково зазначати в тексті договору [15, с. 34]. 

Своєю  чергою  випадковими  умовами  договору  при-
йнято  вважати  такі  умови  договору,  які  погоджені  сто-
ронами  у  відступ  від  положень  диспозитивних  норм 
або  з  метою  вирішення  питань, що  взагалі  не  врегульо-
вані  законодавством.  У  нашому  випадку  це,  наприклад, 
обов’язок надати додаткову інформацію про стан робочої 
техніки або надати додаткову консультацію щодо експлуа-
тації цієї техніки тощо. 

У  юридичній  літературі  розглядають  й  інші  види 
договірних умов, зокрема, нарівні з істотними називають 
ще й «приписні» умови, це такі умови, про необхідність 
включення яких у текст договору передбачається законо-
давством,  «ініціативні»  умови,  які  не  визначені  законо-
давством, проте включення їх умов договору вирішується 
сторонами, та «відсилочні», які передбачають, що у відпо-
відному питанні  сторони  керуються  зазначеними норма-
тивними актами [7, с. 50–51]. 

М.І.  Брагинський,  В.В.  Вітрянський  під  істотними 
умовами  договору  розумують  ті  умови,  які  необхідні 
та  достатні  для  того,  щоб  договір  вважався  укладеним 
і  цим  самим  здатним  породжувати  права  та  обов’язки 
у  його  сторін  [16,  с.  295–296].  У  юридичній  літературі 
є  думка, що  істотні  умови – це умови,  загальні  для усіх 
цивільних  договорів,  серед  яких  виділяють  умови  про 
предмет договору, ціну, строк і умови, щодо яких за попе-
редньою  заявою  хоча  б  однієї  зі  сторін  повинно  бути 
досягнуто згоди [17, с. 22]. 

З  огляду  на  наведене  вважаємо,  що  для  виникнення 
та  трансформації  інжинірингових  договірних  зобов’язань 
мають значення усі умови договору, про які сторони дійшли 
згоди. При цьому, солідаризуючись із співавторами науково-
практичного  коментаря  ЦК України,  зазначимо,  що  виок-
ремлення істотних, звичайних і випадкових умов у договорі 
інжинірингу є важливим з огляду на визнання чи невизнання 
договору укладеним, адже у разі відсутності в ньому хоча б 
однієї з  істотних умов такий договір вважається неукладе-
ним, тоді як відсутність у договорі будь-яких інших умов до 
такого наслідку не призводить [18, с. 688].

Таким чином, враховуючи те, що ч. 1 ст. 628 ЦК Укра-
їни  встановлено,  що  зміст  договору  становлять  умови 
(пункти),  визначені  на  розсуд  сторін  і  погодженні  ними, 
та умови, які є обов’язковими відповідно до актів цивіль-
ного  законодавства,  доходимо  висновку,  що  у  договорі 
інжинірингу  такі  умови,  як  істотні,  звичайні,  випадкові, 

ініціативні,  приписні  чи  відсилочні,  зокрема  після  укла-
дення цього договору, є однаково обов’язковими для сто-
рін. Отже, у разі недотримання хоча б однієї з умов можна 
стверджувати  про  неналежне  виконання  договірних 
зобов’язань за договором інжинірингу, що тягне за собою 
відповідно  правові  наслідки,  серед  яких  й  розірвання 
договору тощо. 

Отже,  визначальною  умовою  договору  інжинірингу 
є предмет договору  (ст. 638 ЦК України, ч. 3  ст. 180 ГК 
України).  Враховуючи  його  змішаний  аспект,  вважаємо, 
що у договорі інжинірингу предметом є дії послугонада-
вача  із  надання  послуг,  зокрема,  з  економічними  склад-
никами  підготовки  та  забезпечення  процесу  виробни-
цтва і реалізації відповідного продукту, з обслуговування 
та експлуатації різних об’єктів, а також результати таких 
дій.  Маємо  на  увазі  як  послуги,  так  і  матеріалізований 
результат таких дій.

Окрім  наведеного,  якщо  проаналізувати  загальні 
положення  про  договір  у  ЦК  України,  то  зрозумілим 
стаєте  те,  що  нормами  визначаються  права  і  обов’язки 
сторін,  оскільки,  як  вірно  зазначає  А.Б.  Гриняк,  з  укла-
денням договору, в  тому числі  і договору підряду, права 
і  обов’язки  сторін  виникають  у  кожної  зі  сторін  і  лише 
завдяки  їм  забезпечується  досягнення  мети,  задля  якої 
укладався договір [19, с. 154]. 

У  літературі,  зокрема  в  цивільно-правовій,  визна-
чення  змісту  цивільних  правовідносин  як  різновиду 
правових  відносин  належить  до  найбільш  дискусійних 
питань.  Вважається,  що  зміст  цивільних  правовідносин 
включає  суб’єктивні  права  і  обов’язки  сторін,  визначе-
них договором, що іменуються в теорії цивільного права 
як суб’єктивні [20, с. 89–93]. Схожої думки дотримується 
і В.Г. Олюха. Автор  зазначає, що  зміст договору як пра-
вової  категорії  складають  як  умови,  погоджені  сторо-
нами,  так  і  ті,  що  визначаються  ними  як  обов’язкові  за 
чинним  законодавством  і  встановлюють  взаємні  права 
і обов’язки сторін [21, с. 5]. В.В. Андрейцев, визначаючи 
зміст правовідносин з виконання науково-дослідних робіт 
з  точки  зору  прав  і  обов’язків  замовників  і  виконавців, 
вказує  на  те,  що  визнання  змістом  лише  суб’єктивних 
прав  і  обов’язків  сторін  є  дещо  нелогічним,  оскільки 
питання  юридичної  відповідальності  залишаються  поза 
межами  договірних  правовідносин  [22,  с.  170].  Підтри-
муючи погляди Д.В. Бобрової [23, с. 59], автор розглядає 
зміст правовідносин з виконання науково-дослідних робіт 
з точки зору прав і обов’язків замовників і виконавців, що 
визначаються договором та випливають із вимог чинного 
законодавства  у  цій  сфері,  а  також  визначає  при  цьому 
особливості  реалізації  юридичної  відповідальності  сто-
рін, встановленої відповідним договором у цій сфері, що 
реалізується  вже  на  забезпечувальному  рівні  зазначених 
правовідносин  [22,  с.  171].  Є.О. Харитонов, Н.Ю.  Голу-
бєва стверджують, що зміст договору підряду становлять 
взаємні зобов’язання сторін щодо виконання певного виду 
робіт та розрахунків за їх виконання [24, с. 344]. 

Таким  чином,  з  вищенаведеного  доходимо  висно-
вку, що найбільш правильним є розуміння того, що зміст 
зобов’язання  слід  розкривати  через  права  та  обов’язки 
його учасників, визначені умовами договору. З огляду на 
це вважаємо, що зміст договору  інжинірингу становлять 
права та кореспондуючі обов’язки сторін. 

На  думку  А.Б.  Гриняка,  зміст  договору  підряду 
регулюється  шляхом  закріплення  в  тексті  ЦК  України 
обов’язків сторін, які можуть належати тільки одній зі сто-
рін, з огляду на пряму вказівку закону, або покладатися на 
конкретну  сторону  в  результаті  досягнення  домовленос-
тей про це учасниками договору [19, с. 154]. 

Як  відомо,  більшість  цивільно-правових  норм,  які 
визначають умови договорів, мають диспозитивний харак-
тер, а це свідчить про те, що сторони мають право відсту-
пити від положень закону і врегулювати свої відносини на 
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власний  розсуд.  Зокрема,  слід  відзначити, що  умови,  на 
яких укладаються договори загалом, а також умови дого-
вору  інжинірингу зокрема, мають велике практичне  зна-
чення, оскільки саме від них залежать особливості дого-
вірних прав і обов’язків сторін договору, а також належне 
виконання зобов’язань. 

Відповідно  до  ч.  1  ст.  509  ЦК  України,  А.Б.  Гриняк 
виділив обов’язки сторін договору підряду та класифіку-
вав  їх,  враховуючи  зміст  цивільно-правових  зобов’язань 
та спосіб їх вираження, таким чином: 1) обов’язки щодо 
здійснення певних дій (обов’язок виконати певну роботу, 
прийняти, оплатити її тощо); 2) обов’язки щодо утримання 
від  вчинення  певних  дій  (замовник  не  вправі  заперечу-
вати або ж створювати якісь перешкоди у разі залучення 
до  виконання  робіт  підрядником  інших  осіб  (субпідряд-
ників),  якщо  інше  не  передбачено  їх  домовленістю);  
3) обов’язки, прямо передбачені законом (обов’язок вико-
нати певну роботу,  зберігати надані матеріали  та майно, 
передати  інформацію,  прийняти  та  оплатити  роботу 
тощо); 4) обов’язки, визначені шляхом погодження умов 
договору  (погодження  обов’язків  із  надання  матеріалу, 
залучення  чи  незалучення  інших  осіб  (субпідрядників), 
погодження ціни роботи та способів її визначення тощо); 
5) обов’язки, визначені шляхом вказівки на кореспондуючі 
їм права контрагента (невиконання замовником обов’язку 
замінити  недоброякісний  або  непридатний  матеріал 
кореспондує праву підрядника відмовитись від договору 
підряду та праву на відшкодування збитків) [19, с. 155].

Зважаючи  на  те,  що  у  законодавстві,  зокрема  у  ЦК 
України,  у  договорах  про  виконання  робіт  законодавець 
більше  звертає  увагу  на  обов’язки  підрядника,  ніж  на 
його права, чітке дотримання підрядником взятих на себе 
зобов’язань сприяє не лише належному виконанню робіт, 
а й безпеці виробництва та подальшому безпечному вико-
ристанню результату загалом [19, с. 155]. 

Таким чином, підтримуючи погляди К.Н. Анненкова, 
який звертав увагу на те, що для визначення змісту дого-
вору підряду слід окремо виділяти обов’язки сторін дого-
вору,  а  також  їх права  [25,  с.  232–235],  у договорі  інжи-
нірингу проведемо насамперед аналіз прав та обов’язків 
замовника,  а  потім  аналіз  прав  та  обов’язків  виконавця 
щодо  здійснення  ним  певних  дій  на  виконання  робіт 
та надання послуг, які передбаченні законодавцем, а також 
і тих, які не визначені законом, проте можуть за погоджен-
ням сторін визначатись у договорі. 

Про  співвіднесення  прав  і  обов’язків  контраген-
тів  у  договорі  інжинірингу  можна  стверджувати  лише 
з  огляду  на  його  синалагматичність  (взаємність).  Відпо-
відно,  зрозумілим  є  те,  що  замовник  за  досліджуваним 
договором  зобов’язаний  виконати  зустрічні  обов’язки 
виконавця.  При  цьому  замовник  безпосередньо  жодним 
чином  не  може  впливати  на  результат  договору  інжині-
рингу, адже спрямовує діяльність виконавця на отримання 
бажаного максимального результату, який би задовольняв 
отримання мети за договором. 

Моделюючи підрядні договори,  законодавець закцен-
тував  увагу  на  тому,  що  ініціатива  укладення  договору 
підряду завжди походить від  замовника. У групі догово-
рів про надання послуг такий же підхід, адже виконавець 
завжди надає послуги з огляду на замовлення контрагента. 
Саме завдання або бажання замовника, яке в подальшому 
слугує метою договору, є ініціативою для укладення дого-
вору, зокрема й договору інжинірингу. 

За  загальним  правилом  підрядних  договорів,  у  замов-
ника  є  обов’язок  прийняти  та  оплатити  виконану  роботу. 
Обов’язок  щодо  оплати  отриманого  результату  існує 
й у договорах про надання послуг. Відповідно, у договорі 
інжинірингу, зважаючи на його змішаний предмет, обов’язок 
прийняти та оплатити отримані послуги, а також отриманий 
матеріалізований  результат,  випливає  із  кореспондуючого 
обов’язку підрядника виконати / надати роботи / послуги. 

Окрім  прийняти  та  оплатити  отриманий  результат 
на замовника,  за правилами договорів підряду, поклада-
ється  обов’язок  оглянути  отриманий  результат. Саме  на 
цьому  етапі  виконавець  договору  інжинірингу  повинен 
виконати обов’язок щодо надання повної та достовірної 
інформації,  за  потреби,  роз’яснити  відповідну  інструк-
тивну інформацію, розтлумачити різні дані тощо, напри-
клад, у разі передання пректно-кошторисної  інформації. 
До речі,  зазначимо, що в  законодавстві щодо передання 
проектно-кошторисної  інформації  у  підрядних  догово-
рах  існують  розбіжності.  Так,  за ЦК України  обов’язок 
щодо  передання  підряднику  затвердженої  проектно-
кошторисної  документації  покладається  на  замовника, 
якщо  він  у  договірному  порядку  не  закріплений  за  під-
рядником (ч. 1 ст. 875 ЦК України). Своєю чергою за ГК 
України  такий  обов’язок  покладено  лише  на  замовника 
(ч.  1  ст.  318 ГК України). На нашу думку,  за договором 
інжинірингу  доцільно  використовувати  диспозитивний 
підхід  щодо  надання  пректно-кошторисної  документа-
ції, тобто за погодженням сторін її може бути надано як 
замовником,  так  і  виконавцем.  Однак  звертаємо  увагу, 
що саме виконавець договору інжинірингу зобов’язаний 
надавати контроль за його дотриманням.

Що ж до завдання, яке лежить на замовнику, то варто 
зазначити,  що  воно  може  бути  передбачено  й  певною 
програмою  надання  послуг  чи  виконання  робіт.  Так, 
наприклад,  за  загальним  підходом  договір  інжинірингу 
включає  в  себе  допроектні  техніко-економічні  дослі-
дження  й  обґрунтування  запланованих  капітальних 
вкладів,  проектування,  будівництво  та  введення  об’єкта 
в  експлуатацію,  з  розробкою  нових  технологічних  про-
цесів, вдосконалення наявних виробничих процесів тощо 
[26, с. 106]. Відповідно до Закону України «Про архітек-
турну діяльність» інжинірингові послуги регламентовано 
як діяльність із надання послуг інженерного та технічного 
характеру, до яких належать проведення попередніх тех-
ніко-економічних обґрунтувань  і  досліджень,  експертизи 
проекту,  розробка  програм  фінансування  будівництва, 
організація  виготовлення  проектної  документації,  про-
ведення конкурсів  і  торгів, укладання договорів підряду, 
координація  діяльності  всіх  учасників  будівництва,  а 
також  здійснення  технічного  нагляду  за  будівництвом 
об’єкта архітектури та консультації економічного, фінан-
сового або іншого характеру [27]. 

За  Законом  України  «Про  державне  регулювання 
діяльності у сфері трансферу технологій», договір  інжи-
нірингу  є  договором  «про  виконання  робіт  і  надання 
послуг,  зокрема,  складання  технічного  завдання,  прове-
дення допроектних робіт, техніко-економічних обстежень 
та інженерно-розвідувальних робіт, пов’язаних із будівни-
цтвом  виробничих,  складських  та  інших приміщень, що 
використовуються у технологічному процесі виробництва 
продукції, проведення наукових досліджень, розроблення 
проектних  пропозицій,  технічної  та  конструкторської 
документації  стосовно  технологій  та  їхніх  складників, 
надання консультацій» [28].

Враховуючи зростання кількості міжнародних догово-
рів та, відповідно, надання послуг у сфері міжнародного 
інжинірингу, слід зазначити, що міжнародна торгівля інжи-
ніринговими послугами полягає в «наданні однією сторо-
ною  іншій  на  основі  договорів  комерційних  інженерно-
розрахункових,  консультаційних,  інженерно-будівельних 
послуг щодо підготовки виробництва,  забезпечення про-
цесу  виробництва  (послуги  з  організації  процесу  вироб-
ництва,  керування  підприємством,  навчання  персоналу), 
забезпечення реалізації продукції; обслуговування будів-
ництва  й  експлуатації  промислових,  інфраструктурних, 
сільськогосподарських та інших об’єктів [29, с. 348, 381, 
156–157]. Як стверджується у навчальній літературі, усі ці 
послуги мають інтелектуальний характер і спрямовані на 
реалізацію інвестиційних проектів на всіх етапах. Надання 
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таких  послуг  міжнародним  інвесторам  потребує  знання 
міжнародної практики, порядку їх регламентації, зокрема 
й в укладенні договорів. Так, наприклад, втілення доро-
гих,  масштабних  проектів,  які  конструкційно  складні, 
потребує під час укладення договору інжинірингу узго-
дження за усіма пунктами, в тому числі й у відповідних 
установах.  Така  документація  може  бути  невіддільною 
і обов’язковою для виконання будівельних робіт. Напри-
клад,  під  час  виконання  геологічного  вивчення  надр 
та корисних копалин роботи проводяться за відповідною 
програмою робіт з геологічного вивчення надр та корис-
них  копалин.  Згідно  з  нею  сторонам  надається  право: 
а) отримувати спеціальний дозвіл на користування над-
рами; б) складати проектно-коштористну документацію 
попередньої  та  детальної  розвідки;  в)  визначати  пер-
спективи  ліцензійної  площі,  до  яких  входять  прогнозні 
ресурси корисних копалин, деталізація особливостей гео-
логічної будови, вивченням якісних і кількісних параме-
трів корисної копалини, обґрунтування підрахунку запа-
сів; г) на комплекс геологорозвідувальних робіт, зокрема, 
геологічне обслуговування бурових робіт, відбір проб із 
керну свердловин, гамма-каротаж свердловин, гідрогео-
логічні дослідження; д) лабораторні роботи, серед яких: 
проведення  фізико-механічних  досліджень,  визначення 
петрографічного  і  хімічного  складу;  лабораторні  і  тех-
нологічні  випробування: проведення фізико-механічних 
досліджень кернових проб за повною і скороченою про-
грамами, випробування сировини, петрографічні, хімічні 
і спектральні аналізи, радіаційно-гігієнічна оцінка сиро-
вини;  е)  камеральні  роботи:  складання  геологічного 
звіту,  підготовка матеріалів  і  складання ТЕО постійних 
кондицій та інші [30].

Відомо, що чинне законодавство надає суб’єктам під-
рядних правовідносин самостійно визначати обсяг робіт, 
який має бути виконано, тобто сторони договору підряду 
можуть самостійно за допомогою технічної документації 
та кошторис визначити межі своїх вимог. Отже, замовник 
має право вимагати виконання і передання йому в обумов-
лений  строк  отриманих  результатів,  а  виконавець  може 
визначити  межі  проведення  робіт,  прийняття  закінченої 
роботу та здійснення оплати за виконану роботу. 

Серед інших обов’язків замовника у договорі інжині-
рингу  слід  зазначити  про  можливий  обов’язок  видавати 
та  направляти  виконавцю  відповідні  приписи,  розпоря-
дження  та/або  повідомлення.  Так,  за  умовами  договору 
будівельного  підряду  замовник  має  надати  будівельний 
майданчик  підряднику.  Виконання  цього  обов’язку  зво-
диться до передання належної  земельної ділянки  та  від-
повідної проектно-кошторисної документації для ведення 
будівництва.  Виконавець  за  договором  інжинірингу  має 
вивчити передані йому документи і належним чином вести 
контроль за процесом виконання робіт, адже будь-які від-
хилення від юридично правильного оформлення поданих 
замовником документів може призвести до втрати матері-
альної винагороди за неналежне виконання умов договору. 

За конструкцією абз. 2 ч. 1 ст. 879 ЦК України замов-
ник  може  прийняти  на  себе  зобов’язання  із  надання 
іншого  роду  робіт.  Зокрема,  на  замовника  може  бути 
покладено  обов’язок  забезпечити  електроенергією,  без 
якої  видається  неможливим  виконати  роботи  і  таким 
чином  досягти  кінцевого  результату.  Такий  обов’язок 
передбачається і за необхідності забезпечення підрядника 
умовами для виконання робіт у капітальному будівництві 
[31, с. 93]. До наведеного зазначимо, що законом не перед-
бачається переліку дій, які можуть становити їх порядок, 
обсяг. У договорі інжинірингу конкретні умови сприяння, 
їх обсяг та порядок сторони можуть визначати на власний 
розсуд,  головне, щоб вони відповідали ліцензійним умо-
вам щодо виконання робіт.

Частиною  1  ст.  853  ЦК  України  встановлено,  що 
замовник  зобов’язаний  у  разі  виявлення  відступів  від 

умов  договору  або  інших  недоліків,  що  погіршують 
результат роботи, негайно заявити про це підряднику. Слід 
зазначити, що  недоліки  поділяють  на  приховані  та  явні, 
зокрема,  явними  вважаються  ті  недоліки,  які  замовник 
зміг виявити під час прийняття робіт. Своєю чергою при-
ховані  –  це  ті,  що  не  були  виявлені  під  час  приймання 
робіт  [32,  с.  643].  Зазвичай  усі  недоліки  оформлюються 
претензіями. Не є винятком договір інжинірингу. На нашу 
думку, у разі виявлення недоліків замовник вправі підго-
тувати  і  подати  претензію  виконавцю,  якою  зафіксувати 
факт  порушення  договірних  умов  та  неналежне  вико-
нання зобов’язань виконавця. При цьому, отримавши від 
замовника  повідомлення щодо  виявлення  явних  чи  при-
хованих недоліків, виконавець вправі перевірити повідо-
млення  замовника. У  разі  явних  розбіжностей  із  заявою 
замовника  щодо  недоліків  законодавством  передбачено 
проведення  експертизи. Відповідно  до  договору  підряду 
у  разі  призначення  експертизи  витрати  на  її  проведення 
несе  підрядник,  за  винятком  тих  умов,  коли  експертиза 
встановила відсутність порушень умов договору підряду 
або причинного зв’язку між діями підрядника та виявле-
ними недоліками в його роботі. За такою ж конструкцією 
пропонуємо  діяти  і  у  договорі  інжинірингу,  адже  у  разі 
відсутності у діях виконавця недоліків виконаної роботи 
витрати на проведення має нести замовник. 

Окрім наведених вище прав та обов’язків замовника, 
чинним законодавством передбачено норми щодо право-
вих  наслідків  у  разі,  коли  замовник  ухиляється  від  при-
йняття результатів робіт (ст. 853 ЦК України). Так, напри-
клад, за договором підряду, якщо замовник ухиляється від 
прийняття  виконаної  роботи,  підрядник має  право  після 
дворазового  попередження  продати  результат  роботи,  а 
суму виторгу, з вирахуванням усіх належних підрядникові 
платежів,  внести в депозит нотаріуса на  ім’я  замовника, 
якщо  інше  не  встановлено  договором  (ч.  5  ст.  853  ЦК 
України). У  договорі  інжинірингу  виконавець має  право 
письмово  попередити  замовника  про  виконання  своїх 
обов’язків. Однак, як і у договорі підряду на проведення 
проектних  робіт,  таке  право  виконавець  не  зможе  реалі-
зувати з огляду на те, що відносини інжинірингу містять 
інтелектуальні ознаки і зазвичай не можуть бути викорис-
тані в іншій діяльності. 

Як і в договору підряду, так і в договорі інжинірингу 
передання  результатів  робіт  та  їх  прийняття  оформлю-
ється актом приймання-передачі, який підписується обома 
сторонами.  Зазначений  документ  є  доказом  виконання 
сторонами своїх обов’язків за договором інжинірингу.

З цього приводу  є  слушною думка Н.В. Федорченко, 
яка  звертає  увагу,  що  серед  багатьох  новел,  які  введені 
з прийняттям ЦК України, що регулюють виконання дого-
вірного зобов’язання, важливими є положення ст. 545 ЦК 
України «Підтвердження виконання зобов’язання». Адже 
виконання зобов’язання є тим кінцевим результатом, якого 
бажали досягти сторони укладаючи договір, а отже, вико-
нання,  проведене  належним  чином,  припиняє  зобов’я-
зання [33, с. 229]. Погоджуючись із наведеним, зазначимо, 
що  у  договорі  інжинірингу  підтвердження  виконання 
зобов’язання насамперед буде результат діяльності вико-
навця та проведена відповідно оплата за його послуги. 

Відповідно до наведеного, на нашу думку, у договорі 
інжинірингу  обов’язок  замовника  щодо  оплати  є  одним 
із основних. За  загальним правилом розрахунків, що діє 
у загальній системі підряду, підрядник зазвичай виконує 
роботи своїм коштом, своїми силами та на свій ризик. Від-
повідно до правил, закріплених у ч. 1 ст. 854 ЦК України, 
замовник  зобов’язаний  сплатити  підряднику  зумовлену 
договором ціну та одночасно право замовника сплатити її 
лише після  остаточної  здачі  результату  виконаних  робіт. 
При  цьому  договором може  бути  встановлена  й  попере-
дня оплата  або оплата  окремих  етапів. Наведена модель 
відносин може бути передбачена і у договорі інжинірингу, 



144

№ 6 2019
♦

однак,  як  вбачається  з  практики,  виконавці  зазвичай  не 
виконують роботи із власних коштів. Однак оплата щодо 
етапів виконання робіт та надання послуг цілком реальна. 
На  практиці  застосовуються  різні  види  розрахунків,  які 
були  передбачені  умовами  договору  інжинірингу.  При 
цьому  обов’язок  оплати  за  договором  інжинірингу  слід 
відрізняти  від  плану  фінансування,  що  складається  під 
час  складних  етапів  будівництва.  На  думку  П.С.  Озе-
рова,  виконання  замовником  обов’язку  щодо  належного 
фінансування  будівництва  може  здійснюватися  шляхом:  
а) інвестування; б) відрахування власних коштів; в) пере-
рахування кредитних коштів [34, с. 111]. 

Вважаємо, що до усіх вищенаведених прав та обов’яз- 
ків  замовника  слід додати й обов’язок щодо  збереження 
інформації. Наведений обов’язок є спільним як для замов-
ника, так і для виконавця. Як слушно зазначає М.С. Біленко, 
цією законодавчою нормою встановлено локальний випа-
док  режиму  поширення  інформації,  зокрема,  заборону 
поширення  певної  інформації,  якою  володіють  та  вико-
ристовують сторони підрядних правовідносин [35, с. 145]. 
Вважаємо, що у досліджуваному нами договорі інформа-
ція про нові технічні завдання, про нові рішення, а також 
та,  яка,  на  думку  замовника,  є  комерційною  таємницею, 
підлягає забороні її поширення. 

Здійснюючи нагляд за виконанням робіт, замовник не 
повинен втручатися в діяльність виконавця, зокрема, нада-
вати йому вказівки про те, як слід організувати ту чи іншу 
роботу чи надавати ті чи інші послуги. Як слушно заува-
жила  К.Е.  Насурлаєва,  інжиніринг  є  важливим  методом 
збільшення  ефективності  вкладеного  в  об’єкт  капіталу. 
Інжинірингові послуги – це спосіб передачі нових техно-
логічних  та  інших  знань,  але ці  послуги  являють  собою 
товар,  що  відрізняється  від  технології.  Інжинірингові 
фірми в галузі управління займаються не плануванням, а 
розробкою  нових  методів  планування  виробництва  про-
дукції  на основі маркетингових досліджень  зовнішнього 
ринку, не обліком і звітністю, а саме пошуком нових під-
ходів  до обліку  і  звітності, модернізації  структур управ-
ління, контролю за якістю продукції тощо [35, с. 11]. 

Таким  чином,  саме  завдяки  своїй  універсальності 
інжинірингові послуги застосовуються під час реалізації 
проектів  найрізноманітнішого  характеру,  зокрема  буді-
вельних, науково-дослідних, виробничих тощо. 

Зважаючи на змішаний характер  інжинірингових від-
носин,  доходимо  висновку  про  те,  що  законодавцем, 
зокрема  у  договорах  про  надання  послуг  та  договорах 
підряду, виокремлено основні права та обов’язки сторін. 
Вважаємо,  що  під  час  укладення  досліджуваного  нами 
договору сторони вправі визначати й ряд інших своїх прав 
та  обов’язків,  серед  яких  і  термінова  передача  інструк-
цій,  надання  в  користування  консультанта  документації, 
спеціальних знань, приміщень, учасників і обладнання, а 
також співпраця з консультантами тощо. Адже юридична 
конструкція інжинірингового договору надає змогу забез-
печувати  самостійність  виконавця щодо  надання  послуг 
та  виконання  робіт  та  надання  замовнику  гарантії  отри-
мання бажаного результату. 

Розглянувши права і обов’язки замовника, перейдемо 
до прав і обов’язків виконавця. 

Відомо,  що  усі  інженерно-консультативні  послуги 
оформлюються  контрактом  про  надання  інженерно-кон-
сультативних послуг або договором про командирування 
спеціаліста для виконання певного роду робіт. При цьому 
таких  договорів,  які  пов’язані  з  одним  і  тим  же  проек-
том, може укладатися декілька. До обов’язків виконавця 
(консультанта) за договором інжинірингу входять: а) про-
ведення  попередніх  техніко-економічних  обґрунтувань 
і досліджень, пов’язаних з проектуванням; б) планування 
і  складання  програм фінансування;  в)  підготовка  проек-
тної документації, креслень і специфікації; г) призначення 
торгів; д) оцінка пропозицій про будівництво; е) консуль-

тування замовника по відношенню до всіх заявок на під-
рядні роботи, оферентів, цін і оцінок для здійснення робіт; 
є) контроль за будівництвом; ж) контроль за виготовлен-
ням обладнання і його підключенням; з) набір персоналу; 
к) координація інших учасників проекту тощо. 

Серед усіх важливих аспектів прав та обов’язків сторін 
є питання про інтелектуальну власність та запатентовану 
інформацію.  Вважаємо,  що  сторони  мають  домовитися 
відносно права однієї сторони використовувати розробки, 
на  які  друга  сторона дає  заявку на патент. Додатково  як 
виконавцю, так і замовнику слід погоджувати умови про 
конфіденційну інформацію та її розповсюдження. 

Серед  інших  прав  і  обов’язків  виконавця  наведемо 
обов’язок  якісного  виконання  договірних  умов  та  пра-
вильного  використання  матеріалу,  що  наданий  замовни-
ком  (ст.  840 ЦК України).  З  наведеного  аспекту  імпонує 
думка  А.Б.  Гриняка,  що  «правильність  використання» 
є оціночним поняттям і загалом тягне за собою обов’язок 
підрядника використовувати надані замовником матеріали 
та засоби за цільовим призначенням, а саме на досягнення 
того  результату  виконуваних  робіт,  який  передбачений 
договором  [37,  с.  38].  На  нашу  думку,  у  договорі  інжи-
нірингу  виконавець  зобов’язаний  оглянути  та  визначити 
придатність наданих устаткувань, матеріалів замовником 
для виконання усіх робіт з договором. У разі їх неналеж-
ного, непридатного стану чи іншого роду поломок негайно 
попередити замовника у письмовому вигляді. Зволікання 
з таким обов’язком виконавця в майбутньому може потяг-
нути  прострочення  виконання  договірних  зобов’язань 
інжинірингу,  оскільки  ремонт  чи  заміна  обладнання 
потребують певного часу. 

Серед  обов’язків  підрядника,  які  визначені  у  загаль-
них  положеннях  глави  62  ЦК  України,  є  обов’язок  під-
рядника  забезпечити  збереження  наданого  замовником 
майна (ст. 841 ЦК України). У зв’язку з виконанням дого-
вору  інжинірингу  у  володінні  виконавця  є  різні майнові 
цінності.  Саме  тому  останній  зобов’язаний  зберігати  не 
лише надані замовником матеріали та обладнання, а й усе 
інше майно, яке знаходиться у його володінні під час вико-
нання умов цього договору. При цьому зберігання такого 
майна виконавець здійснює безоплатно, якщо договором 
не передбачено інше. 

На думку М.Д. Пленюк, у підрядних договірних відно-
синах умови про  строки  (терміни)  виконання  сторонами 
своїх обов’язків за договором належать до числа важливих 
умов договору. Це зумовлюється консенсуальним характе-
ром  договорів  підряду,  оскільки  виконання  підрядником 
і замовником взятих на себе зобов’язань потребує зазви-
чай певного часу: на виконання самої роботи, здачу-при-
ймання  та  оплату  результатів  виконаної  роботи,  на  усу-
нення недоліків у роботі тощо [38, с. 102]. За нормами ГК 
України, зокрема ч. 3 ст. 180, встановлено обов’язкову вка-
зівку в господарському договорі строку його дії  (а отже, 
і строків виконання сторонами своїх обов’язків за таким 
договором). Про таку умову йдеться і в деяких підзакон-
них нормативно-правових актах, зокрема в Загальних умо-
вах укладення та виконання договорів підряду в капіталь-
ному будівництві (пункти 5, 17–18). З огляду на наведене, 
зважаючи  на  те,  що  договір  інжинірингу  належить  до 
довгострокових договірних конструкцій, доходимо висно-
вку, що усі етапи виконання договірних умов мають відо-
бражатися у певних графіках проведення робіт / надання 
послуг.  У  цих  графіках  мають  зазначатися  дати  початку 
і  закінчення усіх видів робіт,  а  також передача відповід-
ної техніки, проектної документації, фінансування послуг 
тощо.  При  цьому,  як  початковий,  так  і  кінцевий  термін 
проведення  /  надання  робіт  /  послуг  у  договорі  інжині-
рингу  має  найважливіше  значення.  Адже  відповідно  до 
ст. 849 ЦК України, якщо підрядник своєчасно не розпо-
чав  роботу  або  виконує  її  настільки  повільно, що  закін-
чення  її  у  строк  стає  неможливим,  замовник  має  право  
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відмовитись від договору підряду та вимагати відшкоду-
вання збитків. 

Визначення в досліджуваному нами договорі початку 
введення робіт є важливим й з огляду на здійснення замов-
ником контролю за ходом та якістю виконуваних виконав-
цем етапів робіт, без втручання у його діяльність. 

Серед багатьох інших обов’язків виконавця звертаємо 
увагу на обов’язок призупинити роботи у випадках нена-
лежного  виконання  замовником  своїх  зобов’язань,  що 
призводить  до  неможливості  та  ускладнення  виконання 
інжинірингових зобов’язань. 

Вважаємо, що  так  само  як  і  в  підрядних  договірних 
умовах (ч. 5 ст.  844 ЦК України), за договором інжинірингу 
виконавець  вправі  вимагати  розірвання  договору  в  разі 
відмови замовника збільшити встановлену ціну роботи за 
умови істотного зростання вартості обладнання та матері-
алів, а також послуг, що надаються третіми особами. Так 
само  й  щодо  ризику  недосягнення  бажаного  результату, 
тобто у разі, коли під час виконання договору виникають 
ситуації  неможливості  закінчення роботи,  або  знищення 
предмету, ризик недосягнення результату роботи, а отже, 
і ризик неотримання у такому випадку винагороди завжди 
існує для обох сторін, хоча законодавець прямо про нього 
й не вказує  [19,  с. 275]. До того ж недосягнення резуль-
тату роботи у договорі інжинірингу може розумітися і як 
наявність частково виконаної роботи, і як ще не розпочате 
виконання робіт чи надання консультативних послуг. 

Враховуючи  те, що  виконавець  за  умовами  договору 
інжинірингу  має  володіти  не  лише  певними  навичками, 
а й необхідним обсягом інформації для виконання тих чи 
інших робіт, зупинимося на цьому більш детально. 

Так, на думку Г.А. Осетинської,  інформація має бути 
повною, достатньою для того, щоб споживач зробив свій 
вибір [39, с. 97]. Своєю чергою Ю.В. Білоусов, О.Ю. Чер-
няк  під  необхідною  інформацією  розуміють  саме  таку 
інформацію,  яка,  відповідно  до  Закону  України  «Про 
захист  прав  споживачів»,  є  обов’язковою  [40,  с.  76].  На 
думку  О.Ю.  Поліщук,  якщо  через  будь-які  особливості 
робіт  вимагається  надання  споживачу  додаткової  інфор-
мації, поряд з обов’язковою, яка встановлена законом, то 
виконавець зобов’язаний її надати і не має права посила-
тись  у  разі  виникнення  спору  на  ту  обставину,  що  така 
інформація не вказана в загальновстановленому переліку 
обов’язкової до доведення до відома інформації [41, c. 68]. 
На нашу думку, наведений загальний підхід не може засто-
совуватися до відносин договору інжинірингу, адже у цих 
договорах  акцент  робиться  на  володіння  спеціальними 
знаннями, зокрема й інформацією. Замовник без відповід-
них знань, умінь та навичок не може скористатися такою 
інформацією, в результаті – отримати бажаний результат 
та використати його. Однак під час виконання умов дого-
вору інжинірингу замовник вправі забажати отримати від 
виконавця інформацію, відповідно до умов ч. 2 ст. 869 ЦК 
України.  Надана  виконавцем  інформація  має  бути  для 
замовника доступною та зрозумілою. 

Проте слід зазначити, що поряд із договором у наданні 
інжинірингових послуг існує більш широкий спектр доку-
ментації,  яка  потребує  знань  законодавства,  технічних 
знань і вимог, що об’єднується у конкретизованому понятті 
«контракт». «Контракт на покупку інжинірингових послуг 
включає  низку  специфічних  зобов’язань  і  умов:  перелік 
зобов’язань і робіт зі строками їх виконання; строки і гра-
фіки виконання робіт; кількість персоналу інжинірингової 
фірми, який бере участь у виконанні робіт на місці, умови 
його проживання; ступінь відповідальності сторін за пору-
шення зобов’язань; умови переуступки частини контрак-
тних послуг іншій фірмі на принципах субпідряду; оплата 
навчання персоналу» [42, с. 4].

Часові межі виконання обов’язків у договорі інжинірингу 
також  мають  бути  передбачені  серед  умов  договору.  Так, 
наприклад,  за  нормами ЦК України,  попередження  замов-

ника про ті чи інші відхилення від умов договору мають бути 
своєчасними.  Відтак,  якщо  сторони  визначили  строк  (тер-
мін), протягом якого підрядник повинен повідомити замов-
ника про передбачені у ст. 869 ЦК України обставини, то без-
перечно своєчасним вважатиметься повідомлення, зроблене 
у такий строк і за договором інжинірингу. 

З  наведеного  доходимо  висновку,  що  за  досліджува-
ним договором виконавець,  виявивши недоліки,  виконав 
зобов’язання з моменту відправлення письмового повідо-
млення замовнику за адресою, вказаною у цьому ж дого-
ворі. Такі дії виконавця матимуть істотне значення, адже 
він виконав свій обов’язок своєчасно і належним чином. 
При цьому зауважимо, що відповідно до ст. 847 ЦК Укра-
їни підрядник не зобов’язаний здійснювати попередження 
негайно після виявлення відповідних обставин, однак для 
того,  щоб  це  попередження  вважалося  своєчасним  під-
рядник  має  здійснити  його  хоча  б  до  моменту  початку 
робіт,  в  процесі  виконання  яких  можуть  використовува-
тися  недоброякісні  чи  непридатні  матеріали,  які  надав 
замовник.  Однак  наведені  положення  не  означають,  що 
виконавець  за  договором  інжинірингу  не  зобов’язаний 
попереджати  замовника  про  обставини,  адже  інформа-
ційні обов’язки, навіть відповідно до ст. 844 ЦК України, 
лежать на підряднику (у нашому випадку на виконавцеві). 
Так,  наприклад,  абз.  1  ч.  4  ст.  844 ЦК України  передба-
чено,  що  підрядник  зобов’язаний  своєчасно  попередити 
замовника про необхідність  істотного перевищення при-
близного кошторису), так і в межах конструкцій окремих 
видів договору підряду (наприклад, абз. 1 ч. 3 ст. 877 ЦК 
України,  підрядник  зобов’язаний  повідомити  замовника 
про виявлені у ході будівництва не враховані проектною 
документацією роботи). Вважаємо, що у договорі інжині-
рингу сторони вправі самостійно визначити окремі інфор-
маційні обов’язки. 

Таким чином, перелік інформації або певних обставин, 
про які сторони мають попереджати один одного, мають 
бути встановлені у договорі інжинірингу або відповідати 
положенням ст. 847 ЦК України. 

Серед інших обов’язків виконавця є й обов’язок надання 
якісних  послуг  та  якісного  виконання  робіт.  Розуміння 
«якості»  у  юридичній  літературі  зазвичай  сприймається 
через призму оціночної категорії. Так, відомо, що вперше 
на  законодавчому  рівні  поняття  «якість»  розкривалося 
у  ГОСТ  15467-79,  де  вказувалося  про  сукупність  власти-
востей продукції, що зумовлюють її здатність задовольняти 
визначені  потреби  відповідно  до  призначення.  У  ниніш-
ньому  законодавстві  поняття  «якість»  уперше  з’явилося 
у  Декреті  Кабінету  Міністрів  України  «Про  державний 
нагляд за додержанням стандартів, норм і правил і відпові-
дальність за їх порушення» від 08.04.1993 р., за яким якість 
продукції  визначалась  як  сукупність  властивостей,  які 
відображають безпеку,  новизну,  довговічність,  надійність, 
економічність, ергономічність, естетичність, екологічність 
продукції тощо, які надають їй здатність задовольняти спо-
живача відповідно до її призначення [43]. 

У  Законі  України  «Про  захист  прав  споживачів»  вiд 
12.05.1991 р. поняття «якість» розкривається як властивість 
продукції,  яка  відповідає  вимогам,  встановленим  для  цієї 
категорії продукції у нормативно-правових актах і норматив-
них документах, та умовам договору із споживачем [44]. 

Поняття якості надається й в багатьох інших нормативно-
правових актах, однак вважаємо, що у договорі інжинірингу 
сторони мають дотримуватися усіх імперативно визначених 
стандартних  вимог  щодо  якості  надання  послуг  та  вико-
нання  робіт.  Якість  у  договорі  інжинірингу  є  насамперед 
обов’язковим  виконанням  взятих  на  себе  інжинірингових 
зобов’язань, а також дотримання різних рекомендацій щодо 
результату  виконаних  робіт  /  надання  послуг,  які  заклада-
ються під час виконання досліджуваного договору. 

Висновки. Таким чином, з наведеного вище доходимо 
висновку,  що  за  договором  інжинірингу  до  зобов’язань 
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виконавця слід відносити: гарантування повноти наданої 
інформації, зокрема й щодо належного володіння чи екс-
плуатації результатами робіт; підготовка звіту про резуль-
тати  виконаних  робіт;  правильне  зберігання  обладнання 
та  його  експлуатація  відповідно  до  цілей;  забезпечення 
безпеки людей, майна, навколишнього середовища; збері-
гання та передання інформації після виконання умов дого-
вору інжинірингу та інші. 

Підсумовуючи вищенаведене, зазначимо, що загальний 
успіх як для виконавця, так і для замовника у досягненні 
мети договору інжинірингу – це насамперед належне вико-
нання його умов. З огляду на це перелік прав та обов’язків 
сторін  може  доповнюватися  й  іншими  зобов’язаннями, 
адже з розвитком економічного складника на ринку вико-
нання послуг / робіт зростає перелік нових, в тому числі 
й технологічних обов’язків. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
1. Советское гражданское право / К. Граве. Москва : Госюриздат, 1961, 486 с.
2. Красавчиков О.А. Гражданско-правовой договор: понятие, содержание и функции. Свердловск : УрГУ, 1980. С. 3–20.
3. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар (пояснення, тлумачення, рекомендації з використанням позицій вищих 

чудових інстанцій, Міністерства юстиції, науковців, фахівців). Т. 7 : Загальні положення про зобов’язання та договір / За ред. проф. 
І.В. Спасібо-Фатєєвої. Серія «Коментарі та аналітика». Харків : ФО-П Лисяк Л.С., 2012. 736 с.

4. Харитонов Є.О., Харитонова О.І. Цивільне право України : підручник. Вид. 2, перероб. і доп. Київ : Істина, 2009. 816 с.
5. Советское гражданское право / Под ред. В.Ф. Маслова и А.А. Пушкина. Київ, 1977. 462 с.
6. Иоффе О.С. Обязательственное право. Москва, 1975. 325 с.
7. Гражданское право : В 2 т. / Под ред. Е.В. Суханова. Москва, 1993. Т. 2. 428 с. 
8. Зобов’язальне право / За ред. О. В. Дзери. Київ, 1998. 912 с.
9. Васильєва В.В. Договір як підстава виникнення цивільно-правового зобов’язання : автореф. дис. на збодуття наук. ступення канд. 

юрид. наук : спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне прав; міжнародне приватне право». Київ, 2013. 20 с.
10. Цивільне право України: підручник. Є.О. Харитонов, Н.О. Саніахметова. Київ, 2003. 776 с.
11. Хозяйственный договор: Общие положения. Под ред. Н.Н. Степанова. Свердловськ, 1986. 136 с.
12. Кофман В.И. Советское гражданское право. Москва, 1968. Т. 1. 425 с.
13. Зазуляк І.І. Істотні умови договору: теоретичний аспект : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Київ, 2009. 17 с.
14. Підопригора О.А. Цивільне право : підручник для студ. юрид. вузів та ф-тів. Київ : Вентурі, 1997. 480  с.
15. Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності. Київ, 1999. 560 с.
16. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн. 1 : Общие положения. Москва, 2001. 848 с.
17. Хозяйственный договор: Общие положения / Под ред. Н.Н. Степанова. Свердловск, 1986. 136 с. 
18. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2 т. / За відповід. ред. О.В. Дзери (кер. авт. кол.), Н.С. Кузнецової, 

В.В.Луця. Київ : Юрінком Інтер, 2005. Т. ІІ. 1088 с.
19. Гриняк А.Б. Особливості правового регулювання відносин за договорами підряду: сонографія. Відп. ред. В.В. Луць. Київ :  

НДІ приватного права і підприємництва НАПрН України, 2011. 300 с.
20. Ем В.С. Гражданское правоотношение. Гражданское право. Том 1. 2-е изд. Учебник. Отв. Ред. проф. Е.А. Суханов. М., БЕК.  

2003. 544 с.
21. Олюха В.Г. Цивільно-правовий договір: поняття, функції та система : автореф. дис. на збодуття наук. ступення канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне прав; міжнародне приватне право». Київ, 2013. 20 с. 
22. Андрейцев В.В. Договірні правовідносини з виконання науково-дослідних робіт : монографія. Донецьк : Національний гірничий 

університет, 2012. 235 с. 
23. Боброва Д.В. Поняття, зміст і види цивільних правовідносин. Цивільне право. Частина перша наук. ред. О.В. Дзера. Київ, Вентурі. 

1997. 234 с.
24. Зобов’язальне право України: підручник / За ред. Є.О. Харитовона, Н.Ю. Голубєвої. Київ : Істина, 2011. 848 с. 
25. Анненков К. Система русского гражданского права. Т. 4. Санкт-Петербург, 1904. 644 с.
26. Непомнящий М.О. Перспективи застосування в Україні міжнародно визнаних форм договорів на надання інжинірингових послуг 

у будівництві. Державне управління. 2019. № 2 (66). С. 106–111.
27. Закон України «Про архітектурну діяльність». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/687-14.
28. Закон України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» від 14 вересня 2006 р. № 143-V.  

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/143-16.
29. Фінансовий інжиніринг: навчальний посібник / за ред. О.М. Сохацької. Київ : К Кондор, 2011. 660 с.
30. Наказ Держгеонадр від 09.10.2015 № 326. URL: http://geo.gov.ua/storinka/nakazy-derzhgeonadr.
31. Цибуленко З.І. Співпраця соціалістичних підприємств при виконанні господарських зобов’язань. Саратов, 1988. С. 93–94.
32. Цивільне право України: В 2-х томах.Т. 2. Підручник. За ред. д-ра юрид. наук, проф. Є.О. Харитонова ; канд. юрид. наук Н.Ю. Голу-

бєвої. Харків : ТОВ «Одіссей», 2008. С. 317–318.
33. Федорченко Н.В. Договірні зобов’язання з надання послуг: проблеми теорії і практики : монографія. Київ, 2015. 328 с.
34. Озеров П.С. Гражданско-правовое регулирование отношений строительного подряда : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03. 

Москва : РГБ, 2003. 210 с.
35. Біленко М.С. Договір будівельного підряду в цивільному праві України : монографія. Київ: НДІ приватного права і підприємництва 

імені академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України, 2014. 180 с.
36. Насурлаєва К.Е. Цивільно-правове регулювання договору інжинірингу : дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03. – цивільне право ; 

цивільний процес, сімейне право, міжнародне приватне право. Київ, 2018. 245 с.
37. Договори з виконання робіт в цивільному праві України: проблеми теорії і практики: монографія. За заг. ред. А.Б. Гриняка. Київ : 

НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України, 2015. 402 с.
38. Пленюк М.Д. Підстави виникнення зобов’язальних правовідносин у механізмі правового регулювання : монографія. Київ :  

НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України, 2016. 356 с.
39. Осетиинска Г.А. Цивільно-правовий захист прав споживачів за законодавством України : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03. Київ, 

2006. 220 с.
40. Білоусов Ю.В., Черняк О.Ю. Цивільно-правовий статус споживача: у контексті адаптації національного законодавства до законо-

давства Європейського Союзу : монографія. Київ : Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва НАПрН України, 2010. 
239 с.

41. Поліщук О.Ю. Право споживача на інформацію про продукцію та виробника (виконавця, продавця). Приватне право і підприємни-
цтво Вип. 6, 2007 р. Редкол. : Крупчан О.Д. (гол. ред.) та ін. Київ : НДІ приватного права і підприємництва АПрН України, 2007. С. 64–75.

42. Галінський О.М., Вахович І.В., Цифра Т.Ю. Міжнародна практика формування договірних відносин в будівництві. Будівельне 
виробництво. 2012. № 54. С. 3–7.

43. Декрет Кабінету Міністрів «Про державний нагляд за дотриманням стандартів, норм і правил і відповідальність за їх порушення» 
від 08.04.1993 р. № 30-93. Відомості Верховної Ради України. 1993. № 23. Ст. 247.

44. Закон України від 12 травня 1991 р. «Про захист прав споживачів». Відомості Верховної Ради України. 1991. № 30. Ст. 379.  
В редакції Закону України № 1779-VI від 17. 12. 2009 р. URL: http://www.svarta.com.ua/img/zstored/files/%D0%97%D0%90.



147

Порівняльно-аналітичне право
♦

УДК

КЛАСифІКАЦІЯ САМОКОНТРОЛьНих ПОВНОВАжЕНь СУДУ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ 
В ЦиВІЛьНОМУ ПРОЦЕСІ ЗА СУБ’ЄКТАМи Їх ІНІЦІЮВАННЯ

CLaSSIfICaTION Of SELf-CONTrOL auThOrITES Of ThE COurT Of PrIMary 
JurISdICTION IN ThE CIVIL PrOCESS By ThE SuBJECTS Of ThEIrS INITIaTION

Микуляк П.П.,
заступник Голови 

Закарпатського окружного адміністративного суду

У науковій статті автором здійснено класифікацію самоконтрольних повноважень суду першої інстанції в цивільному процесі за 
суб’єктами їх ініціювання. Відповідно до обраного критерію автор виділяє шість груп самоконтрольних повноважень суду першої інстан-
ції: 1) повноваження, які ініціюються учасниками справи та представниками; 2) повноваження, які ініціюються судом; 3) повноваження, 
які ініціюються державним або приватним виконавцем; 4) повноваження, які ініціюються свідками; 5) повноваження, які ініціюються екс-
пертами; 6) повноваження, які ініціюються особами, які не є учасниками цивільного процесу.

На підставі аналізу норм цивільного процесуального законодавства автор визначає коло самоконтрольних повноважень суду першої 
інстанції, які ініціюються учасниками справи та представниками (відвід судді, поновлення провадження у справі після її зупинення і т. д.), 
коло самоконтрольних повноважень суду першої інстанції, які ініціюються судом (поновлення розгляду справи по суті під час винесення 
рішення в нарадчій кімнаті, відновлення судового провадження тощо), коло самоконтрольних повноважень суду першої інстанції, які ініці-
юються приватним та державним виконавцем (встановлення чи зміну способу або порядку його виконання тощо), коло самоконтрольних 
повноважень суду першої інстанції, які ініціюються свідком (повторний допит свідка), коло самоконтрольних повноважень суду першої 
інстанції, які ініціюються експертом (роз’яснення судом питання, на які експерт має дати відповідь), та коло самоконтрольних повнова-
жень суду першої інстанції, які ініціюються особами, які не є учасниками цивільного процесу (скасування ухвали суду про накладення 
судового штрафу тощо).

Робиться висновок, що обсяг самоконтрольних повноважень суду першої інстанції, які ініціюються учасниками справи та представни-
ками, є найбільш обширний, проте вони разом із судом або іншими суб’єктами можуть багато самоконтрольних повноважень ініціювати 
спільно.

Ключові слова: цивільний процес, суд першої інстанції, самоконтрольні повноваження, класифікація, суб’єкти ініціювання.

In the scientific article the author systemizes the self-control authorities of the court of primary jurisdiction in the civil process by the subjects 
of theirs initiation. According to the chosen criteria the author sorts out six groups of the self-control authorities of the court of primary jurisdiction: 
1) the authorities, that are initiated by the participants and representatives; 2) the authorities, that are initiated by the court; 3) the authorities, that 
are initiated by the state enforcement officer or private executor; 4) the authorities, that are initiated by the witnesses; 5) the authorities, that are 
initiated by the experts; 6) the authorities, that are initiated by the persons, that are not the participants of the civil process.

On the basis of the analysis of the provisions of the civil procedure legislation the author specifies the range of the self-control authorities of 
the court of primary jurisdiction, that are initiated by the participants of a case and representatives (the judge rejection, the revival of proceedings 
after its stoppage and so on), the range of the self-control authorities of the court of primary jurisdiction, that are initiated by the court (the revival 
of proceedings essentially during the rendering of decision in a consultation room, renewal of proceeding etc.), the range of the self-control 
authorities of the court of primary jurisdiction, that are initiated by the state enforcement officer or private executor (the determination or change 
of method, or procedure of its execution etc.), the range of the self-control authorities of the court of primary jurisdiction, that are initiated by 
the witness (the re-examination of a witness), the range of the self-control authorities of the court of primary jurisdiction, that are initiated by the 
expert (the explanation by the court a question, that must be answered by the expert) and the range of the self-control authorities of the court of 
primary jurisdiction, that are initiated by the persons, that are not the participants of the civil process (the repeal of the court decision about the 
imposition of a court fine etc.).

It was made a conclusion, that the scope of the self-control authorities of the court of primary jurisdiction, that are initiated by the participant of 
the case and the representatives is the vastest, however, together with the court or the other subjects can initiate a lot of self-control authorities jointly.

Key words: civil process, court of primary jurisdiction, self-control authorities, classification, subject of estimation. 

Постановка проблеми. Вивчення самоконтролю суду 
першої  інстанції  за допомогою класифікації його повно-
важень упорядкує та систематизує інформацію про змогу 
суду  першої  інстанції  самостійно  піддавати  кореляції 
власні  процесуальні  дії  та  акти. Класифікація  допоможе 
встановити не тільки місце тих чи  інших самоконтроль-
них повноважень суду першої інстанції в цивільному про-
цесі,  але  й  зв’язки  між  ними,  розкриє  їхню  внутрішню 
закономірність.  Класифікація  самоконтрольних  повно-
важень суду першої інстанції в цивільному процесі дасть 
змогу виокремити факультативні ознаки функції самокон-
тролю, які будуть проявлятися під час реалізації не будь-
яких повноважень, а тільки їх групи. 

Стан опрацювання. Поділ самоконтрольних повнова-
жень суду першої інстанції в цивільному процесі на певні 
групи та їх упорядкування в цілісну систему нечасто пере-
бувало у полі  зору процесуалістів. Серед теоретиків, які 
займалися цим питанням, можна виділити двох зарубіж-
них вчених − Є.Г. Трішину та Ю.О. Зайцеву. Саме остання 
найбільше  приділила  уваги  систематизації  самокон-
трольних повноважень  суду першої  інстанції, щоправда, 
в арбітражному, а не цивільному судочинстві. Вітчизняні 

науковці  оминули  увагою  це  питання,  створивши  певну 
наукову прогалину в теорії цивільного процесу. 

Метою статті є поділ самоконтрольних повноважень 
суду першої інстанції в цивільному процесі за суб’єктами 
їх ініціювання, з огляду на положення цивільного проце-
суального законодавства України.

Виклад основного матеріалу. За  суб’єктами  ініцію-
вання самоконтрольні повноваження суду першої інстанції 
в цивільному процесі можуть бути поділені на ті, що ініці-
юються судом, виконавцем, учасниками справи, представ-
никами, свідками, експертами та особами, які не є учас-
никами цивільного процесу. Класифікацію за суб’єктами 
також виділяє Ю.О. Зайцева, але вона її обмежує виключно 
судом, виконавцями, сторонами справи та їх представни-
ками, прямо застерігаючи, що свідки та експерти не воло-
діють  змогою  ініціювати  самоконтрольні  повноваження 
суду першої інстанції [1, с. 38−39]. З останнім тверджен-
ням автор не погоджується, про що нижче будуть наведені 
аргументи.

Більшість  самоконтрольних  повноважень  суду,  які 
можуть бути  задіяні в цивільному процесі, реалізуються 
на  підставі  заяв  і  клопотань  учасників  справи.  Чинний 
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ЦПК України в низці випадків про це заявляє прямо, випи-
суючи правовий статус учасників справи під час вчинення 
тої  чи  іншої  процесуальної  дії.  Наприклад,  відвід  судді, 
поновлення  провадження  у  справі  після  її  зупинення, 
виправлення  описок  та  арифметичних  помилок  тощо. 
У деяких випадках положення ЦПК про це мовчать,  але 
це не означає, що учасник справи не має права звернути 
увагу  суду на можливість  реалізації  ним  того  чи  іншого 
самоконтрольного повноваження, коли є для цього всі під-
стави. Так, якщо під час закритого судового засідання буде 
встановлено, що інформація, для забезпечення нерозголо-
шення якої розгляд справи або вчинення окремих проце-
суальних дій відбувалися в закритому судовому засіданні, 
вже  є  публічно  доступною  або  обмеження  доступу  до 
інформації є безпідставним чи не відповідає закону, ніщо 
не забороняє учаснику справи подати до суду клопотання 
про  поновлення  розгляду  справи  у  відкритому  судо-
вому  засіданні.  Подання  цього  клопотання  забезпечить 
учаснику  справи  реалізацію  його  права,  що  закріплене 
в ст. 6 Конвенції про захист прав людини та основополож-
них свобод, − права на публічний розгляд його справи [2]. 
Отже, право учасника справи звернути увагу суду на мож-
ливість  кореляції  своєї  власної  процесуальної  поведінки 
або виданого ним судового акта виступає додатковою про-
цесуальною гарантією винесення обґрунтованого і закон-
ного  судового  рішення. Крім  того,  таке  право  учасників 
справи  безпосередньо  пов’язується  з  диспозитивною 
та змагальною природою цивільного судочинства.

Окремі вчені стверджують, що було б доречно, щоби 
правом  ініціювання  самоконтрольних  повноважень  суду 
наділялися  виключно  сторони  справи,  а  не  всі  учасники 
справи. Мотиви такого радикального твердження не наво-
дяться [1, с. 44]. На нашу думку, підстав для обмеження 
правового  статусу  учасників  справи,  які  відповідно  до 
п. 3 ч. 1 ст. 43 ЦПК мають право подавати заяви та кло-
потання  до  суду,  немає,  оскільки  саме  через  реалізацію 
такого процесуального права відбувається офіційне спіл-
кування учасника справи з судом, що її розглядає чи роз-
глянув, у тому числі й у сфері застосування самоконтроль-
них  повноважень  судом.  Правда,  деякі  самоконтрольні 
повноваження суду першої інстанції можуть бути ініційо-
вані тільки певним учасником справи. Так, заяву про пере-
гляд  заочного  рішення може подати  тільки  відповідач,  а 
заяву  про  скасування  судового  наказу  –  боржник.  Тому 
процесуальний статус не просто учасника справи, а пев-
ного учасника справи, склад яких визначено ст. 42 ЦПК, 
буде  мати  в  низці  випадків  вирішальний  вплив  на  здій-
снення  того  чи  іншого  самоконтрольного  повноваження 
суду першої інстанції в цивільному процесі.

Оскільки  судові  представники  наділяються  процесу-
альним  статусом  сторін,  третіх  осіб,  стягувача  та  борж-
ника  в  наказному  провадженні,  заявників  та  заінтересо-
ваних осіб в окремому провадженні, вони також можуть 
ініціювати  самоконтрольні  повноваження  суду  першої 
інстанції за тією процедурою, що й учасники справи.

Ініціювання  самоконтрольних  повноважень  судом 
прямо випливає із природи самоконтролю як функції суду 
першої інстанції. Самоконтроль означає самостійне вирі-
шення судом тих проблемних питань, що склалися в про-
цесі розгляду та вирішення цивільної справи. Саме тому 
коло самоконтрольних повноважень, які може ініціювати 
суд,  також  доволі  істотне.  Зокрема,  за  власною  ініціати-
вою  суд  може  припинити  врегулювання  спору  за  участі 
судді, провести повторний допит свідка, поновити розгляд 
справи по суті під час винесення рішення в нарадчій кім-
наті, винести додаткове рішення, відновити судове прова-
дження тощо. 

Разом із тим є такі самоконтрольні повноваження суду 
першої інстанції, які він не вправі застосовувати в цивіль-
ному процесі без згоди учасників справи. Зокрема, він не 
вправі  самостійно  роз’яснити  судове  рішення  без  ініці-

ювання  учасників  справи  чи  виконавця  тощо.  Існування 
таких  обмежень  для  суду  зумовлюється  різноманітними 
причинами:  в  одних  випадках  діє  принцип  диспозитив-
ності, який обмежує становлення слідчих засад у цивіль-
ному  процесі  (так,  відповідач  самостійно  вирішує, 
миритися йому із заочним рішенням чи вимагати його ска-
сування в суді, що його ухвалив); в інших випадках суд не 
бачить доцільності в реалізації самоконтрольних повнова-
жень (зокрема, своє власне рішення суддя розуміє, а тому 
не відчуває потреби у його роз’ясненні); в третіх випадках 
суд  банально  позбавлений  інформації,  яка  б  дала  змогу 
застосувати  самоконтрольні  повноваження  (наприклад, 
виключно  за  заявою фізичної  особи,  яка  була  обмежена 
в  дієздатності,  її  піклувальника,  членів  сім’ї  або  органу 
опіки та піклування суд вправі скасувати своє рішення про 
обмеження цивільної дієздатності фізичної особи та при-
йняти нове про поновлення цивільної дієздатності фізич-
ної особи) тощо. Отже, на відміну від учасників справи, 
суд не має змоги запустити механізм самоконтролю сто-
совно всіх своїх повноважень. 

Під судом, що може ініціювати самоконтрольні повно-
важення  суду,  розуміють,  як  правило,  суд,  що  розглядає 
справу, та суд, що її розглянув. Це прямо пов’язано із попе-
редньою  класифікацією  самоконтрольних  повноважень 
суду першої інстанції. Разом із тим механізм застосування 
деяких самоконтрольних повноважень суду першої інстан-
ції вказує, що суб’єктом їх ініціювання буде виступати суд 
вищестоящої  інстанції. Наприклад, якщо суддя-доповідач 
під час вивчення матеріалів  справи виявить нерозглянуті 
зауваження на правильність і повноту фіксування судового 
процесу технічними засобами, нерозглянуті письмові зау-
важення щодо повноти чи неправильності протоколу судо-
вого засідання, невирішене питання про ухвалення додат-
кового  рішення,  суд  апеляційної  інстанції  постановляє 
ухвалу  із  зазначенням строку, протягом якого суд першої 
інстанції має усунути недоліки  (ч. 3 ст. 365 ЦПК). У цій 
ситуації  суд  апеляційної  інстанції  не  вправі  самостійно 
розглянути  вказані  зауваження  чи  заяву  про  винесення 
додаткового рішення, а тому вищестоящий суд дає вказівки 
нижчестоящому  виконати  свої  повноваження.  Виходить, 
що  механізм  вертикального  судового  контролю  запускає 
механізм  горизонтального  судового  контролю.  Цю  ситу-
ацію  в жодному  разі  не  можна  порівнювати  із  випадком 
скасування  судового  рішення  вищестоящою  судовою 
інстанцією  та  направлення  цивільної  справи  на  повтор-
ний розгляд до суду першої інстанції. Повторний розгляд 
цивільної справи судом першої інстанції, після її судового 
перегляду  не  можна  розглядати  проявом  самоконтроль-
них повноважень,  оскільки недоліки роботи  суду першої 
інстанції  були  вже  визначені  вищестоящим  судом. У  той 
час як направлення нерозглянутих зауважень на протокол 
судового засідання або його технічний запис або нерозгля-
нутої заяви про винесення додаткового рішення на розгляд 
суду першої  інстанції наперед не вирішує, чи були судом 
допущені помилки, оскільки суд першої інстанції може не 
задовольнити вказані процесуальні документи.

Деякі  самоконтрольні повноваження суд  та учасники 
справи  (представники) можуть  ініціювати разом. Напри-
клад,  винесення  додаткового  рішення,  скасування  забез-
печення  позову,  виправлення  описок  та  арифметичних 
помилок  у  судовому  рішенні,  поновлення  провадження 
у  справі,  розгляд  якої  був  зупинений,  відновлення  втра-
ченого судового провадження тощо. Така ініціативність із 
боку обох суб’єктів покликана гарантувати застосування 
самоконтрольних  повноважень  судом,  якщо  для  цього 
є необхідні підстави.

Виконавці  можуть  ініціювати  самоконтрольні  повно-
важення  суду  першої  інстанції,  як  правило,  вже  після 
завершення  розгляду  цивільної  справи  та  проголо-
шення  судового  рішення.  Зокрема,  державні  та  приватні 
виконавці  можуть  ініціювати  роз’яснення  судом  свого 
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рішення,  встановлення  чи  зміну  способу  або  порядку 
його  виконання.  Наділення  виконавців  подібними  пре-
рогативами  пов’язано  із  вчиненням  процесуальних  дій 
під  час  виконавчого  провадження.  Для  того,  щоб  воно 
було проведене успішно та своєчасно, державні та при-
ватні  виконавці можуть попросити  суд реалізувати  свої 
самоконтрольні  повноваження.  Обсяг  самоконтрольних 
повноважень, які можуть бути ініційовані виконавцями, 
є  незначним  і  обмежується  виключно  останньою  ста-
дією  цивільного  процесу:  стадією  виконання  судового 
рішення в цивільній справі.

Інші  учасники  судового  процесу  зазвичай  не  вправі 
ініціювати  застосування  судом  першої  інстанції  його 
самоконтрольні  повноваження,  оскільки  їх  роль  під 
час  розгляду  цивільної  справи  є  допоміжною  і  обмеж-
ується  здійсненням ними  загалом певних  обов’язків,  які 
мають  сприяти  тому,  щоб  суд  розглянув  обґрунтовано 
і законно цивільну справу. Але чинний ЦПК України міс-
тить два випадки, коли свідок та експерт можуть ініцію-
вати суд, що розглядає цивільну справу, реалізувати свої 
самоконтрольні  повноваження.  Зокрема,  свідок  може 
попросити  суд  про  здійснення  його  повторного  допиту 
(ч. 12 ст. 230 ЦПК), а експерт має право клопотати про те, 
щоб суд роз’яснив йому питання, на які він має дати від-
повідь (ч. 4 ст. 104 ЦПК). Вочевидь, вказані випадки наці-
лені на отримання достовірної інформації з певних засобів 
доказування задля забезпечення винесення судом обґрун-
тованого  судового  рішення.  Вони  можуть  мати  місце 
тільки до винесення і проголошення судового рішення.

До суб’єктів, що можуть ініціювати здійснення судом 
першої інстанції самоконтрольних повноважень у цивіль-
ному  процесі,  також  належать  особи,  які  не  володіють 
статусом  учасника  процесу,  тобто  вони  не  належать  до 
учасників  справи,  представників  та  інших  учасників 
судового процесу. Аналіз ЦПК дає змогу зробити висно-
вок про існування принаймні двох таких випадків: ініцію-
вання судом застосування самоконтрольних повноважень 
щодо скасування ухвали суду про зустрічне забезпечення 
позову або ухвали суду про накладення судового штрафу. 
Так,  відповідно  до  ч.  4  ст.  155  ЦПК  зустрічне  забез-

печення  може  бути  скасовано  судом  у  будь-який  час  за 
вмотивованим клопотанням відповідача або іншої особи, 
права  або  охоронювані  законом  інтереси  якої  порушу-
ються  у  зв’язку  з  вжиттям  заходів  забезпечення  позову. 
Під «іншою особою» розуміється не тільки учасник про-
цесу, але й будь-яка фізична чи юридична особа, чиї права 
та інтереси були порушені в процесі застосування зустріч-
ного  забезпечення.  Наприклад,  зустрічне  забезпечення 
було дано у формі накладення арешту на майно позивача 
та  заборони його  використання  (п.  2  ч.  4  ст.  154 ЦПК), 
яке, як згодом з’ясувалося, належить йому тільки на праві 
часткової  власності.  Інший  співвласник  такого  майна 
може подати заяву про скасування ухвали про зустрічне 
забезпечення позову,  оскільки вона порушує його права 
як співвласника такого майна. 

Щодо другого випадку, коли не учасник процесу може 
ініціювати  здійснення  судом  самоконтрольних  повно-
важень,  то  ним  може  бути  фізична  чи  юридична  особа, 
від  якої  вимагали  судові  докази  для  розгляду  цивільної 
справи, але за поважних причин вона не змогла виконати 
ухвалу  суду  своєчасно,  за  що  була  піддана  покаранню 
у вигляді штрафу. Ніщо не забороняє такій особі подати 
до  суду  клопотання  про  скасування  постановленої  ним 
ухвали про стягнення штрафу, оскільки особа вже надала 
суду  докази  та  докази  поважності  причин  невиконання 
відповідної вимоги суду (ч. 6 ст. 148 ЦПК). У такому разі 
будемо мати особу, яка, не володіючи статусом учасника 
судового  процесу,  запустить  механізм  самоконтрольних 
повноважень суду першої інстанції в цивільному процесі.

Висновки. Таким  чином,  вищевказана  класифікація 
самоконтрольних  повноважень  суду  показує  існування 
надзвичайно  широкого  кола  суб’єктів,  які  можуть  вия-
вити ініціативу щодо застосування судом першої інстан-
ції своїх повноважень із кореляції власної процесуальної 
поведінки  або  виданих  судових  актів.  Наявність  такого 
числа осіб напряму пов’язана  з  великою кількістю про-
цесуальних дій,  етапів  та  стадій цивільного процесу,  де 
суд може задіяти самоконтрольні повноваження. Як було 
зазначено  в  попередньому  розділі,  ними  пронизаний 
увесь цивільний процес.
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особа, за наявності відповідного обсягу цивільної дієздатності, може самостійно діяти в цивільному обігу. Одним з основних факторів, що 
впливають на дієздатність фізичної особи, є стан її психіки.

Авторами охарактеризовано особливості судових витрат у процесі визнання особи недієздатною відповідно до чинного законодавства, 
а також досліджено законодавство та досвід минулих років, проаналізовано судову практику із зарахування витрат на і за рахунок держави.

Найбільше уваги приділялося порівняльно-правовій характеристиці норм Цивільного процесуального кодексу України із Законом Укра-
їни «Про судовий збір», але не лишилися без уваги інші нормативно-правові та підзаконні акти, а також проаналізована думка науковців.

Нині триває впровадження судової реформи, відбувається узгодження судочинства України з європейськими стандартами за загаль-
ноправовими принципами, тому в статті автори пропонують відповідні зміни до чинного законодавства, щоб узгодити їх та в майбутньому 
уникнути спірних питань на практиці під час розгляду справ. 

Стаття присвячена дослідженню дефініції «особа з інвалідністю», адже законодавством передбачено, що законні представники 
можуть звільнятися від сплати судового збору під час розгляду справ в інтересах недієздатних осіб з інвалідністю. Не залишилися і поза 
увагою питання щодо причин, порядку та критеріїв встановлення інвалідності як міри втрати здоров’я, також з’ясоване поняття та поря-
док проведення медико-соціальної експертизи, яка проводиться для осіб, що звертаються для встановлення інвалідності.

Цивільним процесуальним кодексом України передбачено, що недієздатність встановлюється судом та при цьому є вказівка на строк 
дії такого рішення і він не може перевищувати двох років, тому автори приділили увагу і розгляду проблемних питань, які стосуються 
строку дії рішення про визнання фізичної особи недієздатною.

Ключові слова: фізична особа, цивільно-процесуальне законодавство, судовий збір, недієздатність, рахунок держави.

The authors draw attention to clarifying the concept and procedure of recognition of persons incapacitated under the legislation of Ukraine, 
since a person, if there is an appropriate amount of civil capacity, can act independently in civil circulation. One of the main factors that affect the 
ability of an individual is the state of his psyche.

The authors describe the peculiarities of court costs in the recognition of a person incapacitated in accordance with the current legislation, as 
well as the legislation and experience of the past years, analyze the case law on crediting costs to and at the expense of the state.

The most attention was paid to the comparative legal characterization of the rules of the Civil Procedure Code of Ukraine with the Law of 
Ukraine “On Judicial Fee”, but other regulatory and legal acts, as well as the opinion of scientists, were not ignored.

Currently, judicial reform continues to be implemented, Ukraine’s judiciary is being brought to European standards in line with general 
legal principles, so the authors propose appropriate changes to the current legislation to bring them into line with each other and to avoid any 
controversial issues in the future. may occur in practice when dealing with cases. The article is devoted to the study of the definition of “person 
with disability”, the procedure and criteria for establishing disability as a measure of health loss, as well as the concept and procedure for 
conducting medical and social examination.

The article focuses on exploring the definition of “person with disability” because the law provides that legal representatives may be exempted 
from paying court fees when dealing with cases of incapacitated persons with disabilities. The questions about the causes, procedure and criteria 
for establishing disability as a measure of health loss were also left unclear, as well as the concept and procedure of conducting medical and 
social examination conducted by persons applying for disability.

The Code of Civil Procedure of Ukraine stipulates that incapacity is established by a court and is an indication of the validity of such a decision 
and it cannot exceed two years. 

Key words: natural person, civil procedure law, court fee, incapacity, state account.

Постановка проблеми. Особа,  за  наявності  відпо-
відного  обсягу  цивільної  дієздатності,  може  самостійно 
діяти  в  цивільному  обігу.  Цивільна  дієздатність  передба-
чає  здатність фізичної  особи  розуміти  значення  своїх  дій 
та  здатність  керувати  ними. Одним  з  основних факторів, 
що  впливають  на  дієздатність  фізичної  особи,  є  стан  її 
психіки. У житті складаються різні ситуації, буває так, що 
люди можуть страждати на різні психічні захворювання, а 
потреба в захисті їхніх особистих немайнових та майнових 
прав виникає, тому може стати необхідним визнання таких 
осіб  у  судовому  порядку  недієздатними  і  призначення  їм 
законного  представника,  а  саме  опікуна,  який  в  майбут-
ньому буде діяти в  інтересах недієздатної особи  і під час 
звернення до суду за захистом порушених чи оспорюваних 
прав буде сплачувати судовий збір за розгляд справи.

Метою статті  є  здійснення  порівняльно-правового 
аналізу та характеристики судових витрат у процесі визна-
ння особи недієздатною за українським законодавством.

Стан опрацювання. Дослідженням питань визнання 
фізичної особи недієздатною займалися такі науковці, як 
С.О. Короєд, О.В. Дзера, Р.А. Майданик, О.В. Михальнюк, 
Н.С. Кузнєцова та інші. 

Виклад основного матеріалу. Фізична  особа  може 
бути  визнана  недієздатною  у  передбачених  законом 
випадках, а саме: відповідно до ст. 39 Цивільного кодексу 
України  такі  заходи  застосовуються  у  зв’язку  з  тим, що 
вона  внаслідок  хронічного,  стійкого  психічного  розладу 
не здатна усвідомлювати значення своїх дій та (або) керу-
вати ними [1]. 

Фізична  особа  визнається  недієздатною  виключно 
судом  у  порядку,  передбаченому  ст.ст.  295–300  Цивіль-
ного процесуального кодексу України [2; 3, с. 273].

Окремі  узагальнення  та  роз’яснення  щодо  застосу-
вання  норм  законодавства  про  визнання  фізичної  особи 
недієздатною містяться також у Постанові Пленуму Вер-
ховного суду України «Про судову практику в справах про 
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визнання громадянина обмежено дієздатним чи недієздат-
ним» від 28 березня 1972 р. [4].

Нас  найбільше  цікавить  характеристика  положень 
ч. 2 ст. 299 Цивільного процесуального кодексу України, 
в якій зазначається, що судові витрати, пов’язані з прова-
дженням справи про визнання фізичної особи недієздат-
ною, відносяться на рахунок держави [2]. 

Закон  України  «Про  судовий  збір»  [5]  визначає  пра-
вові засади справляння судового збору, платників, об’єкти 
та розміри ставок судового збору, порядок сплати, звіль-
нення від сплати та повернення судового збору. Тобто під 
час  розгляду  судом  справ  про  визнання  фізичної  особи 
недієздатною питання сплати судового збору врегульову-
ється нормами вищевказаного Закону.

Одразу виникає питання:  чому в ч.  2  ст.  299 в нормі 
вказується, що судові витрати відносяться на рахунок дер-
жави? У процесі  судового розгляду справ окремого про-
вадження та і  загалом інших видів провадження витрати 
зараховуються  не  до  державного  бюджету?  За  положен-
нями ч.  1  ст.  9 Закону України «Про судовий  збір»,  збір 
сплачується  за  місцем  розгляду  справи  та  зараховується 
до спеціального фонду Державного бюджету України.

Тобто  в  усіх  видах  провадження  будь-який  судовий 
збір під час судового розгляду справ перераховується до 
державного бюджету або, як зазначено в Цивільному про-
цесуальному кодексі України, «на рахунок держави».

Мабуть, для з’ясування вказівки на положення в частині 
статті  «на  рахунок  держави»  необхідно  дослідити  та  про-
аналізувати положення Цивільного процесуального  кодексу 
1963 р., який втратив чинність. У ньому в ч. 2 ст. 259 вказува-
лося, що судові витрати по провадженню справи про визнання 
громадянина недієздатним відносяться за рахунок держави. 
Виходить, що до 18 березня 2004 р. з прийняттям Цивільного 
процесуального кодексу України всі витрати щодо розгляду 
справ про визнання особи недієздатною покладалися на дер-
жаву. Держава, свого роду, компенсувала всі витрати за роз-
гляд такого роду справ. Таким чином, зі вступом в дію Цивіль-
ного процесуального кодексу України від 18 березня 2004 р. 
відбулася заміна словосполучень від «за рахунок держави» до 
«на рахунок держави», що мала би потягнути за собою певні 
процесуальні наслідки. На той час діяла попередня редакція 
Декрету Кабінету Міністрів України  «Про державне мито» 
від 21 січня 1993 р. [6], яка передбачала плату із заяв (скарг) 
у справах окремого провадження у розмірі 0,5 неоподаткову-
ваних мінімумів доходів громадян (п. е ч. 1 ст. 3).

Далі  за  хронологією  був  прийнятий  Закону  України 
«Про  судовий  збір»  від  8  липня  2011  р.,  прийняття  якого 
передбачало скасування оплати державного мита по судових 
справах, що розглядаються авторами в статті і до 22 травня 
2015 р. (поки не виключили п. 9 ч. 2 ст. 3 Закону України 
«Про судовий збір»), судовий збір не справлявся за подання 
заяви про визнання фізичної особи недієздатною.

Таким чином, судові витрати, пов’язані  з проваджен-
ням  справи  про  визнання  фізичної  особи  недієздатною, 
періодично  зараховувалися  то  на  рахунок  держави,  то 
навпаки, здійснювалися за рахунок держави.

На  нашу  думку,  враховуючи  положення  нинішнього 
чинного  цивільно-процесуального  законодавства,  все  ж 
таки  положення  ч.  2  ст.  299 Цивільного  процесуального 
кодексу  України  варто  було  би  викласти  у  відповідній 
редакції,  як  наприклад,  те, що  судові  витрати,  пов’язані 
з провадженням справи про визнання фізичної особи неді-
єздатною, стягуються в порядку, встановленому Законом.

Хотілося  б  звернути  увагу  на  Науково-практичний 
коментар  Цивільного  процесуального  кодексу  України 
за загальною редакцією С.О. Короєда 2016 р.  [7, с. 210]. 
Коментуючи  ст.  240 Цивільного процесуального  кодексу 
України, автори вказують: «Відповідно до Порядку сплати 
Витрат  на  інформаційно-технічне  забезпечення  розгляду 
справи, за подачу заяви, яка розглядається в порядку окре-
мого  провадження,  заявник  повинен  сплатити  витрати 

в  розмірі  30  гривень.  Судовий  збір  сплачується  у  роз-
мірі 0,1 розміру мінімальної заробітної плати. Визначені 
витрати покладаються на державу, яка в подальшому пови-
нна  відшкодувати  їх  заявнику. Однак  у  разі,  коли  судом 
буде встановлено, що, подаючи заяву, заявник діяв із недо-
бросовісних мотивів та без достатніх на це підстав».

Надаючи коментар вищевказаної статті у 2016 р. автори 
здійснили посилання на Порядок сплати витрат на  інфор-
маційно-технічне забезпечення розгляду справи, при цьому 
не звернувши увагу, що цей нормативно-правовий акт втра-
тив чинність ще у 2011 р. З другого речення випливає, що 
витрати покладаються на державу,  які ще  і  в подальшому 
вона  має  відшкодувати  їх  заявнику.  Недоречно  було  би 
вказати, що  згідно  з  нормами Цивільного  процесуального 
кодексу України витрати, пов’язані з провадженням справи 
про визнання фізичної особи недієздатною, відносяться на 
рахунок  держави,  але  відповідно  до  норм  чинного  спеці-
ального законодавства (Закон України «Про судовий збір») 
в подальшому вона (держава) має відшкодувати їх заявни-
кові. Третє речення можна вважати таким, яке не доведене 
до  логічного  кінця,  має  незавершену  думку.  Тільки  добре 
орієнтуючись у матеріалі, можна зрозуміти, що автори мали 
на увазі посилання на ч. 3 ст. 299 Цивільного процесуаль-
ного  кодексу України,  в  якій  вказано:  «Суд,  установивши, 
що  заявник  діяв  недобросовісно  без  достатньої  для  цього 
підстави, стягує із заявника всі судові витрати».

Проаналізувавши  вибірково  рішення  судів  у  справах 
про  визнання фізичної  особи недієздатною  з Єдиного реє-
стру судових рішень у період з 2004 р. по 2011 р. (до при-
йняття Закону України «Про судовий збір») та й взагалі до 
2018 р. не містять інформації щодо зарахування витрат або 
«за» або «на» користь держави. Тільки в деяких рішеннях за 
2019 р. можна знайти в резолютивній частині вказівку на те, 
що «судові  витрати віднести на рахунок держави»  (напри-
клад, Рішення Святошинського районного суду м. Києва ун. 
№ 759/11595/19, пр. № 2-о/759/482/19 від 24 липня 2019 р.).

Ще у процесі написання статті нам хотілося би звер-
нути  увагу  на  положення  ст.  5  Закону  [5]  «Пільги щодо 
сплати судового збору», а саме на п. 9 ч. 1, в якому зазна-
чається,  що  законні  представники  недієздатних  осіб 
з інвалідністю звільняються від сплати судового збору під 
час розгляду справи в усіх судових інстанціях. 

Так,  дійсно,  ч.  1  ст.  60  Цивільного  кодексу  України 
[1]  твердить:  «Суд  встановлює  опіку  над фізичною  осо-
бою у разі визнання її недієздатною і призначає опікуна за 
поданням органу опіки та піклування», а ч. 1 ст. 300 Цивіль-
ного процесуального кодексу України [2] вказує, що суд, 
ухвалюючи рішення про визнання фізичної особи недієз-
датною, встановлює над нею опіку  і за поданням органу 
опіки та піклування призначає опікуна.

Згідно з ч. 2 ст. 242 Цивільного кодексу України опікун 
є законним представником фізичної особи, визнаної неді-
єздатною [1].

Але  досить  цікавим  є  положення  законодавця  щодо 
словосполучення  «недієздатних  осіб  з  інвалідністю». 
З положень Закону [5] випливає, що законні представники 
можуть звільнятися від сплати судового збору під час роз-
гляду справ в інтересах недієздатних осіб з інвалідністю. 

Відповідно до ч. 1 ст. 2 Закону України «Про основи 
соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» [8] 
особою з інвалідністю є особа зі стійким розладом функ-
цій організму, що під час взаємодії із зовнішнім середови-
щем може призводити до  обмеження  її життєдіяльності, 
внаслідок  чого  держава  зобов’язана  створити  умови 
для  реалізації  нею  прав  нарівні  з  іншими  громадянами 
та забезпечити її соціальний захист.

Ст.  3  передбачає,  що  інвалідність  як  міра  втрати 
здоров’я  визначається  шляхом  експертного  обстеження 
в  органах  медико-соціальної  експертизи  центрального 
органу виконавчої влади, що забезпечує формування дер-
жавної політики у сфері охорони здоров’я.
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Відповідно до п. 1 ч. 3 Положення про медико-соціальну 
експертизу  [9]  медико-соціальна  експертиза  проводиться 
особам, що  звертаються  для  встановлення  інвалідності,  за 
направленням лікувально-профілактичного закладу охорони 
здоров’я після проведення діагностичних, лікувальних і реа-
білітаційних  заходів  за  наявності  відомостей,  що  підтвер-
джують  стійке  порушення  функцій  організму,  зумовлених 
захворюваннями, наслідками травм чи вродженими вадами, 
які спричиняють обмеження життєдіяльності.

Відповідно до Інструкції про встановлення груп інва-
лідності  [10]  медико-соціальну  експертизу  проводять 
фахівці медико-соціальних експертних комісій. Причини 
та  критерії  встановлення  інвалідності  визначені  в Поло-
женні про порядок, умови та критерії встановлення інва-
лідності,  затвердженого  постановою  Кабінету  Міністрів 
України від 3 грудня 2009 р. [11].

Як зазначалось на початку, недієздатною є особа, яка 
внаслідок  хронічного,  стійкого  психічного  розладу  не 
здатна усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати 
ними.  Відповідно  до  Інструкції  про  встановлення  груп 
інвалідності [9] до переліку захворювань, дефектів, необо-
ротних морфологічних станів, порушень функцій органів 
та систем організму,  за яких група  інвалідності встанов-
люється без строку переогляду, зараховують психічні роз-
лади зі стійкими, значно вираженими психопатологічними 
синдромами  (деменція;  олігофренія:  ідіотія,  імбециль-
ність;  слабоумство  внаслідок  шизофренії  та  епілепсії) 
(п. 3.1.3 Інструкції). Тобто випливає, що всі недієздатні – 
інваліди, але не всі інваліди є недієздатними особами, як 
відмінність  недієздатність  встановлюється  в  судовому 
порядку, а інвалідність надається фахівцями МСЕК. 

З  вищевикладеного  випливає  такий  розвиток  подій: 
1)  заінтересована  особа  звертається  до  суду  про  визна-
ння фізичної особи-інваліда недієздатним, за що сплачує 
судовий збір відповідно до Закону України «Про судовий 
збір» 0,2 розміру прожиткового мінімуму для працездат-
них осіб; 2) спочатку в судовому порядку визнає фізичну 
особу недієздатною, при цьому сплачує судовий збір, далі 
проходить  процедуру  отримання  та  встановлення  групи 
інвалідності без строку переогляду, а потім вже в майбут-
ньому опікун матиме підстави для звільнення від сплати 
судового збору. Тобто виходить, що у всіх випадках буде 
сплачуватися судовий збір за розгляд справи про визнання 
особи недієздатною і тільки вже, коли особа буде визнана 
недієздатною і встановлена група  інвалідності, як вказує 
законодавець,  «недієздатні  особи  з  інвалідністю»  мати-
муть змогу звільнятися від сплати судового збору під час 
розгляду справи в усіх судових інстанціях.

Розглядаючи  це  питання,  хотілося  б  охарактеризувати 
ч.ч. 6, 7 ст. 300 Цивільного процесуального кодексу України 
[2], де вказано, що строк дії рішення про визнання фізичної 
особи недієздатною визначається судом, але не може переви-
щувати двох років. Клопотання про продовження строку дії 

рішення про визнання фізичної особи недієздатною має право 
подати опікун, представник органу опіки та піклування не піз-
ніше ніж за п’ятнадцять днів до закінчення строку, визначе-
ного у два роки. Тоді виходить таке: 1) якщо особа в судовому 
порядку визнана недієздатною, то опікун кожні два роки звер-
тається до суду і сплачує судовий збір; 2) якщо недієздатна 
особа визнана пожиттєво  інвалідом, опікун чи представник 
органу опіки та піклування звільняється від сплати судового 
збору  (відповідно  до  Закону  України  «Про  судовий  збір»). 
І  відразу ж  виникають  питання:  1)  навіщо  опікунові  кожні 
два  роки  звертатися  до  суду?  Яка  мета  такого  звернення? 
Проаналізувавши  відповідні  нормативно-правові  акти,  ми 
з’ясували випадки, за яких особа встановлюється інвалідом 
безстроково, і дійшли висновку, що всі недієздатні – інваліди; 
2) якщо недієздатна особа не має статусу інваліда, який сенс 
звертатися до суду представнику органу опіки та піклування 
і чи захоче він сплачувати судовий збір? Виходить, що в тому 
має бути якась користь для законного представника.

Не можна не звернути і увагу на ч. 3 ст. 299 Цивільного 
процесуального кодексу України [2]: «Суд, установивши, 
що заявник діяв недобросовісно без достатньої для цього 
підстави,  стягує  із  заявника всі  судові  витрати».  З поло-
жень  вище  проаналізованих  нормативно-правових  актів 
випливає, що  заявник,  який  вперше  звертається  до  суду 
про  розгляд  справи  про  визнання  особи  недієздатною, 
сплачує судовий збір,  а якщо фізичній особі попередньо 
встановлено інвалідність, заявник звільняється від сплати 
судового  збору під  час  розгляду  справи. Тому, можливо, 
необхідно  було  б  законодавцю  звернути  увагу  на  поло-
ження цієї частини і зазначити настання будь-якого виду чи 
міри відповідальності (як варіант, всі судові витрати в разі 
недобросовісності дій заявника стягуються в подвійному 
розмірі чи викласти дещо інакше частину норми). Якщо ж 
застосовувати вказану частину до обмежено дієздатних, то 
їх піклувальник  у будь-якому разі сплачує судовий збір.

Висновки. Нездатність фізичної  особи розуміти  зна-
чення своїх дій або нездатність керувати ними може бути 
правовою підставою для визнання її недієздатною. Визна-
ння  фізичної  особи  недієздатною  є  способом  охорони 
та захисту прав суб’єктів цивільних правовідносин. 

Нині  значно  підвищується  необхідність  наукових 
досліджень  проблем  цивільного  процесуального  судо-
чинства, зокрема, питань судових витрат у разі визнання 
особи недієздатною. Тому і наукове вдосконалення розгля-
нутої проблематики потребує активізації, що надає змогу 
забезпечити  поступовість,  результативність  та  ефектив-
ність реформ у вітчизняному судочинстві.

Поточні  зміни  чинного  цивільного  процесуального 
законодавства України потребують сучасного переосмис-
лення  для  узгодження  норм Цивільного  процесуального 
кодексу України з іншими нормативно-правовими актами, 
щоб уникнути  спірних питань на практиці під час  судо-
вого процесу.
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Здійснено аналіз міжнародного законодавства про надання психіатричної допомоги в примусовому порядку в контексті дієвого меха-
нізму реалізації та дотримання прав осіб із психіатричною інвалідністю. Становлення та розвиток міжнародного законодавства, яке регу-
лює надання психіатричної допомоги в примусовому порядку, засвідчив зміни щодо підходів лікування особи з використанням найменш 
обмежувальних заходів. 

Досліджено правову природу справ про надання медичної допомоги в примусовому порядку. Розкрито поняття медичної допомоги в 
примусовому порядку, сформульовано умови застосування медичної допомоги в примусовому порядку.

Приділено увагу особливостям судового розгляду та вирішення справ про надання психіатричної допомоги в примусовому порядку 
в країнах Європи, США, СНД. Окрема увага приділена дослідженню правових висновків, сформульованих  Європейським Судом із прав 
людини в практиці зі застосування примусового медичного лікування, серед яких можна  виділити розумний баланс інтересів суспільства 
та особи, до якої мають бути застосовані примусове лікування, найменш обмежувальні заходи при примусовому лікуванні, усвідомлена 
дача згоди на лікування, наявність змоги оскаржити рішення медичної установи, судове рішення. Ці правові висновки мають знайти своє 
закріплення в національному законодавстві та застосовуватись у правозастосовній практиці.

Досліджено процесуальні особливості судового розгляду та вирішення справ про обов’язкову госпіталізацію особи до протитуберку-
льозного закладу. Важливо зазначити, що обов’язковим засобом доказування факту наявності чи відсутності тяжкого психічного розладу 
є висновок судово-психіатричної експертизи, оскільки обставини, які підлягають встановленню у справі, містять медичний елемент і 
вимагають відповідних засобів доказування. Має бути надано право особистої участі в судовому засіданні особі.

Сформульовано низку висновків і рекомендацій щодо удосконалення законодавства у сфері регулювання надання медичної допо-
моги в примусовому порядку в Україні з урахуванням вищевказаних результатів дослідження.

Ключові слова: обмеження прав і свобод громадян, медична допомога в примусовому порядку, окреме провадження цивільного 
судочинства, обов’язкова госпіталізація особи до протитуберкульозного закладу, підсудність справ про надання медичної допомоги в 
примусовому порядку.

The analysis of international legislation on coercive psychiatric aid in the context of an effective mechanism for the implementation and 
observance of the rights of persons with psychiatric disabilities has been carried out. The development of international legislation on coercive 
psychiatric has proved the changes in the treatment of a person using the least restrictive measures.

The legal nature of compulsory medical care cases has been investigated. The concept of compulsory medical assistance is disclosed, the 
conditions for the use of compulsory medical assistance are formulated.

The problem of defining of law nature of lawsuits on coercive medical aid is researched. The concept of coercive medical aid and grounds 
of application have been defined

Attention is paid to the peculiarities of court trial and rendering a judgment of legal case on coercive psychiatric aid in the countries of 
Europe, USA, former USSR. Attention is paid to the study of legal conclusions formulated by the European Court of Human Rights in the practice 
of compulsory medical treatment. Among which we can separately distinguish a reasonable balance of interests of society and the person, to 
which must be applied compulsory treatment, the application of the least restrictive measures in compulsory treatment, informed giving consent 
to treatment, the availability of an opportunity to appeal the decision of a medical institution, a court decision. These legal conclusions should be 
enshrined in national law and applied in law enforcement practice.

The procedural peculiarities of court trial and judgment of lawsuit on involuntary hospitalization to tubercular institution are researched. It is 
important to underline that only the conclusion of a forensic psychiatric examination can be  the compulsory mean of proving the presence or 
absence of a serious psychiatric disorder since the circumstances which must  be established in the case contain a medical element and require 
appropriate means of proof. The person whom to coercive psychiatric aid is applied must be gived the right to participate in a court hearing.

A number of conclusions and recommendations concerning the perfectation of legislation in the sphere of regulating applying of coercive 
medical aid have been formulated.

Key words: limitation of person’s rights and freedoms, coercive medical aid, ex parte proceeding, involuntary hospitalization to tubercular 
institution, jurisdiction of civil cases concerning applying of coercive medical aid.

Україна,  вступивши  до  Ради  Європи,  ратифікувала  
в  липні  1997  р.  Європейську  конвенцію  про  захист  прав 
людини і основних свобод, поставила на меті узгодити зако-
нодавство України зі стандартами Ради Європи. Згідно з євро-
пейськими стандартами мають бути  закріплені  та  гаранто-
вані основні права та свободи людини. Серед них – право 
людини на свободу та особисту недоторканність. Ст. 29 Кон-
ституції України встановлює: «Кожна людина має право на 
свободу та особисту недоторканність». Однак у законодав-
стві України передбачені випадки обмеження особистої сво-
боди, зокрема пов’язані із законним затриманням та приму-
совим наданням медичної допомоги особам, які страждають 
на психічні розлади, інфекційні захворювання і через це ста-
новлять небезпеку для себе чи оточуючих.

Актуальність  вирішення  низки  правових  проблем, 
що  виникають  у  процесі  примусового  надання  медич-

ної  допомоги  в  примусовому  порядку,  пояснюється 
тим, що поряд із наданням медичної допомоги до особи 
застосовуються заходи примусу з метою попередження 
поширення інфекційних захворювань, а також поперед-
ження    вчинення  небезпечних  дій  зі  сторони  осіб,  які 
страждають на психічні розлади, що обмежують основні 
права  людини.  Саме  тому  в  умовах  формування  ефек-
тивно  діючого  законодавства,  що  має  забезпечувати 
реальне  додержання  прав  і  свобод  людини  й  громадя-
нина,  є  актуальним  питання  судового  захисту  закон-
них  інтересів фізичних  осіб  при  примусовому  наданні 
медичної допомоги.

В  юридичній  літературі  приділялась  увага  окремим 
проблемам  удосконалення  надання  медичної  допомоги 
в примусовому порядку. Ці питання розглядалися в працях 
відомих вчених України: А.П. Бущенка, О.В. Землянської, 
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В.В. Комарова, А. Мезенцева, О.А. Насінника, Г.О. Світ-
личної, І. Сенюта.

Проте,  незважаючи  на  висвітлення  окремих  проблем 
надання медичної допомоги в примусовому порядку, а також 
відсутність ґрунтовних досліджень у науці цивільного про-
цесуального  права України  з  цього  питання,  нині  залиша-
ється доволі недослідженою низка невирішених питань.

Сфера психіатрії  особливо чуттєва  і  потребує макси-
мально чіткого й визначеного законодавчого регулювання, 
аби  запобігти  зловживанню,  дискримінації  та  створити 
комфортні нормативні умови для осіб, які страждають на 
психічні розлади, з одного боку, а з іншого − для осіб, які 
таку допомогу надають [1].

Використання примусового лікування в психіатрії має 
певні  переваги  для  суспільства,  але  є  ризик  порушення 
прав  та  законних  інтересів  пацієнта  у  процесі  недотри-
мання матеріальних та процесуальних норм права.

Законодавство  про  психічне  здоров’я  суттєво  зміни-
лося, починаючи з Європи та Північної Америки, пізніше 
в  інших  країнах  світу.  Законодавство  змінювалось  посту-
пово  від  каральних  заходів  та  відсторонення  хворого  від 
суспільства до концепції parens patriae, згідно з якою дер-
жавні органи відповідальні за втручання в життя громадян, 
які не в змозі захистити свої інтереси. Закони приймаються 
для  забезпечення  добробуту  всього  суспільства,  водночас 
із визначенням, як саме держава може втручатись і засто-
совувати  обмеження  до  конкретних  осіб  у  разі  примусо-
вого  лікування  [1].  Вважається,  що  найважливішим  між-
народним стандартом є Загальна декларація прав людини. 
Як резолюція Генеральної Асамблеї цей текст сам по собі 
не має юридичної  сили,  але на практиці  він має  великий 
вплив, на нього часто посилаються,  численні національні 
законодавчі порядки включають його,  іноді навіть на кон-
ституційному  рівні.  Цей  міжнародний  документ  посила-
ється на філософію природного права («Усі люди народжу-
ються вільними та рівними у гідності та у правах») та на 
демократичні принципи [2, с. 186−188]. Встановлені Декла-
рацією права на життя, свободу і особисту недоторканість, 
на  такий  життєвий  рівень,  включаючи  їжу,  одяг,  житло, 
медичний догляд і необхідне соціальне обслуговування, яке 
необхідне для підтримання здоров’я і благополуччя її самої 
та її сім’ї, є основними стандартами прав людей, та осіб із 
психічними розладами зокрема [3, с. 194−197].

Відповідно до Гавайської декларації  ІІ,  схваленої Гене-
ральною  Асамблеєю  Всесвітньої  психіатричної  асоціації 
10.07.1983  р.,  визначається  мета  психіатрії,  яка  полягає 
в  лікуванні  психічних  захворювань  і  покращенні  психіч-
ного  здоров’я.  Встановлено, що  психіатр,  використовуючи 
всі  свої  можливості,  відповідно  до  отриманих  наукових 
знань і прийнятих етичних принципів, має служити найви-
щим інтересам пацієнта. До обов’язків психіатра належать 
такі:  пропонувати  пацієнту  найкращу  терапію,  лікувати 
пацієнта з турботою і повагою, гідною кожної людини. Важ-
ливою правовою гарантією стало  закріплення   положення, 
що жодне лікування не має здійснюватись проти волі паці-
єнта, крім випадків, коли через психічне захворювання він 
не може сформувати власну думку, а також без цього ліку-
вання  вірогідне  заподіяння  серйозної  шкоди  пацієнту  або 
іншим  особам.  У  Декларації  зазначається,  що  як  тільки 
показання для примусового лікування зникають, пацієнт має 
бути негайно звільнений, а для здійснення подальшої тера-
пії  лікар має  отримати  добровільну  згоду пацієнта [4].

Міжнародний пакт про громадянські та політичні права 
та Міжнародний пакт про економічні,  соціальні  та куль-
турні права також є міжнародними стандартами. Зокрема, 
в МПГПП закріплено обов’язок держави поважати і забез-
печувати всім особам, хто перебуває в межах її території 
чи  під  її  юрисдикцією,  права,  визнані  в  Пакті,  зокрема 
право  на  захист,  право  на життя,  заборона  катування  чи 
жорстокого,  нелюдського  або  принижуючого  її  гідність 
поводження чи покарання, право на свободу та особисту 

недоторканність та ін. [5]. У ст. 12 МПЕСКП встановлено, 
що держави, що беруть  участь  у  цьому Пакті,  визнають 
право кожної людини на найвищий рівень фізичного і пси-
хічного здоров’я, який може бути досягнутий [6].

Основні принципи захисту прав психічно хворих людей 
були сформульовані в «Положенні про погляди Всесвітньої 
психіатричної асоціації про права та юридичний захист пси-
хічно хворих» Генеральною асамблеєю Всесвітньої психіа-
тричної асоціації на VIII Всесвітньому конгресі з психіатрії 
(Афіни 17.10.1989 р.). Дістало закріплення положення, що 
примусове  втручання  в  лікування  психічно  хворої  особи 
є  грубим  порушенням  прав  людини  та  основних  свобод 
пацієнта. Для такого втручання необхідні особливі критерії 
і ретельно визначені гарантії в законодавстві. Госпіталіза-
ція  або  лікування  психічно  хворої  особи  може  проводи-
тись відповідно до правила найменшого обмеження, лише 
якщо особа страждає на серйозне психічне захворювання. 
Однак остаточне рішення про прийом та поміщення паці-
єнта  в  психіатричний  лікувальний  заклад  у  примусовому 
порядку може бути прийняте виключно судом або компе-
тентним незалежним органом, вказаним у законі,  і  тільки 
після відповідного розгляду справи [7].

Ще  одним  міжнародним  документом,  який  закріпив 
принципи  правового  захисту  прав  осіб  із  психічними 
захворюваннями,  є  Резолюція  Генеральної  асамблеї 
ООН 46/119 від 18.02.1992 р. «Захист осіб з психічними 
захворюваннями і покращення психіатричної допомоги», 
де  визначені  важливі  процедурні  гарантії  для  цих  осіб. 
Зокрема,  процедура  прийняття  рішення  про  госпіталіза-
цію чи  ізоляцію особи в примусовому порядку має бути 
простою  та  доступною.  Особа,  щодо  якої  приймається 
рішення,  повинна  мати  право  на  оскарження  рішення 
в суді вищестоящої інстанції, право на періодичний пере-
гляд  рішень  про  необхідність  лікування,  право  обирати 
та  призначати  адвоката,  право  на  допомогу  перекладача 
в разі необхідності. Під час судового розгляду особа має 
право бути присутньою і бути вислуханою особисто [8].

В  Європейській  Конвенції  про  захист  прав  людини 
та  основоположних  свобод  закріплено право  на  свободу 
і особисту недоторканість особи.  Відповідно до неї нікого 
не може бути позбавлено волі,  інакше ніж відповідно до 
процедури, встановленої законом,  і в таких випадках, як 
е)  законне  затримання  осіб  для  запобігання  поширенню 
інфекційних захворювань, законне затримання психічнох-
ворих, алкоголіків або наркоманів чи бродяг. Для того щоб 
відповідати ст. 5 § 1, розглянуте ув’язнення має бути здій-
снено «відповідно до процедури, встановленої законом», 
має бути «законним» і стосуватися «психічного хворого» 
[9, с. 144]. У Конвенції не вказано, що саме варто розуміти 
під  словом  «психічні  хворі».  Як  зазначалося  Комісією 
Європейського Суду  з  прав  людини  в  справі Вінтерверп 
проти Нідерландів (The case of Winterwerp v. Netherlands), 
цьому терміну не можна дати чітке тлумачення. Значення 
цього  терміна  постійно  розширюється  разом  із  новими 
досягненнями  досліджень  у  галузі  психіатрії,  появою 
більш  гнучких  методик  лікування,  змінами  у  ставленні 
суспільства  до  психічних  захворювань,  зокрема  дедалі 
більше зростає розуміння проблем психічно хворих паці-
єнтів. У будь-якому разі є очевидним, що п. 1 (е) ст. 5 не 
треба розуміти як дозвіл на затримання особи лише тому, 
що  її  погляди  або  поведінка  відхиляються  від  норм,  які 
переважають у конкретному суспільстві  [10]. Н.Ф. Ніку-
лінська звертає увагу, що в європейській практиці визна-
ється  однією  з  найважливіших  гарантій  проти  свавілля 
та  примусової  госпіталізації  можливість  прийняття 
рішення  про  госпіталізацію  в  примусовому  порядку 
тільки за наявності медичного висновку [11, с. 38].

«Законність» затримання має відповідати цілям п. 1 (е) 
ст. 5. Така «законність» передбачає, насамперед, відповід-
ність  національному  закону,  а  також  відповідність  меті 
обмежень, дозволених п. 1 (е) ст. 5 [10].
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У справі «Вінтерверп проти Нідерландів» зазначається, 
що  затримання  має  проводитись  «відповідно  до  проце-
дури,  встановленої  законом», що  тим  самим  відсилає  до 
внутрішнього  законодавства  і  свідчить  про  необхідність 
дотримання відповідної процедури згідно з цим законодав-
ством. Однак  сам по  собі  національний  закон має  відпо-
відати Конвенції, в тому числі й загальним принципам, які 
викладені в ній або маються на увазі. Поняття «відповідно 
до  процедури,  встановленої  законом»  є  поняттям  чесної 
та належної процедури, а саме: будь-який захід, що позбав-
ляє людину свободи, має виходити від незалежного органу, 
має ним виконуватися і не може бути свавільним [10].

Важливо, щоб особа мала доступ до суду та змогу бути 
вислуханою особисто або, в разі потреби, через будь-яку 
форму представництва, а якщо цього не буде дотримано, 
це означатиме, що особі не було надано змоги скориста-
тися «основними процесуальними гарантіями, що мають 
застосовуватися  у  справах  щодо  позбавлення  свободи». 
Психічна хвороба може спричинити обмеження або зміну 
способу здійснення такого права, але це не може виправ-
дати порушення самої суті права [10].

Таким чином, стандарти у сфері  захисту прав осіб  із 
психічними  розладами,  закріплені  в  Європейській  Кон-
венції про захист прав людини та основоположних свобод 
та  вироблені  судовою  практикою,  встановлюють  суттєві 
правові гарантії для цих осіб.

Серед інших міжнародних документів у сфері захисту 
прав  осіб  із  психічними  розладами  можна  назвати  Реко-
мендацію 818 про ситуацію з психічними захворюваннями, 
прийняту  парламентською  асамблеєю  Ради  Європи,  що 
містить рекомендації урядам країн-учасників переглянути 
законодавство,  яке  стосується  психічних  захворювань, 
шляхом перевизначення концепції «небезпека», заснувати 
незалежні  спеціальні  суди  або комісії  з питань психічної 
допомоги, забезпечити, щоб судові рішення не приймались 
виключно на підставі медичних висновків [12].

Міжнародні стандарти у сфері захисту прав осіб із пси-
хічними розладами мають враховуватись у процесі розробки 
та подальшого удосконалення національного законодавства.

Сучасні  медичні  працівники  та  правники  мають 
спільну мету −  залучати пацієнта  до процесу прийняття 
рішень про його примусове лікування настільки, наскільки 
це є можливим [13].

Чинне законодавство Західної Європи стоїть на захисті 
прав пацієнтів  із психічними захворюваннями, в той час 
як   примусове лікування вважається абсолютно винятко-
вою мірою [14].

Право на психічне здоров’я знайшло своє закріплення 
в багатьох міжнародних та національних нормативно-пра-
вових актах.

Перспективним  із  наукової  точки  зору  є  врахування 
досвіду зарубіжних країн із питань врегулювання суб’єктного 
складу  осіб,  які  можуть  звернутись  із  заявою  про  надання 
психіатричної допомоги у примусовому порядку.

Низка  країн  (Болгарія,  Великобританія,  Німеччина, 
Італія)  встановили  адміністративну  процедуру  розгляду 
справ  про  надання  психіатричної  допомоги  в  примусо-
вому  порядку.  Однак  у  більшості  європейських  країн 
та  країнах-членах  СНД  встановлений  на  законодавчому 
рівні судовий порядок розгляду таких справ.

Світовий  досвід  показує,  що  вирішення  проблеми 
визначення кола осіб, які мають право звертатись до суду 
із заявами  про надання психіатричної допомоги у приму-
совому порядку, бачиться в наділенні цим правом, перш за 
все, близьких родичів, законних представників особи. Так, 
відповідно до ст. 778 Цивільного процесуального кодексу 
Канади заяву про психіатричний огляд та примусову гос-
піталізацію особи в психіатричний заклад може подати до 
суду дієздатний член сім’ї особи, опікун, особа, яка про-
являє  особливий  інтерес  або  є  громадським  куратором. 
У виключному випадку суддя може звільнити заявника від 

обов’язку подачі заяви щодо особи, якщо він вважає, що 
є небезпека здоров’ю особи чи інших або у невідкладних 
випадках [15]. Важливо звернути увагу на поняття «особа, 
яка  проявляє  особливий  інтерес»,  яке  використовується 
в  цивільному  процесуальному  законодавстві  Канади. 
У  законі  цього  визначення  не  подано,  однак  мається  на 
увазі, що психіатрична допомога надається в примусовому 
порядку, якщо особа страждає на психічний розлад та ста-
новить небезпеку для себе чи оточуючих. Через це задля 
захисту  власних  прав  та  інтересів  кожна  особа  за  наяв-
ності таких підстав наділена правом порушити справу.

У  США  провадження  з  направлення  психічно  хворих 
до  режимних  психіатричних  установ  здійснюється  також 
у судовому порядку. Закони всіх штатів передбачають той чи 
інший порядок направлення психічно хворих у психіатричні 
установи без їхньої згоди. Як правило, клопотання про помі-
щення особи до психіатричної установи подає його родич, 
державний орган або соціальний працівник [16, с. 852].

У  законодавстві  Чеської  Республіки  немає  закону, 
який би регулював надання психіатричної допомоги осо-
бам, однак є конституційні норми, які охороняють основні 
права людини [17, с. 43]. Відповідно до Цивільного про-
цесуального  кодексу  Чеської  Республіки,  встановлена 
процедура  примусового  психіатричного  лікування.  Так, 
установа,  що  надає  медичну  допомогу,  в  яку  поміщена 
особа в примусовому порядку з підстав, що передбачені 
законом, інформує місцевий суд про поміщення особи до 
установи.  Суд  розглядає  питання  законності  поміщення 
особи до психіатричного закладу.

У Греції процедура надання особі психіатричної допо-
моги  у  примусовому  порядку  пройшла  період  від  адмі-
ністративної  процедури,  коли  рішення  про  примусове 
лікування  приймалось  прокурором,  до  судової  процедури 
[13,  с.  139]. Цивільний процесуальний кодекс Греції  регу-
лює питання судового розгляду справ, в яких суд вирішує 
надавати чи ні згоду на примусове лікування. Матеріальні 
норми, що  передбачають  підстави  примусового  лікування 
та,  зокрема,  коло  осіб,  які  можуть  звернутись  із  заявами 
про примусове лікування, містяться в 6 розділі Закону «Про 
модернізацію  та  організацію  системи  охорони  здоров’я». 
Так, відповідно до ст. 96 вищезгаданого закону із заявою про 
недобровільну госпіталізацію особи може звернутись один 
із подружжя, батьки,  дід,  баба,  онуки,  брат,  сестра  і  будь-
яка інша особа, яка відповідає за пацієнта, є його опікуном. 
Якщо таких людей немає, а також у невідкладних випадках, 
виключно прокурор району, де постійно проживає чи зна-
ходиться особа, може звернутись до суду [10].

У Республіці Польща також є законодавча база врегулю-
вання питання про надання психіатричної допомоги в при-
мусовому порядку. У Цивільному процесуальному кодексі 
Республіки Польща визначена процедура поміщення особи 
до  психіатричного  закладу  у  примусовому  порядку  [184]. 
Закон Республіки Польща «Про психічне здоров’я» визначає 
коло осіб, які можуть звернутись із клопотанням до суду про 
примусове поміщення особи, яка страждає на психічні роз-
лади, до психіатричного закладу, зокрема цим правом наді-
лені: один із подружжя, кровний родич, брат, сестра,  закон-
ний представник чи опікун особи [17].

У  більшості  країн-членів  СНД  правом  порушення 
справи про надання психіатричної допомоги у примусо-
вому  порядку  наділені  медичні  працівники:  лікар-психі-
атр – при зверненні із заявою про психіатричний огляд або 
надання  примусової  амбулаторної  психіатричної  допо-
моги;  представник  психіатричного  закладу  –  при  звер-
ненні з заявою про примусову госпіталізацію.

Відповідно  до  Цивільного  процесуального  кодексу 
Киргизької  Республіки  заяву про примусову  госпіталіза-
цію до психіатричного стаціонару може подати представ-
ник психіатричного закладу [18].

Цивільний процесуальний кодекс Республіки Арменія 
також надає право на пред’явлення заяви про примусове 
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лікування  громадянина  –  адміністрації  психіатричної 
установи,  в якій лікується громадянин [19].

З  огляду  на  зміст  прецедентної  практики  Європей-
ського Суду з прав людини (у справі Weeks v. UK), повно-
важення на вирішення питання про надання психіатрич-
ної  допомоги  у  примусовому  порядку  може  мати  як 
адміністративний орган, так і суд. Однак у судовій справі  
«Де Вільде, Оомс  і Версип проти Бельгії» від 18 червня 
1971  р.  зазначається:  «В  тих  випадках,  коли  рішення 
про  позбавлення  волі  особи  приймається  адміністратив-
ним органом ˂...˃ п. 4 ст. 5 зобов’язує Договірні сторони 
надати  затриманому  право  на  звернення  до  суду;  однак, 
це не означає, що той самий принцип діє, коли справа вже 
вирішена судом. В останньому випадку контроль, перед-
бачений п. 4 ст. 5, включений в це рішення...» [20].

У Республіці Болгарія рішення про надання психіатрич-
ної допомоги приймається судом [21]. Окремо передбачено 
процедуру надання психіатричної допомоги в невідкладних 
випадках. Так, відповідно до Закону «Про здоров’я» (Закон 
за здравето) [22], прийняти рішення про поміщення у психі-
атричний заклад на підставі невідкладності може керівник 
психіатричного закладу на строк до 48 годин.

У  Республіці  Чехія  передбачено  можливість  помі-
щення особи до медичної установи без її згоди, якщо особа 
з  ознаками  психічного  розладу  являє  собою  загрозу  для 
себе  чи  членів  суспільства. Установа,  яка  надає медичні 
послуги і в яку поміщена особа, протягом 24 годин інфор-
мує про це суд, у районі якого розташована ця установа. 
Суд розпочинає процедуру надання дозволу на госпіталі-
зацію хворої особи, вирішуючи, чи була процедура помі-
щення законною та обґрунтованою [23].

Процедура  надання  психіатричної  допомоги  у  приму-
совому порядку  у Великобританії  регулюється Актом про 
психічне  здоров’я  (Mental Health Act 1983). Керівник пси-

хіатричної установи має повноваження на поміщення особи 
в примусовому порядку до психіатричної установи з метою 
обстеження  чи  лікування.  Звільнення  особи  з  психіатрич-
ного закладу відбувається за рішенням лікаря, під наглядом 
якого  перебуває  особа,  керівника  психіатричної  установи 
або Трибуналу з питань психічного здоров’я (далі – Трибу-
нал). При цьому право оскаржити рішення про поміщення 
особи в установу належить самій особі чи її опікуну. Якщо 
пацієнт  не  оскаржив  це  рішення  протягом  перших шести 
місяців, його справа буде автоматично переглянута Трибуна-
лом. Трибунал із питань психічного здоров’я – незалежний 
судовий  орган,  який  розглядає  справи  про  госпіталізацію 
осіб, поміщених до психіатричної установи, відповідно до 
Акту про психічне здоров’я  і вирішує питання звільнення 
з психіатричної установи [24].

В  Італії  законодавство надає повноваження меру міста 
як  представнику  медичної  влади  призначити  поміщення 
особи до психіатричного закладу за умови наявності обґрун-
тованого  клопотання  медичного  працівника.  Розглянувши 
подані матеріали, мер призначає госпіталізацію та надсилає 
відповідні матеріали опікунському судді протягом 48 годин. 
Опікунський суддя досліджує інформацію та видає декрет, 
яким затверджує або скасовує процедуру [25].

У Польщі  рішення  про  надання  психіатричної  допо-
моги у примусовому порядку приймається судом [26].

Таким  чином,  аналіз  законодавства  зарубіжних  країн 
дає  змогу  дійти  висновку, що  в  більшості  європейських 
країн встановлений судовий порядок розгляду справ про 
надання психіатричної допомоги в примусовому порядку, 
що надає більше гарантій захисту законних інтересів осіб, 
до яких застосовується примусова медична допомога. Роз-
виток суспільства дедалі більше йде шляхом дотримання 
балансу  інтересів  суспільства  та  громадянина,  до  якого 
застосовується примусова медична допомога.
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У статті аналізуються проблеми термінології у сфері припинення юридичних осіб, що існують в українському законодавстві та юри-
дичній науці. Розглядаються поняття й зміст категорії «припинення юридичної особи» та її розмежування з поняттям «припинення діяль-
ності юридичної особи», аналізуються поняття «ліквідація» та «реорганізація», їх відмінності й особливості змісту.

У статті досліджуються правові проблеми щодо інституту ліквідації юридичної особи, які розкривають сутність цього правового яви-
ща, зокрема: а) це форма припинення юридичної особи як суб’єкта права, а не його діяльності; б) під час ліквідації не створюються нові 
суб’єкти права та не відбувається приєднання до вже існуючих суб’єктів права; в) у разі ліквідації має місце припинення правовідносин; 
г) у разі ліквідації права й обов’язки не переходять у порядку універсального правонаступництва; д) ліквідація відбувається на підставах 
і в порядку, що визначені законом.

Констатовано необхідність додаткового врегулювання правового статусу непідприємницьких юридичних осіб, зокрема й щодо їх 
ліквідації, на рівні окремих положень Цивільного кодексу України або окремого законодавчого акта, який мав би загальний характер для 
врегулювання правового статусу непідприємницьких юридичних осіб.

Вивчено доктринальні підходи до ліквідації юридичних осіб та запропоновано авторське бачення цієї форми припинення юридичної 
особи. Досліджено ліквідацію як одну з форм припинення юридичної особи. Окрему увагу приділено підставам ліквідації та її порядку. 
Розглянуто окремі аспекти правового режиму майна непідприємницьких юридичних осіб у разі здійснення їх ліквідації. Досліджено міжна-
родний досвід із цього питання. Проаналізовано приватноправову доктрину щодо визначення можливості настання правонаступництва 
в разі ліквідації непідприємницьких юридичних осіб. Обґрунтовано думку про можливість настання сингулярного правонаступництва в 
разі ліквідації непідприємницьких юридичних осіб. На підставі аналізу окремих положень чинного законодавства України та запропоно-
ваних у доктрині класифікацій підстав проведення ліквідації юридичних осіб, передбачених українським законодавством, обґрунтовано 
авторське бачення цієї проблеми.

Ключові слова: непідприємницька юридична особа, припинення юридичної особи, реорганізація, правонаступництво, ліквідація.

The article deals with the terminology problems in the sphere of legal entities termination existing in Ukrainian law and legal science. The 
concept and content of the category “legal entity termination” and its demarcation with the term “legal entity termination” are considered, the 
concepts of “liquidation” and “reorganization”, their differences and peculiarities of content are analyzed.

The article explores the legal problems regarding the institution of liquidation of a legal entity, which reveal the essence of this legal 
phenomenon, in particular: a) it is a form of termination of a legal entity as a subject of law, not its activity; b) during liquidation no new entities 
are created and no existing entities are joined; c) in case of liquidation, there is a termination of legal relations; d) rights and obligations do not go 
beyond universal succession; e) liquidation takes place on the grounds and in the order specified by law.

The need for additional regulation of the legal status of non-business legal entities, in particular regarding their liquidation, was stated at the 
level of individual provisions of the Civil Code of Ukraine or a separate legislative act, which would have a general character for the regulation of 
the legal status of non-business legal entities.

The doctrinal approaches to liquidation of legal entities are studied and the author’s vision of this form of legal entity termination is proposed. 
Liquidation is investigated as a form of legal entity termination. Particular attention is paid to the grounds for liquidation and its order. Some 
aspects of the legal regime of property of non-business legal entities in case of their liquidation are considered. International experience in this 
field is explored. The private-law doctrine of determining the possibility of succession in case of liquidation of non-business entities is analyzed. 
The opinion about the possibility of a singular succession in case of liquidation of non-business entities is substantiated. Based on the analysis of 
certain provisions of the current legislation of Ukraine and the proposed in the doctrine of classifications grounds for liquidation of legal entities, 
provided by the Ukrainian legislation, the author’s vision of this problem is substantiated.

Key words: legal entity, stopping of legal entity, reorganization, transformation, liquidation.

Постановка проблеми.  Під  час  аналізу  підходів  до 
розуміння інституту ліквідації юридичної особи, правових 
проблем  щодо  цього  інституту  автор  висловлює  власне 
бачення правової природи ліквідації,  виділяє ознаки,  які 
розкривають сутність цього правового явища.

Стан опрацювання.  У  науковій  юридичній  літера-
турі  свої  пропозиції щодо  визначення поняття  ліквідації 
юридичної особи зробили І.М. Брагінський, А.В. Зеліско, 
О.М. Гнатів, О.В. Швець,  І.М. Кучеренко, Ю.М. Юркевич, 
Є.О. Суханов та інші вчені.

Метою статті є дослідження правових проблем щодо 
інституту ліквідації юридичної особи.

Виклад основного матеріалу.  Поняття  «ліквідація» 
було предметом дослідження багатьох цивілістів як радян-
ського, так і сучасного періодів. Так, М.І. Брагінський вва-
жає, що  ліквідація  означає  припинення юридичної  особи, 
проте не означає переведення прав та обов’язків [1, с. 11]. 
А.В.  Зеліско  вказує  на  те,  що  ліквідація  –  це  така  форма 
припинення юридичних осіб, за якої юридична особа пере-

стає існувати з усіма належними їй правами й обов’язками 
[2, с. 85]. О.М. Гнатів розуміє під ліквідацією припинення 
юридичної  особи  у  встановленому  законом  порядку  без 
утворення нових суб’єктів господарювання або приєднання 
до вже існуючих у порядку правонаступництва [3, с. 108]. 
О.В.  Швець  стверджує,  що  під  час  ліквідації  юридичної 
особи має місце припинення відносин, у яких реалізуються 
права управителів (учасників) юридичної особи, які беруть 
участь в управлінні юридичної особи [4, с. 236].

З  наведених  вище  наукових  визначень  ліквідації  юри-
дичної особи можна виділити такі її ознаки, що розкривають 
сутність  цього  правового  явища:  а)  це  форма  припинення 
юридичної  особи  як  суб’єкта  права,  а  не  його  діяльності; 
б) під час ліквідації не створюються нові суб’єкти права та не 
відбувається приєднання до  вже  існуючих  суб’єктів права; 
в)  у  разі  ліквідації  має  місце  припинення  правовідносин;  
г) у разі ліквідації права й обов’язки не переходять у порядку 
універсального  правонаступництва;  д)  ліквідація  відбува-
ється на підставах і в порядку, що визначені законом.
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Крім  того,  у  літературі  зазначається, що  припинення 
юридичної  особи  вказаним  шляхом  має  забезпечувати 
захист  інтересів  як  кредиторів,  так  і  засновників  (учас-
ників) цього утворення [2, с. 85]. Під час ліквідації юри-
дичної  особи  майно,  яке  залишилося  після  задоволення 
вимог  кредиторів,  використовується  за  вказівкою  влас-
ника [5, с. 493]. З наведеного постає, що серед ознак лік-
відації важливе місце посідає правовий режим майна, яке 
залишилося після ліквідації юридичної особи. Адже тра-
пляються  непоодинокі  випадки,  коли  після  завершення 
ліквідації залишається або виявляється майно, не розподі-
лене між учасниками. У зв’язку із цим у правовій літера-
турі йдеться про можливість виникнення в разі ліквідації 
сингулярного  правонаступництва,  оскільки  в  конкретно 
визначених випадках майно переходить до інших осіб за 
наявності умов, що передбачені законом.

Із  цього  приводу  варто  звернути  увагу  на  іноземне 
законодавство.  Згідно  з  правом  США  під  ліквідацією 
(dissolution) розуміється лише стадія припинення легаль-
ного  існування  корпорацій.  Практичні  ж  дії  корпорацій 
щодо ліквідації їхніх справ і майна позначаються в законах 
самостійним  терміном «liquidation»  та фактично  станов-
лять окрему стадію – припинення фактичного  існування 
корпорацій. Наприклад, закон штату Нью-Йорк зобов’язує 
корпорації  попередньо  легально  оформити  припинення 
свого  існування  та  тільки  після  цього  дозволяє  присту-
пити до ліквідації справ і майна [6, с. 369]. У наведеному 
прикладі йдеться про розуміння ліквідації як двоетапного 
припинення  юридичної  особи,  у  ході  здійснення  якого 
може мати місце правонаступництво залежно від порядку, 
визначеного законодавством.

У  радянській  літературі  з  приводу  наявності  право-
наступництва  під  час  ліквідації  юридичної  особи  також 
є  напрацювання.  Зокрема,  Б.Б.  Черепахін  зазначав,  що 
в  деяких  випадках  мають  місце  змішані  види  перетво-
рення  юридичної  особи,  які  включають  риси  ліквідації 
та  реорганізації.  Іноді  відбувається  ліквідація  з  деякими 
рисами  реорганізації,  зокрема  з  покладенням  обмеженої 
відповідальності  за  боргами  ліквідованої  організації  на 
створену  на  її  основі  нову  організацію.  В  інших  випад-
ках  можна  побачити  реорганізацію  з  окремими  рисами 
ліквідації. Зазначені випадки в роботі вченого наводяться 
з урахуванням нормативних положень Цивільного кодексу 
УРСР 1963 р. та спеціальних нормативних актів.

Якщо звернутися до вітчизняного цивільного законо-
давства, то, наприклад, ст. 89 Закону України «Про акці-
онерні товариства» [7] регулює порядок розподілу майна 
акціонерного  товариства,  що  ліквідується,  між  креди-
торами та акціонерами. У п. 9 ч. 1 ст. 89 Закону України 
«Про акціонерні товариства» вказано, що в дев’яту чергу 
здійснюється розподіл майна між акціонерами – власни-
ками простих акцій товариства пропорційно до кількості 
належних їм акцій. Вимоги кожної черги задовольняються 
після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) 
попередньої  черги.  З  наведених  нормативних  положень 
прямо  постає  можливість  переходу  майна  до  учасників 
юридичної особи, що ліквідується.

У ст. 609 Цивільного кодексу України зазначається, що 
зобов’язання припиняється ліквідацією юридичної особи 
(боржника  або  кредитора),  крім  випадків,  коли  законом 
або  іншими  нормативно-правовими  актами  виконання 
зобов’язання ліквідованої юридичної особи покладається 
на  іншу юридичну  особу  (наприклад,  за  зобов’язаннями 
про  відшкодування  шкоди,  завданої  каліцтвом,  іншим 
ушкодженням здоров’я або смертю).

У  зв’язку  з  наявністю  вказаних  законодавчих  норм 
виникли  різні  наукові  думки.  Так,  О.М.  Гнатів  вважає, 
що під час ліквідації можливе правонаступництво, проте 
відмінне  від  правонаступництва  у  процесі  реорганізації. 
По-перше,  правонаступництво  в  разі  ліквідації  відбу-
вається  лише  за  наявності  майна,  яке  залишилося  після 

задоволення  вимог  усіх  кредиторів. По-друге,  правонас-
тупниками в цьому випадку є засновники. По-третє, відбу-
вається правонаступництво лише щодо тієї частини майна, 
яке  залишилося після погашення кредиторської  заборго-
ваності, а не щодо всієї сукупності належного майна; вод-
ночас немає правонаступництва в частині права вимоги, а 
також боргів ліквідованої юридичної особи. По-четверте, 
перехід  прав  на  майно  відбувається  в  порядку,  встанов-
леному  законом,  установчими  документами  або  рішен-
ням суду [8, с. 107]. Наведені доводи вченого стосуються 
тільки  розподілу  активів юридичної  особи  між  її  засно-
вниками (учасниками), якщо такі залишилися, і заперечує 
можливість  переходу  зобов’язань.  Однак  вказані  аргу-
менти  суперечать  теоретичним  основам  правонаступни-
цтва, у результаті виникнення якого до осіб переходять як 
майно, так і зобов’язання єдиним актом як єдине ціле або 
окремі його частини залежно від виду правонаступництва. 
Більше того, у контексті ст. 609 Цивільного кодексу Укра-
їни йдеться про перехід  до  інших осіб  саме  зобов’язань 
юридичної особи, яка ліквідована, а не про розподіл майна 
між її учасниками.

Іншу  позицію  висловила  І.М.  Кучеренко,  яка  зазна-
чила, що  ст.  609 Цивільного  кодексу України  не  робить 
винятків із загального положення про неможливість пра-
вонаступництва в разі ліквідації юридичної особи. Зазна-
чена норма лише регулює порядок покладення зобов’язань 
ліквідованої  юридичної  особи  на  іншу юридичну  особу 
[10, с. 391]. Ю.М. Юркевич  із цього приводу стверджує, 
що  ця  норма  не  може  слугувати  обґрунтуванням  наяв-
ності  правонаступництва  в  разі  ліквідації  юридичних 
осіб, оскільки обов’язок виконання зобов’язання в такому 
випадку постає не з факту правонаступництва, а з прямої 
вказівки законів [11, с. 126].

Ми не підтримуємо такі міркування, оскільки право-
наступництво  може  визначатися  договором  і  законом.  
Як приклад цього можна навести окремі нормативні акти, 
що визначають можливість правонаступництва в разі лік-
відації. Зокрема, відповідно до ч. 5 ст. 18 Закону України 
«Про  благодійну  діяльність  та  благодійні  організації» 
активи  ліквідованої  благодійної  організації,  які  залиши-
лися  після  задоволення  всіх  вимог  кредиторів,  повинні 
бути  передані  одній  або  декільком  діючим  благодійним 
організаціям  [12].  Згідно  зі  ст.  22  Закону  України  «Про 
професійних творчих працівників та творчі спілки» в разі 
ліквідації творчої спілки майно передається організації – 
правонаступнику, а коли її немає, то реалізується в уста-
новленому  законом  порядку  [13].  З  наведених  положень 
закону постає, що переходити в порядку правонаступни-
цтва можуть як активи, що залишилися після задоволення 
вимог кредиторів, так і майно, зміст якого становлять май-
нові права й обов’язки, що можуть включати зобов’язання 
ліквідованої юридичної  особи  та  передаватися  їх  право-
наступнику.

При цьому,  якщо  говорити про  зміст правонаступни-
цтва,  варто  констатувати, що  переходити шляхом  похід-
ного правонабуття можуть не тільки права та обов’язки, 
а  й  окремо  права  та  окремо  обов’язки.  Як  уже  зазнача-
лося, обсяг прав та обов’язків, що передається в порядку 
правонаступництва, залежить від виду останнього. Якщо 
йдеться про універсальне правонаступництво, то перехо-
дить  уся  сукупність  прав  та  обов’язків;  якщо  має  місце 
сингулярне  правонаступництво,  то  такі  права  та/або 
обов’язки мають бути чітко визначені.

Є.О.  Суханов  слушно  зазначив,  що  в  ході  ліквідації 
може  виникати  тільки  сингулярне  правонаступництво: 
окремі  права  юридичної  особи  переходять  до  її  креди-
торів під час проведення розрахунків  із ними,  а після  їх 
задоволення  –  до  учасників,  власника  майна  ліквідова-
ної юридичної особи, зазначених у законі та/або статуті, 
а борги можуть покладатися на осіб, які несуть субсиді-
арну відповідальність за боргами ліквідованої юридичної 
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особи  [14].  Тому  вважаємо, що  заперечення  можливості 
існування  сингулярного  правонаступництва  в  разі  лікві-
дації юридичної  особи  на  теоретичному  рівні  не  сприя-
тиме  дотриманню  на  практиці  принципу  захисту  прав 
та інтересів кредиторів та учасників юридичної особи, яка 
ліквідується. Адже йдеться про випадки, коли покладення 
виконання зобов’язань на іншу юридичну особу здійсню-
ється  під  час  ліквідації юридичної  особи  –  боржника,  а 
безпосереднє  виконання  зобов’язання  перед  кредитором 
здійснюється  після  ліквідації  юридичної  особи,  що  має 
бути підтверджено відповідними документами та є гаран-
тією захисту прав кредиторів у майбутньому.

Таким чином, ліквідація  є формою припинення юри-
дичної  особи,  що  визначає  порядок  припинення  прав 
та обов’язків у юридичної особи, яка ліквідується, і забез-
печує захист прав її кредиторів та учасників (засновників) 
шляхом передачі частини майна й зобов’язань таким осо-
бам згідно з умовами, передбаченими законом.

У  разі  ліквідації  юридичної  особи  може  відбуватися 
сингулярне  правонаступництво  щодо  майна  чи  окремих 
його зобов’язань, тому основним правовим критерієм, що 
розмежовує реорганізацію та ліквідацію як форми припи-
нення юридичної особи, є критерій наявності/відсутності 
універсального правонаступництва.

Водночас  коли  йдеться  про  інститут  припинення 
юридичної  особи,  то  в  наукових  джерелах  згадується 
також про банкрутство, що має місце в разі припинення 
юридичної  особи. Тому  важливо  визначити,  як  співвід-
носяться поняття банкрутства, ліквідації та реорганізації 
юридичної особи.

Ліквідація юридичної особи є фінальною стадією існу-
вання юридичної особи [15, с. 123]. При цьому залежно від 
ступеня достатності майна припинення юридичної особи 
може  здійснюватися  у  формі  ліквідації  або  банкрутства 
[16, с. 131]. Поняття «ліквідація» та «банкрутство» є само-
стійними, проте тісно пов’язаними між собою правовими 
категоріями,  що  приводять  до  припинення  юридичної 
особи на добровільних і примусових засадах [17, с. 313]. 
Передбачається, що вживання слова «банкрутство» сягає 
корінням  часів  середньовічних  міст  Італії  (bankarupta). 
Це слово, напевно, утворилося або від «bank broken», або 
від  «bench  broken»  (клієнти  перевертали  стіл,  на  якому 
невдаха-торговець міняв гроші на площі або просто тор-
гував).  Нині  західне  законодавство  використовує  термін 
«неспроможність» [18, с. 162].

У  юридичній  енциклопедії  банкрутство  (від  франц. 
banqueroute,  італ.  bancarotta,  від  banca rotta  –  розби-
тий  банк)  визначається  як  неспроможність  юридич-
ної  особи  задовольнити  у  встановлений  для  цього  тер-
мін  пред’явлені  йому  кредиторами  вимоги  та  виконати 

зобов’язання  перед  бюджетом  [19,  с.  193].  У  правничій 
літературі  зазначається,  що  інститут  банкрутства  є  тим 
невід’ємним  механізмом  ринкової  економіки,  що  спря-
мований на вжиття заходів із відновлення платоспромож-
ності суб’єкта підприємницької діяльності, а в разі немож-
ливості  покращення  фінансового  стану  –  проведення 
ліквідації [20, с. 351]. Обов’язковою умовою звернення до 
господарського суду із заявою про порушення справи про 
банкрутство є дотримання боржником порядку ліквідації 
юридичної  особи  відповідно  до  законодавства  України 
[21, с. 27]. З наведеного постає, що інститут банкрутства 
включає в себе два стани, у яких може перебувати юри-
дична особа, а саме визнання її неплатоспроможною або 
банкрутом.

У  ст.  1  Закону  України  «Про  відновлення  плато-
спроможності  боржника  або  визнання  його  банкрутом» 
зазначено, що банкрутство  – це визнана господарським 
судом  неспроможність  боржника  відновити  свою  плато-
спроможність  за  допомогою процедур  санації  й мирової 
угоди  та  погасити  встановлені  в  порядку,  визначеному 
цим  законом,  грошові  вимоги  кредиторів  не  інакше,  як 
через  застосування  ліквідаційної  процедури;  неплато-
спроможність  –  це  неспроможність  боржника  виконати 
після  настання  встановленого  строку  грошові  зобов’я-
зання перед кредиторами не інакше, як через відновлення 
його  платоспроможності  [22]. Ці  поняття  в  ідентичному 
формулюванні містяться у ст. 1 Кодексу України з проце-
дур банкрутства, що прийнятий Верховною Радою Укра-
їни з метою вдосконалення правового регулювання зазна-
ченого інституту [23].

Таким чином, у разі визнання юридичної особи непла-
тоспроможною до неї за згодою кредиторів можуть засто-
совуватися такі процедури, як досудова санація, розпоря-
дження  майном  боржника,  санація,  мирова  угода.  Якщо 
ж юридична особа визнана банкрутом, то застосовується 
визначена законом ліквідаційна процедура.

Висновки. Отже,  у  результаті  проведеного  дослі-
дження  доходимо  висновку,  що  ліквідація  є  формою 
припинення  юридичної  особи,  яка  визначає  порядок 
припинення  прав  та  обов’язків  у  юридичної  особи, 
що ліквідується, і забезпечує захист прав її кредиторів 
та  учасників  (засновників)  шляхом  передачі  частини 
майна  й  зобов’язань  таким  особам  згідно  з  умовами, 
передбаченими законом.

Під час ліквідації юридичної особи може відбуватися 
сингулярне правонаступництво щодо майна або окремих 
його зобов’язань, тому основним правовим критерієм, що 
розмежовує реорганізацію та ліквідацію як форми припи-
нення юридичної особи, є критерій наявності/відсутності 
універсального правонаступництва.
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У статті на прикладах конкретних судових справ аналізується сучасна судова практика застосування норм житлового права та права 
власності на житло у нормативному взаємозв’язку цих норм і вади такої практики.

Як відомо, основним законодавчим актом, що регулює порядок реалізації житлових прав громадян, продовжує залишатися Житло-
вий кодекс України, прийнятий ще в 1983 році. Попри істотні зміни в правовому регулюванні житлових прав, які внесені до цього Кодексу 
під впливом вимог нової соціально-економічної формації, у ньому збереглися деякі правові норми, що мають принципове значення для 
функціонування окремих основоположних інститутів житлового права.

До числа таких норм варто віднести ст. 171 Житлового кодексу України, яка до цього часу залишається єдиною законодавчою 
нормою, що гарантує забезпечення жилими приміщеннями громадян, будинки яких підлягають знесенню у зв’язку з вилученням земель-
них ділянок, на яких вони розташовані, для державних або громадських потреб. Зазначена правова норма Житлового кодексу України 
одночасно захищає як житлові права громадян, що проживають у приватних будинках, які підлягають знесенню у зв’язку з вилученням 
земельних ділянок для державних або громадських потреб, так і права власності власників цих будинків. Логічним продовженням прав 
власності громадян, будинки яких підлягають знесенню у зв’язку з викупом земельних ділянок, на яких вони розміщені, і житлових прав 
громадян, що проживають у таких будинках, ще відносно нещодавно слугували приписи ст. 351 Цивільного кодексу України.

У статті зокрема констатується невідповідність Закону України «Про відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого май-
на, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності», яким 
скасовано право громадян, що проживають у будинках, які підлягають знесенню, на забезпечення житлом. Судами жодної інстанції не 
обговорювалося питання про необхідність звернення до Верховного Суду України з метою внесення останнім подання до Конституційно-
го Суду України стосовно конституційності зазначеного закону.

Ключові слова: викуп та знесення житлового будинку, житлові права неповнолітніх, право власності, припинення права власності, 
звуження змісту та обсягу прав і свобод.

This case study examines the current jurisprudence of applying the rules of housing and property rights in the normative relationship of these 
rules and the disadvantages of such practices.

It is known that the Housing Code of Ukraine, adopted in 1983, continues to be the main legislative act regulating the procedure for exercising 
the housing rights of citizens. Despite the significant changes in the legal regulation of housing rights introduced in this Code under the influence 
of the requirements of the new socio-economic formation, it retains some legal norms that are of fundamental importance for the functioning of 
certain fundamental housing law institutions.

Such norms include article 171 of the Housing Code of Ukraine, which still remains the only legislative provision guaranteeing the provision 
of housing for citizens whose houses are subject to demolition due to the removal of the land on which they are located, for state or public needs. 
Therefore, the mentioned legal provision of the Housing Code of Ukraine simultaneously protects both the housing rights of citizens living in 
private homes subject to demolition in connection with the removal of land for state or public needs, as well as the property rights of the owners of 
those homes. The logical continuation of the property rights of citizens whose houses are subject to demolition in connection with the redemption 
of the land on which they are located and the housing rights of citizens living in such houses have been relatively recently served by the provisions 
of Article 351 of the Civil Code of Ukraine.

In particular, the article states the inconsistency of the Law of Ukraine “On alienation of land plots, other real estate objects placed on them, 
which are privately owned, for public needs or for reasons of public necessity”, which abolished the right of citizens living in homes which were 
subject to demolition, to provide housing, the courts of no instance discussed the issue of the need to appeal to the Supreme Court of Ukraine in 
order to submit the last to the Constitutional Court of Ukraine regarding the constitutionality this law.

Key words: redemption and taking of dwelling-house, housings rights for minor, right of ownership, stopping of right of ownership, narrowing 
of maintenance and volume of rights and freedoms.

Постановка проблеми.  Неминучим  наслідком  зміни 
однієї соціально-економічної формації іншою є зміна пра-
вового  регулювання  суспільних  правовідносин,  характер 
і  сутність  яких  повинні  відповідати  політичній  сутності 
нового соціального укладу, що приходить на зміну попере-
дньому. Саме такі процеси зміни соціально спрямованого 
радянського законодавства попередніх десятиріч на законо-
давство  новонароджуваного  типово  буржуазного  суспіль-
ства з невблаганною невідворотністю відбуваються в сучас-
ній Україні впродовж останніх більш як двадцяти років.

Водночас процес «оновлення» правової системи про-
ходить  безсистемно  й  просувається  в  умовах  уже  давно 
звичного лобіювання  законодавчих актів,  украй необхід-

них  владним  елітам.  Характерною  особливістю  нового 
законотворення  є  його  поступове  супроводження  неза-
конною ліквідацією конституційних прав і свобод людини 
й громадянина. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У науковій 
літературі питання правового регулювання здійснення жит-
лових  прав  громадян  стали  об’єктом наукових  досліджень 
таких  учених,  як М.  Галянтич, В.  Гопанчук,  І. Жилінкова, 
М. Куйбіда, Д. Харечко, Є. Харитонов та інших.

Метою роботи є дослідження такого генезису сучас-
ного законодавства України, яким є трансформація житло-
вих прав громадян, пов’язана з правом власності на житло, 
яке викуповується для державних і громадських потреб.
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Виклад основного матеріалу.  У  переліку  прав,  сво-
бод  та  обов’язків  людини  й  громадянина,  передбачених 
Конституцією України,  належне місце посідають фунда-
ментальні права кожного володіти, користуватися й розпо-
ряджатися своєю власністю, як і право кожного на житло  
(ст.ст. 41 й 47 Конституції України) [1]. Сучасне розуміння 
житлових  прав  ґрунтується  на  визнанні  цього  права  як 
невіддільної частини прав людини.

Як  відомо,  основним  законодавчим  актом,  що  регу-
лює порядок  реалізації житлових  прав  громадян,  продо-
вжує  залишатися  Житловий  кодекс  України,  прийнятий 
ще у 1983 році [2]. Попри істотні зміни у правовому регу-
люванні житлових прав, які внесені до цього Кодексу під 
впливом  вимог  нової  соціально-економічної  формації, 
у ньому збереглися деякі правові норми, що мають прин-
ципове значення для функціонування окремих основопо-
ложних інститутів житлового права.

До числа таких норм слід віднести ст. 171 Житлового 
кодексу України,  яка  до цього часу  залишається  єдиною 
законодавчою нормою, що гарантує забезпечення жилими 
приміщеннями  громадян,  будинки  яких  підлягають  зне-
сенню у зв’язку з вилученням земельних ділянок, на яких 
вони розташовані, для державних або громадських потреб.

Всупереч антисоціальній спрямованості чинного жит-
лового  законодавства,  зазначена  норма,  що  була  сфор-
мульована  ще  за  радянських  часів,  імперативно  про-
голошує  право  громадянина,  який  проживає  в  будинку, 
що  є  об’єктом  приватної  власності  й  підлягає  знесенню 
у зв’язку з вилученням земельної ділянки для державних 
або громадських потреб, на отримання квартири в будинку 
державного  або  громадського  житлового  фонду.  Одно-
часно в цій нормі проголошується право такого громадя-
нина як власника будинку на свій вибір отримати вартість 
будинку, будівель і пристроїв, що зносяться, або скориста-
тися правом отримати матеріали від розбирання знесеного 
будинку, будівель і пристроїв.

Як гарантія житлових прав громадян, що разом з влас-
ником будинку проживають у ньому як члени сім’ї влас-
ника, а також  інших громадян, які постійно проживають 
у таких будинках, проголошується право також цих грома-
дян на отримання квартир в будинках державного або гро-
мадського житлового фонду за встановленими нормами.

Отже,  зазначена  правова  норма  Житлового  кодексу 
України  одночасно  захищає  як  житлові  права  громадян, 
які  проживають  у  приватних  будинках,  що  підлягають 
знесенню у зв’язку з вилученням земельних ділянок для 
державних або громадських потреб, так і права власності 
власників цих будинків.

Логічним  продовженням  прав  власності  громадян, 
будинки  яких  підлягають  знесенню  у  зв’язку  з  викупом 
земельних  ділянок,  на  яких  вони  розміщені,  і  житлових 
прав громадян, що проживають в таких будинках, ще від-
носно нещодавно слугували приписи ст. 351 Цивільного 
кодексу України [3].

Цією  нормою  регулювалася  процедура  «припинення 
права  власності  на  нерухоме майно  у  зв’язку  з  викупом 
земельної ділянки, на якій воно розміщене». Саме так було 
сформульовано назву ст. 351 Цивільного кодексу України.

У ч. 1 цієї статті проголошувалося, що право власності 
на житловий будинок,  інші будівлі, споруди, насадження 
у зв’язку з викупом земельної ділянки, на якій вони роз-
міщені, може бути припинене  за  рішенням суду шляхом 
їх  викупу  і  з  обов’язковим  попереднім  відшкодуванням 
збитків у повному обсязі.

Водночас  ч.  5  зазначеної  норми  імперативно  забороня-
лося знесення житлового будинку до забезпечення особи, яка 
проживала в ньому як власник, і членів її сім’ї, а також особи, 
яка проживала в ньому як наймач і членів її сім’ї, помешкан-
ням у розмірі та в порядку, установлених законом.

Отже,  з  урахуванням  наведеного  навіть  у  найкон-
сервативніших  скептиків  не  повинно  залишитися  жод-

них  сумнівів  щодо  спрямованості  зазначених  законо-
давчих  норм  на  одночасний  захист  двох  гарантованих  
ст.ст.  41  та  47  Конституції  України  об’єктів  права  – 
житлових  прав  громадян, що  проживають  у  приватних 
будинках, які підлягають знесенню у зв’язку з  їх вику-
пом  для  державних  або  громадських  потреб,  та  прав 
власності громадян, яким такі будинки належать за пра-
вом власності.

Однак  15.12.2009  р.  набув  чинності  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» від 17.11.2009 р. № 1559-VI [4]. 
Цей  Закон  є  безпосереднім  і  досить  детальним  регуля-
тором  механізму  припинення  права  власності  громадян 
на  житлові  будинки,  які  підлягають  знесенню  у  зв’язку 
з викупом цих будинків і земельних ділянок, на яких вони 
розміщені, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної 
необхідності.  Але  житлових  прав  громадян,  що  прожи-
вають  у  будинках,  які  підлягають  викупу,  вищезгаданий 
Закон безпосередньо не регулює.

Пунктом  3  розділу  V  «Прикінцеві  положення» 
цього  Закону  у  зв’язку  з  його  прийняттям  внесено  сут-
тєві  зміни  до  низки  законодавчих  актів,  у  тому  числі 
й до ст. 351 Цивільного кодексу України. Зазначена норма 
викладена в новій редакції. Унаслідок редагування з цієї 
норми безслідно зникло принципово важливе положення 
щодо  недопустимості  знесення  викупленого  житлового 
будинку  до  забезпечення  особи,  яка  проживала  в  ньому 
як власник, і членів її сім’ї, а також особи, яка проживала 
в ньому як наймач, і членів її сім’ї помешканням у розмірі 
та в порядку, встановлених законом.

У  такий  незаконний  спосіб  напередодні  проведення 
в Україні чемпіонату Євро–2012 з футболу, інтересам якого 
й був підпорядкований цей Закон, законодавець одночасно 
вирішив  доволі  істотну  фінансову  проблему:  позбавив 
державу  необхідності  витрачати  значні  бюджетні  кошти 
на забезпечення житлом осіб, що проживають у будинках, 
які підлягають знесенню.

Інакше кажучи, право на отримання житла громадян, 
які  проживають  у  таких  будинках,  цим  Законом  було 
скасовано.

Однак,  по-перше,  таке  розв’язання  питання,  поза 
сумнівами,  безумовно  означає  порушення  державою 
права кожного на житло, задекларованого у ст. 47 Кон-
ституції України.

По-друге, ст. 22 Конституції України проголошує, що 
конституційні права й свободи гарантуються й не можуть 
бути скасовані.

Під час прийняття нових законів або внесення змін до 
чинних законів не допускається звуження змісту й обсягу 
чинних прав і свобод [1].

Отже,  беззаперечним  є  те,  що,  всупереч  указаному 
конституційному  імперативу,  внаслідок  прийняття 
Закону  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»  держава 
протиправно  скасувала  право  громадян,  які  прожива-
ють у будинках, що підлягають знесенню у зв’язку з  їх 
викупом для суспільних потреб чи з мотивів суспільної 
необхідності, як власників та членів їхніх сімей, а також 
наймачів  та членів  їхніх  сімей на  забезпечення житлом 
у встановленому порядку.

У  зв’язку  з  численними  зверненнями  громадян  до 
судів за захистом своїх житлових прав, порушених у ході 
кампанії зі знесення викуплених у них та належних їм за 
правом  власності  житлових  будинків,  суди  цілком  про-
гнозовано  відреагували на  зазначені  законодавчі  новели, 
як  і очікувалося, витлумачивши  їх зміст в угоду державі 
та водночас порушуючи права громадян.
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Якщо окремі суди першої та апеляційної інстанцій під 
час розгляду справ цієї категорії рішуче ставали на захист 
вочевидь  порушених  житлових  прав  громадян  [5;  6],  то 
зміст  синтезованого  висновку  Вищого  спеціалізованого 
суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ за 
наслідками розгляду касаційних скарг у справах цієї кате-
горії полягає у твердженні про втрату такими громадянами 
права на житло з огляду на виплату державою власникам 
таких будинків відповідної компенсації їх вартості.

При  цьому  витискання  потрібних  державі  судових 
рішень  про  відмову  у  наданні  житла  в  таких  справах 
супроводжувалося, як завжди, кричущими порушеннями 
норм  матеріального  й  процесуального  права,  особливо 
в тій частині, що стосується захисту житлових прав мало-
літніх членів сімей власників житлових будинків, які під-
лягали знесенню, гарантованих, крім іншого, ст. 18 Закону 
України «Про охорону дитинства» [7].

Як  правило,  зазначені  справи  розглядалися  суддями, 
які всупереч ст. 6 Закону України «Про органи  і  служби 
у справах дітей та спеціальні установи для дітей» [8] не 
мали обов’язкових  за  Законом  спеціальних повноважень 
на розгляд справ, пов’язаних з житловими правами непо-
внолітніх; у ході розгляду цих справ не забезпечувалась, як 
того вимагає Закон, участь представників служб у справах 
дітей та органів опіки й піклування; порушувалися права 
дітей,  передбачені  Конвенцією  ООН  про  права  дитини 
від  20  листопада  1989  р.  [9],  Європейською  конвенцією 

про  здійснення прав дітей  від  25  листопада  1996 р.  [10] 
і Декларацією прав дитини від 20 листопада 1959 р. [11].

Не може не викликати здивування той факт, що саме 
ті  законодавчі норми, у яких  імперативно стверджується 
про право на отримання житла громадян та їхніх дітей, які 
проживають у будинках, що підлягають знесенню, взагалі 
не згадуються в ухвалах касаційної інстанції, постановле-
них за результатами розгляду касаційних скарг. Натомість 
у цих ухвалах, як правило, йдеться про застосування дру-
горядних  законодавчих  норм,  які  мають  лише  дотичний 
стосунок до предмета спору й самі по собі не можуть бути 
підставою для його вирішення [12].

Висновки. Попри  кричущу  невідповідність  Закону 
України  «Про  відчуження  земельних  ділянок,  інших 
об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які пере-
бувають у приватній власності, для суспільних потреб чи 
з мотивів суспільної необхідності», яким скасовано право 
громадян, що проживають у будинках, які підлягають зне-
сенню, на забезпечення житлом, судами жодної інстанції 
не  обговорювалося  питання  про  необхідність  звернення 
до Верховного Суду України з метою внесення останнім 
подання до Конституційного Суду України стосовно кон-
ституційності зазначеного Закону.

Викладене  свідчить  про  протиправний  пріоритет 
вітчизняної судової практики перед законом і відсутність 
у  процесуальному  законодавстві  України  ефективних 
засобів боротьби з цим явищем.
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ПОНЯТТЯ ЦиВІЛьНОГО ЗАхиСТУ ПРАВ УЧАСНиКІВ КРЕДиТНих ВІДНОСиН

CONCEPTS Of CIVIL PrOTECTION Of ParTICIPaNTS Of CrEdIT rELaTIONS

Сердюк О.О.,
здобувач кафедри цивільного права № 2

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Стаття присвячена дослідженню поняття цивільно-правового захисту прав учасників кредитних відносин. Аналізуються співвідно-
шення вказаної категорії із суміжними цивілістичними поняттями, такими як охорона цивільних прав та цивільно-правова відповідаль-
ність. На підставі проведеного дослідження робиться висновок, що поняття охорони й захисту цивільних прав є самостійними правовими 
категоріями та відрізняються за суб’єктом, об’єктом і змістом. Суб’єктом охорони є держава, а захисту – уповноважені зацікавлені особи. 
У випадку охорони об’єктом є загальні суспільні відносини, що становлять предмет цивільного права, а захисту – конкретне суб’єктивне 
цивільне право чи охоронюваний інтерес. Зміст охорони полягає в цивільно-правовому регулюванні, тобто цілеспрямованому упорядку-
ванню суспільних відносин, змістом захисту виступає реалізація охоронних повноважень або прав.

Аргументується, що охороні підлягає не суб’єктивне цивільне право, а вся сукупність суспільних відносин, що складають предмет 
об’єктивного цивільного права. Враховуючи приватноправову спрямованість цивільного законодавства, термін «охорона» не часто використо-
вується для позначення заходів протидії правопорушенню; натомість поняття «захист» має більше теоретичне та прикладне значення.

Пропонується авторське визначення поняття захисту прав учасників кредитних відносин, як сукупності дозволених законодавством 
матеріальних та процесуальних способів і засобів, що застосовуються органами державної влади або уповноваженою особою до право-
порушника з метою усунення перешкод у реалізації останньою своїх інтересів. Під матеріальними елементами варто розуміти спосо-
би захисту, а під процесуальними – форми й засоби захисту. Їхній взаємозв’язок проявляється в тому, що той чи інший спосіб захисту 
кредитних відносин здійснюється в установленій законодавством формі. Доводиться необхідність поділу способів захисту на дві групи: 
заходи оперативного впливу на порушника (зміна або припинення правовідношення, вимога про дострокове повернення кредиту тощо) 
та заходи, які застосовуються компетентними органами держави.

Ключові слова: кредитні відносини, кредитний договір, захист цивільних прав, охорона прав, цивільна відповідальність.

The article is devoted to the study of the concept of civil law protection of the rights of participants of credit relations. Analyzed the correlation 
of this category with related civil concepts such as “protection” of civil rights and civil liability. On the basis of the conducted research it is 
concluded that the concept of protection of civil rights is an independent legal categories and are different for subject, object and content. The 
subject of protection is the state and the protection stakeholders. In the case of the object of protection is the General social relations that 
are the subject of civil rights, and protection – specific subjective civil right or a protected interest. The content of protection is civil regulation,  
i.e. purposeful streamlining of public relations, content protection, supports implementation of protective powers or rights.

It’s argued that the protection is not subjective civil law, and the totality of social relations which are the subject of the objective of civil 
law. Given private focus of the civil legislation the term “protection” is not often used to refer to the response to the offense, but the concept of 
“protection” has more theoretical and practical importance.

The author’s definition of the concept of protection of the rights of participants of credit relations, as the aggregate permitted by law substantive 
and procedural ways and means used by state authorities or by the person with the rights face to the offender with the aim of removing obstacles in the 
implementation of the latter their interests. Under the material elements necessary to understand the methods of protection, and under the procedural 
forms and means of protection. Their relationship is that one or another method of protection of credit relations is carried out in statutory form. It proves 
the necessity of separation of the protection methods into two groups: measures of the operational impact on the offender (modification or termination 
of legal relations, demand early repayment of the loan, etc.) and measures taken by the competent authorities of the state.

Key words: credit relationship, credit agreement, protection of civil rights, civic responsibility.

Постановка проблеми. Сьогодні в Україні попри велику 
кількість нормативних актів, присвячених правовому регулю-
ванню кредитних  відносин,  досі  немає  розробленого  ефек-
тивного механізму захисту прав їх учасників. Про це свідчить 
відсутність у державних органів, що регулюють ринок фінан-
сових послуг, дієвих важелів впливу на кредитні організації, 
у результаті чого на практиці права й інтереси споживачів цієї 
сфери фактично лишаються поза межами захисту з боку дер-
жави. Поряд з цим, більшість споживачів є недостатньо обі-
знаними у фінансовій галузі, у результаті чого кредитні орга-
нізації здійснюють свою діяльність недобросовісно. Тому ця 
сфера потребує належного захисту прав і законних інтересів 
споживачів і кредитодавців, що сприятиме зростанню довіри 
до ринку кредитування, мінімізує порушення законних прав 
кредитодавців та споживачів, забезпечить сприятливі умови 
для розвитку економіки України. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Питан-
нями  захисту  цивільних  прав  і  законних  інтересів  учас-
ників  цивільних  відносин  займалося  багато  видатних 
вітчизняних  науковців,  таких  як Н.П.  Бондар,  І.В.  Вені-
диктова, І.О. Дзера, О.О. Кот, О.Д. Кузнєцова, В.В. Луць, 
Я.М. Шевченко, В.Л. Яроцький та інші. Утім питання спе-
цифіки та особливостей захисту прав у сфері кредитних 
відносин лишилося поза увагою цивілістичної доктрини.

Метою статті є  розмежування  понять  «охорона 
цивільних прав» і їх «захист», що має не лише теоретичне, 

а  й  практичне  значення  в  аспекті  подальших  розробок 
правового регулювання кредитних відносин, а також роз-
роблення  авторського  визначення  поняття  захисту  прав 
учасників кредитних відносин. 

Виклад основного матеріалу. Відповідно  до  тра-
дицій  розробленої  вітчизняної  правової  доктрини  під 
поняттям «захист цивільних прав» розуміють їх правову 
охорону у вузькому значенні. Під «охороною» зазвичай 
розуміють  сукупність  заходів  правового,  економічного, 
політичного та іншого характеру, спрямованих на забез-
печення  нормального  функціонування  та  здійснення 
суб’єктивних  цивільних  прав.  У  загальному  вигляді 
«право  на  захист» можна  визначити  як  надану  уповно-
важеній  особі  можливість  застосування  передбачених 
законом заходів з метою відновлення його порушених чи 
заперечуваних цивільних прав. Тобто захист права є тією 
діяльністю, що спрямована на попередження або відсіч 
діям, які порушують суб’єктивні цивільні права, або від-
новлення вже порушених прав.

Варто  зазначити,  що  взаємопов’язаність  і  співвідно-
шення  понять  «захист»  й  «охорона»  цивільних  прав  на 
сьогодні є предметом багатьох наукових дискусій. Унаслі-
док їхнього тісного взаємозв’язку розмежування між ними 
є достатньо умовним, що викликає складнощі у формулю-
ванні висновків щодо них як окремих правових категорій 
[1, с. 34; 2, с. 34].
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Так,  наприклад,  одні  правники  ототожнюють  дослі-
джувані  поняття  й  визначають  «захист»  цивільних  прав 
як  можливість  застосування  встановленої  законодав-
ством  системи  заходів  правоохоронного  характеру,  що 
спирається  на  силу  державного  примусу  та  спрямована 
на  боротьбу  з  правопорушеннями,  унаслідок  чого  забез-
печується  недоторканність  права  й  усуваються  випадки 
його  порушення  [3,  c.  104].  Утім,  варто  зазначити,  що 
таке  визначення  більше  характеризує  загальне  поняття 
охорони цивільних прав, оскільки вказівка на можливість 
застосування  державно-правових  заходів  впливу  більше 
спрямована на майбутнє і становить потенційно можливу 
поведінку, у той час як поняття «захист цивільних прав» 
передбачає  здійснення  активних  дій  насамперед  самим 
суб’єктом. Тобто охорона – це забезпечення, так би мовити, 
загального  правового  режиму,  а  під  захистом  розуміють 
уже конкретні заходи, що застосовуються в разі необхід-
ності поновлення чи визнання прав та інтересів [2, c. 33]. 
У зв’язку з цим точнішим видається визначення поняття 
захисту як  застосування до  зобов’язаної  сторони заходів 
матеріально-правового  характеру  у  відповідній,  визна-
ченій  законодавством  процесуальній  формі.  Підтримку 
зазначених висновків можна знайти у працях З.В. Ромов-
ської,  яка  розглядає  поняття  охорони  права  через  при-
зму реалізації покладених на нього функцій – загального 
регулювання  суспільних  відносин  та  визначення  захо-
дів  охорони  конкретного  суб’єктивного  права.  Перша 
полягає  в  створенні  безпосередньої  можливості  захисту 
суб’єктивних прав,  друга  –  в  конкретній  реалізації  такої 
можливості [4, с. 108]. Таким чином, охорона права ство-
рює умови для запобігання правопорушень, а захист права 
реалізується  в  кожному  конкретному  випадку  порушень 
і тягне за собою відновлення відповідного суб’єктивного 
права [5; 6, с. 12].

Варто  також  зазначити,  що  внаслідок  ототожнення 
понять  охорони  й  захисту  цивільних  прав  вони  розгля-
даються  через  призму  діяльності  компетентних  органів 
і  покладання на  них функції  ліквідації  перешкод  у  здій-
сненні  суб’єктами своїх прав. Наприклад, С.С. Алексєєв 
каже, що захистом цивільних прав є державно-примусова 
діяльність, спрямована на поновлення порушеного права 
та забезпечення виконання юридичного обов’язку. Таким 
чином, правником робиться висновок про існування осо-
бливих охоронних відносин, що виникають з моменту вчи-
нення  правопорушення  і  тягнуть  за  собою  застосування 
заходів юридичної відповідальності [7, с. 280]. Утім, уба-
чається, що вказане визначення не розкриває усієї сутності 
досліджуваного  поняття.  Крім  гарантованої  можливості 
звернення до компетентних органів у разі порушення прав 
особи, вона може самостійно здійснити дії, спрямовані на 
захист своїх інтересів. Тому під «захистом» слід розуміти 
використання  всієї  сукупності  дозволених  законом  засо-
бів, що застосовуються з метою відновлення порушених 
прав  у  встановленому  порядку  державним  органом  або 
уповноваженою особою.

Зі  сказаного  можна  зробити  висновок,  що  захист 
цивільних прав являє собою синтез матеріальної вимоги 
уповноваженої особи до правопорушника припинити вчи-
нення перешкод у реалізації нею своїх інтересів, а також її 
процесуальних прав, що виникають під час застосування 
заходів матеріального та правового впливу.

Часто  в  науковій  правовій  літературі  зустрічаються 
протилежні  думки  про  те,  що  поняття  «охорона  права» 
є  ширшим  відносно  «захисту»  або  навпаки,  що  катего-
рія  захисту містить  у  собі  й  поняття  охорони.  Так,  при-
хильники першого висновку вважають, що охорона – це 
весь  комплекс  правових,  економічних,  організаційних 
та інших засобів, спрямованих на забезпечення та реаліза-
цію суб’єктивних прав, а також спеціальних заходів реагу-
вання в разі їхнього порушення, що спрямовані на віднов-
лення порушених прав та інтересів [8, с. 11]. Прибічники 

другої  позиції  кажуть, що  саме  поняття  захисту містить 
у собі нормотворчу діяльність, що полягає в установленні 
правових  норм,  якими  визначаються  права  й  обов’язки 
учасників  цивільних  відносин,  порядок  їх  реалізації 
та  захисту,  а  також правозастосовну діяльність, що про-
являється  в  реалізації  особами  своїх  суб’єктивних  прав, 
їх захисті, попереджувальних функціях органів державної 
влади та їхніх дій з реалізації правових санкцій [9, c. 291].

Оминаючи  тотожність  або  охоплення  однією  катего-
рією  іншої,  варто погодитися  з  думкою про  те, що  спів-
відношення  категорій  «охорона»  та  «захист»  варто  роз-
глядати у вигляді певної системи противаг, тобто такими, 
що потребують самостійних деталізованих дефініцій. Так, 
відомий правник О.О. Кот  з цього приводу  зазначає, що 
правові  норми  (гарантії)  та  конкретні  способи  захисту 
прав  є  за  своєю  сутністю  різними  категоріями.  Норми 
права  є  абстрактними  й  спрямовані  на  регулювання 
загальних правовідносин між невизначеними суб’єктами. 
Своєю чергою конкретні  способи  захисту  завжди мають 
прикладний  характер,  оскільки  застосовуються  в  межах 
реальних  правовідносин  з  визначеними  в  них  правами 
та обов’язками їх учасників. Таким чином, охорона прав 
проявляється в установленні загальних заходів впливу, що 
запобігають правопорушенням. Що стосується цивільно-
правового захисту, то його основним завданням є віднов-
лення  конкретного  порушеного  права  або  компенсація 
завданої шкоди [10, с. 91].

На підставі викладеного можна зробити висновок, що 
цивільно-правові  категорії  захисту  й  охорони  цивільних 
прав досить схожі. Так, у науковій юридичній літературі 
поширеною  є  думка,  що  «захист»  –  це  діяльність  орга-
нів  державної  влади,  спрямована  на  відновлення  пору-
шеного  права.  Таким  чином,  охоронні  правовідносини 
виникають у момент вчинення правопорушення і містять 
елементи  юридичної  відповідальності  й  заходи  захисту 
суб’єктивних  прав.  На  противагу  цьому  багато  правни-
ків  підтримують  позицію  розмежування  таких  понять, 
як  «захист»  і  «охорона».  Наголошується,  що  останній 
термін є ширшим і містить у собі комплекс економічних, 
юридичних,  ідеологічних, організаційних та  інших  засо-
бів,  спрямованих на  забезпечення нормального розвитку 
динаміки  суспільних  відносин,  створення  необхідних 
умов для здійснення суб’єктивних прав, що забезпечують 
їх  позитивну реалізацію. У  загальному  вигляді  право на 
захист можна визначити, як надану уповноваженій особі 
можливість  застосування  правоохоронних  заходів,  спря-
мованих на відновлення її порушеного чи заперечуваного 
права.  Тобто  захист  права  становить  собою  діяльність, 
спрямовану  на  запобігання  правопорушенням  а  також 
поновлення порушених прав. 

Відповідаючи на питання про співвідношення понять 
«охорони»  та  «захисту»  цивільних  прав,  слід  зазначити, 
що  вони  є  самостійними,  але  взаємоузгодженими  кате-
горіями.  Це  пояснюється  тим,  що  обидва  ці  інститути 
є  елементами комплексного механізму регулювання кре-
дитних відносин, де цивільно-правові засоби взаємодіють 
з публічно-правовими.

Охорона прав має  здебільшого превентивну функцію 
й полягає у встановленні правових заходів, що забезпечу-
ють запобігання правопорушенням та усунення причин їх 
виникнення. Що  стосується  цивільно-правового  захисту, 
то на нього покладається, так би мовити, компенсаційна 
роль щодо відновлення конкретних порушених прав і від-
шкодування завданої шкоди.

Таким  чином,  можна  зробити  висновок,  що  поняття 
охорони й  захисту відрізняються  за  суб’єктом, об’єктом, 
та змістом. Суб’єктом охорони є держава, а захисту – упо-
вноважені зацікавлені особи. У випадку охорони об’єктом 
є  загальні  суспільні  відносини,  що  становлять  предмет 
цивільного  права,  а  захисту  –  конкретне  суб’єктивне 
цивільне право чи охоронюваний  інтерес. Зміст охорони 
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полягає  у  цивільно-правовому  регулюванні,  тобто  ціле-
спрямованому упорядкуванню суспільних відносин, зміс-
том захисту виступає реалізація охоронних повноважень 
або прав.

Отже, охороні підлягає не суб’єктивне цивільне право, 
а вся сукупність суспільних відносин, що складають пред-
мет об’єктивного цивільного права. З урахуванням приват-
ноправової  спрямованості цивільного  законодавства тер-
мін «охорона» не часто використовується для позначення 
заходів  протидії  правопорушенню,  натомість  поняття 
«захист» має більше теоретичне та прикладне значення.

Що  стосується  поняття  захисту  прав  учасників  кре-
дитних відносин, то ним є сукупність дозволених законо-
давством матеріальних  і  процесуальних  способів  і  засо-
бів,  що  застосовуються  органами  державної  влади  або 
уповноваженою особою до правопорушника з метою усу-
нення  перешкод  у  реалізації  останньою  своїх  інтересів. 
Під  матеріальними  елементами  варто  розуміти  способи 
захисту, а під процесуальними – форми й засоби захисту. 
Їхній взаємозв’язок проявляється в тому, що той чи інший 
спосіб  захисту кредитних відносин здійснюється в уста-
новленій законодавством формі.
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У статті аргументовано, що у зв’язку із широким застосуванням поняття «компанія» до різних суб’єктів економічної діяльності 
(офшорні компанії, холдингові компанії, транснаціональні компанії тощо) виникає потреба ґрунтовного наукового аналізу самої категорії 
«компанія» та встановлення того, до яких саме структур та осіб це поняття може застосовуватися. Також акцентовано увагу на необ-
хідності обґрунтованого встановлення співвідношення категорій «компанія», «юридична особа» та «суб’єкт господарювання». Проана-
лізовано низку нормативних та наукових визначень поняття «компанія», що містяться у законодавчих актах, міжнародних договорах за 
участю України, українській та іноземній словниковій літературі. Також розглянуто основні категорії, за допомогою яких термін «компанія» 
визначається, – організація, утворення, об’єднання, корпоративне об’єднання тощо. Зроблено висновок, що поняття «компанія» може 
розглядатися і у вузькому (як юридична особа), і широкому значенні (окрім юридичних осіб, охоплює також окремі категорії об’єднань 
без статусу юридичної особи, а за певних умов також і фізичних осіб). Обґрунтовується, що для чинного господарського законодавства 
більш характерне розуміння поняття «компанія» у вузькому сенсі, тоді як чинне податкове законодавство допускає тлумачення відпо-
відної категорії у більш широкому значенні. Також у статті запропоноване власне визначення поняття «компанія», відповідно до якого 
компанія може розумітися як юридична чи фізична особа або об’єднання таких осіб (без набуття об’єднанням статусу окремої юридичної 
особи), що бере участь у господарських правовідносинах, має господарську компетенцію (повну або неповну) та здійснює діяльність, що 
містить ознаки господарської, або реалізовує організаційно-господарські повноваження власника у сфері господарювання. Вказано на 
можливість застосування дефініції «квазі-суб’єкти господарювання» до окремих категорій компаній, що мають більшість ознак суб’єкта 
господарювання, але не в повному обсязі відповідають вимогам статті 55 Господарського кодексу України.

Ключові слова: офшорна компанія, компанія, юридична особа, суб’єкт господарювання, господарська діяльність.

The paper argues that with regard to the widespread use of the concept of “company” to various economic operators (offshore companies, 
holding companies, multinational companies, etc.), there is a need for a thorough scientific analysis of the very category of “company” and the 
identification of which structures and persons this concept can be applied to. Attention is also focused on the need for a reasonable identification 
of a correlation of the “company”, “legal entity”, and “business entity” categories. A number of normative and scientific definitions of the concept 
of “company”, which are contained in legislative acts, international treaties with the participation of Ukraine, in Ukrainian and foreign lexicographic 
literature have been analyzed. Also, the main categories, by which the term “company” is defined: organization, founding, association, legal entity, 
and the like, have been considered. It is concluded that the concept of “company” can be considered both narrowly (as a legal entity) and in a broad 
sense (except for legal entities, it also covers certain categories of associations without the status of a legal entity, and under certain conditions – 
also individuals). It is substantiated that the current legislation is more characteristic of understanding the concept of “company” in the narrow sense, 
while the current tax legislation allows the interpretation of the corresponding category in a broader sense. The paper also offers its own definition 
of the concept of “company”, according to which a company can be understood as a legal person or individual, or an association of such persons 
(without acquiring the status of a separate legal entity by the association), which takes part in business relations, has economic competence (full 
or incomplete), and carries out activities that contain signs of business, or implements the organizational and economic powers of the owner in 
the field of business. The possibility of applying the definition of “quasi-business entities” to certain categories of companies that have most of the 
characteristics of a business entity but do not fully comply with the requirements of Article 55 of the Commercial Code of Ukraine has been indicated.

Key words: offshore company, company, legal entity, business entity, business activity.

Вступ. Категорія «компанія» стала невід’ємною части-
ною сучасного економічного та економіко-правового поня-
тійного апарату. У контексті застосування категорії «компа-
нія» до певних суб’єктів економічної діяльності (офшорні 
компанії,  транснаціональні  та  мультинаціональні  компа-
нії,  холдингові  компанії,  промислово-фінансові  та  фінан-
сово-промислові групи тощо) виникає потреба у вивченні 
самого  поняття  «компанія»  та  визначенні  його  співвідно-
шення із поняттями «юридична особа» та «суб’єкт госпо-
дарювання». Особливо актуальним зазначене є у зв’язку із 
дослідженням  господарсько-правового  статусу  офшорних 
компаній, що стали невід’ємною частиною сучасного еко-
номічного життя, але не зазнали достатнього господарсько-
правового аналізу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Компанії, 
як  категорії  господарського  та  корпоративного права,  не 
було  присвячено  достатньої  кількості  досліджень.  Пра-
вові та економічні аспекти статусу окремих суб’єктів, що 
можуть розглядатися як компанії, досліджувалися такими 

вченими, як Б.В. Деревянко, В.В. Кадала, О.П. Подцерков-
ний, Т.М. Пристай, Н.А. Ясінська та ін. Загалом, господар-
сько-правові  аспекти  визначення  співвідношення  понять 
«компанія» та «юридична особа», «компанія» та «суб’єкт 
господарювання» залишаються не дослідженими повною 
мірою і потребують подальшого вивчення.

Метою статті є аналіз категорії «компанія» та визна-
чення  її  співвідношення  з  поняттями «юридична  особа» 
та «суб’єкт господарювання».

Виклад основного матеріалу. Словосполучення 
«офшорна компанія», «холдингова компанія», «транснаці-
ональна компанія» тощо філологічно складаються з імен-
ника компанія, що визначає певного суб’єкта економічної 
діяльності.  Визначення  категорії  «компанія»  як  такої,  а 
також  того,  які  саме  суб’єкти  можуть  бути  до  компаній 
віднесені, має велике  значення для  аналізу  та розуміння 
господарсько-правового  статусу  відповідних  суб’єктів. 
Зокрема,  наприклад,  офшорних  компаній.  Що  ж  таке 
«компанія»?  У  словнику  іншомовних  слів  за  редакцією 
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О.С. Мельничука знаходимо таке визначення: «компанія» 
(франц. compagnie,  італ. compagnia, від лат. cum – разом 
і panis – хліб) – 1) група осіб, об’єднаних певними інтере-
сами  (напр.,  виробничими);  2)  капіталістичне  підприєм-
ство,  засноване  на  пайовій  участі  окремих  капіталістів 
[1,  с.  430].  У  іншому  словнику  іншомовних  слів  «ком-
панія»  визначається  як:  1)  група  осіб,  яких  об’єднують 
спільні погляди, інтереси або спільна справа; товариство; 
2)  торговельне  або  промислове  товариство, що  об’єднує 
підприємців [2, с. 301].

Дещо  по-різному  термін  «компанія»  тлумачить  сві-
това словникова література. Компанія – група осіб, така як 
асоціація, корпорація, партнерство або об’єднання, ство-
рена з метою здійснення, підтримки або функціонування 
комерційного  або  промислового  підприємства  [3,  с.  82]. 
Компанія – будь-яка організація, що створена для ведення 
бізнесу [4, с. 101]. Відповідно до визначення, що міститься 
в Оксфордському юридичному словнику, компанія – асо-
ціація,  створена  для  ведення  підприємницької  або  іншої 
діяльності від імені тієї чи іншої асоціації. Більшість ком-
паній  інкорпоровані,  а  отже,  мають  правосуб’єктність, 
відмінну від прав їхніх членів [5, с. 98].

У  загальновизнаному  юридичному  словнику  Блека, 
що нерідко використовується судовими органами США як 
вторинне джерело права, наведено кілька можливих тлу-
мачень  поняття  «компанія»  [6,  с.  352]. Компанія – това-
риство  або  об’єднання  людей  у  значній  кількості,  заці-
кавлених  у  загальному  об’єкті  і,  як  правило,  тих,  що 
об’єднуються для організації будь-якого комерційного чи 
промислового  підприємства  або  ведення  іншого  закон-
ного бізнесу [6, с. 352]. Належне значення слова «компа-
нія»  стосовно  осіб,  які  займаються  торгівлею,  позначає 
тих, хто об’єднаний для єдиної мети або для  здійснення 
спільної діяльності. Цей термін не є  ідентичним терміну 
«партнерство»,  хоча  кожне  неінкорпороване  товариство 
у своїх правових відносинах є партнерством [6, с. 352]. Як 
правило,  ці  поняття  диференціюються:  назва  «партнер-
ство» використовується для ділових асоціацій обмеженого 
числа  осіб  (зазвичай  не  більше  чотирьох  або  п’яти),  які 
здійснюють торговельну діяльність під іменем, складеним 
з  їхніх  індивідуальних  імен, зазначених послідовно; тоді 
як назва «компанія» присвоюється як позначення товари-
ства, що складається  з більшого числа людей  з більшим 
капіталом  та  займається  більш  широкими  підприєм-
ствами, а також здійснює торговельну діяльність під пев-
ною назвою, не розкриваючи при цьому імен конкретних 
людей [6, с. 352].  Іноді цей термін використовується для 
позначення  тих членів партнерства,  чиї  імена не  вказані 
в назві фірми [6, с. 352]. Загалом, як стверджує юридич-
ний  словник Блека,  компанія  –  це  досить  узагальнююче 
та  всеосяжне  слово,  яке  може  включати  окремих  осіб, 
партнерства  та  корпорації.  Іноді  цей  термін  застосову-
ється і до однієї людини [6, с. 352].

Відповідно до Директиви Європейського Парламенту 
і Ради 2009/16/ЄС від 23 квітня 2009 року про контроль 
державою  порту  компанія  означає  власника  судна  або 
будь-яку  іншу  організацію  чи  особу,  таку  як  керівник 
або фрахтувальник судна без екіпажу, якій власник судна 
передав  відповідальність  за  експлуатацію  судна  і  яка, 
беручи  на  себе  таку  відповідальність,  погодилася  нести 
всі  обов’язки  та  зобов’язання,  передбачені  Міжнарод-
ним кодексом з управління безпекою (МКУБ) [7]. Термін 
«компанія»  міститься  і  в  актах  українського  законодав-
ства та укладених Україною міжнародних договорах. Так, 
Закон України «Про організацію та проведення фінальної 
частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Укра-
їні» [8] (втратив чинність від 01.09.2012) визначав компа-
нію як зареєстровану в Україні відповідно до законодав-
ства юридичну особу, уповноважену УЄФА на здійснення 
організаційних  заходів  та  проведення  чемпіонату.  Тобто 
компанія – це юридична особа. Відповідно до Положення 

про безпечне укомплектування екіпажами морських суден 
рибного  господарства,  затвердженого  наказом  Держком-
рибгоспу України від 05.05.1999 № 68 (втратило чинність 
22.01.2013),  «компанія»  означала  власника  судна  або 
іншу організацію чи особу,  таку  як керівник  (керуючий) 
або  фрахтувальник  за  бербоут-чартером,  що  взяли  на 
себе відповідальність від судновласника за експлуатацію 
судна та за безпеку мореплавства [9]. Згідно із Положен-
ням щодо встановлення відповідності системи управління 
безпекою компаній та суден флоту рибного господарства 
вимогам  Міжнародного  кодексу  з  управління  безпеч-
ною  експлуатацією  суден  і  попередженням  забруднення 
1993  року,  затвердженим  наказом  Держкомрибгоспу  від 
16.01.2008 № 5, компанія – власник або будь-яка юридична 
чи  фізична  особа,  яка  управляє  судном  флоту  рибного 
господарства,  або  фрахтувальник  такого  судна  [10].  Два 
останні визначення, як і визначення, закріплене у Дирек-
тиві  Європейського  Парламенту  і  Ради  2009/16/ЄС  від 
23.04.2009,  припускають,  що  компанією  може  розгляда-
тися або юридична, або навіть і фізична особа. При цьому 
аналіз  зазначених  вище  визначень  дає  змогу  стверджу-
вати, що фізичні особи можуть розглядатися як компанії 
передусім у разі здійснення ними діяльності, що містить 
ознаки господарської або реалізації організаційно-госпо-
дарських повноважень власника у сфері господарювання.

Відповідно до Угоди про заохочення та  захист  інвес-
тицій  між  Україною  та  Фондом  міжнародного  розвитку 
ОПЕК компанія означає будь-яке підприємство, створене 
відповідно  до  законодавства  Приймаючої  країни,  що  не 
повністю або частково належить, або контролюється при-
ватною  особою,  державою  або  будь-яким  іншим  орга-
ном,  включаючи  корпорації,  товариства,  одноосібне  або 
спільне підприємство або право власності, асоціацію або 
будь-яку  іншу  організацію  [11].  Низка  угод  щодо  уник-
нення  подвійного  оподаткування  визначають  компанію 
як  будь-яку юридичну  особу  чи  будь-яке  утворення, що 
розглядається з метою оподаткування як юридична особа. 
Зокрема, таке визначення містить  Конвенція між Урядом 
України і Урядом Республіки Кіпр про уникнення подвій-
ного оподаткування та запобігання податковим ухиленням 
стосовно податків на доходи [12], Конвенція між Урядом 
України  і Урядом Ісландської Республіки про уникнення 
подвійного оподаткування та запобігання податковим ухи-
ленням стосовно податків на доходи та капітал [13],  Кон-
венція між Урядом України  і Урядом Республіки Мальта 
про уникнення подвійного оподаткування та запобігання 
податковим ухиленням стосовно податків на доходи [14] 
та  ін.  Своєю  чергою    Конвенція  між  Урядом  України 
і  Урядом  Азербайджанської  Республіки  про  уникнення 
подвійного  оподаткування  та  попередження  ухилень  від 
сплати  податків  на  доход  і  майно  [15],    Конвенція  між 
Кабінетом  Міністрів  України  і  Урядом  Південно-Афри-
канської  Республіки  про  уникнення  подвійного  оподат-
кування  та  попередження  податкових  ухилень  стосовно 
податків  на  доходи  [16]  характеризують  компанію  як 
будь-яке корпоративне об’єднання або будь-яку організа-
цію, що розглядається  з метою оподаткування  як корпо-
ративне об’єднання. Тотожне визначення поняття «компа-
нія» містять  і Рекомендації щодо застосування положень 
конвенцій  (угод)  про  уникнення  подвійного  оподатку-
вання доходів і майна (капіталу), що є додатком до листа 
Державної  податкової  служби  України  від  27.12.2012  
№ 12744/0/71-12/12-1017 [17]. Разом із тим вказані реко-
мендації  також  містять  застереження,  що  в  Україні  під 
терміном «компанія» маються на увазі юридичні особи.

Отже, в першому випадку компанія визначається через 
поняття  «юридична  особа»  та  «утворення»,  в  другому  – 
«корпоративне об’єднання» та «організація». Втім, усі ці 
категорії також можуть розумітися неоднозначно та потре-
бують належного тлумачення. При цьому перша й остання 
із зазначених категорій органічно пов’язані, оскільки саме 
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через  категорію  «організація»,  як  правило,  визначається 
поняття «юридична особа».

Господарський кодекс України  [18] не містить визна-
чення юридичної особи. Легальне визначення юридичної 
особи законодавець зафіксував у Цивільному кодексі Укра-
їни. Зокрема, відповідно до статті 80 Цивільного кодексу 
України  («Поняття  юридичної  особи»)  юридичною  осо-
бою є організація, створена  і зареєстрована у встановле-
ному законом порядку [19]. Через категорію «організація» 
визначав юридичну особу і Цивільний кодекс Української 
РСР  1963  року,  згідно  зі  статтею  23  якого  (також  мала 
назву «Поняття юридичної особи») юридичними особами 
визнаються  організації,  які  мають  відокремлене  майно, 
можуть  від  свого  імені  набувати  майнових  і  особистих 
немайнових  прав  і  нести  обов’язки,  бути  позивачами 
і відповідачами в суді, арбітражі або в третейському суді 
[20]. Отже, відповідно до цивільного законодавства юри-
дична  особа  –  це  організація,  що  характеризується  низ-
кою кваліфікуючих ознак. Що ж таке організація? Орга-
нізація (франц. organisation): 1) будова, структура чогось;  
2) одна з функцій управління в суспільстві; 3) група осіб, 
що становить колектив, єдине ціле; 4) Налагодження, впо-
рядкування, приведення чогось у систему; 5) об’єднання, 
союз, засновані для досягнення спільної мети [1, с. 604]. 
Як  бачимо,  визначення  організації  зводяться  до  певного 
об’єднання, групи осіб, що становить єдине ціле, та пев-
ної впорядкованої структури. Відповідно,  і в цивілістич-
ній літературі зазначається, що термін «організація» у разі 
визначення  юридичної  особи  має  двоєдине  значення. 
По-перше,  це  певним  чином  сформована  структура,  яка 
може створюватися об’єднанням осіб, капіталів, рішенням 
відповідних органів управління  з певною метою –  стати 
учасником  цивільного  обороту.  По-друге,  цим  терміном 
підкреслюється, що структура певним чином є внутріш-
ньоорганізованою [21, с. 142].

Поняття «утворення», що також використовується для 
розкриття  поняття  «компанія»,  в  загальному  сенсі  озна-
чає: 1) дію зі значенням утворити та утворитися; 2) те, що 
виникло як наслідок певних природних процесів; 3) те, що 
з’явилося  як  наслідок  творчої  діяльності,  творчого  про-
цесу  [22,  с.  1518].  Видається, що  категорія  «утворення» 
в контексті визначення поняття «компанія» не має чіткої 
правничої  складової  частини  та  лише  характеризує  ком-
панію як результат дії її засновників, те, що утворюється 
в результаті їхніх дій.

Термін  «корпоративне  об’єднання»,  через  який може 
визначатися  «компанія»,  також  потребує  аналізу.  Слово 
«об’єднання»  тлумачиться  як:  1)  ціле,  що  склалося  на 
основі  з’єднання,  поєднання  чого-небудь;  2)  організація 
людей на основі  спільної мети,  завдань;  спілка; 3) дія  зі 
значенням об’єднати і об’єднатися [22, с. 802]. Ні Госпо-
дарський, ні Цивільний кодекси України словосполучення 
«корпоративне  об’єднання»  безпосередньо  не  містять. 
Поняття  «об’єднання»  Господарський  кодекс  України 
використовує  щодо  об’єднань  підприємств  та  інших 
суб’єктів  господарювання  юридичних  осіб.  Категорія 
«корпоративне»  застосовується  Господарським  кодексом 
України в основному до підприємств  (корпоративне під-
приємство) та прав (корпоративні права). Так, відповідно 
до статті 63 Господарського кодексу України залежно від 
способу утворення (заснування) та формування статутного 
капіталу в Україні діють підприємства унітарні та корпо-
ративні [18]. Корпоративне підприємство утворюється, як 
правило,  двома  або більше  засновниками  за  їх  спільним 
рішенням (договором), діє на основі об’єднання майна та/
або підприємницької  чи  трудової  діяльності  засновників 
(учасників),  їх спільного управління справами, на основі 
корпоративних прав, у тому числі через органи, що ними 
створюються,  участі  засновників  (учасників) у розподілі 
доходів  та  ризиків  підприємства  [18].  Корпоративними 
є  кооперативні  підприємства,  підприємства,  що  створю-

ються  у  формі  господарського  товариства,  а  також  інші 
підприємства,  в  тому числі  засновані на приватній влас-
ності двох або більше осіб [18]. Визначення корпоратив-
них  прав  надається  у  статті  167 Господарського  кодексу 
України: корпоративні права – це права особи, частка якої 
визначається у статутному капіталі (майні) господарської 
організації, що  включають  правомочності  на  участь  цієї 
особи  в  управлінні  господарською  організацією,  отри-
мання певної  частки прибутку  (дивідендів)  такої  органі-
зації  та активів у разі ліквідації останньої відповідно до 
закону, а також інші правомочності, передбачені законом 
та статутними документами [18].

У світлі розуміння корпоративних підприємств та кор-
поративних  прав,  визначених  Господарським  кодексом 
України,  термін  «корпоративне  об’єднання»  породжує 
низку  питань.  А  саме  які  суб’єкти  можуть  входити  до 
складу  такого  об’єднання,  чи  може  це  бути  об’єднання, 
наприклад,  унітарних  підприємств,  які  за  визначенням 
не є корпоративними, а також які саме організації, що не 
є  корпоративними  об’єднанням, можуть  розглядатися  як 
корпоративні  об’єднання  з  метою  оподаткування.  Разом 
із тим застереження, зазначене у вищевказаних Рекомен-
даціях щодо застосування положень конвенцій (угод) про 
уникнення  подвійного  оподаткування  доходів  і  майна 
(капіталу) стосовно того, що в Україні під терміном «ком-
панія» маються на увазі юридичні особи, фактично ніве-
лює  у  цьому  контексті  змістове  навантаження  терміна 
«корпоративне об’єднання». 

З  урахуванням  застереження  визначення  компанії 
як  будь-якої  юридичної  особи  чи  будь-якого  утворення, 
що  розглядається  з  метою  оподаткування  як  юридична 
особа, та визначення компанії як будь-якого корпоратив-
ного  об’єднання  або  будь-якої  організації,  що  розгляда-
ється з метою оподаткування як корпоративне об’єднання, 
змістовно  аналогічні.  При  цьому  важливою  є  відповідь 
на питання:  які утворення можуть розглядатися  з метою 
оподаткування  як  юридичні  особи  не  будучи  такими? 
Видається, що  такими можуть  вважатися  передусім  від-
окремлені підрозділи юридичних осіб,  які  відповідно до 
статті 15 Податкового кодексу України визнаються плат-
никами податків [23].

Господарський  кодекс  України  не  дає  визначення 
поняттю  «компанія»,  застосовуючи  цю  категорію  лише 
стосовно  компаній  холдингових.  Натомість  чинний  Гос-
подарський кодекс України визначає категорію господар-
ських  організацій  та  суб’єктів  господарювання  загалом. 
Відповідно до  статті  55 Господарського кодексу України 
суб’єктами господарювання визнаються учасники госпо-
дарських  відносин,  які  здійснюють  господарську  діяль-
ність, реалізуючи господарську компетенцію  (сукупність 
господарських  прав  та  обов’язків),  мають  відокремлене 
майно і несуть відповідальність за своїми зобов’язаннями 
в межах цього майна, крім випадків, передбачених зако-
нодавством  [18]. При цьому  суб’єктами  господарювання 
є: 1) господарські організації – юридичні особи, створені 
відповідно  до  Цивільного  кодексу  України,  державні, 
комунальні та інші підприємства, створені відповідно до 
цього Кодексу, а також інші юридичні особи, які здійсню-
ють  господарську діяльність  та  зареєстровані  в установ-
леному законом порядку; 2) громадяни України, іноземці 
та особи без громадянства, які здійснюють господарську 
діяльність  та  зареєстровані  відповідно  до  закону  як  під-
приємці [18].

З  огляду  на  положення  чинного  законодавства  для 
господарського  права  видається  характерним  розуміння 
слова  компанія  у  значенні,  тотожному  поняттю  «юри-
дична особа». Для цілей податкового регулювання визна-
чальною є здатність суб’єкта виступати платником подат-
ків  і  зборів,  яку  можуть  мати  і  відокремлені  підрозділи 
юридичних  осіб.  Так,  відокремлені  підрозділи  юридич-
них  осіб  можуть  самостійно  сплачувати  низку  податків  
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і  зборів,  а  також  виступати  податковим  агентом  щодо 
сплати  окремих  податків  і  зборів,  можуть  самостійно 
сплачувати відокремлені підрозділи юридичних осіб. 

На відміну від права податкового, для господарського 
права визначальною і принциповою є здатність суб’єкта 
виступати  суб’єктом  господарювання  та  володіти  необ-
хідною  господарською  правосуб’єктністю.  Первинна 
редакція статті 55 Господарського кодексу України визна-
вала  філії,  представництва  та  інші  відокремлені  під-
розділи  господарської  організації  (структурні  одиниці), 
утворені  ними  для  здійснення  господарської  діяльності 
самостійним  суб’єктом  господарювання  нарівні  з  юри-
дичними особами та фізичними особами-підприємцями. 
Однак  Законом  України  від  04.02.2005  такі  структури 
було позбавлено статусу суб’єкта  господарювання. Від-
повідно  до  наявної  законодавчо  закріпленої  концепції 
саме юридична особа загалом виступає єдиним суб’єктом 
господарювання  разом  з  усіма  своїми  структурними 
та  відокремленими  підрозділами,  які  не  можуть  вважа-
тися окремими суб’єктами господарювання. Разом із тим 
у  господарсько-правовій  доктрині  відокремлені  підроз-
діли (структурні одиниці) госпо дарських організацій, що 
діють на  території України,  зокрема філії  і представни-
цтва, особливо іноземних юридичних осіб нерідко продо-
вжують вважатися нетиповими колективними суб’єктами 
господарювання [24]. На доктринальному рівні констату-
ється наявність гострої кризи концепції поділу суб’єктів 
майнових  відносин  на юридичні  та фізичні  особи  [24]. 
При  цьому  багато  учасників  господарських  відносин 
виходять  за  рамки  зазначених  понять:  промислово-
фінансові  групи, відокремле ні підрозділи підприємств, 
інвестиційні фонди та інше [24]. Крім того, господарська 
практика  знає  не  тільки  філії  і  представництва  (як  це 
передбачено в Цивільному кодексі України), але, напри-
клад,  відділення,  цехи,  відділи  й  т.п.  [24].  Вважається, 
що такі  суб’єкти де факто беруть участь в економічних 
відносинах,  а  за  тискання  економічного  різноманіття 
у  тверді  рамки  традиційних  цивілістичних  конструкцій 
(юридична або фізична особа, філія або представництво) 
означало  б  регрес  і  перешкоди  в  розвитку  бізнесу  [24]. 
Наявні «не типові» суб’єкти господарювання у букваль-
ному значенні не можна віднести ні до суб’єктів господа-
рювання, ні до учасників господарських відносин, тому 
що  закон  щоразу  ототожнює  учасників  господарських 
відносин з фізичною або юридичною особою [24]. Такі 
суб’єкти,  як  промислово-фінансові  групи,  відокремлені 
підрозділи підприємств, просте товариство, інвестиційні 
фонди, фонди фінансування будівництва і фонди опера-
цій  з  нерухомістю,  не  мають  статусу  юридичної  особи 
[24]. Визначення можливості  віднесення окремих  типів 
економічних структур до суб’єктів  господарювання має 
велике теоретичне і прикладне значення. Так, як слушно 
зазначає  В.В.  Кадала,  не  є  суб’єктами  господарювання 
інститути  спільного  інвестування  [25,  с.  59],  що  діють 
відповідно  до  Закону  України  «Про  інститути  спіль-
ного  інвестування».  Певною  категорією  компаній,  що 
можуть і не мати статусу юридичної особи, однак мають 
господарську  правосуб’єктність,  є  промислово-фінан-
сові  групи  [26,  с.  97].  Як  вказує  Б.В.  Деревянко,  неза-
лежно  від  наявності  чи  відсутності  статусу  юридичної 
особи  промислово-фінансові  групи  володіють  госпо-
дарською  компетенцією,  мають  власну  (господарську) 
правосуб’єктність,  виступають  як  суб’єкти  господар-
ських правовідносин під власним іменем [26, с. 97]. Про-
мислово-фінансова  група  є  суб’єктом  господарювання, 
об’єднанням підприємств без статусу юридичної особи, 
при  цьому  приведення  законодавства  у  відповідність 
до  теорії  господарського  права  та  практики  викликало 
необхідність уточнення поняття господарської організа-
ції у бік визнання такою не лише юридичної особи, але 
й об’єднання юридичних осіб. [26, с. 97]. У цьому зв’язку 

доречно  констатувати,  що,  незважаючи  на  скасування 
Закону  України  «Про  промислово-фінансові  групи», 
питання  економічної  діяльності  відповідних  суб’єктів 
залишається  актуальним.  З  цього  приводу  є  думка,  що 
нині  відбувається  трансформація  дефініції  з  «промис-
лово-фінансова група» у «фінансово-промислова група», 
при  цьому  фінансово-промислові  групи  називаються 
найдосконалішою  формою  кооперації  в  економіці  [27]. 
Також науковцями вказується на необхідність законодав-
чого закріплення поняття «фінансово-промислова група» 
та виділення його як окремого інституту господарського 
права  [28].  Поряд  з  промислово-фінансовими  групами 
виокремлюють  і  інші  форми  організаційної  взаємодії 
суб’єктів  господарювання, що  зумовлюють  виникнення 
різного роду  господарських  структур. Процеси  глобалі-
зації сприяли розвитку транснаціональних корпорацій, а 
також удосконаленню організаційних форм квазіінтегра-
ційної взаємодії, до яких відносять стратегічні альянси, 
мережеві  квазіінтегровані  структури,  віртуальні  корпо-
рації,  адхократичні  організації,  квазіконсорціуми,  що 
загалом об’єднуються у мережеві індустріальні організа-
ції [29, с. 52]. Також у контексті правового регулювання 
зовнішньоекономічної  діяльності  звертається  увага,  що 
залишається  невизначеним  статус  суб’єктів,  які  перед-
бачені законом, але не вказані в Господарському кодексі 
України (об’єднань фізичних, юридичних, фізичних і юри-
дичних осіб, які не є юридичними особами згідно із зако-
нами України, але які мають постійне місцезнаходження 
на території України, і яким законами України не заборо-
нено здійснювати господарську діяльність, та структур-
них  одиниць  іноземних  суб’єктів  господарської  діяль-
ності,  які не є юридичними особами згідно  із  законами 
України  (філії,  відділення  тощо),  але  мають  постійне 
місцезнаходження  на  території  України)  [30,  с.  1].  При 
цьому  Т.М.  Пристай  застосовує  термін  «квазі-суб’єкти 
зовнішньоекономічної  діяльності»  до  суб’єктів,  які  не 
мають  самостійної  зовнішньоекономічної  компетенції, 
але так чи інакше беруть участь у зовнішньоекономічних 
відносинах [30, с. 11]. Аналогічно видається прийнятним 
застосовувати  термін  «квазі-суб’єкти  господарювання» 
до  суб’єктів,  що  беруть  участь  в  економічних  відноси-
нах та мають більшість ознак суб’єкта господарювання, 
але відповідно до чинного господарського законодавства 
не можуть бути формально до суб’єктів господарювання 
віднесені.

   Узагальнюючи вищевикладене, можна стверджувати, 
що натепер застосування поняття «компанія» до структур, 
які не набули статусу юридичної особи для господарського 
права є нехарактерним. Загалом, поняття «компанія» може 
розглядатися як у вузькому сенсі (юридична особа, госпо-
дарська організація), так і у широкому сенсі (окрім юридич-
них осіб, охоплює також окремі категорії об’єднань без ста-
тусу юридичної особи, а за певних умов також і фізичних 
осіб). При цьому розгляд поняття «компанія» у широкому 
сенсі  також порушує  питання щодо  ролі  і  місця  у  госпо-
дарських  правовідносинах  компаній,  які  не  відповідають 
вимогам статті 55 Господарського кодексу України та за її 
змістом не належать до суб’єктів господарювання, а також 
щодо  можливості  здійснення  такими  компаніями  діяль-
ності, що містить ознаки господарської. За наявності біль-
шості  ознак,  характерних  для  суб’єктів  господарювання, 
з певною долею умовності ці компанії можуть бути позна-
чені як «квазі-суб’єкти господарювання». Умовно в контек-
сті  господарських  правовідносин  компанію можна  визна-
чити як юридичну чи фізичну особу або об’єднання таких 
осіб (без набуття об’єднанням статусу окремої юридичної 
особи), що бере участь у господарських правовідносинах, 
має господарську компетенцію (повну або неповну) та здій-
снює діяльність, що містить ознаки господарської або реа-
лізовує організаційно-господарські повноваження власника 
у сфері господарювання.
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У СфЕРІ ГОСПОДАРСьКих ВІДНОСиН: ОКРЕМІ АСПЕКТи
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хомко Л.В.,
кандидат юридичних наук,

доцент кафедри господарсько-правових дисциплін
Львівського державного університету внутрішніх справ

У статті здійснено аналіз теоретичних та практичних проблем правового регулювання діяльності Антимонопольного комітету України 
як державного органу зі спеціальним статусом та функціями. Вказано на недоліки конкурентного законодавства України, яке регулює 
процедуру визначення розміру штрафів за порушення у сфері недобросовісної конкуренції. Запропоновано шляхи вирішення проблем, 
які виникають у процесі реалізації повноважень Антимонопольного комітету України.

Протягом останніх років Україна доклала чимало зусиль для приведення законодавства у сфері захисту економічної конкуренції у 
відповідність із найкращими міжнародними стандартами у цій площині. Підписавши Угоду про асоціацію з Європейським Союзом, Украї-
на взяла на себе низку зобов’язань, що стосуються забезпечення вільної та добросовісної конкуренції у торговельних відносинах. У цих 
умовах особливого значення набуває діяльність Антимонопольного комітету України як державного органу, покликаного забезпечити 
захист конкуренції у підприємницькій діяльності, а також у сфері державних закупівель. 

Водночас постає питання про механізми практичного застосування поставлених завдань та цілей органу державної влади. У тому 
числі йдеться про запровадження співпраці із виконавчими органами державного та регіонального масштабу.

Поряд із «традиційними» повноваженнями Антимонопольного комітету України, до яких можна віднести виявлення та припинення 
зловживань монопольним (домінуючим) становищем суб’єктами господарювання, контроль за концентрацією суб’єктів господарювання, 
захист від недобросовісної конкуренції, існують й нові, запроваджені нещодавно функції Антимонопольного комітету України. Зокрема, 
відзначено моніторинг державної допомоги суб’єктам господарювання та прийняття рішення про визнання державної допомоги допус-
тимою чи недопустимою для конкуренції.

До нових векторів діяльності Антимонопольного комітету України варто віднести захист прав та законних інтересів осіб, пов’язаних з 
участю у процедурах публічних закупівель, а також функції органу оскарження у сфері публічних закупівель. Важливою частиною роботи 
конкурентного відомства поряд із адвокатуванням та розслідуванням справ є діяльність, пов’язана з наданням пропозицій до відповід-
них нормативно-правових актів. Водночас удосконалення потребує правове забезпечення необхідної компетенції Антимонопольного 
комітету України у сфері визначення розміру штрафів за порушення конкурентного законодавства.

Ключові слова: суб’єкт господарювання, економічна конкуренція, недобросовісна конкуренція, публічні закупівлі, державна допо-
мога.

The article analyzes theoretical and practical problems of legal regulation of the activity of the Antimonopoly Committee (AMC) of Ukraine 
as a state body with special status. The disadvantages of the competition legislation of Ukraine, which regulates the procedure for determining 
the amount of fines for infringements in the field of unfair competition, are pointed out. The ways of solving the problems arising in the process of 
exercising the powers of the Antimonopoly Committee of Ukraine are proposed.

In recent years, Ukraine has made considerable efforts to align its economic competition legislation with the best international standards in 
this field. Having signed the Association Agreement with the European Union, Ukraine has made a number of commitments related to ensuring 
free and fair competition in trade relations. In these circumstances, the activity of the AMC of Ukraine as a state body, administered to protect 
competition in business and in public procurement, is of particular importance.

At the same time, the question arises about the mechanisms of practical application of the tasks and goals of the state authority. Including 
cooperation with state and regional executive bodies.

Along with the “traditional” powers of the AMC, which include the detection and cessation of abuse of a monopoly (dominant) position by 
commercial entities, control over the concentration of commercial entities, protection against unfair competition, there are also new, recently 
introduced functions. In particular, state aid monitoring of commercial entities and the decision to declare state aid admissible or ineligible for 
competition should be noted.

The new vectors of activities of the AMC of Ukraine include the protection of the rights and legal interests of individuals involved in public 
procurement procedures, as well as the function of the body of public procurement appeals. An important part of the work of a competitor’s office, 
along with the advocacy and investigation of cases, is the activity related to the submission of proposals for relevant law regulations. At the same 
time, the improvement requires the legal provision of the necessary competence of the AMC of Ukraine in determining the amount of penalties 
for violation of competition legislation.

Key words: business entity, economic competition, unfair competition, public procurements, state aid.

Постановка проблеми. Захист конкуренції є консти-
туційно  закріпленим  принципом  забезпечення  свободи 
підприємництва  в  Україні.  Реалізація  цього  засадни-
чого  положення  здійснюється  завдяки  Антимонополь-
ному комітету України (далі – АМКУ). Відтак основним 
завдання АМКУ є забезпечення ефективного функціону-
вання системи правових норм, що встановлюють основні 
засади захисту конкуренції у підприємництві та у сфері 
публічних закупівель. 

Сьогодні держава знаходиться в активній стадії зако-
нодавчого  реформування,  яке  має  на  меті  модернізацію 
АМКУ  у  справді  незалежне  конкурентне  відомство,  яке 
б  не  лише  реалізувало  контролюючі  та  каральні  повно-
важення, але й сприяло формуванню ефективного конку-
рентного середовища на ринках України.

Стан опрацювання. Окремі питання, присвячені тео-
ретичним  та  практичним  проблемам  діяльності  АМКУ, 
були  і  залишаються  предметом  дослідження  таких  нау-
ковців та практиків: О.В. Безух, О.М. Вінник, Є.В. Євту-
шенка, Б.Д. Леонова, Н.О. Саніахметової, О.Ю. Фефелова, 
С.В.  Шкляра.  Натомість  у  науковій  розвідці  приділено 
увагу  повноваженням  АМКУ,  які  потребують  внесення 
відповідних змін до чинного вітчизняного законодавства.

Метою статті є дослідження окремих аспектів право-
вого  регулювання  діяльності  АМКУ  та  визначення  пер-
спектив удосконалення нормативно-правової бази у сфері 
конкурентного законодавства.

Виклад основного матеріалу.  Основним  завданням 
АМКУ  є  участь  у  формуванні  та  реалізації  конкурентної  
політики. Закон України «Про Антимонопольний комітет» [1]  
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детально визначає завдання, повноваження і компетенцію 
АМКУ щодо  здійснення  антимонопольної  та  конкурент-
ної політики держави.

Водночас постає питання про механізми практичного 
застосування поставлених завдань та цілей органу держав-
ної влади. Зокрема йдеться про запровадження співпраці 
із  виконавчими  органами  державного  та  регіонального 
масштабу. Реалізовуючи державну конкурентну політику, 
АМКУ постійно взаємодіє як з органами виконавчої влади 
та місцевого самоврядування, так і з суб’єктами господа-
рювання. При цьому відносини, що виникають між АМКУ 
та суб’єктами господарювання, мають господарсько-пра-
вовий характер, оскільки вони є предметом регулювання 
господарського  законодавства,  у  тому  числі  й  Господар-
ського кодексу України. Тому забезпечення оптимального 
балансу  публічно-правових  та  приватноправових  інтере-
сів  при  взаємодії  АМКУ  з  суб’єктами  господарювання 
є ключовим завданням при реалізації Антимонопольним 
комітетом його повноважень та передумовою дотримання 
господарсько-правового порядку [2].

Як зазначає С.В. Шкляр, неможливо чітко передбачити 
в  законах усі  аспекти  здійснення Комітетом його повно-
важень, зважаючи на динамічність економічних процесів. 
Таким  чином,  роз’яснення  та  врегулювання  проблемних 
питань, що виникають у правозастосовній практиці Комі-
тету,  у  підзаконних  нормативних  актах,  видається  опти-
мальним  способом  належного  забезпечення  реалізації 
функцій АМКУ [3, с. 83].

Особливостями діяльності АМКУ є  виявлення факту 
монополізації чи недобросовісної конкуренції та пошуку 
шляхів сприяння розвитку конкурентних відносин в Укра-
їні.  Відтак,  діяльність  АМКУ  можна  охарактеризувати 
крізь призму таких напрямів:

–  виявлення  та  припинення  зловживань  монополь-
ним  (домінуючим)  становищем  суб’єктами  господарю-
вання;

–  контролю  за  концентрацією,  узгодженими  діями 
суб’єктів господарювання;

–  виявлення  та  припинення  недобросовісної  конку-
ренції суб’єктами господарювання;

–  моніторингу державної допомоги суб’єктам госпо-
дарювання;

–  захисту прав та законних інтересів осіб, пов’язаних 
з участю у процедурах публічних закупівель.

Поряд із «традиційними» повноваженнями АМКУ, до 
яких  можна  віднести  виявлення  та  припинення  зловжи-
вань монопольним (домінуючим) становищем суб’єктами 
господарювання,  контроль  за  концентрацією  суб’єктів 
господарювання, захист від недобросовісної конкуренції, 
існують  і нові,  запроваджені нещодавно, функції АМКУ. 
До  них,  зокрема,  належать  моніторинг  державної  допо-
моги суб’єктам господарювання та захист прав і законних 
інтересів осіб, пов’язаних з участю у процедурах публіч-
них закупівель.

Насамперед необхідно відмітити повноваження Комі-
тету  щодо  контролю  порушень  у  сфері  недобросовісної 
конкуренції.

Як зазначають науковці, захистом від недобросовісної 
конкуренції  виступає  врегульована  законом  діяльність 
держави,  її  органів  і  посадових  осіб,  що  контролюють 
процес конкуренції, та учасників конкуренції, спрямована 
на  встановлення  елементів  матеріально-правового  від-
ношення,  яке  виникає  внаслідок  порушення  конкуренції 
у підприємницькій діяльності, а також припинення недо-
бросовісної  конкуренції шляхом  притягнення  винних  до 
відповідальності [4, с. 100].

Закон України  «Про  захист  від  недобросовісної  кон-
куренції» [5] визначає такі форми недобросовісної конку-
ренції:

–  неправомірні дії, спрямовані на отримання певних 
переваг над конкурентом шляхом поширення неправдивих 

або неточних відомостей, пов’язаних з особою чи діяль-
ністю господарюючого суб’єкта, які завдають або можуть 
завдати шкоди його діловій репутації;

–  неправомірні  дії,  пов’язані  з  дезорганізацією 
виробничого процесу конкурента, створенням йому пере-
шкод під час конкурентної боротьби та досягненням неза-
конних переваг у конкуренції;

–  дії, пов’язані з неправомірним збиранням, розголо-
шенням та використанням комерційної таємниці.

Як  свідчать  матеріали  АМКУ  та  судової  практики, 
зазначене  відомство  розширює  та  покращує  якість  своєї 
правозастосовної практики на  різних ринках. Як приклад 
наведемо  «революційне»  рішення  Тимчасової  адмінколе-
гії АМКУ № 30-р/тк від 13 грудня 2018 р. про накладення 
штрафу за неправомірне використання ТОВ «Ергон-Елек-
трік» комерційної таємниці ТОВ «ТВК Вектор-ВС». Відтак 
за результатами розгляду цієї справи, дії ТОВ «Ергон-Елек-
трік»  визнано  недобросовісною  конкуренцією  у  вигляді 
неправомірного  використання  ТОВ  «Ергон-Електрік» 
комерційної таємниці ТОВ «ТВК Вектор-ВС», що є пору-
шенням ст. 19 Закону України «Про захист від недобросо-
вісної конкуренції». На ТОВ «Ергон-Електрік» накладено 
штраф  у  розмірі  360  000  грн,  зобов’язано  у  двомісячний 
строк  припинити  порушення  шляхом  припинення  вико-
ристання відомостей, що становлять комерційну таємницю 
ТОВ «ТВК Вектор-ВС» [6].

Згідно  з  Угодою  про  Асоціацію  [7]  Україна  взяла 
зобов’язання  гармонізувати  національне  законодавство 
зі  стандартами  ЄС.  Однак  вирішення  спірних  питань 
вимагає не тільки ухвалення нових або внесення змін до 
діючих  нормативно-правових  актів,  але  й  адекватного 
вдосконалення  механізмів  діяльності  АМКУ.  Одним  із 
зазначених інструментів могло би бути прийняття мето-
дики  визначення штрафів  за  порушення  у  сфері  конку-
рентного  законодавства,  якою  варто  визначити  підходи 
до  встановлення штрафів  за  порушення  вимог  чинного 
законодавства.  Станом  на  сьогодні  зберігається  моно-
польна влада АМКУ при визначенні розмірів штрафів за 
порушення конкурентного законодавства. Зазначимо, що 
у 2015 році АМКУ уперше у своїй історії прийняв Реко-
мендаційні роз’яснення щодо розрахунку розміру штра-
фів за порушення законодавства про захист економічної 
конкуренції. Згодом документ втратив чинність у зв’язку 
з  прийняттям  Рекомендаційних  роз’яснень щодо  засто-
сування  положень  частин  другої,  п’ятої  та  шостої 
статті 52 Закону України «Про захист економічної конку-
ренції», частин першої та другої статті 21 Закону Укра-
їни  «Про  захист  від  недобросовісної  конкуренції»)  [8]. 
Роз’яснення мають виключно рекомендаційний характер 
та не є підзаконним нормативно-правовим актом. Відтак 
АМКУ фактично є єдиним органом, який визначає роз-
мір штрафу, керуючись  тільки нормою закону про його 
максимально можливий розмір.

Дискусійним є також питання щодо можливості судо-
вого  оскарження  не  лише  факту  порушення  законодав-
ства  про  захист  економічної  конкуренції,  але  й  розміру 
штрафу,  який  накладається  за  таке  порушення.  З  однієї 
сторони,  можна  відмітити  звуження  компетенції  АМКУ 
та наявність кваліфікованих суддів у сфері конкурентного 
права. Однак беручи до уваги міжнародну практику, зазна-
чимо, що реалізація компетенції  судовим органом вклю-
чає в себе як перегляд правильності прийнятого рішення, 
так  і  розміру  накладеного  штрафу.  Якщо  звернутися  до 
практики ЄС з цього питання, то вона відштовхується від 
принципу, що загальний суд має необмежену юрисдикцію 
[9]. Також варто відмітити, що в судовому порядку в дея-
ких державах можна скасувати, зменшити або збільшити 
штраф,  накладений  АМКУ.  Для  вітчизняного  правового 
поля необхідно запровадити Методику розрахунку штра-
фів, яку використовуватимуть як національні конкурентні 
відомства, так і суди. Зокрема, ст. 255 Угоди про асоціацію 
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між Україною та ЄС зобов’язує державу створити і впро-
вадити  прозору  та  недискримінаційну  процедуру  оскар-
ження рішень АМКУ в суді та забезпечення прав суб’єктів 
господарювання  на  справедливий  захист  і  дотримання 
принципу процесуальної справедливості.

Для прикладу  зазначимо механізми,  які  дозволяють 
переглядати у країнах Європейського Союзу (далі – ЄС) 
рішення  конкурентних  відомств  (аналогів  вітчизня-
ного АМКУ). Ст. 31 Регламенту Ради ЄС № 1/2003 від 
16  грудня  2002  р.  щодо  імплементації  правил  конку-
ренції,  визначених  статтями  81  та  82 Договору,  перед-
бачає,  що  «Суд  Справедливості  матиме  необмежену 
юрисдикцію переглядати рішення, у яких Комісія визна-
чила штраф чи періодичний штрафний платіж. Він має 
право  скасувати,  зменшити  або  збільшити  накладений 
штраф  чи  періодичний  штрафний  платіж»  [10].  Тому 
у  ЄС  широко  розповсюджена  практика,  коли  компа-
нія  у  судовому  порядку  добивається  перегляду  рішень 
антимонопольних органів. З огляду на те, що штрафи за 
порушення конкуренції дуже високі, суд, розбираючись 
у справі, може збільшити суму штрафу, залишити його 
в силі або зменшити.

До  нових  векторів  діяльності  АМКУ  варто  віднести 
й  функції  органу  оскарження  у  сфері  публічних  закупі-
вель.  Згідно  зі  ст.  153 Угоди відбулося приведення  зако-
нодавства  у  сфері  державних  закупівель  у  відповідність 
до  acquis ЄС  у  сфері  державних  закупівель. На  підставі 
п. 14 ст. 1 Закону України «Про публічні  закупівлі»  [11] 
АМКУ  визначений  органом  оскарження,  який  з  метою 
неупередженого  та  ефективного  захисту прав  і  законних 
інтересів  осіб,  пов’язаних  з  участю  у  процедурах  заку-
півлі,  утворює  постійно  діючу  адміністративну  колегію 
(колегії)  з  розгляду  скарг  про  порушення  законодавства 
у сфері публічних закупівель. 

Варто відмітити, що процедури оскарження отримали 
суттєве оновлення. На відміну від попередніх оскаржень, 
адміністративна колегія розглядає  скарги, подані  в  елек-
тронній формі. Робота  такої  структури висвітлюється на 
офіційному веб-сайті АМКУ. Завдяки такому порядку про-
цес розгляду скарг став доступним, відкритим та швидким. 
До  важливих  аспектів можна  віднести  й  чіткий  часовий 
період  розгляду  таких  заяв.  Колегія  АМКУ  зобов’язана 
ухвалити  рішення  про  прийняття  скарги  до  розгляду 
або  про  залишення  скарги  без  розгляду  упродовж  трьох 
робочих днів. Відповідно до ст. 18 Закону України «Про 
публічні закупівлі» скарга до АМКУ подається суб’єктом 
оскарження у формі електронного документа через елек-
тронну  систему  закупівель.  Після  розміщення  скарги 
суб’єктом  оскарження  в  електронній  системі  закупівель 
вона автоматично вноситься до реєстру, формується її реє-
страційна картка та автоматично оприлюднюється на веб-
порталі АМКУ. До скарги додаються документи та мате-
ріали в електронній формі, що підтверджують порушення 
процедури закупівлі або неправомірність рішень, дій або 
бездіяльності  замовника,  та  документ  про  здійснення 
оплати за подання скарги до АМКУ.

У Звіті АМКУ за 2018 рік  зазначені найбільш поши-
рені порушення  (помилки)  замовників та учасників про-
цедур  закупівель,  а  саме:  обрання  не  тієї  процедури 
закупівлі; встановлення в тендерній документації дискри-
мінаційних умов під час визначення кваліфікаційних кри-
теріїв  до  учасників;  внесення  в  тендерну  документацію 
«прихованих» вимог до учасників у розділах, які не мають 
відношення до змісту пропозиції; неналежне планування 
закупівель;  пропущення  строків  оскарження;  ненадання 
додатків до документів, які визначені як його невід’ємна 
частина (додатки до договорів, додатки до ліцензій, дозво-
лів, реєстраційних посвідчень) тощо [12].

Наступним  напрямом  діяльності  АМКУ  моніторинг 
державної  допомоги  суб’єктам  господарювання  та  кон-
троль за її використанням. Відповідно до Закону України 

«Про державну допомогу суб’єктам господарювання» [13] 
АМКУ виступає уповноваженим органом, якому доручено 
здійснювати  контроль  за  допустимістю  державної  допо-
моги для конкуренції.

До  01  січня  2021  р.  Україна  має  створити  повний 
реєстр (перелік) державної допомоги, яка надавалася до 
заснування  уповноваженого  органу  у  сфері  державної 
допомоги.  Незалежний  державний  орган  має  дозволяти 
схеми  державної  допомоги  та  індивідуальні  випадки 
надання  допомоги  відповідно  до  критеріїв,  визначених 
в  Угоді,  а  також  вимагати  повернення  державної  допо-
моги, яка була надана незаконно [14].

Відповідно до ст. 107 (1) Договору про функціонування 
Європейського Союзу [15], АМКУ визначив такі критерії 
державної допомоги (повинні виконуватись одночасно):

–  підтримка надається суб’єкту господарювання;
–  фінансування  програми  державної  допомоги  чи 

індивідуальної державної допомоги здійснюється за раху-
нок ресурсів держави чи місцевих ресурсів;

–  переваги надаються суб’єктам господарювання для 
виробництва окремих видів товарів чи провадження окре-
мих видів господарської діяльності;

–  вибірковість  застосування  програми  державної 
допомоги чи індивідуальної державної допомоги.

Крім  того,  в  результаті  розгляду  повідомлення  про 
нову державну допомогу або внаслідок моніторингу чин-
ної  державної  допомоги,  АМКУ  приймає  рішення  про 
визнання державної допомоги допустимою чи недопусти-
мою для конкуренції.

Погоджуємось з думкою О.В. Безуха про те, що вста-
новлення  недопустимості  державної  допомоги  для  кон-
куренції не означає недопустимості державної допомоги 
для господарської діяльності. Головним є те, щоб у про-
цесі  надання  державної  допомоги  не  виникало  негатив-
ного  результату  –  спотворення  економічної  конкуренції. 
Наприклад,  надання  допомоги  збитковому  суб’єкту  гос-
подарювання  за  рахунок  державного  бюджету  не  озна-
чає  автоматичного порушення умов конкуренції  і  не  дає 
підстав розглядати бюджетну підтримку як шкідливу для 
конкуренції в принципі [16, с. 152, 153].

Протягом  2018  року  органами  АМКУ  прийнято 
264  рішення,  а  саме:175  –  про  визнання  підтримки 
такою, що не є державною допомогою, 78 – про початок 
розгляду  справ про державну допомогу,  9  – про допус-
тимість державної допомоги для конкуренції та 2 – про 
визнання  нової  державної  допомоги  недопустимої  для 
конкуренції [12].

Висновки. Підсумовуючи,  можемо  зазначити, 
що  з  моменту  заснування  АМКУ  обсяг  його  функцій 
та  повноважень  суттєво  збільшився.  АМКУ  –  це  дер-
жавний орган зі спеціальним статусом, метою діяльності 
якого  є  забезпечення  державного  захисту  конкуренції 
у підприємницькій діяльності та у сфері державних заку-
півель.  Крім  того,  розширення  переліку  повноважень 
АМКУ  призвело  до  значного  перенавантаження  цієї 
інституції,  що  у  свою  чергу  зумовлює  потребу  в  пере-
гляді  головних  засад  функціонування  діючої  системи 
антимонопольних органів з метою перерозподілу деяких 
повноважень АМКУ та отримання найбільш ефективного 
системного результату. Розвиток правових засад захисту 
економічної  конкуренції,  зокрема  в  частині  подальшої 
гармонізації українського законодавства з європейським, 
прийняття нових законів та аналіз уже існуючих на пред-
мет відповідності правилам конкуренції, є обов’язковим. 
Тому важливою частиною роботи конкурентного відом-
ства  поряд  із  адвокатуванням  та  розслідуванням  справ 
є  діяльність,  пов’язана  з  наданням  пропозицій  до  від-
повідних нормативно-правових  актів. Водночас  удоско-
налення потребує правове забезпечення необхідної ком-
петенції АМКУ у сфері визначення розміру штрафів  за 
порушення конкурентного законодавства.
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ПОНЯТТЯ «ЗАГАЛьНООБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРжАВНЕ СОЦІАЛьНЕ СТРАхУВАННЯ»  
В ЗАКОНОДАВСТВІ ТА СУЧАСНІЙ ЮРиДиЧНІЙ ДОКТРиНІ

ThE CONCEPTS Of “gENEraL BINdINg STaTE SOCIaL INSuraNCE”  
IN LEgISLaTION aNd MOdErN LEgaL dOCTrINE

Зімін М.В.,
аспірант кафедри цивільно-правових дисциплін

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 

Стаття присвячена аналізу стану правової визначеності у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування. Дослі-
джено поняття «загальнообов’язкове державне соціальне страхування» у законодавстві та у сучасній юридичній літературі. Визначено 
нормативне регулювання, основні нормативно-правові акти загальнообов’язкового державного соціального страхування, зокрема спе-
ціальний Закон України «Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» та Закон Украї-
ни «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Проаналізовано надане у законодавчих актах визначення поняття 
«загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Акцентовано увагу на існуванні правової проблеми наявності двох визначень 
поняття, що вживається в одному інституті права. Визначено співвідношення між наведеними у законодавчих актах поняттях. Наголоше-
но на дотриманні юридичної техніки під час прийняття нормативно-правових актів. Досліджено підходи вітчизняних правників-науковців 
до визначення поняття «загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Акцентовано увагу на існуванні різних наукових підхо-
дів до визначення вказаного терміна та на необхідності розкриття в дефініції участі держави у забезпеченні гарантій соціального захисту. 
Визначено, що легальне визначення терміна не враховує особливості правовідносин у сфері загальнообов’язкового державного соціаль-
ного страхування. Автором визначено недосконалості розкриття змісту поняття «загальнообов’язкове державне соціальне страхування» 
у чинних нормативно-правових актах та у сучасній юридичній доктрині. Наведено авторське визначення терміна «загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування». 

Запропоновано з метою забезпечення єдності правозастосовної практики розробити єдине правове визначення терміна «загально-
обов’язкове державне соціальне страхування», в якому необхідно розкрити зміст дефініції з урахуванням особливостей правовідносин у 
сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування. Визначена роль держави у забезпеченні гарантій соціального захис-
ту застрахованих осіб та членів їхніх сімей. Пропонується закріпити базове поняття «загальнообов’язкове державне соціальне страху-
вання» в Законі України «Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

Ключові слова: держава, державні гарантії, соціальний захист, застраховані особи, загальнообов’язкове державне соціальне стра-
хування. 

The article is devoted to the analysis of the state of legal certainty in the field of compulsory state social insurance. The concept of “compulsory 
state social insurance” in the legislation and in the contemporary legal literature is investigated. The statutory regulation, the main legal acts of 
obligatory state social insurance, in particular the special Law of Ukraine “Fundamentals of the legislation of Ukraine on obligatory state social 
insurance” and the Law of Ukraine “On obligatory state social insurance” are defined. The definition of the concept of “compulsory state social 
insurance” provided in the legislative acts is analyzed. Emphasis is placed on the existence of a legal problem in the presence of two definitions 
of the concept used in one institution of law. The relation between the concepts given in the legislative acts is determined. Emphasis was placed 
on adherence to legal technique when adopting regulatory acts. Approaches of national legal scholars to define the concept of “compulsory state 
social insurance” are investigated. Attention is drawn to the existence of different scientific approaches to the definition of the specified term and 
to the necessity of disclosing in the definition of state participation in providing guarantees of social protection. It is determined that the legal 
definition of the term does not take into account the peculiarities of legal relationships in the field of compulsory state social insurance. The author 
defines the imperfection of disclosure of the content of the definition of “compulsory state social insurance” in the current legal acts and in the 
current legal doctrine. The author defines the term of compulsory state social insurance.

In order to ensure the unity of law enforcement practice, it is proposed to develop a single legal definition of the term “compulsory state 
social insurance”, in which it is necessary to disclose the meaning of the definition taking into account the peculiarities of legal relationships in the 
field of compulsory state social insurance. Determine the role of the state in providing guarantees for social protection for insured persons and 
their families. It is proposed to consolidate the basic concept of “compulsory state social insurance” in the Law of Ukraine “Fundamentals of the 
legislation of Ukraine on compulsory state social insurance”.

Key words: state, state guarantees, social protection, insured persons, compulsory state social insurance.

Постановка проблеми. Правничі терміни пронизують 
і наповнюють собою все правове життя. Вони уособлю-
ють  у  собі  однозначно  виражені  поняття  (категорії),  які 
послідовно використовуються у правовому полі. Поняття, 
його  внутрішній  зміст,  обсяг  і  структура  є  логіко-смис-
ловою основою для побудови термінологічного значення 
у  вигляді  дефініції,  яка  узагальнює  найістотніші  ознаки 
і взаємозв’язки правового явища. 

Термінологія права характеризується її динамічністю. 
Вона  постійно  розвивається  та  доповнюється.  Від  сту-
пеня  визначеності юридичного  терміна  залежить  рівень 
злагодженості  і  стабільності  окремо  взятого  інституту 
правової системи. Таке твердження стосується будь-якої 
галузі права і сфери правового регулювання, не є винят-
ком  і  сфера  соціального  захисту  населення  загалом 

та  система  загальнообов’язкового  державного  соціаль-
ного страхування зокрема. 

У  статті  46  Конституції  України  закріплено,  що 
«Громадяни  мають  право  на  соціальний  захист,  що 
включає право на забезпечення їх у разі повної, частко-
вої або тимчасової втрати працездатності, втрати году-
вальника,  безробіття  з  незалежних  від  них  обставин, 
а  також у старості  та в  інших випадках, передбачених 
законом. Це  право  гарантується  загальнообов’язковим 
державним  соціальним  страхуванням  за  рахунок  стра-
хових внесків громадян, підприємств, установ і органі-
зацій, а також бюджетних та інших джерел соціального 
забезпечення;  створенням  мережі  державних,  кому-
нальних,  приватних  закладів для догляду  за непрацез-
датними» [1].

РОЗДІЛ 5 
ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛьНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
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Слід  зазначити,  що  термін  «загальнообов’язкове  дер-
жавне соціальне страхування» вживається як у законодавстві, 
так і у сучасній юридичній доктрині, проте натепер відсут-
ній єдиний підхід до визначення цієї дефініції, що, як зазна-
чалось нами вище, негативно позначається «на рівні злаго-
дженості  і  стабільності»  інституту  загальнообов’язкового 
державного соціального страхування. 

Крім  того,  наявні  нормативно  закріплені  визначення 
терміна  «загальнообов’язкове  державне  соціальне  стра-
хування»,  на  нашу  думку,  не  розкривають  його  змісту, 
зокрема  не  враховують  ролі  держави  у  забезпеченні 
гарантування соціального захисту населення. Все це під-
тверджує  актуальність  дослідження  поняття  «загально-
обов’язкове  державне  соціальне  страхування»  на  сучас-
ному етапі державотворення.

Стан опрацювання цієї проблематики розкривається 
в  дослідженнях  багатьох  учених.  Зокрема,  дослідженню 
визначення  поняття  «загальнообов’язкове  державне 
соціальне  страхування»  приділялась  увага  в  наукових 
працях  таких  учених,  як  В.Я.  Буряк,  М.І.  Мальований, 
О.В. Москаленко, П.Д. Пилипенко, І.Б. Сташків, О.М. Яро-
шенко та інші. Проте комплексні дослідження переважно 
проводилися  до  2010  року  і  не  враховують  законодавчі 
зміни, що відбулись у 2014 році, а також зміни, які пов’язані 
із  реформами  у  самій  сфері  загальнообов’язкового  дер-
жавного соціального страхування, що свідчить про акту-
альність обраної нами тематики. 

Метою статті  є  дослідження  сутності  терміна 
«загальнообов’язкове  державне  соціальне  страхування», 
змістовий  аналіз  його  легального  закріплення  та  науко-
вого  розуміння,  а  також  надання  авторського  бачення 
щодо його визначення. 

Виклад основного матеріалу. Як справедливо зазна-
чає Н.Р. Шеремета,  «правничий  термін  скорельований  із 
правовим поняттям як першоелементом правового знання 
й  слугує  його  знаковою  (мовною)  моделлю,  яка  репре-
зентована  у  звуковій  і  літерній  формах.  Поняття,  його 
внутрішній  зміст,  обсяг  і  структура  є  логіко-смисловою 
основою  для  творення  значення  термінології  у  вигляді 
дефініції,  що  акумулює  найістотніші  риси  та  взаємини 
явища права. Термін права формулюється як загальноюри-
дичний (поширений в усіх галузях права), галузевий (при-
таманний певній галузі права), міжгалузевий (актуальний 
для  двох  або  кількох  царин  права),  суміжний  з  іншими 
сферами діяльності» [2, с. 121].

На думку О.В. Малько, у правовій системі загалом саме 
правові  визначення  уособлюють  у  собі  основні  ознаки, 
притаманні певній юридичній категорії. За загальним пра-
вилом юридичної техніки у разі прийняття правових актів 
важливо  враховувати,  щоб  зміст  юридичних  приписів 
(дух) та форма (буква) відповідали б один одному, щоб не 
було незрозумілості, двозначності [3, с. 189]. 

Легальні  визначення  терміна  «загальнообов’язкове 
державне  соціальне  страхування»  натепер  містяться 
у нормах двох законів України. 

Так,  у  ст.  1  Закону  України  «Основи  законодавства 
України  про  загальнообов’язкове  державне  соціальне 
страхування»  зазначено,  що  загальнообов’язкове  дер-
жавне соціальне страхування – це система прав, обов’язків 
і  гарантій,  яка  передбачає  надання  соціального  захисту, 
що  включає  матеріальне  забезпечення  громадян  у  разі 
хвороби, повної, часткової або тимчасової втрати працез-
датності,  втрати  годувальника,  безробіття  з  незалежних 
від них обставин, а також у старості та в інших випадках, 
передбачених  законом,  за  рахунок  грошових фондів, що 
формуються шляхом сплати страхових внесків власником 
або  уповноваженим  ним  органом  (далі  –  роботодавець), 
громадянами, а також бюджетних та інших джерел, перед-
бачених законом [5].

Зауважимо,  що  з  прийняттям  28  грудня  2014  року 
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів  України  щодо  реформування  загальнообов’язкового 

державного  соціального  страхування  та легалізації фонду 
оплати праці» було викладено в новій редакції Закон Укра-
їни «Про загальнообов’язкове державне соціальне страху-
вання від нещасного випадку на виробництві та професій-
ного захворювання, які спричинили втрату працездатності», 
який дістав назву Закон України «Про загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування», в якому теж було закрі-
плено  термін  «загальнообов’язкове  державне  соціальне 
страхування». Так, відповідно до п.п. 3 п. 1 ст. 1 зазначе-
ного Закону загальнообов’язкове державне соціальне стра-
хування – система прав, обов’язків і гарантій, яка передба-
чає матеріальне забезпечення, страхові виплати та надання 
соціальних послуг застрахованим особам за рахунок коштів 
Фонду соціального страхування України [5].

Аналіз наведених визначень дає змогу зробити висно-
вок про їх нетотожність, оскільки перше є ширшим за своїм 
розумінням та втілює у собі положення ч. 1 та 2 ст. 46 Кон-
ституції України,  проте жодне  з  них,  на  нашу  думку,  не 
позбавлене недоліків. 

Так,  у  визначенні,  закріпленому  у  Законі  України 
«Основи законодавства України про загальнообов’язкове 
державне  соціальне  страхування»,  законодавцем  вка-
зується  на  матеріальне  забезпечення  лише  «громадян», 
однак з огляду на положення ч. 1-2 ст. 10 Закону України 
«Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове 
державне  соціальне  страхування»  [6]  система  прав, 
обов’язків  і  гарантій  загальнообов’язкового  державного 
соціального страхування поширюється також і на осіб, які 
не є громадянами України, проте сплачують єдині внески 
на  загальнообов’язкове  державне  соціальне  страхування 
у встановленому законом порядку. 

Своєю  чергою  у  визначенні  в  Законі  України  «Про 
загальнообов’язкове  державне  соціальне  страхування» 
як  суб’єктів  зазначено  застрахованих  осіб,  що,  на  нашу 
думку,  є більш правильним, однак вважаємо за доцільне 
визначити і членів сім’ї застрахованих осіб, на яких також 
поширюються гарантії соціального захисту. 

Ще одним аспектом, на який ми хочемо звернути увагу, 
є перевантаженість терміна «загальнообов’язкове державне 
соціальне  страхування»,  визначеного  в  Законі  України 
«Основи  законодавства  України  про  загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування», через те, що в ньому пере-
раховуються різновиди державного загальнообов’язкового 
державного  соціального  страхування.  Враховуючи  дина-
мічність сфери загальнообов’язкового державного соціаль-
ного страхування, зазначені у визначенні різновиди можуть 
змінюватись, розширюватися, набувати інших форм, тому 
вважаємо недоцільним їх перерахування у базовому визна-
ченні. На  нашу  думку,  цілком  доречним  буде  зазначення 
у ньому вказівки на настання страхового випадку, визна-
ченого Законом.  

Одним  з  ключових  принципів,  закріплених  у  ст.  3  
Закону  України  «Основи  законодавства  України  про 
загальнообов’язкове  державне  соціальне  страхування», 
є  державні  гарантії  реалізації  застрахованими  громадя-
нами своїх прав. Аналогічний принцип державних гаран-
тій  реалізації  застрахованими  особами  своїх  прав  закрі-
плений у ст. 3 Закону України «Про загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування». 

Саме тому, на нашу думку, законодавець під час надання 
легального визначення терміна «загальнообов’язкове дер-
жавне соціальне страхування» у базовому законі має роз-
крити сутність участі держави у соціальному страхуванні, 
адже  вона  виступає  гарантом  соціальних  прав  і  свобод 
своїх  громадян  та  проводить  відповідну  соціальну  полі-
тику для забезпечення соціального захисту громадян, які 
через об’єктивні обставини неспроможні самостійно здій-
снювати свої конституційні права. 

Аналіз  наявних  теоретико-методологічних  розро-
бок  учених  у  сфері  загальнообов’язкового  державного 
соціального страхування свідчить про полісемантичність 
зазначеного терміна. 
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Так, у юридичній енциклопедичній літературі загаль- 
нообов’язкове  державне  соціальне  страхування  визна-
чено як систему прав, обов’язків і гарантій, яка передба-
чає надання соціального захисту, що включає матеріальне 
забезпечення  громадян  у  випадках,  встановлених  зако-
ном,  за рахунок  грошових фондів, що формуються шля-
хом  сплати  обов’язкових  страхових  внесків  власником 
або  уповноваженим ним  органом,  громадянами,  а  також 
з бюджетних та інших джерел [7].

Практично  аналогічне  визначення  наводиться 
П.Д.  Пилипенком,  який  визначає  загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування як цілісну систему прав, 
обов’язків  і  гарантій  соціального  захисту  для  надання 
матеріального забезпечення громадянам у випадах, перед-
бачених  законом,  за  рахунок  грошових фондів,  які  фор-
муються шляхом сплати страхових внесків роботодавцем 
та  самими  громадянами,  а  також  за  рахунок  бюджетних 
й інших джерел, визначених законом [8, с. 227]. 

Як бачимо, зазначені визначення ґрунтуються на нор-
мах Закону України «Основи  законодавства України про 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування»  із 
включенням його перевантаженості, на чому наголошува-
лось вище. 

І.Б.  Сташків  зазначає,  що  у  літературі  можна  зна-
йти  багато  доктринальних  визначень поняття  «загально-
обов’язкове  державне  соціальне  страхування».  Автор 
розуміє його як виділену в окрему організаційно-правову 
форму частину національної системи соціального забезпе-
чення, яка спрямована на збір коштів у спеціальні фонди 
і  надання  з  них  різних  видів  соціального  забезпечення 
економічно  активному  населенню  в  разі  втрати  працез-
датності повністю чи частково або недостатності засобів 
до існування, що трапились через хворобу, старість, інва-
лідність, втрату годувальника, через нещасний випадок на 
виробництві  чи  професійне  захворювання  або  визнання 
безробітним  чи  настанням  іншого  випадку,  передбаче-
ного  законодавством  про  загальнообов’язкове  державне 
соціальне страхування [9, с. 75]. 

Така  позиція має  право на  існування,  однак незрозу-
мілим,  на  наш  погляд,  є  словосполучення  «економічно 
активне  населення»,  оскільки  воно  значно  звужує  коло 
суб’єктів, які підлягають соціальному захисту. До того ж 
в ньому не враховано ролі держави у забезпеченні гаран-
тій соціального захисту населення. 

Натомість  І.С.  Ярошенко  якраз  таки  наголошує  на 
ролі держави у цьому процесі. О.В. Москаленко, цитуючи 
поважну  вчену,  пише:  «Загальнообов’язкове  державне 
соціальне  страхування  –  це  діяльність  держави,  праців-
ників  і роботодавців щодо реалізації системи державних 
правових гарантій, яка передбачає надання матеріального 
забезпечення та соціальних послуг застрахованим особам 
у разі настання страхового випадку за рахунок коштів, що 
акумулюються у спеціальних фондах і формуються шля-
хом  солідарної  сплати  страхових  внесків  роботодавцями 

та  працівниками,  а  також  бюджетних  та  інших  джерел, 
передбачених законом» [10, с. 127]. 

Найбільш повно в юридичній літературі розкриває сут-
ність  терміна  «загальнообов’язкове  державне  соціальне 
страхування» О.М. Ярошенко, який визначає, що загально-
обов’язкове  державне  соціальне  страхування  є  формою 
соціального забезпечення населення, що становить сукуп-
ність створюваних і гарантованих державою економічних, 
організаційних і правових заходів, спрямованих на компен-
сацію або мінімізацію наслідків погіршення матеріального 
й  соціального  становища  працівників,  а  в  передбачених 
законом випадках інших категорій громадян у разі хвороби, 
втрати  працездатності,  годувальника,  безробіття  з  неза-
лежних від них обставин, старості, а також у разі настання 
інших установлених законодавством страхових ризиків за 
рахунок коштів страхових фондів, що формуються шляхом 
сплати  обов’язкових  страхових  внесків  роботодавцями, 
громадянами,  а  також  за  рахунок надходжень,  передбаче-
них з інших джерел, що використовуються виключно за їх 
цільовим призначенням [11, с. 25]. 

Однак  і  наведене  визначення,  на  нашу  думку,  не 
позбавлене  недоліків,  адже  О.М.  Ярошенко  у  наданому 
ним визначенні перераховує певні страхові ризики, а потім 
робить вказівку на те, що  інші страхові ризики установ-
лені законодавством. Вказане призводить до зайвої пере-
вантаженості терміна, про що нами зазначалось вище. 

Підбиваючи  підсумок  дослідженню  вживання  вка-
заного  терміна  в  юридичній  науковій  доктрині,  на  наш 
погляд, доцільно в юридичній літературі зазначати термін 
«загальнообов’язкове  державне  соціальне  страхування» 
виходячи з визначення, наданого у законодавстві. 

Висновки. Узагальнюючи  вищенаведене,  зазначимо, 
що термін  «загальнообов’язкове  державне  соціальне 
страхування» визначається у юридичній літературі через 
розкриття  його  фундаментальної  основи,  яка  розкриває 
сутність  такого  страхування,  притаманні  йому  особли-
вості  та  визначає  спрямованість  загальнообов’язкового 
державного  соціального  страхування.  Водночас  у  зако-
нодавстві  є  два  легальні  визначення  цього  терміна,  які 
є відмінними між собою. Наявність двох термінів у межах 
одного інституту правової системи, які мають відмінності 
у  їх визначенні, можуть призвести до дисбалансу у пра-
возастосуванні. На нашу думку, загальнообов’язкове дер-
жавне  соціальне  страхування  слід  визначити  як  систему 
прав,  обов’язків  і  державних  гарантій,  яка  передбачає 
матеріальне  забезпечення  страхових  виплат  та  надання 
соціальних послуг застрахованим особам та членам їхніх 
сімей  у  разі  настання  страхових  випадків,  визначених 
законодавством,  за  рахунок  коштів  відповідних  держав-
них фондів. Вважаємо за доцільне закріплення у законо-
давстві  єдиного  терміна  «загальнообов’язкове  державне 
соціальне  страхування»  на  рівні  базового  закону,  яким 
є  Закон  України  «Основи  законодавства  України  про 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування». 
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ОСОБЛиВОСТІ ДиСЦиПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛьНОСТІ  
ЗА ТРУДОВиМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНи

fEaTurES Of dISCIPLINary rESPONSIBILITy  
aCCOrdINg TO LaBOr LEgISLaTION Of uKraINE
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викладач кафедри цивільно-правових дисциплін

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

У статті у процесі дослідження проблеми було розглянуто загальне поняття дисципліни, дисциплінарної відповідальності, зокрема у 
двох аспектах, та наведено думки науковців із приводу цього. Також проаналізовано закріплення цього поняття на  національному зако-
нодавчому рівні. Було виокремлено види дисциплінарної відповідальності в трудовій діяльності та наведено коротку їх характеристику, 
проаналізовано норми Кодексу законів про працю України, які регулюють ці трудові правовідносини. У статті акцентовано на наявності 
видів суб’єктів (загального та спеціального), які безпосередньо пов’язані з видами дисциплінарної відповідальності й охарактеризовано 
їх шляхом виокремлення головної різниці між ними. Розглянуто поняття дисциплінарного проступку та його елементи (об’єкт, суб’єкт, 
об’єктивна сторона, суб’єктивна сторона) та наведено коротку їх характеристику. У статті детально висвітлюється процес притягнення 
винних суб’єктів до дисциплінарної відповідальності та у зв’язку з цим виокремлено п’ять стадій притягнення осіб, які вчинили дисци-
плінарний проступок до дисциплінарної відповідальності, – встановлення факту вчинення дисциплінарного проступку, визначення виду 
дисциплінарного стягнення з урахуванням вини суб’єкта та його виду, спеціальний порядок застосування дисциплінарного стягнення, 
правове оформлення застосування дисциплінарної відповідальності роботодавцем до працівника й оскарження рішення роботодавця 
про застосування дисциплінарної відповідальності до робітника, – наведено коротку їх характеристику, звернено увагу на важливість 
кожної із зазначених стадій та механізму їх реалізації за трудовим законодавством. На підставі системного аналізу та досліджених мате-
ріалів цієї проблематики зроблено висновок щодо законодавчого регулювання досліджуваного питання, стабілізації та вдосконалення 
механізму притягнення винних до дисциплінарної відповідальності в практичній діяльності та акцентовано увагу на розумінні та важли-
вості цього питання для всіх суб’єктів, які перебувають у трудових правовідносинах.

Ключові слова: дисципліна, дисциплінарна відповідальність, дисциплінарний проступок, працівник, роботодавець.

The article considers the General concept of discipline; disciplinary responsibility in particular in its two aspects, and gives scholars’ opinion 
about it. The fixation of this concept at the national legislative level is also analysed. The types of disciplinary responsibility in the employment are 
selected and described as well as the norms of the Code of labour laws of Ukraine, which regulates the data of the employment relationship. The 
article focuses on the types of the subjects (common and special) that are directly related to the kinds of disciplinary responsibility, characterizes 
them by highlighting the main difference between them. It also considers the concept of a disciplinary case and its elements (object, subject, 
objective aspect, subjective aspect) giving them a brief description. The article specifies  the process of bringing the perpetrators of the subjects 
to disciplinary responsibility and in this regard identifies five stages of bringing perpetrators of misconduct to a disciplinary responsibility – the 
establishment of the fact of committing disciplinary misconduct, determination of the type of disciplinary punishment taking into account the guilt 
of the subject and its type, special procedure for the application of disciplinary punishment, legal registration of the application of disciplinary 
responsibility by the employer to the employee and appeal against the employer’s decision on the application of disciplinary liability. All of them 
are given brief descriptions. The attention is drawn to the importance of each of these stages and their implementation mechanism for labor law. 
Based on the system analysis and the materials studied this issue there is  a conclusion of the legislative regulation of the issue; the stabilization 
and improvement of the mechanism of bringing a guilty party to a disciplinary responsibility in practical activities; and the  attention is focused on 
the understanding and importance of this issue to those who are in labor relations.

Key words: discipline, disciplinary responsibility, disciplinary offence, worker, the employer.

Постановка проблеми. Нині питання дисциплінарної 
відповідальності  за  трудовим  законодавством не  втрачає 
важливості та знаходиться на піку актуальності, адже не 
тільки  роботодавець  має  знати,  коли  і  яким  чином  при-
тягати  винного  до  відповідальності,  а  й  працівник, щоб 
уникнути  зловживання  цим  правом  та  належного  вико-
нання  своїх  обов’язків.  Тобто  простежується  така  пара-
лель:  з  одного  боку,  дисциплінарна  відповідальність  дає 
змогу  роботодавцеві  захистити  себе  від  несумлінних 
працівників шляхом  дотримання  трудової  дисципліни,  а 
з  іншого  –  дає  змогу працівникові  уникнути безпідстав-
ного настання юридичних наслідків для нього.

Аналіз наукових досліджень. Питання дисциплінар-
ної  відповідальності  за  трудовим  законодавством можна 
зарахувати до одного з найбільш складних та проблемних 
при  застосуванні  її  в  практичній  діяльності,  що,  своєю 
чергою,  зумовлює  приділення  науковцями  значної  уваги 
цій  проблематиці.  Так,  це  питання  досліджували  такі 
науковці,  як  В.М.  Андріїв,  О.Т.  Барабаш,  Я.І.  Безугла, 
Н.Б. Болотіна, B.C. Венедиктов, Г.С. Гончарова, В.В. Жер-
наков,  П.Д.  Пилипенко,  В.І.  Прокопенко,  О.І.  Процев-
ський, О.М. Обушенко, Л.А. Сироватська, В.Н. Скобелкін, 
С.А.  Соболєв, М.П.  Стадник,  Г.І.  Чанишева, Ю.В.  Чиж-
марь, В.І. Щербина, О.М. Ярошенко та інші.

Мета статті – визначити поняття та види дисциплінар-
ної відповідальності, процес притягнення до неї винних за 
трудовим законодавством України.

Виклад основного матеріалу.  Дисципліна  великою 
мірою  визначається  відповідальністю,  яка  утворює  від-
носини, що забезпечують інтереси і свободу взаємопов’я-
заних  сторін  та  гарантуються  суспільством  і  державою. 
Вона  формується  на  основі  послідовної  взаємодії  трьох 
складників:  а)  усвідомлення  обов’язку;  б)  оцінка  пове-
дінки; в) накладання санкцій.

Дисциплінарна  відповідальність  була  та  залишається 
предметом  досліджень  багатьох  науковців.  При  цьому 
вона, як правило, розглядається у двох аспектах:

–  як  певна  реакція  на  дисциплінарний  проступок 
у  сфері  трудових  відносин,  можливість  застосування  до 
порушника  заходів  дисциплінарного  стягнення,  визначе-
них у трудовому законодавстві;

–  як наслідок невиконання чи неналежного виконання 
трудових обов’язків конкретним працівником із застосуван-
ням  санкцій  за  порушення  трудової  дисципліни. У  цьому 
аспекті дисциплінарна відповідальність полягає в обов’язку 
порушника відповісти за вчинений дисциплінарний просту-
пок і зазнати негативних наслідків у вигляді обмежень осо-
бистого, організаційного чи майнового порядку. Зі сторони 
роботодавця реакція на дисциплінарний проступок полягає 
в  тому,  щоб  зажадати  пояснення  від  порушника  трудової 
дисципліни, застосування до працівника санкцій у порядку, 
визначеному трудовим законодавством [1, с. 19].

На  думку Г.Г. Петришиної-Дюг,  дисциплінарна  відпові-
дальність як самостійний вид юридичної відповідальності 
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є особливим елементом у структурі правової системи, важ-
ливим  забезпечуючим  фактором  правомірної  поведінки. 
Вона  характеризується  наявністю,  як  правило,  власної 
підстави  –  дисциплінарного  проступку,  особливих  санк-
цій – дисциплінарних стягнень, суб’єкта дисциплінарного 
проступку та суб’єкта дисциплінарної влади, який уповно-
важений застосовувати дисциплінарне стягнення в позасу-
довому порядку [2, с. 108].

Таким  чином,    Г.Г.  Петришина-Дюг  твердить,  що 
дисциплінарну  відповідальність  можна  визначити  як 
обов’язок  працівників  зазнати юридично  несприятливих 
наслідків у формі втрат особистого характеру за скоєння 
дисциплінарного  проступку  в  порядку  та  на  умовах, 
передбачених трудовим законодавством [2, с. 109].

Варто зазначити, що Кодекс законів про працю України 
(далі – КЗпП України) [3] не містить визначення дисциплі-
нарної  відповідальності,  але  з  огляду  на  вищевикладене 
можна стверджувати, що це настання юридично неспри-
ятливих наслідків для працівника за порушення трудової 
дисципліни.

З  огляду на  ст.  147 КЗпП України  [3]  дисциплінарну 
відповідальність прийнято поділяти на два види – загальну 
та спеціальну.

Загальна  дисциплінарна  відповідальність  настає  на 
підставі норм КЗпП України  і правил внутрішнього тру-
дового  розпорядку  [3].  Вона  поширюється  на  більшість 
працюючих,  включаючи  сезонних  і  тимчасових  праців-
ників,  на  яких  не  поширюється  дія  статутів  і  положень 
про  дисципліну  та  інших  спеціальних  положень.  Навіть 
у  тих  галузях  народного  господарства,  де  діють  статути 
чи положення про дисципліну, значна частина працівників 
несе загальну дисциплінарну відповідальність [1, с. 23].

Так,  загальна  дисциплінарна  відповідальність  перед-
бачена ст. 147 КЗпП України [3] та встановлює два види 
дисциплінарних  стягнень:  догана  та  звільнення,  які 
є вичерпними.

Своєю чергою, спеціальна дисциплінарна відповідаль-
ність передбачена тільки для конкретно визначених кате-
горій  працівників  на  підставі  статутів  та  положень  про 
дисципліну і спеціальних нормативних актів. Вона харак-
теризується  спеціальним  суб’єктом  дисциплінарного 
проступку,  особливим  характером  дисциплінарного  про-
ступку,  спеціальними  видами  дисциплінарних  стягнень, 
особливим порядком накладення та оскарження дисциплі-
нарного стягнення [1, с. 23].

Спеціальним суб’єктом є працівник, який несе дисци-
плінарну  відповідальність  за  спеціальними  нормативно-
правовими  актами  –  статутами,  положеннями,  законами 
[1, с. 23].

Варто зазначити, що, за загальним правилом, за пору-
шення  трудової  дисципліни  до  працівника  може  бути 
застосовано  тільки  один  із  таких  заходів  стягнення,  як 
догана та  звільнення,  але це  стосується  тільки  загальної 
дисциплінарної відповідальності [4].

Для  спеціальної  ж  дисциплінарної  відповідальності 
є  характерною  можливість  застосування  до  порушника 
трудової дисципліни, крім догани і звільнення, ще й таких 
заходів дисциплінарного стягнення та впливу, зокрема, як 
пониження в класному чині, пониження в посаді, позбав-
лення нагрудного знаку, звільнення з позбавленням клас-
ного  чину,  попередження  про  неповну  службову  відпо-
відність, затримка до одного року у присвоєнні чергового 
рангу або у призначенні на вищу посаду, усне зауваження, 
зауваження,  сувора  догана,  пониження  в  спеціальному 
званні на один ступінь тощо [4].

Таким чином, вирішуючи питання щодо притягнення 
конкретного  порушника  трудової  дисципліни  до  дисци-
плінарної  відповідальності,  варто  враховувати  правове 
положення, в якому перебуває цей працівник [4].

Так, наприклад, працівники прокуратури перебувають 
в  особливому  правовому  положенні  і  несуть  дисциплі-

нарну відповідальність згідно з Дисциплінарним статутом 
прокуратури  України,  затвердженим  постановою  Вер-
ховної Ради України від 6 листопада 1991 р. N 1796-XII 
(далі – Статут) [5].

Зокрема, ст. 9 Статуту передбачено, що до прокурор-
сько-слідчих  працівників,  а  також  працівників  навчаль-
них, наукових та інших установ прокуратури, крім догани 
та  звільнення,  можуть  застосовуватися  і  такі  дисциплі-
нарні  стягнення,  як  пониження  в  класному  чині,  пони-
ження в посаді, позбавлення нагрудного знаку «Почесний 
працівник прокуратури України», звільнення з позбавлен-
ням класного чину [5].

Враховуючи теоретико-правовий аналіз чинного зако-
нодавства України, доктрини трудового права, можна кон-
статувати,  що  процедура  застосування  дисциплінарної 
відповідальності  характеризується  дотриманням  таких 
стадій: 1) встановлення факту вчинення дисциплінарного 
проступку,  його  суспільно-правова  оцінка;  2)  обрання 
виду дисциплінарного стягнення; 3) дотримання порядку 
застосування  дисциплінарного  стягнення  (спеціального 
порядку  щодо  звільнення);  4)  належне  правове  оформ-
лення  застосування  дисциплінарної  відповідальності 
роботодавцем;  5)  оскарження  рішення  роботодавця  про 
застосування дисциплінарної відповідальності [6, с. 4].

Першою стадією застосування дисциплінарної відпо-
відальності є встановлення факту вчинення дисциплінар-
ного проступку, його суспільно-правова оцінка.

У  трудовому  законодавстві  України  для  визначення 
відповідної  підстави  використовується  термін    «пору-
шення трудової дисципліни» (ч. 1 ст. 147 КЗпП) [3]. Таке 
формулювання протиправного юридичного факту є недо-
сконалим,  оскільки  не  відображає  суті  дисциплінарного 
правопорушення працівника. 

На  думку М.І.  Іншина,  дисциплінарний  проступок  – 
це  правопорушення,  яке  виявляється  у  невиконанні  або 
неналежному виконанні з вини працівника покладених на 
нього обов’язків [7, с. 134].

Основними  елементами  дисциплінарного  проступку 
є об’єкт, об’єктивна сторона, суб’єктивна сторона, суб’єкт.

Об’єкт – урегульовані нормами трудового права та на 
рівні  локальних  актів  конкретного  підприємства,  уста-
нови,  організації  суспільні  відносини,  які  виникають 
у процесі спільної трудової діяльності.

Об’єктивна  сторона  –  елементи,  які  характеризують 
дисциплінарний проступок як акт прояву зовнішньої пове-
дінки  особи  (протиправне  діяння;  спричинення  шкоди 
роботодавцю; наявність причинного зв’язку між ними).

Суб’єкт – особа, яка перебуває у трудових правовідно-
синах  із конкретним роботодавцем. Загальним суб’єктом 
є  працівник,  на  якого  поширюються  загальні  норми про 
дисципліну: КЗпП України, правила внутрішнього трудо-
вого розпорядку. Спеціальним суб’єктом є працівник, від-
повідальність для якого настає згідно із статутом та поло-
женням про дисципліну [7, с. 135].

Суб’єктивна сторона – наявність вини працівника.
Своєю чергою, Н.М. Хуторян зазначає, що вина харак-

теризується  двома  моментами:  інтелектуальним  –  усві-
домлення  працівником  шкідливого  для  іншої  сторони 
характеру  своїх  діянь  (дії  чи  бездіяльності)  і  вольовим, 
тобто бажанням настання шкідливих наслідків або байду-
жим до них наслідків [7, с. 134].

Наступна  стадія  –  застосування  дисциплінарної  від-
повідальності, тобто обрання виду дисциплінарного стяг-
нення.

За  змістом  КЗпП  України  дисциплінарне  стягнення 
застосовується власником або уповноваженим ним орга-
ном безпосередньо за виявленням проступку, але не піз-
ніше одного місяця з дня його виявлення, не рахуючи часу 
звільнення працівника від роботи у зв’язку з тимчасовою 
непрацездатністю або перебуванням його у відпустці. При 
цьому дисциплінарне стягнення не може бути накладене 
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пізніше шести місяців із дня вчинення проступку (ст. 148). 
Законодавством  також  передбачено,  що  за  кожне  пору-
шення трудової дисципліни може бути застосовано лише 
одне дисциплінарне стягнення. КЗпП України передбачає 
два  види  дисциплінарних  стягнень:  догану  і  звільнення 
[3]. Варто підкреслити, що догана – це вид дисциплінар-
ного стягнення, який є санкцією особистого немайнового 
характеру  і  полягає  в  негативній  оцінці  та  засудженні 
поведінки працівника. Догана може бути  застосована до 
будь-якого  дисциплінарного  проступку.  Водночас  звіль-
нення  –  це  вид  дисциплінарного  стягнення,  що  полягає 
у розірванні трудового договору з працівником [8].

Третьою  стадією  застосування  дисциплінарної  від-
повідальності  є  дотримання  порядку  застосування  дис-
циплінарного  стягнення  (спеціального  порядку  щодо 
звільнення). Застосування догани, яка має універсальний 
характер,  провадиться  з  урахуванням:  1)  встановлення 
факту дисциплінарного проступку, який, як правило, вчи-
нено вперше; 2) наявності позитивної оцінки попередньої 
трудової  діяльності  працівника;  3)  обрання  такого  стяг-
нення  роботодавцем;  4)  фіксації  у  відповідному  право-
вому акті роботодавцем [6, с. 8].

Четвертою  стадією  застосування  дисциплінарної  від-
повідальності є належне правове оформлення роботодав-
цем.  За  змістом  КЗпП  України  стягнення  оголошується 
в  наказі  (розпорядженні)  і  повідомляється  працівникові 
під розписку (ст. 149) [3]. Працівник може вимагати копію 
відповідного рішення про притягнення його до дисциплі-
нарної відповідальності. Доречно наголосити на тому, що 
наказ  (розпорядження) роботодавця про застосування до 
працівника дисциплінарного стягнення, не пов’язаного із 
звільненням,  є чинним протягом року,  а якщо працівник 
сумлінно  працював  та  зарекомендував  себе  з  позитив-
ної  сторони,  його може  бути  скасовано  достроково. Для 
цього роботодавець має видати відповідний наказ (розпо-
рядження), в якому має бути зазначено дострокове скасу-
вання дисциплінарного стягнення [8].

П’ятою  стадією  застосування  дисциплінарної  відпо-
відальності  є  оскарження  відповідного  рішення  (наказу 
або  розпорядження)  роботодавця.  Відповідно  до  КЗпП 
України  дисциплінарне  стягнення  може  бути  оскаржене 
працівником у порядку, встановленому чинним законодав-
ством (глава XV цього Кодексу) [3]. В юридичній літера-
турі  зазначається,  що  наказ  (розпорядження)  про  засто-
сування дисциплінарних стягнень може бути оскаржений 
у  порядку  розгляду  індивідуальних  трудових  спорів,  а 
судове рішення може бути оскаржене в порядку апеляцій-
ного та касаційного перегляду справ. Доречним буде під-
креслити, що якщо протягом року з дня накладення дисци-
плінарного стягнення працівника не буде піддано новому 
дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що 
не  мав  дисциплінарного  стягнення.  Разом  із  тим,  якщо 
працівник не допустив нового порушення трудової дисци-
пліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то 

стягнення може бути зняте до закінчення одного року. Про-
тягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохо-
чення  до  працівника  не  застосовуються  (ст.ст.  150–151) 
[3]. Таким чином, працівник може оскаржити наказ  (роз-
порядження)  роботодавця  про  притягнення  його  до  дис-
циплінарної  відповідальності  в  порядку,  передбаченому 
трудовим  законодавством України  (наприклад, до Комісії 
по трудовим спорам (щодо застосування догани), до суду 
(щодо застосування догани або звільнення) [6, с. 9].

Отже,  притягнення  працівника  до  дисциплінарної 
відповідальності  –  складний  процес,  який  складається 
з п’яти стадій, кожна з яких є важливою та обов’язковою, 
адже пропущення хоча б однієї із них може призвести до 
порушення законодавства України та прав людини.

Висновки. Дисциплінарна  відповідальність  –  це 
настання для працівника юридично негативних наслідків 
за порушення трудової дисципліни,  тобто вчинення дис-
циплінарного проступку, який, своєю чергою, містить такі 
основні елементи, як об’єкт, об’єктивна сторона, суб’єкт, 
суб’єктивна сторона.

В юридичній науці зазначені елементи характеризують 
таким чином: 

‒  об’єкт  –  це  суспільні  відносини,  які  виникають 
у  процесі    спільної  трудової  діяльності  роботодавця 
та працівника;

‒  об’єктивна сторона – це протиправне діяння робіт-
ника, що спричинило шкоду роботодавцеві;

‒  суб’єкт – особа, яка перебуває у трудових правовід-
носинах із роботодавцем (поділяється на загальний та спе-
ціальний, що  обов’язково  враховується  у  процесі  визна-
чення виду стягнення за дисциплінарний проступок);

‒  суб’єктивна сторона  – наявність вини робітника.
З огляду на наукові дослідження прийнято дисциплі-

нарну  відповідальність  поділяти  на  два  види:  загальну 
(догана  та  звільнення)  та  спеціальну  (передбачена  для 
спеціальних суб’єктів  статутами, положеннями тощо).

У процесі аналізу національного законодавства стало 
зрозуміло, що процедуру притягнення до дисциплінарної 
відповідальності прийнято поділяти на п’ять стадій: факт 
вчинення  дисциплінарного  проступку;  вид  дисциплінар-
ного  стягнення;  порядок  застосування  дисциплінарного 
стягнення;  відповідне  правове  оформлення;  оскарження 
рішення роботодавця.

Отже,  з огляду на вищевикладене, доцільно акценту-
вати  на  тому, що  дві  сторони,  як  працівник,  так  і  робо-
тодавець,  мають  знати,  що  таке  дисциплінарна  відпові-
дальність та розуміти ті правові норми, які її регулюють, 
з  однієї  сторони,  для  застосування  санкцій  до  винного 
суб’єкта, з іншої – для уникнення зловживання зі сторони 
роботодавця  та  захисту  своїх  прав  у  разі  їх  порушення. 
Тому  необхідно  на  законодавчому  рівні  закріпити  чітке 
визначення  поняття  дисциплінарної  відповідальності 
та дисциплінарного проступку, щоб у подальшому уник-
нути казусів та непорозумінь.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
1. Середа В.В. Дисциплінарна відповідальність: поняття, принципи та види. Університетські наукові записки. 2014. № 1. С. 18−25. 

URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2014_1_5
2. Дем’янчук Ю.В. Актуальні проблеми дисциплінарної відповідальності в умовах законодавства України про працю. Молодий вче-

ний. 2014. № 6(2). С. 108−111. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2014_6%282%29__31
3. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 р. № 322-VIII Відомості Верховної Ради України. 1971. № 50. Ст. 375. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08 (дата звернення 27.01.2020).
4. Міщенко А.О. Види, підстави та порядок накладення дисциплінарних стягнень. URL: https://minjust.gov.ua/m/str_23358 (дата звер-

нення 11.02.2020).
5. Дисциплінарний статут прокуратури України. URL:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1796-12 (дата звернення 10.02.2020)
6. Костюк В.Л. Стадії застосування дисциплінарної відповідальності: теоретико-правовий аспект. Часопис Національного універси-

тету «Острозька академія». Серія «Право». 2016. № 1 (13). С. 1−14. URL: https://lj.oa.edu.ua/articles/2016/n1/16kvltpa.pdf
7. Барікова А.А. Дисциплінарна відповідальність за законодавством України про працю. Інформація і право. 2014. № 1. С. 131−140. 

URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Infpr_2014_1_19
8. Процедура застосування дисциплінарної відповідальності. URL: http://dspif.gov.ua/news/3372-procedura-zastosuvannya-

disciplnarnoyi-vdpovdalnost.html  (дата звернення 10.02.2020).



182

№ 6 2019
♦

УДК 349.22 

НОРМОТВОРЧА ТЕхНІКА ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СиСТЕМНОСТІ  
Й УЗГОДжЕНОСТІ ЛОКАЛьНих ПРАВОВих АКТІВ У СфЕРІ ПРАЦІ

ruLEMaKINg TEChNIQuE aS a TOOL TO ENSurE ThE CONSISTENCy  
aNd COhErENCE Of LOCaL LEgaL aCTS IN ThE wOrLd Of wOrK
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доцент кафедри трудового права та права соціального забезпечення 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Стаття присвячена сутності та закономірностям нормотворчої техніки як інструменту забезпечення системності й узгодженості локаль-
них правових актів у сфері праці. Сформульовано поняття нормотворчої техніки у сфері праці, яке запропоновано розуміти як сукупність 
взаємозалежних правил, прийомів, засобів та способів розробки та прийняття суб’єктами трудового права актів трудового законодавства, а 
також їх зміна, удосконалення й припинення, які здійснюються з метою створення належної системи трудоправового регулювання відносин 
у сфері праці. Автор обґрунтовує, що структуру нормотворчої техніки в галузі праці складають її мовна, логічна й процедурна форми, які 
показують диференціацію її складових частин (прийомів, методів, засобів, процедур) залежно від їх змісту. У статті з’ясовано, що мовна та 
логічна форми – це система мовних і логічних прийомів, методів, засобів нормотворчої техніки, які поєднуються та знаходять своє виражен-
ня у процедурній формі – нормативно встановленому порядку вироблення нормативно-правових актів (нормотворчому процесі).

Автор доводить, що за свою природою всі правила й засоби нормотворчої техніки поділяються на загальні (логічні, мовні тощо) і спе-
ціально-юридичні, тобто вироблені юридичною наукою й практикою в процесі розвитку правової системи суспільства (юридичні поняття 
й терміни, нормативні правові приписи, юридичні конструкції, фікції тощо).

Нормотворча техніка є необхідним інструментом забезпечення системності й узгодженості трудового законодавства, оскільки перед-
бачає єдиний підхід до термінології в галузі праці, визначення змісту трудоправових норм різних нормативно-правових актів трудового 
законодавства, а також дотримання інших правил, що передбачаються даним видом юридичної техніки. Автор обґрунтовує, що за допо-
могою нормотворчої техніки реалізуються заходи щодо максимальної систематизації й оптимізації нормативно-правової бази трудового 
законодавства, оскільки застосування однакових правил й прийомів щодо визначення трудоправової термінології, принципів і змісту 
трудоправових норм надає їй досконалого вигляду.

Ключові слова: нормотворча техніка, локальна нормотворчість, правила нормотворчої техніки, трудові відносини, трудове право.

The article is devoted to the essence and laws of standard-setting technology as a tool to ensure the consistency and coherence of local 
legal acts in the world of work. The concept is formulated by norm-setting technology in the field of labor, which is proposed to be understood as 
a set of interrelated rules, techniques, means and methods for the development and adoption by labor law entities of acts of labor legislation, as 
well as their change, improvement and termination, which are carried out with the aim of creating an appropriate labor system legal regulation of 
labor relations. The author substantiates that the structure of standard-setting technology in the field of labor is composed of its linguistic, logical 
and procedural forms, which reflect the differentiation of its components (techniques, methods, tools, procedures) depending on their content. The 
article established that the linguistic and logical forms are a system of linguistic and logical techniques, methods, and norm-setting techniques, 
which are combined and find their expression in the procedural form – the normatively established procedure for the development of legal acts 
(normative process).

The author has proved that by their nature all the rules and means of rule-making technology are divided into general (logical, language, etc.) 
and specially legal, that is, those produced by legal science and practice in the process of developing the legal system of society (legal concepts 
and terms, regulatory legal requirements, legal constructions, fictions, etc.).

Rulemaking technique is a necessary tool to ensure the consistency and coherence of labor legislation, since it provides a unified approach 
to terminology in the field of labor, determination of the content of labor law norms of various regulatory legal acts of labor legislation, as 
well as compliance with other rules, are provided for by this type of legal technique. The author substantiates that, with the help of standard-
setting techniques, measures are taken to maximize systematization and optimization of the regulatory framework of labor legislation, since the 
application of the same rules and techniques to determine the legal terminology, principles and content of the legal norms gives it a perfect look.

Key words: rule-making technique, local rule-making, rules of rule-making technology, labor relations, labor law.

Постановка проблеми.  Правове  забезпечення  від-
носин, що  виникають  у  сфері  праці,  перебуває  сьогодні 
в  стані  перегляду  пріоритетів  і  векторів  розвитку.  Важ-
ливу роль у  реформуванні  трудового  законодавства  віді-
грає процес удосконалення локальних правових актів, за 
допомогою яких забезпечується оперативне й гнучке відо-
браження в правових нормах викликів часу, зокрема роз-
витку  інформаційних  технологій,  зміни  співвідношення 
традиційних і новітніх режимів робочого часу, особливих 
вимог  до  представників  професій,  які  мають  доступ  до 
комерційної таємниці тощо. Однак, на жаль, попри дина-
мічні зміни самих локальних правових актів, методологія 
їх розробки та вимоги до  їхнього змісту в доктрині тру-
дового  права ще не  набули  достатнього  висвітлення. Це 
є причиною невисокої якості локальної нормотворчості, а 
також виникнення численних прогалин  і  суперечностей, 
оскільки несистемний підхід до оновлення масиву право-
вих даних  сприяє накопиченню в них помилок  і  неузго-
дженостей.  Вказане  обумовлює  необхідність  приділення 
уваги  проблемам  удосконалення  локальної  нормотвор-
чості  шляхом  напрацювання  її  методології,  визначення 

її загальних закономірностей, юридичного змісту норма-
тивно-правових актів, закономірностей  і  засобів нормот-
ворчої техніки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Про-
блеми  нормотворчої  діяльності  та  її  якості    висвітлюва-
лися в роботах фахівців з теорії права, адміністративного 
та інших галузей права, зокрема В. Авер’янова, Ю. Битяка, 
І.  Голосніченка, М.  Козюбри,  А.  Колодія,  В.  Колпакова, 
О. Кузьменко, Н. Крестовської, П. Рабіновича, А. Рибал-
кіна, О. Скакун, С. Стеценка, Ю. Шемшученка та  інших 
науковців.  Локальна  нормотворчість  суб’єктів  трудових 
правовідносин була предметом досліджень таких учених, 
як А. Бірюкова, В. Дудін, Т. Занфірова, С. Лукаш, Н. Мель-
ничук, О. Момоток, І. Панкевич, В. Сичова, А. Шелдага-
єва. Разом з тим питання підвищення якості нормотворчої 
техніки,  її  закономірностей  і  способів  у науці  трудового 
права досліджені ще недостатньо, що обумовлює спрямо-
ваність подальших наукових пошуків. 

Мета статті – визначення сутності нормотворчої тех-
ніки як інструмента забезпечення системності й узгодже-
ності локальних правових актів у сфері праці.
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Виклад основного матеріалу дослідження. Оскільки 
нормотворча  техніка  є  формою  зовнішнього  вираження 
трудового права,  то процес  становлення права  і  нормот-
ворчої техніки може відбуватися як від доктрини до прак-
тики  (формування  правової  системи  в  цілому),  так  і  від 
реальних  відносин  через  їх  узагальнення  і  типізацію  до 
становлення  системи  норм  (з  метою  інформування  про 
права окремого індивіда, їх закріплення і захисту). Гово-
рячи про аспекти змісту поняття «нормотворча техніка», 
необхідно  зазначити,  що  вживання  терміну  «техніка» 
в праві є нетиповим для нетехнічної сфери. Разом з тим 
у праві можуть бути виділені як техніка правотворчості, 
так  і  техніка  правозастосування,  тлумачення,  техніка 
судової промови, допиту тощо. У країнах англо-американ-
ського права поняття нормотворчої техніки відображає не 
формальні  параметри  нормативного  акта,  а  процес  нор-
мотворчості від нормотворчої  ініціативи до промульгації 
нормативно-правового акта [1, с. 87]. 

У  навчальних  і  наукових  правових  джерелах  можна 
зустріти  декілька  варіантів  визначення  нормотворчої 
техніки.  Так,  В.С.  Нерсесянц  під  нормотворчою  техні-
кою  розуміє  систему  правил  і  прийомів  підготовки  най-
більш  досконалих  за  формою  та  структурою  проєктів 
нормативних  документів, що  забезпечують максимально 
повну й точну відповідність форми нормативних приписів 
їхньому змісту, доступність, простоту й оглядність норма-
тивного матеріалу, вичерпне охоплення питань, що регу-
люються [2, с. 322]. 

В.  І.  Риндюк  розуміє  під  нормотворчою  технікою 
систему  мовних  і  логічних  прийомів,  методів,  спеці-
ально-юридичних  засобів  і  юридичних  процедур  нор-
мотворчої діяльності державного апарату, спрямованої на 
вироблення  юридичних  норм  у  формі  положень  норма-
тивно-правових актів, і зазначає, що нормотворча техніка 
поділяється на законодавчу техніку й техніку вироблення 
підзаконних нормативно-правових актів [3, с. 46–47].

І.О. Биля під нормотворчою технікою розуміє  сукуп-
ність правил і прийомів, які використовуються для підго-
товки та прийняття проєктів нормативно-правових актів, 
що  встановлюються  державою  з  метою  надання  остан-
нім  належної  якості,  повноти,  відповідності Конституції 
та чинному законодавству України,  і,  як наслідок,  забез-
печення в країні режиму законності й правопорядку. Така 
нормотворча  техніка,  на  її  думку,  спрямована  також  на 
встановлення суттєвого бар’єру проти свавілля в суспіль-
ному й політичному житті країни. Звісно, є випадки, коли 
нормотворець може переслідувати певні корисливі мотиви 
чи  припуститися  помилки  в  ході  нормотворчості  й  тим 
самим завдати шкоди іншим громадянам. Однак сама по 
собі абстрактна можливість здійснення помилки з її нега-
тивними наслідками притаманна іншим сферам людської 
діяльності (наприклад, науці, техніці, медицині тощо) аж 
ніяк не меншою мірою, ніж нормотворчості [4, с. 56–57].

М.О.  Власенко  дає  комплексну  характеристику  нор-
мотворчої  техніки,  вказуючи,  що  під  останньою  слід 
розуміти  не  лише  систему  засобів,  методів,  прийомів 
і  правил  розробки  та  прийняття  нормативно-правових 
актів, які регламентуються нормотворчим технологічним 
процесом,  а  й  застосування  техніко-юридичних  засобів, 
які  регулюються  технологічними  правилами  розробки 
нормативно-правових  документів.  Нормотворча  техніка, 
як додає науковець, є також науково-теоретичною дисци-
пліною, яка досліджує функціонування цього юридичного 
інструменту, його правову природу, місце і роль кожного 
технічного правила,  засобу, методу  тощо  [5,  с.  7]. Отже, 
як  можна  прослідкувати,  поняття  нормотворчої  техніки 
є дуже широким за змістом і містить у собі цілий комплекс 
взаємозалежних елементів, що надають змогу забезпечу-
вати проєктування та прийняття досконалих нормативно-
правових  актів,  що  своєю  чергою  забезпечуватимуть 
ефективне функціонування правової системи.

У юридичній науці та практиці поряд з терміном «нор-
мотворча  техніка»  зустрічається  термін  «законодавча 
техніка».  Зокрема А.П. Мазуренко  ототожнює  категорію 
«нормотворча техніка»  із «законодавчою технікою», роз-
глядаючи  їх  як  синоніми.  Водночас  законодавчу  техніку 
автор  розуміє  в  широкому  сенсі  цього  слова  та  вважає, 
що  остання  застосовується  не  тільки  до  законів,  а  й  до 
усіх нормативно-правових актів  [6, с. 32]. Ми вважаємо, 
що  ототожнення  цих  двох  понять  є  дещо  недоцільним. 
Законодавча  техніка  має  тлумачитися,  на  нашу  думку, 
виключно у  вузькому  значенні щодо  законодавчих  актів. 
У той час як нормотворча техніка є загальною щодо всіх 
нормативних актів. Варто зазначити, що у сфері трудових 
правовідносин під нормотворчою технікою можна також 
розуміти  правила  й  засоби  складання  локальних  актів, 
актів колективно-договірного регулювання.

Д.М. Лизлов також акцентує увагу на тому, що законо-
давча  техніка  поширюється  тільки  на  законодавчі  акти,  а 
нормотворча – на всі нормативно-правові акти [7, с. 9]. Це 
є логічним й обґрунтованим, оскільки випливає з лінгвіс-
тичного тлумачення цих слів. Беззаперечним є той факт, що 
законодавча техніка регулює розробку й прийняття законів, 
у той час як нормотворча – усі інші акти законодавства.

У  структурі  нормотворчої  техніки  вирізняється  зако-
нодавча  техніка  й  техніка  підзаконних  нормативних  пра-
вових актів, які мають суттєві відмінності. Ці відмінності 
між ними зумовлені характерними особливостями законів 
і  підзаконних  нормативних  правових  актів.  Так,  для  пер-
ших властивий більш високий ступінь абстрактності, а для 
других – конкретний характер регулювання, що пов’язано 
з політико-правовою природою закону,  з принципом його 
верховенства, який є юридичним вираженням суверенітету 
народу.  Цей  принцип  утворює  фундамент  суворої  ієрар-
хії нормативних актів,  їх взаємозв’язку та  єдності.  Згідно 
з ним усі підзаконні акти мають видаватися на основі зако-
нів і Конституції України й не можуть їм суперечити. Вони 
деталізують і конкретизують механізм його дії, визначений 
у законі, встановлюють кількісні показники, норми, квоти, 
які швидко змінюються тощо. Попри те що первинне вре-
гулювання суспільних відносин – прерогатива закону, який 
є підвалиною, підґрунтям для подальшого розвитку підза-
конної нормотворчості, первинні норми можуть міститися 
й  у  підзаконних  нормативних  правових  актах.  Однак  їх 
первинність буде умовною, оскільки вони не повинні й не 
можуть скасовувати, змінювати або суперечити загальним 
засадам правового регулювання, встановленим у законі,  а 
у випадку розходження з положеннями останнього підля-
гають  скасуванню.  Закон  при  цьому  встановлює  загальні 
межі й напрями подібного регулювання [8, с. 140].

Тому Д.В. Кокоріков пропонує під нормотворчою тех-
нікою розуміти різновид юридичної техніки, за допомогою 
якої  складається  зміст  нормативно-правових  актів,  ство-
рення  права.  Розмежовуючи  нормотворчу  й  законодавчу 
техніки,  автор пропонує тлумачити останню як різновид 
юридичної техніки, яка норми права закріплює в норма-
тивно-правовому  акті,  займається  їх  зовнішнім  виразом 
і оформленням. У сукупності нормотворча й законодавча 
техніки  створюють  загальну  юридичну  техніку  зі  ство-
рення нормативно-правових актів [9, с. 57]. З цього можна 
зробити висновок, що безпосередньо нормотворча техніка 
створює правові норми, а техніка законодавча забезпечує 
їх законодавче закріплення й оформлення. Так, науковець 
має рацію, адже за допомогою нормотворчої техніки вида-
ється можливим належним чином сформулювати правові 
норми, у той час як за допомогою законодавчої техніки ці 
правові  норми  закріплюються  в  нормативно-правовому 
акті, поєднуються в єдину структуру, складають систему.

Отже,  виходячи  з  фактичної  відсутності  досліджень 
щодо  нормотворчої  техніки  у  сфері  трудових  правовід-
носин,  пропонуємо  надати  авторське  визначення  дослі-
джуваній  категорії  щодо  правотворчості  у  сфері  праці.  
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Враховуючи  власні  теоретичні  знання,  а  також  наукові 
здобутки у сфері нормотворчості й нормотворчої техніки, 
вважаємо, що під нормотворчою технікою у сфері праці 
слід розуміти сукупність взаємозалежних правил, прийо-
мів,  засобів  і способів розробки й прийняття суб’єктами 
трудового  права  актів  трудового  законодавства,  а  також 
їх зміна, удосконалення й припинення, які здійснюються 
з  метою  створення  належної  системи  трудоправового 
регулювання відносин у сфері праці.

Юридичний зміст нормативного правового акта перед-
бачає  існування  спеціально-юридичних  засобів  і  правил 
його вираження. Нормативний правовий акт як результат 
розумової  діяльності  та  як  письмовий  текст  передбачає 
існування логічних і мовностилістичних правил і засобів 
його вираження, як юридичний документ – засобів і пра-
вил щодо його структури й реквізитів. З огляду на це всі 
правила  й  засоби  нормотворчої  техніки можна  поділити 
на чотири групи.

До першої групи належать правила і засоби нормотвор-
чої  техніки, що  спрямовані  на  забезпечення  спеціально-
юридичного  вираження  правового  змісту.  Насамперед 
ідеться про використання нормативних правових припи-
сів,  юридичних  конструкцій,  презумпцій,  фікцій,  галу-
зевої  типізації.  Застосування  засобів  і  правил  цієї  групи 
спрямовано  зокрема  на  викладення  змісту  нормативних 
правових  актів  з  урахуванням формальних  властивостей 
правової матерії (єдність прав й обов’язків, забезпечення 
виконання обов’язків мірами відповідальності, матеріаль-
них норм – процесуальними тощо).

Друга  група  правил  і  засобів  нормотворчої  техніки 
забезпечує логічну правильність нормативного правового 
акта, яка охоплює правильність утворення і використання 
логічних елементів у нормативному правовому акті; пра-
вильність  зв’язків  логічних  елементів  у  нормативному 
правовому акті.

До  третьої  групи  правил  і  засобів  нормотворчої  тех-
ніки  належать мовностилістичні,  які  забезпечують  стис-
лість, зрозумілість, точність мовної форми нормативного 
правового акта.

Своєю чергою нормативно-правовий акт у сфері праці 
виробляється  з  дотриманням  офіційно-документального 
стилю, основними рисами якого є такі:

–  позбавлений  індивідуальності  характер  викладу, 
тобто відсутня особлива манера написання того чи іншого 
автора;

–  експресивна  нейтральність  (характеризується  рів-
ним, спокійним, емоційно незабарвленим тоном викладу, 
тобто в контексті нормативно-правового акта не викорис-
товуються  емоційно  або  художньо  виділені  слова,  мета-
фори тощо);

–  ясність  і  точність  (у  тексті  нормативно-правового 
акту слід використовувати зрозумілі, слова, терміни, зво-
роти й фрази, що широко використовуються у звичайному 
вжитку й легко сприймаються. Не варто перевантажувати 
нормативно-правовий  акт  складними  граматичними кон-
струкціями,  складнопідрядними  реченнями,  що  робить 
важчим сприйняття думки нормопроєктувальника);

–  стислість, максимальна  лаконічність мовних  засо-
бів (речення повинні бути стислими, думка нормопроєкту-
вальника повинна виражатися за допомогою мінімальної 
кількості фраз і термінів, не повинно бути слів без змістов-
ного навантаження тощо).

До четвертої групи належать правила й засоби струк-
турування нормативних правових актів, наділення їх необ-
хідними реквізитами, що забезпечують: а) послідовність 
викладення  нормативного  матеріалу;  б)  раціональність, 
зручність його поділу по структурних елементах; в) наяв-
ність реквізитів нормативних правових актів як неодмін-
ної  умови  їх  ефективного  пошуку,  систематизації  тощо. 
Тобто  засобом  юридичної  техніки  виступає  текст  доку-
мента  з  його  реквізитами  (найменуванням,  датою  при-
йняття, підписами тощо) і структурою.

Висновки. Отже,  структуру  нормотворчої  техніки 
в  галузі праці  складають  її мовна, логічна й процедурна 
форми,  які  показують  диференціацію  її  складових    час-
тин (прийомів, методів, засобів, процедур) залежно від їх 
змісту. Зокрема мовна й логічна форми – це система мов-
них  і  логічних  прийомів,  методів,  засобів  нормотворчої 
техніки,  які поєднуються  та виражаються в процедурній 
формі – нормативно встановленому порядку вироблення 
нормативно-правових актів (нормотворчому процесі).

Таким чином, за своєю природою всі правила й засоби 
нормотворчої  техніки  поділяються  на  загальні  (логічні, 
мовні тощо) і спеціально-юридичні, тобто вироблені юри-
дичною наукою й практикою в процесі розвитку правової 
системи суспільства (юридичні поняття й терміни, норма-
тивні правові приписи, юридичні конструкції, фікції тощо).

Нормотворча  техніка  є  необхідним  інструментом 
забезпечення системності й узгодженості трудового зако-
нодавства,  оскільки  передбачає  єдиний  підхід  до  термі-
нології  в  галузі  праці,  визначення  змісту  трудоправових 
норм  різних  нормативно-правових  актів  трудового  зако-
нодавства, а також дотримання інших правил, що перед-
бачаються цим видом юридичної  техніки. За допомогою 
нормотворчої  техніки реалізуються  заходи максимальної 
систематизації  й  оптимізації  нормативно-правової  бази 
трудового  законодавства,  оскільки  застосування  однако-
вих правил і прийомів до визначення трудоправової тер-
мінології, принципів і змісту трудоправових норм надає їй 
досконалого вигляду.
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У статті на основі аналізу наукових поглядів та норм чинного законодавства надано характеристику кадровому резерву держав-
ної служби. Запропоновано авторське визначення поняття «кадровий резерв». Відзначено, що формування кадрового резерву пови-
нне забезпечити добір працівників, які здатні запроваджувати демократичні цінності правової держави та громадянського суспільства, 
неухильно відстоювати права людини і громадянина; мають професійні навички, що ґрунтуються на сучасних спеціальних знаннях і 
аналітичних здібностях, для прийняття та успішної реалізації управлінських рішень. З’ясовано, що у кадровому резерві на ту чи іншу 
посаду претендують не тільки працівники цього органу державної служби, а й працівники з інших органів державної служби, випускники 
навчальних закладів, спеціалісти тощо, які можуть перебувати у кадровому резерві, приміром, місяць чи два. Наголошено, що резерв 
управлінських кадрів – це величезна кількість керівників, спеціалістів, а також інженерно-технічних працівників, які позитивно зарекомен-
дували себе на практичній роботі та проявили такі ділові й організаторські здібності, що дають підставу довірити їм управлінські посади. 
Визначено, що кадровий резерв формується із: народних депутатів України; керівників та спеціалістів підприємств, установ, організацій; 
працівників органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування; державних службовців, які підвищили кваліфікацію, пройшли 
стажування або за результатами атестації рекомендовані для роботи на більш високих посадах; осіб, рекомендованих конкурсними 
комісіями для зарахування до кадрового резерву; випускників вищих навчальних закладів, у тому числі тих, що зараховані на навчання 
за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів державного управління. Зроблено висновок, що трудове законодавство та 
практика його застосування свідчать, що кадровий резерв державної служби слід розглядати не тільки як умову виникнення трудових 
правовідносин з державними службовцями, а й як окремі правовідносини, гарантію забезпечення органів державної служби високок-
валіфікованими кадрами, гарантію реалізації громадянами права на працю, як юридичну процедуру та як дієвий механізм добору на 
управлінські посади та організації державної служби.

Ключові слова: кадри, кадровий резерв, державна служба, проходження служби, трудові правовідносини.

In the article, based on the analysis of scientific views and norms of the current legislation, a characteristic of the civil service personnel 
reserve is presented. The author defines the concept of “personnel reserve”. It is noted that the formation of the personnel reserve should ensure 
the selection of workers who are able to promote the democratic values of the rule of law and civil society, and to defend human and citizen rights 
steadily; have professional skills based on modern specialist knowledge and analytical skills to make and successfully implement management 
decisions. It has been found out that not only employees of a given public service body, but also employees of other public service bodies, 
graduates of educational institutions, specialists, etc., who may be in the personnel reserve, for example, a month or two, are in the reserve for one 
or another position. It is emphasized that the reserve of managerial personnel is a huge number of managers, specialists, as well as engineering 
and technical workers who have positively proved themselves in practical work and have shown such business and organizational abilities that 
give reason to entrust them with managerial positions. It is determined that the personnel reserve is formed of: People’s Deputies of Ukraine; 
managers and specialists of enterprises, institutions, organizations; employees of executive and local self-government bodies; civil servants who 
have upgraded their qualifications, received internships, or are recommended for higher positions by certification; persons recommended by the 
selection boards for enrollment in the personnel reserve; graduates of higher educational establishments, including those enrolled for training in 
educational and professional programs of preparation of masters of public administration. It is concluded that labor law and its application practice 
indicate that the civil service personnel reserve should be considered not only as a condition of employment relations with civil servants, but also 
as a separate legal relationship, guarantee of providing civil service bodies with highly qualified personnel, guarantee of realization of citizens’ 
rights, as a legal procedure, and as an effective mechanism for selection of managerial positions and civil service organizations.

Key words: personnel, personnel reserve, public service, service, labor relations.

Постановка проблеми.  В  умовах  побудови  демо-
кратичної,  правової,  соціальної  держави  йде  пошук 
ефективних  шляхів  кадрового  забезпечення  органів 
державної служби. Створення належного резерву кадрів 
для органів державної служби є складником державної 
кадрової  політики,  метою  якої,  з  одного  боку,  є  більш 
широке  залучення  на  державну  службу  авторитетних, 
ініціативних, компетентних, енергійних, підготовлених, 
перспективних людей,  які  володіють новими  знаннями 
у  сфері  державного  управління,  високою  професій-
ною підготовкою, покликані захищати права й свободи 
людини і громадянина та відстоювати інтереси держави, 
а  з  іншого  –  відпрацювання  чіткої  системи  перепідго-
товки, підвищення професійного рівня, самоосвіти, від-
повідно  до  професійно-кваліфікаційних  характеристик 
та  програм,  нинішнього  складу  працівників  органів 
державної служби. Реалізація цих важливих засад вима-
гає наукового обґрунтування основних напрямів, прин-
ципів,  стратегічних  прогнозів  формування  кадрового 
резерву, розробку рекомендацій  і нормативно-правових 
актів щодо удосконалення законодавства про державну 
службу. Дослідження кадрового резерву в сучасних умо-
вах має важливе юридичне значення для визначення його 

місця  в  системі  трудового  права  та  законодавства  дер-
жавної служби, адже правовідносини, що виникають під 
час перебування громадян у кадровому резерві, переду-
ють виникненню трудових правовідносин з державними 
службовцями.  Правове  значення  кадрового  резерву 
полягає також у тому, що сучасний етап реформування 
трудових правовідносин вимагає адекватного оновлення 
механізму формування, становлення  і реалізації кадро-
вої політики держави. Ось чому поряд з реформуванням 
трудового законодавства та законодавства в царині дер-
жавної служби відбувається реформування всієї системи 
кадрового добору. 

Стан дослідження.  Окремі  проблемні  питання  про-
ходження  державної  служби  досліджувались  у  наукових 
працях  А.В.  Андрушко,  М.І.  Іншина,  І.П.  Лавринчук, 
О.В.  Лавриненка,  В.В.  Лазора,  В.Г.  Ротаня,  О.В.  Смир-
нова, Б.С. Стичинського, В.М. Толкунової, Г.І. Чанишевої, 
О.М. Ярошенка  та  інших  знаних  учених  у  галузі  трудо-
вого.  Однак,  незважаючи  на  чималу  кількість  наукових 
розробок, питання кадрового резерву на державну службу 
залишається малодослідженим.

Метою статті є – визначити сутність та надати харак-
теристику кадровому резерву державної служби.



186

№ 6 2019
♦

Виклад основного матеріалу.  У  правовому  аспекті 
характерною особливістю кадрового резерву є те, що він 
спрямований  на  виникнення  та  забезпечення  існування 
стабільних трудових правовідносин з державними служ-
бовцями,  ефективне  використання  людських  ресурсів 
України на основі всебічного розвитку особи, ефективної 
реалізації її здібностей та особистих інтересів у трудовій 
діяльності.  Саме  тому  кадровий  резерв  має  велике  зна-
чення для становлення трудових правовідносин з держав-
ними службовцями. 

Резерв  управлінських  кадрів  –  це  величезна  кіль-
кість керівників,  спеціалістів,  а  також  інженерно-техніч-
них працівників, які позитивно зарекомендували себе на 
практичній роботі та проявили такі ділові й організатор-
ські  здібності, що  дають  підставу  довірити  їм  управлін-
ські посади. Перебуваючи у кадровому резерві, сучасний 
фахівець має набути інтегрованої міждисциплінарної під-
готовки, широкого професійного кругозору і багато прак-
тичного досвіду. 

У  різних  сферах  державного  управління  в  резуль-
таті цілеспрямованого  і науково обґрунтованого процесу 
добору  працівників  формується  (або  повинен  формува-
тися)  конкретний  кадровий резерв,  тобто  група  осіб,  які 
здатні  працювати  на  керівних  посадах  або  на  посадах 
більш  високого  рівня  управління,  чим  вони  працюють. 
Таку групу осіб у науковій літературі і на практиці нази-
вають по-різному: висуванці, резерв на висунення, канди-
дати на керівні посади, резерв керівників, кадровий резерв 
тощо [1; 2]. У законодавстві про державну службу кадро-
вий резерв – це створення групи осіб, яке переслідує одну 
головну  мету:  мати  підготовлених  відповідним  чином 
людей для заміщення, за необхідністю, керівних посад на 
всіх рівнях управління. 

Таким  чином,  можна  сказати,  що  кадровий  резерв  – 
це  відібрана  за  встановленими  критеріями  із  загального 
числа  працівників  відповідних  органів  група  осіб,  яких 
спеціально  підготовляють  (навчають)  для  заміщення 
визначених  управлінських  посад.  Так,  відповідно  до 
Закону України «Про державну службу» кадровий резерв 
для державної служби створюється для заміщення вакант-
них посад державних службовців, а також для просування 
їх по службі.

Спробуємо  з’ясувати  мету,  яку  переслідує  законода-
вець,  щодо  створення  кадрового  резерву  на  державній 
службі  як  умови  виникнення  трудових  правовідносин: 
по-перше,  формування  кадрового  резерву  та  робота, 
яка  проводиться  з  ними,  дозволяє  завчасно  врахувати  ті 
вимоги, які висуваються до осіб, що займають управлінські 
посади, сучасною державною службою України; по-друге, 
наявність  кадрового  резерву  упорядковує,  робить  більш 
планомірною  та  оперативною  роботу  по  добору  та  роз-
становці кадрів на державній службі; по-третє, принципи 
законності,  демократичності,  об’єктивності,  гласності, 
колегіальності, відкритості  і рівного доступу до держав-
ної  служби,  професіоналізму  і  компетентності  під  час 
створення кадрового резерву сприяють подальшому укрі-
пленню  і  розвитку  демократичних  засад  вступу  на  дер-
жавну  службу;  по-четверте,  наявність  кадрового  резерву 
зводить  до  мінімуму  можливі  випадки  суб’єктивізму, 
випадковості тощо під час добору і розстановки керівних 
кадрів державної служби.

Окрім того, формування кадрового резерву має забезпе-
чити добір працівників, які здатні запроваджувати демокра-
тичні цінності правової держави та громадянського суспіль-
ства, неухильно відстоювати права людини і громадянина; 
мають  професійні  навички,  що  ґрунтуються  на  сучасних 
спеціальних  знаннях  і  аналітичних  здібностях,  для  при-
йняття та успішної реалізації управлінських рішень.

Думається, що вказаного цілком досить для того, щоб 
вважати  створення  кадрового  резерву  у  кожному  органі 
державної служби справою дійсно необхідною та актуаль-

ною. Сучасний етап розвитку державної служби свідчить 
про те, що зарахування до кадрового резерву працівників 
відповідає їх законним інтересам, адже будує підвалини їх 
службового росту, кар’єри.

Аналіз наукової літератури з державної служби [3, c. 8; 
4, c. 76] дає підстави вважати, що ідея створення кадрового 
резерву  зародилась  через  складність  добору  кадрів  саме 
на  керівні,  управлінські  посади.  Причина  тому  цілком 
зрозуміла, а на сучасному етапі реформування державної 
служби  й  надзвичайно  важлива:  до  управління  людьми 
можна  допускати  лише  тих,  хто  оволодів  основами  всіх 
знань,  відзначається  чеснотами,  здібностями, має  схиль-
ність  до  керівництва,  комунікабельний  та  є  професіона-
лом своєї справи. Та всі ці й багато інших здібностей пра-
цівника  необхідно  відповідним  чином  оцінити  завчасно, 
тобто  заздалегідь  підготувати  його  до  зайняття  відпові-
дальної  державної  посади.  Процес  створення  кадрового 
резерву проходить у три стадії: пошук і оцінка кандидатів, 
визначення строків, методів та форм їх навчання і насамкі-
нець безпосередня підготовка до роботи [1, c. 346].

Сьогодні цілком зрозуміло, що від успішного і вдалого 
та належним чином спланованого добору працівників на 
управлінські посади, залежить не лише організація роботи 
органів державної служби, а й розбудова незалежної дер-
жави загалом. 

Необхідно відзначити, що велике значення для виник-
нення  кадрового  резерву  мають  джерела  його  форму-
вання.  Такими  можуть  бути,  по  суті,  всі  працівники 
органу  державної  служби,  які  відповідають  тим  вимо-
гам, що висуваються для заміщення тієї чи іншої вакант-
ної  посади.  Традиційно  кадровий  резерв  формується  із:  
а) народних депутатів України; б) керівників та спеціаліс-
тів підприємств, установ, організацій; в) працівників орга-
нів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування; 
г)  державних  службовців,  які  підвищили  кваліфікацію, 
пройшли стажування або за результатами атестації реко-
мендовані для роботи на більш високих посадах; д) осіб, 
рекомендованих конкурсними комісіями для зарахування 
до кадрового резерву;  е)  випускників вищих навчальних 
закладів, у тому числі тих, що зараховані на навчання за 
освітньо-професійними програмами підготовки магістрів 
державного  управління.  Вказаний  припис  конкретизу-
ється на рівні спеціальних нормативно-правових актів. 

Слід  відзначити,  що  склад  та  структура  кадрового 
резерву того чи іншого органу державної служби визнача-
ється, з огляду на комплектування, кількість працівників, 
які зайняті на роботі у тому чи іншому органі державної 
служби. Звичайно, було б ідеальним мати кадровий резерв 
на заміщення всіх посад державних службовців, які перед-
бачаються  у штатному розписі  в  тому чи  іншому органі 
державної  служби.  Однак  передусім  потрібно  мати  на 
увазі  ту  обставину, що  основним  джерелом формування 
кадрового резерву є працівники цього ж органу державної 
служби. І саме в цьому ми вбачаємо основну та принци-
пову особливість формування кадрового резерву. Адже до 
кадрового резерву добираються передусім люди, що пра-
цюють у цьому органі, які мають достатній та належний 
досвід роботи  та  виявили неабиякі  здібності,  спроможні 
забезпечити  дієві  суспільно-економічні  перетворення 
тощо.  Зарахування  їх  до  кадрового  резерву  створює  для 
них перспективи службового та професійного росту, а це, 
звичайно, стимулює працю інших працівників. 

Ми вже зазначали, що, крім працівників відповідного 
органу державної служби, до кадрового резерву на ту чи 
іншу  посаду  можуть  зараховуватися  також  і  працівники 
з  інших  органів. Це  пояснюється  тим, що  інколи  в  пев-
ному органі державної служби можуть бути відсутні кан-
дидатури на ту чи іншу вакантну посаду, і тоді працівник 
береться «зі сторони»,  із так би мовити «чужого» кадро-
вого  резерву. Як  свідчить  практика,  на  більшість  управ-
лінських  посад  створити  кадровий  резерв  із  числа  осіб, 
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які працюють у даному органі державної служби, складно, 
майже неможливо. А тому не викликає сумнівів, що зара-
хування до кадрового резерву, як це передбачається зако-
нодавцем, також і працівників з інших органів державної 
служби є цілком доцільним і виправданим.

Щодо принципів добору кандидатур для зарахування 
до  резерву,  то  автор  цілком  приєднується  до  думки  тих 
науковців,  які  вважають,  що  в  такому  разі  провідними 
є  принципи  колегіальності,  гласності,  підбору  кадрів  за 
діловими,  професійними,  моральними  якостями  тощо, 
оскільки  добір  кадрів  є,  по  суті,  процесом  формування 
кадрового  резерву  [5,  c.  51].  Так,  дійсно,  формування 
кадрового резерву – це важлива частина діяльності орга-
нів  державної  служби. Але,  коли  він  вже  створений,  не 
менш важливою є і організація роботи з ним. Необхідно 
вказати  на  те,  що  старі  принципи  та  підходи  у  роботі 
з  кадровим  резервом  сьогодні  у  державній  службі,  що 
трансформується,  відкинуті,  а  нові  –  ще  тільки  форму-
ються.  У  зв’язку  з  цим  формуються  принципово  нові 
вимоги до працівників, зарахованих до кадрового резерву, 
до управлінців нової генерації.

На  завершення  характеристики  кадрового  резерву  на 
державній службі, зупинимося на цікавому, на нашу думку, 
питанні:  чи  може  працівник,  зарахований  до  кадрового 
резерву,  заміщати  на  період  відсутності  державного  служ-
бовця  відповідну  посаду?  В  науковій  літературі  дається 
позитивна  відповідь  на  це  питання.  Так, Ю.О.  Розенбаум, 
аналізуючи  правові  проблеми  підготовки  управлінських 
кадрів, пропонує «узаконити посаду дублера керівника, яку 
можуть займати особи, що знаходяться у кадровому резерві 
чи проходять стажування на цю посаду» [6, c. 96]. Загалом 
правовий статус такого «дублера» міг би відповідати право-
вому статусу першого замісника керівника, – вважає вчений.

Ми  не  можемо  повністю  погодитися  з  позицією 
Ю.О. Розенбаума. Не секрет, що державна служба сьогодні 
переживає нагальну потребу в керівниках з високим інте-
лектуальним  рівнем,  належною  репутацією  та  досвідче-
ністю у вирішенні проблем нинішнього світу так званого 
«перехідного періоду». На нашу думку, проведення таких 
експериментів  є  порушенням чинного  трудового  законо-
давства  та  законодавства України  про  державну  службу, 
відповідно до яких посади керівників органів державної 
служби можуть заміщатися шляхом виборів, призначення 
або конкурсу. Таким чином, перебування особи у кадро-
вому резерві не може розглядатися як правова основа про-
ведення експерименту, пов’язаного  з відступом від норм 
чинного законодавства України. Рішення керівників щодо 
призначення  осіб,  які  перебувають  у  кадровому  резерві 
чи  проходять  стажування,  на  відповідні  посади  є  неза-
конними. Необхідно зауважити, що такої позиції дотриму-
ється  і  законодавець.  Так,  у Положенні  про формування 
кадрового резерву для державної служби, затвердженому 
постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  19  грудня 
1994  р.  [7]  (втратило  чинність  на  підставі  Постанови 
Кабінету Міністрів України №199 від 28 лютого 2001 р.), 

була передбачена норма, що «працівник може заміщати на 
період відсутності державного службовця посаду, на яку 
його зараховано до кадрового резерву», яка в подальшому 
втратила чинність. А тому вважаємо за необхідне ще раз 
наголосити,  що  особи,  які  проходять  навчання  (стажу-
вання) чи зараховані до кадрового резерву, не мають права 
заміщати на час відсутності державного службовця посаду, 
на яку вони зараховані до кадрового резерву, оскільки не 
перебувають  у  трудових  правовідносинах  з  відповідним 
державним  органом,  не  наділені  владно-розпорядчими 
та  консультативно-дорадчими  повноваженнями.  Також 
слід, на наш погляд, особливо підкреслити ту обставину, 
що у кадровому резерві на ту чи  іншу посаду претенду-
ють не тільки працівники цього органу державної служби 
(приміром,  заступник  керівника,  який  знає  специфіку 
роботи за посадою), а й працівники з інших органів дер-
жавної служби, випускники навчальних закладів, спеціа-
лісти  тощо,  які можуть перебувати  у  кадровому резерві, 
приміром, місяць чи два. Такі працівники ще не достат-
ньо  підготовлені,  професійно  некомпетентні.  Тому,  на 
наш погляд, доцільніше не «узаконювати посаду дублера 
керівника», а вдосконалювати й активізувати роботу з гро-
мадянами, що перебувають у кадровому резерві, приміром 
планувати і вирішувати нестандартні ситуації, влаштову-
вати тренінги тощо.

Ми вже звертали увагу на те, що формування кадро-
вого  резерву  має  за  мету  комплексне  вирішення  питань 
комплектування  органів  державної  служби  висококвалі-
фікованими  кадрами,  спроможними  забезпечити  ради-
кальні  суспільно-економічні  перетворення  і  розбудову 
незалежної держави. У зв’язку з цим відзначимо, що для 
організації роботи з кадрами в апараті державних органів 
створюються відповідні структурні підрозділи, що мають 
назву «кадрові служби». У нечисленному ж апараті органу 
державної служби для виконання цієї роботи керівником 
органу призначається один з працівників цього органу. 

Робота  щодо  системного  аналізу  та  узагальнення 
практики формування  кадрового  резерву  і  роботи  з  ним 
покладається на кадрові служби. На такі служби поширю-
ється  чинність  Закону України  «Про  державну  службу», 
ці  органи  вносять  пропозиції  керівництву  відповідного 
органу щодо вдосконалення роботи з кадрами, контролю-
ють виконання планів підготовки та підвищення кваліфі-
кації кадрів. 

Висновки. Таким  чином,  на  підставі  вищевказаного 
можна  зробити  висновок,  що  трудове  законодавство 
та  практика  його  застосування  свідчать,  що  кадровий 
резерв  державної  служби  слід  розглядати  не  тільки  як 
умову виникнення трудових правовідносин з державними 
службовцями,  а  й  як  окремі  правовідносини,  гарантію 
забезпечення органів державної служби висококваліфіко-
ваними  кадрами,  гарантію  реалізації  громадянами  права 
на працю, як юридичну процедуру (де є свої специфічні 
етапи, стадії, принципи) та як дієвий механізм добору на 
управлінські посади та організації державної служби.
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ОТДЕЛьНЫЕ ВОПРОСЫ РЕАЛиЗАЦии ПРАВА ГРАжДАН  
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Киевского национального университета имени Тараса Шевченко

В научной статье автором была рассмотрена общепринятая позиция об определении понятия экологической информации, исследо-
ваны доктринальные позиции ученых в сфере юриспруденции, проанализирована нормативно-правовая база, а также сформулированы 
основные проблемные аспекты, с которыми сталкиваются граждане при реализации права на доступ к экологической информации 
в Украине. Также в статье определены наиболее распространенные нарушения экологических информационных прав, исследованы 
причины их нарушения и предложены пути решения этих проблем. Автор указывает в статье на целесообразность создания в Украине 
Единого интернет-портала экологических информационных е-запросов по аналогии с сайтом Государственного учреждения «Прави-
тельственный контактный центр», а также Информационной горячей экологической телефонной линии по аналогии с Правительствен-
ной горячей линией, специалисты которой круглосуточно принимали бы обращения и запросы от граждан по экологическим вопросам. 
Помимо этого, обращается внимание на несовершенность существующего механизма привлечения к юридической ответственности 
должностных лиц за нарушение права на доступ к экологической информации, в частности, низкие штрафные санкции за совершение 
соответствующих правонарушений, предложено внести изменения в действующее законодательство Украины в части усиления ответ-
ственности за нарушения права на доступ к экологической информации. Также предложено рассмотреть внесения изменений в законо-
дательство в части увеличения сроков привлечения виновных лиц к административной ответственности, поскольку действующие сроки 
являются очень короткими, в результате чего многие виновные лица не привлекаются к ответственности. Автор обращает внимание 
на сравнительно высокую ставку судебного сбора за подачу иска об обжаловании действий (бездействия) распорядителя публичной 
информации, предложено внести изменения в Закон Украины «О судебном сборе» в части уменьшения размера судебного сбора за 
подачу иска в этой категории дел. По результатам работы сделан лаконичный и аргументированный вывод.

Ключевые слова: экологическая информация, экологическое право, окружающая среда, публичная информация, права граждан 
на доступ к экологической информации.

In the scientific article an author considered the generally accepted about the concept of ecological information. The author reviewed the 
positions of scientists, a normatively-legal base analyses was conducted. The author identified the basic problem aspect which connected with 
the right of access to ecological information in Ukraine. Anyway, the most widespread violations in the sphere of ecological law were provided. 
An author hired specifies in the article on expediency of creation in Ukraine of the Single internet-portal of ecological informative е-request by 
analogy with the web-site of Public institution the “Governmental contact center”, and also creation of the Informative hot ecological telephone 
line by analogy with the Governmental hot line the specialists of that around the clock would take appeals and queries over citizens on ecological 
questions. Besides it, attention on unperfection of existent mechanism of bringing in applies to legal responsibility of public servants for violations 
of right on access to ecological information, in particular subzero penalty approvals for the feasance of corresponding offences, it offers to make 
alteration in the current legislation of Ukraine in part of strengthening of responsibility for violations of right on access to ecological information. 
Also it offers to consider making alteration in a legislation in part of increase of terms of bringing in of guilty persons to administrative responsibility, 
as operating terms are very short, as a result many guilty persons are not brought to the account. An author pays attention to comparatively high 
rate of judicial collection for filing action about the appeal of actions (inaction) of manager of public information, it offers to make alteration in Law 
of Ukraine “On judicial collection” in part of reduction of size of judicial collection for filing action in this category of businesses. On results work 
a laconic and argued conclusion is done.

Key words: environmental information, environmental law, environment, public information, citizens’ rights to access environmental 
information.

Постановка проблемы. Проблема состоит в том, что 
сегодня  отсутствуют  глубокие  теоретические  исследова-
ния по вопросу реализации права граждан на доступ к эко-
логической информации в Украине. Механизм привлече-
ния виновных лиц к административной ответственности 
за нарушение права на доступ к экологической информа-
ции является несовершенным.

Анализ последних исследований и публикаций. 
Следует отметить, что на теоретическом уровне пробле-
матика недостаточно разработана, о чём свидетельствует 
небольшое  количество  научных  работ,  посвященных 
этой  теме.  В  общем  занимались  исследованием  вопро-
сов  реализации  права  граждан  на  доступ  к  экологиче-
ской информации в Украине В.И. Кутузов, А.А. Попов, 
М.М. Бринчук. 

Целью статьи  является  совершение  теоретико-пра-
вового  анализа  реализации  права  граждан  на  доступ 

к  экологической информации  в Украине,  а  также  обоб-
щение судебной практики в аспекте привлечения к адми-
нистративной ответственности лиц, нарушающих эколо-
гические нормы.

изложение основного материала исследования. 
Право свободного доступа к  экологической информации 
является  одним  из  основополагающих  прав  человека 
и гражданина, а также одним из трех основных экологи-
ческих  прав,  предусмотренных  Конституцией  Украины. 
Однако в украинском обществе все чаще возникают про-
тиворечия  относительно  процедуры  реализации  этого 
права.  Разрешение  этих  противоречий  является  важным 
в  контексте  соблюдения  принципа  верховенства  права, 
поскольку  отсутствие  свободного  доступа  к  экологиче-
ской информации не только не соответствует требованиям 
закона, но и ставит под сомнение реализацию других эко-
логических прав.

РОЗДІЛ 6 
ЗЕМЕЛьНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО;  

ПРиРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО
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Многие ученые в своих трудах пытались сформулиро-
вать понятие «экологическая информация». В.И. Кутузов, 
А.А. Попов выразили отдельное мнение, что существуют 
несколько видов экологической информации, регулирова-
ние которых основано на различных правовых режимах. 
В некоторых научных работах наряду с термином «эколо-
гическая информация» авторы периодически используют 
также термин «экологически значимая информация», при-
меняя его в основном к конституционному праву граждан 
на получение достоверной информации о состоянии окру-
жающей среды. В.И. Кутузов, А.А. Попов отмечают, что 
наличие в сроке формулировки оценочного характера не 
может  благоприятным  образом  сказываться  на  правиль-
ном толковании сущности явления [9].

По мнению М.М. Бринчука,  экологическая информа-
ция представляет собой массив разнообразной информа-
ции, которая может содержать в себе данные о:

1)  состоянии  воды,  воздуха,  земли,  почвы,  флоры, 
фауны, недр, природных ландшафтов и комплексов;

2)  экологической  угрозе  или  риске  для  здоровья 
и жизни людей, а также химических, физических и биоло-
гических воздействиях на состояние окружающей среды 
и их источниках;

3)  деятельности,  отрицательно  влияющей  или  могу-
щей повлиять на природные объекты и человека и мерах 
по  охране  окружающей  среды,  в  том  числе  правовых, 
административных и иных мерах;

4)  о  деятельности  государственных  органов,  юриди-
ческих лиц и граждан-предпринимателей в сфере распо-
ряжения  природными  ресурсами,  природопользования, 
охраны окружающей среды [3]. 

Основными нормативно-правовыми актами, регулиру-
ющими отношения, связанные с правом доступа к публич-
ной, в том числе и экологической, информации в Украине, 
являются  Конституция  Украины,  Конвенция  о  доступе 
к информации, участии общественности в процессе при-
нятия  решений  и  доступе  к  правосудию  по  вопросам, 
касающимся окружающей среды [Орхусская конвенция], 
которая ратифицирована Законом N 832-XIV  (832-14) от 
06.07.1999 г., Закон Украины «Об информации», а также 
Закон Украины «О доступе к публичной информации». 

В соответствии со ст. 1 Закона Украины «Об информа-
ции» информация определяется как любые сведения и/или 
данные, которые могут быть сохранены на материальных 
носителях или отражены в электронном виде [4]. В дей-
ствующем законодательстве Украины используются чаще 
всего  термины «экологическая информация»,  «информа-
ция  об  окружающей  среде»,  «о  состоянии  окружающей 
природной среды».

Конституция Украины в ст. 50 определяет, что каждый 
имеет право на безопасную для жизни и здоровья окружа-
ющую среду и на возмещение причиненного нарушением 
этого права, вреда. Каждому гарантируется право свобод-
ного  доступа  к  информации  о  состоянии  окружающей 
среды, о качестве пищевых продуктов и предметов быта, 
а также право на ее распространение [1]. Такая информа-
ция никем не может быть засекречена. Термин «информа-
ция о состоянии окружающей среды» использован также 
в Законе Украины «О доступе к публичной информации». 
Закон Украины «Об основных принципах (стратегии) госу-
дарственной экологической политики Украины на период 
до 2020 года» использует понятие «экологическая инфор-
мация».  Другая  терминология  использована  в  Законе 
Украины «Об охране окружающей природной среды», где 
в ст. 9 (п. Е) определяется, что каждый гражданин Украины 
имеет право на свободный доступ к информации о состоя-
нии окружающей природной среды (экологическая инфор-
мация)  и  свободное  получение,  использование,  распро-
странение и хранение такой информации, за исключением 
ограничений,  установленных  законом  [6].  В  Орхусской 
Конвенции, а также в Директиве 2003/4/ЕЕC используется 

термин «environmental information» (environmental в пере-
воде означает «окружающая среда») [9].

Основным  действенным  способом  реализации  права 
гражданина на доступ к публичной информации является 
запрос на информацию. Согласно ст. 19 Закона Украины 
«О доступе к публичной информации», запрос на инфор-
мацию – это просьба лица к распорядителю информации 
предоставить  публичную  информацию,  находящуюся 
в его владении [7]. 

В  связи  с  этим  довольно  часто  имеют  место  случаи 
неправильного  применения  распорядителями  публичной 
информации  законодательства  Украины  в  сфере  доступа 
к публичной информации и обращения граждан. Запросы 
на информацию ошибочно рассматриваются как обраще-
ние  граждан,  вследствие  чего  нарушается  конституцион-
ное право человека на информацию, поскольку законода-
тельство Украины об обращении граждан предусматривает 
другие  сроки  рассмотрения  обращений  и  другие  права 
заявителя.  В  частности,  согласно  ст.  20  Закона  Украины  
«О  доступе  к  публичной  информации»,  распорядитель 
информации  должен  предоставить  ответ  на  запрос  на 
информацию не позднее пяти рабочих дней со дня полу-
чения запроса. В случае, если запрос на информацию каса-
ется информации, необходимой для защиты жизни или сво-
боды  лица,  относительно  состояния  окружающей  среды, 
качества  пищевых  продуктов  и  предметов  быта,  аварий, 
катастроф, опасных природных явлений и других чрезвы-
чайных событий, которые произошли или могут произойти 
и угрожают безопасности граждан, ответ должен быть пре-
доставлен не позднее 48 часов со дня получения запроса 
[7].  В  отличие  от  этого,  согласно  ст.  20  Закона Украины 
«Об  обращениях  граждан»  обращения  рассматриваются 
и решаются в срок не более одного месяца со дня их посту-
пления, а те, которые не требуют дополнительного изуче-
ния, – безотлагательно, но не позднее пятнадцати дней со 
дня их получения. Указанные обстоятельства обусловлены 
недостаточным уровнем правового образования, правовой 
культуры и правосознания должностных лиц распорядите-
лей экологической информации [5].

Актуальной  также  является  проблема  передачи  отве-
тов  на  запросы  на  информацию  обычным  почтовым 
отправлением.  Такие  письма  часто  теряются  при  пере-
сылке  и  не  доставляются  адресатам  (запрашивающим 
информацию),  следствием  чего  является  нарушение  их 
права на информацию. По моему мнению, ответ на запрос 
на  информацию  (в  случае  сообщения  запрашивающего 
почте)  необходимо  направлять  исключительно  заказным 
почтовым  отправлением,  которое  возможно  отследить. 
Целесообразным было бы также создание Единого интер-
нет-портала  экологических  информационных  е-запросов 
по  аналогии  с  сайтом  Государственного  учреждения 
«Правительственный контактный центр»,  а  также  созда-
ние Информационной горячей экологической телефонной 
линии по аналогии с Правительственной горячей линией, 
специалисты которой круглосуточно принимали бы обра-
щения и запросы от граждан по экологическим вопросам.

Создание  таких  ресурсов  способствовало  бы  как 
гарантированному  поступлению  запросов  распорядите-
лям экологической информации, так и гарантированному 
получению  ответов  лицами,  запрашивающими  данную 
информацию.

Еще одной причиной недостаточного, на мой взгляд, 
обеспечения права на свободный доступ к экологической 
информации, является несовершенный механизм привле-
чения к юридической ответственности должностных лиц 
за нарушения права на доступ к экологической информа-
ции, в частности низкие штрафные санкции за соверше-
ние  соответствующих  правонарушений.  В  соответствии 
со ст. 914 Кодекса Украины об административных право-
нарушениях отказ от предоставления или несвоевремен-
ное  предоставление  по  запросам  полной  и  достоверной 
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экологической  информации,  предусмотренной  законода-
тельством, влечет за собой наложение штрафа на служеб-
ных и должностных лиц от трех до десяти необлагаемых 
минимумов  доходов  граждан,  максимальный  размер  по 
состоянию на ноябрь 2019  г.  составлял примерно 7 дол-
ларов США.

Проблемным  аспектом  также  являются  сокращенные 
строки наложения административного взыскания по этой 
статье, которые, в соответствии со ст. 277 Кодекса Укра-
ины об административных правонарушениях, составляют 
два месяца [2]. 

В соответствии со ст. 247 Кодекса Украины об адми-
нистративных  правонарушениях,  производство  по  делу 
об  административном  правонарушении  не  может  быть 
начато, а начатое подлежит прекращению в случае окон-
чания на момент рассмотрения дела об административном 
правонарушении сроков, предусмотренных ст. 38 настоя-
щего Кодекса [2]. Как показывает практика, в связи с боль-
шой  загруженностью  Государственной  экологической 
инспекции Украины и её  териториальных органов очень 
часто протоколы рассматриваются  с нарушениями выше 
указанных  сроков,  что  ведет  к  закрытию  производства 
по такому делу, на основании ст. 38 Кодекса Украины об 
административных  правонарушениях,  которая  опреде-
лят,  что  административное  взыскание может  быть  нало-
жено не позднее чем через два месяца со дня совершения 
правонарушения,  а  при  длящемся  правонарушении  –  не 
позднее чем через два месяца со дня его обнаружения, за 
исключением  случаев,  когда  дела  об  административных 
правонарушениях в соответствии с настоящим Кодексом 
подведомственны  суду  (судье).  Производство  по  делу 
об  административном  правонарушении  не  может  быть 
начато, а начатое подлежит прекращению в случае окон-
чания на момент рассмотрения дела об административном 
правонарушении сроков, предусмотренных ст. 38 настоя-
щего Кодекса [2].

По моему мнению, необходимо усилить администра-
тивное взыскание в  случае  совершения правонарушения 
в  сфере доступа к публичной информации,  а  также уве-
личить  сроки  наложения  административных  взысканий, 
поскольку  административная  ответственность  является 

определенным превентивным механизмом профилактики 
правонарушений и более эффективное привлечение вино-
вных лиц к ответственности способствовало бы резкому 
уменьшению количества подобных правонарушений. 

Еще  одним  способом  защиты  может  обжалование 
решения, действий или бездействия распорядителя инфор-
мации в суде в соответствии со ст. 55 Конституции Укра-
ины, согласно которой права и свободы человека и граж-
данина защищаются судом [1]. Кодекс административного 
судопроизводства  определяет,  что  юрисдикция  админи-
стративных судов распространяется на дела в публично-
правовых  спорах,  в  частности  спорах  физических  или 
юридических  лиц  с  распорядителем  публичной  инфор-
мации относительно обжалования его решений, действий 
или  бездействия  в  части  доступа  к  публичной  инфор-
мации.  Проблемным  аспектом  этого  способа  защиты 
является  сравнительно  высокая  ставка  судебного  сбора, 
который в соответствии с Законом Украины «О судебном 
сборе»,  составляет  0,4  размера  прожиточного минимума 
для  трудоспособных  лиц,  установленного  на  1  января 
соответствующего года, что составляет 768,4 гривен, что 
эквивалентно примерно 31 доллару США [8]. К тому же, 
административные суды в Украине являются очень загру-
женными из-за нехватки судей, что ведет к очень длитель-
ному  судебному  разбирательству,  нарушению  процессу-
альных сроков рассмотрения дел. Поэтому, по состоянию 
на  сегодня,  считаю  судебный  способ  защиты  не  очень 
эффективным.  Уверен,  что  размер  судебного  сбора  за 
подачу исковых заявлений по такой категории дел должен 
быть значительно ниже, чтоб не ограничивать право граж-
данина на доступ к правосудию.

Выводы. Таким образом, мною был проанализирован 
юридический  смысл  термина  «экологическая  информа-
ция», в том числе доктринальные и законодательные осо-
бенности,  а  также  исследованы  отдельные  проблемные 
аспекты реализации права граждан на доступ к экологи-
ческой информации, определены способы защиты такого 
права,  изучены  особенности  привлечения  лиц  к  адми-
нистративной  ответственности  за  нарушение  права  на 
доступ  к  экологической  информации,  предложены  пути 
решения проблемных вопросов.
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У статті розкрито поняття фінансової безпеки, проведено порівняльний аналіз різних доктринальних підходів до даної правової кате-
горії. Розкрито поняття митної безпеки як складової частини економічної безпеки держави. Визначено мету митної безпеки як досягнення 
рівня ефективності та надійності митної системи завдяки продуктивному функціонуванню митних органів. Аргументовано позицію про 
те, що фінансова безпека є чи не найважливішим елементом економічної безпеки – важливої складової частини національної безпеки, 
однак у законодавчому полі вона не знаходить належного врегулювання. Доведено, що основним методом правового регулювання 
фінансового права є метод владних розпоряджень (імперативний), оскільки для державно-владних приписів у сфері фінансової діяль-
ності характерні такі риси, як категоричність та відсутність оперативної самостійності. У нормах фінансового права жорстко закріплюють-
ся вимоги держави у сфері фінансової діяльності.

Окреслено фактори, що впливають на фіскальну ефективність митної безпеки держави. Проаналізовано заходи, спрямовані на 
забезпечення митної безпеки у сфері митної політики. Аргументовано, що інтереси суб’єктів фінансових відносин в частині наділення 
достатнім обсягом фінансових ресурсів для максимального задоволення їх потреб не виступають обов’язковим орієнтиром для держави. 
Таке задоволення потреб може впроваджуватися шляхом встановлення обов’язкових вимог та правил, а також використання імператив-
ного методу правового регулювання.

Доведено наукову позицію, що найбільш оптимальним методом правового регулювання митної безпеки є імперативний метод, який 
передбачає встановлення загальнообов’язкових правил з чітким визначенням меж дозволеної поведінки, застосування правообмежуваль-
них заходів з метою попередження, протидії впливу загроз і негативних чинників на фінансову безпеку держави як об’єкт правової охорони. 

Водночас управління митною безпекою держави має бути достатньо гнучким, повинно мати можливість своєчасно змінювати харак-
тер залежно від тенденцій до посилення або послаблення дії внутрішніх або зовнішніх ризиків та загроз.

Ключові слова: фінансова безпека, економічна безпека, митна політика, митна безпека, митні інтереси, метод правового регулю-
вання.

The article describes the concept of financial security, conducted a comparative analysis of different doctrinal approaches to this legal category. 
The concept of customs security as a component of economic security of the state is revealed. The goal of customs security is defined as achievement 
of the level of efficiency and reliability of the customs system due to the productive functioning of the customs authorities. The view is argued that 
financial security is perhaps the most important element of economic security – an important component of national security, but it does not find a 
proper settlement in the legislative field. It is proved that the main method of legal regulation of financial law is the method of power orders (imperative), 
since for government-governmental regulations in the sphere of financial activity are characterized by such features as the categorical nature and lack 
of operational independence. The requirements of the state in the sphere of financial activity are rigidly fixed in the rules of financial law.

The factors influencing the fiscal efficiency of the customs security of the state are outlined. Measures aimed at providing customs security 
in the field of customs policy are analyzed. It is argued that the interests of financial entities in terms of providing sufficient financial resources 
to meet their needs to the maximum do not serve as a mandatory benchmark for the state, which can be implemented by setting mandatory 
requirements and rules by using the imperative method of regulation.

The scientific position is proved that the most optimal method of legal regulation of customs security is the imperative method, which provides 
for the establishment of mandatory rules with a clear definition of the limits of permitted behavior, the application of restrictive measures to 
prevent, counteract the impact of threats and negative factors on the financial security of the state legal protection.

At the same time, the country’s customs security management should be flexible enough to change its character in a timely manner, 
depending on the tendency to intensify or mitigate the effects of internal or external risks and threats.

Key words: financial security, economic security, customs policy, customs security, customs interests, method of legal regulation.

У фінансовій  діяльності  будь-якої  держави  є  слабкі 
та  сильні місця. Зокрема, це  зумовлено як територіаль-
ним розташуванням держави,  так  і  її  економічним роз-
витком. Сучасні глобалізаційні процеси все глибше про-
никають практично у всі сфери діяльності цивілізованих 
держав,  навіть  у  ті,  які  за  своєю  правовою  природою 
вважаються незалежними, наприклад, у податкову полі-
тику. Такі синтезні процеси не тільки розмивають межі 
безпечного  економічного  середовища,  а  й  роблять його 
вразливим до загроз. 

Трансформаційні  процеси,  що  відбуваються  у  світо-
вому  економічному  та  політичному  просторі,  мають  зна-
чний вплив на процес становлення та розвитку державних 
систем. Такі перетворення пов’язані зі зростанням обсягів 
міжнародних  товарних  потоків,  впровадженням  сучасних 
інформаційних  технологій,  переорієнтацією  ринків  про-
дукції та послуг, створенням нових світових фінансово-еко-
номічних та бізнесових центрів, перерозподілом влади між 
провідними  державами  світу,  інтернаціоналізаційними 
процесами в країнах з перехідними та відкритими типами 
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економік  тощо. В результаті цього  значної  уваги потребує 
процес  переорієнтації  національної  економіки  на  зовніш-
ньоекономічний сегмент та впровадження сучасних методів 
та важелів державного регулювання, що актуалізує питання 
необхідності  забезпечення  економічної  безпеки  держави 
та  її  складових  частин.  Необхідно  відзначити,  що  еконо-
мічна безпека є досить складним механізмом, який акуму-
лює значну кількість взаємопов’язаних частин. Її можна роз-
глядати як на мікро-, мезо-, так і на макрорівні [1].

Дослідженню проблем митної безпеки України присвя-
чені праці вчених-правників В.Т. Білоуса, О.О. Бригінця, 
С.В. Ківалова, Б.А. Кормича, В.Я. Настюка, П.В. Пашка, 
С.М.  Перепьолкіна,  К.К.  Сандровського,  а  також  еконо-
містів Я.А. Жаліло, В.І. Мунтіяна, П.Т. Саблука та інших 
провідних науковців.

Метою статті є визначення митної складової частини 
в системі фінансової та економічної безпеки держави.

Що більш відкритим є ринок, то більше ризиків може 
постати перед його учасниками. Саме тому для кожної дер-
жави  важливо  підтримувати  стан  економічної  безпеки  на 
належному рівні не тільки з метою збереження досягнень 
у економічному розвитку, а й для попередження можливих 
загроз, протидії кризовим явищам, підтримки самобутності 
та забезпечення національної безпеки в цілому [2].

Запорукою економічної безпеки держави є чітке розу-
міння потреб у регулюванні фінансової безпеки як однієї 
з її основних складових частин. При цьому необхідно вра-
ховувати як економічно-політичні,  соціальні особливості 
розвитку держави, так і перспективи її подальшого розви-
тку, а також специфіку державного управління [2].

Ефективність  державного  управління  нерозривно 
пов’язана  з коректністю застосовуваних методів регулю-
вання. Важливо розуміти, що ефективність методу регу-
лювання залежить від чіткого усвідомлення необхідності, 
значення  та  результату  того  чи  іншого  процесу,  а  також 
від  природи  сфери,  у  якій  цей  процес  відбувається  [2]. 
З огляду на зазначене для аналізу методів правового регу-
лювання фінансової  безпеки  необхідно  окреслити  й  сам 
об’єкт правого регулювання.

Доктринальні  підходи  до  визначення фінансової  без-
пеки різняться, оскільки зазначене питання досліджується 
в  ході  економічної  трансформації  світового  ринку.  Так, 
питанням  фінансової  безпеки  присвячено  чимало  праць 
як вітчизняних, так і зарубіжних науковців [2].

Це зумовлено тим, що поняття фінансової безпеки, як 
правило, не має чіткого законодавчого визначення, а роз-
глядається  як  елемент  економічної  безпеки,  яка  складає 
відповідну частину національної безпеки. 

Поняття ж національної  безпеки  в Україні  визначене 
Законом України «Про національну безпеку України», від-
повідно до якого під національною безпекою України слід 
розуміти захищеність державного суверенітету, територі-
альної  цілісності,  демократичного  конституційного  ладу 
та  інших  національних  інтересів  України  від  реальних 
та потенційних загроз [2].

Разом з тим фінансова безпека є чи не найважливішим 
елементом  економічної  безпеки  як  важливої  складової 
частини  національної  безпеки,  однак  у  законодавчому 
полі вона не знаходить належного врегулювання. Поняття 
фінансової безпеки наразі варто розглянути саме в доктри-
нальній площині.

Зокрема, О.О. Бригінець вважає за доцільне розглядати 
фінансову безпеку держави у вузькому та широкому зна-
ченні. На його думку, у вузькому значенні фінансова без-
пека держави – це стан, за якого забезпечується належне 
функціонування усіх суб’єктів фінансових правовідносин 
у  державі,  що  характеризується  стійкістю  до  будь-яких 
реальних, потенційних, зовнішніх та внутрішніх негатив-
них  впливів,  спроможний  забезпечити  ефективне  функ-
ціонування  національної  фінансової  системи,  а  також  її 
поступальний розвиток [3].

При  цьому  у  широкому  значенні  фінансова  безпека 
держави  забезпечує  захищеність  фінансових  інтересів 
держави та українського суспільства; створює умови для 
якісного  протистояння  наявним  та  новим  небезпекам 
і  загрозам, які прагнуть завдати фінансових збитків дер-
жаві, викликати залежність держави від зовнішніх факто-
рів, підірвати конкурентоспроможність вітчизняних това-
ровиробників, спричинити відплив вітчизняного капіталу 
за кордон; задовольняє потреби суспільства у фінансових 
ресурсах  і  забезпечує  поступове  економічне  зростання; 
створює  сприятливий  інвестиційний  клімат  у  провідних 
системоутворюючих  галузях  народного  господарства; 
підтримує належний правовий режим захисту  іноземних 
капіталовкладень;  нейтралізує  вплив  світових  фінансів 
та  економічної  експансії  інших  держав  на  національну 
безпеку;  забезпечує  ефективність  законодавчого  регулю-
вання при проведенні  економічних перетворень,  а  також 
відповідність національного законодавства міжнародним, 
зокрема європейським, стандартам; дозволяє забезпечити 
фінансову  стабільність  держави  на  визначений  період 
у будь-яких умовах, зокрема мінімізувати наслідки кризи 
грошової  і  фінансово-кредитної  систем;  завдяки  наяв-
ності у  своєму розпорядженні відповідного ефективного 
механізму здійснює фінансовий контроль у сферах розпо-
ділу, перерозподілу та використання державного та інших 
бюджетів;  забезпечує  ефективність  у  використанні  адмі-
ністративних  методів  при  формуванні  дохідної  частини 
державного та інших бюджетів [3, с. 139–140].

Подібний підхід використовує О.І. Барановський. На 
його  думку,  фінансова  безпека  –  це  важлива  складова 
частина  економічної  безпеки  держави, що  базується  на 
незалежності,  ефективності  і  конкурентоспроможності 
фінансово-кредитної сфери України, яка відображається 
через систему критеріїв і показників її стану, які характе-
ризують збалансованість фінансів, достатню ліквідність 
активів і наявність необхідних грошових і золото-валют-
них резервів; ступінь захищеності фінансових інтересів 
на  усіх  рівнях  фінансових  відносин;  рівень  забезпече-
ності  громадянина,  домашнього  господарства,  верств 
населення, підприємства, організації, установи, регіону, 
галузі,  сектора  економіки,  ринку,  держави,  суспільства, 
міждержавних утворень, світового співтовариства фінан-
совими ресурсами, достатніми для задоволення їх потреб 
і виконання зобов’язань; стан фінансової,  грошово-кре-
дитної,  валютної,  банківської,  бюджетної,  податкової, 
розрахункової, інвестиційної, митно-тарифної та фондо-
вої систем, а також системи ціноутворення, який харак-
теризується  збалансованістю,  стійкістю  до  внутрішніх 
і  зовнішніх  негативних  впливів,  здатністю  відвернути 
зовнішню  фінансову  експансію,  забезпечити  фінансову 
стійкість  (стабільність),  ефективне  функціонування 
національної  економічної  системи  та  економічне  зрос-
тання;  стан  фінансових  потоків  в  економіці,  що  харак-
теризується  збалансованістю  і  наявністю  апробованих 
механізмів  регулювання  і  саморегулювання;  якість 
фінансових інструментів і послуг, що запобігає негатив-
ному  впливу  можливих  прорахунків  і  прямих  зловжи-
вань на фінансовий стан наявних і потенційних клієнтів, 
а також гарантує (у разі потреби) повернення вкладених 
коштів [4, с. 9].

На нашу думку, вказані підходи зумовлені диференці-
йованим визначенням фінансової безпеки у науковій док-
трині. Низка науковців визначає фінансову безпеку через 
функціональні ознаки, характеризуючи її в якості процесу. 
Інші вчені вважають, що фінансову безпеку потрібно роз-
глядати  як  стан,  який характеризується  тими чи  іншими 
сталими ознаками.

Наприклад,  В.  Геєць  зазначає,  що  фінансова  без-
пека – це стабільний розвиток фінансової системи країни 
та її стійкість до потенційно негативного впливу зовніш-
ніх і внутрішніх шоків [5].
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О.  Василик  декларує  схожу  позицію,  відповідно  до 
якої фінансова безпека – це надійна захищеність фінансо-
вої системи від внутрішніх та зовнішніх загроз [6].

Водночас, на думку О. Власюк, фінансова безпека стає 
основним економічним гарантом стабільності, забезпечу-
ючи  виробничий  базис  інфраструктурними  інститутами 
розподілу фінансових та інвестиційних ресурсів [7].

Відповідно ж до твердження А. Сухорукова фінансова 
безпека – це захищеність інтересів держави у фінансовій 
сфері або такий стан бюджетної, податкової та грошово-
кредитної  систем,  що  гарантує  спроможність  держави 
ефективно  формувати,  зберігати  від  надмірного  знеці-
нення та раціонально використовувати фінансові ресурси 
країни для забезпечення її соціально-економічного розви-
тку і обслуговування фінансових зобов’язань [8].

Тобто у науковій доктрині фінансова безпека розгляда-
ється як процес або стан, а також у їхньому синтезі.

З  урахуванням  множинності  підходів  до  визначення 
самого поняття фінансової безпеки вважаємо, що методи 
правового регулювання фінансової безпеки доцільно роз-
глянути в контексті різних аспектів окремих доктриналь-
них підходів до визначення відповідного поняття.

Як правило, під методом правового регулювання розу-
міють підхід до впорядкування певної сфери суспільних 
відносин, що зумовлює використання того чи іншого спе-
цифічного комплексу юридичних засобів.

До  основних  методів  правового  регулювання  відно-
сять  диспозитивний  (передбачає  вільну  саморегуляцію 
суб’єктами  їхньої  поведінки  на  основі  принципів  права, 
встановлює тільки межі та процедури такої саморегуляції) 
та імперативний методи (впорядковує поведінку суб’єктів 
суспільних відносин шляхом її категоричної та докладної 
регламентації  юридичними  правилами,  унеможливлює 
установлення  цими  суб’єктами  інших  правил  поведінки 
на власний розсуд).

Коли  йдеться  про  фінансову  діяльність  держави,  то 
очевидно, що така діяльність за характером є публічною. 
Саме  тому  основним  методом  правового  регулювання 
фінансового права є метод владних розпоряджень (імпера-
тивний), оскільки для державно-владних приписів у сфері 
фінансової діяльності характерні такі риси, як категорич-
ність та відсутність оперативної самостійності. У нормах 
фінансового  права  жорстко  закріплюються  вимоги  дер-
жави у сфері фінансової діяльності.

Це пояснюється значенням фінансів для держави, адже 
вони є джерелом її стабільного функціонування, розвитку 
та забезпечення суверенітету.

Загрозою стабільного функціонування держави є зміни 
в зовнішньому або внутрішньому середовищі, які можуть 
призвести до небажаних змін предмета безпеки. З огляду 
на  наведене  особливої  уваги  у  контексті  попередження 
та протидії впливу зовнішніх або внутрішніх економічних 
загроз потребує саме фінансова безпека держави.

Наприклад,  Л.  Соломон  стверджує,  що  необхідний 
стан фінансової  безпеки  досягається  за  умови наявності 
у фізичних та юридичних осіб достатнього обсягу фінан-
сових ресурсів для максимального задоволення їх потреб, 
в  результаті  чого  фінансова  система  країни  має  стійкий 
розвиток [9].

Із викладеного випливає, що імперативний метод регу-
лювання  фінансової  безпеки  не  може  бути  виключним 
методом  фінансово-правового  регулювання  у  цій  сфері, 
оскільки  фінансова  стабільність  громадян  та  суб’єктів 
господарювання досягається шляхом застосування комп-
лексу  рішень  та  умов  і  досягнення  компромісу,  вимагає 
поміркованого підходу до мобілізації, розподілу та вико-
ристання  фінансових  ресурсів  як  на  обов’язковій,  так 
і добровільній основі.

В.  Аллен  та  Г.  Вуд  визначають  фінансову  безпеку 
через стабільність фінансової системи на макроекономіч-
ному рівні [10, с. 54]. Згідно з таким підходом стабільність 

фінансової  системи  є  обов’язковою передумовою фінан-
сової безпеки в цілому.

З  огляду  на  сказане  доцільним  є  застосування 
виключно  імперативного методу  правового  регулювання 
фінансової безпеки, оскільки в основу покладається єдина 
мета – збереження стабільності фінансової системи. При 
цьому стабільність фінансової системи може підтримува-
тися на постійному рівні, а її розвиток не є обов’язковим.

Такий  підхід  відрізняється  від  попереднього  також 
тим,  що  інтереси  суб’єктів  фінансових  відносин  в  час-
тині наділення їх достатнім обсягом фінансових ресурсів 
для  максимального  задоволення  потреб  не  виступають 
обов’язковим орієнтиром для держави. Таке задоволення 
потреб  може  впроваджуватися  шляхом  встановлення 
обов’язкових вимог та правил і використання імператив-
ного методу правового регулювання.

Будь-яка  складова  частина  економічної  безпеки  дер-
жави характеризується такою категорією, як загроза без-
пеці. Джерелами загроз митній безпеці можуть бути такі 
фактори  [11]:  спонтанність  природних  процесів  і  явищ, 
стихійні  лиха,  які  унеможливлюють  належний  пере-
біг  процесів  зовнішньоекономічних  відносин;  випадко-
вість  (наприклад,  як  чинник  суб’єктивного  неналежного 
здійснення  митних  процедур);  зіткнення  суперечливих 
інтересів (від воєн до конкуренції між суб’єктами зовніш-
ньоекономічної  діяльності);  імовірнісний  характер 
науково-технічного  прогресу  з  його  впливом  на  сучасні 
технічні  засоби  митного  контролю;  неможливість  одно-
значного  пізнання  об’єкта,  неповнота  й  недостовірність 
інформації про нього (явище, актуальне для митних орга-
нів,  які  не  мають  права  на  проведення  оперативно-роз-
шукової діяльності, а інформацію про суб’єкта ЗЕД отри-
мують від самого суб’єкта); незбалансованість основних 
компонентів господарського та управлінського механізмів 
митної служби, що підтверджується частими реорганіза-
ціями системи. Головною метою митної безпеки є забез-
печення  захисту  економічних  інтересів  країни,  захисту 
життєво важливих потреб, інтересів і цінностей людини, 
населення, держави та регіонів від внутрішніх та зовніш-
ніх загроз, джерелами яких є зовнішньоекономічні зв’язки. 
Через постійні зміни у податковому та митному законодав-
стві, нестабільність фінансової ситуації в державі, тіньову 
економіку митна безпека як складова частина економічної 
безпеки країни залишається під загрозою. Якщо ж митна 
безпека держави не буде забезпечена належним чином, це 
може негативно вплинути на стан соціально-економічного 
розвитку країни. Головними завданнями, з якими найчас-
тіше  стикається  країна  в  процесі  розроблення  системи 
попередження  загроз митній  безпеці,  є  такі  [12]:  запобі-
гання зростанню обсягів контрафактних товарів; боротьба 
з контрабандою, митними правопорушеннями, відмиван-
ням  доходів,  одержаних  злочинним  шляхом;  здійснення 
контролю за переміщенням валютних та культурних цін-
ностей під час перетину ними митного кордону держави; 
застосування тарифних та нетарифних санкцій; контроль 
за правильністю визначення бази оподаткування та повно-
тою сплати митних та інших обов’язкових платежів; вза-
ємодія  з  іншими  правоохоронними  та  контролюючими 
органами з метою попередження порушень чинного зако-
нодавства, що можуть призвести до значної шкоди наці-
ональним  інтересам;  боротьба  з  корупцією,  яка  тягне  за 
собою  зменшення  обсягів  тіньового  сектору  та  чорного 
і сірого імпорту.

Варто відзначити, що митна безпека в процесі захисту 
національних  інтересів  держави  та  суспільства  згідно 
з чинним законодавством України, а також ратифікованими 
договорами  та  угодами про міжнародне  співробітництво 
повинна  забезпечити  виконання  таких  дій:  переміщення 
через  митний  кордон  України  товарів  і  транспортних 
засобів;  здійснення  митного  регулювання,  пов’язаного 
з  установленням  розмірів  податків  і  зборів  та  повнотою 
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їх  справляння;  застосування  митних  процедур,  заходів 
митно-тарифного  й  нетарифного  регулювання;  прове-
дення  робіт,  спрямованих  на  боротьбу  з  контрабандою 
та порушеннями митних правил; виконання інших покла-
дених на митні органи завдань шляхом ефективної реалі-
зації митної справи [13].

З огляду на це можна дійти висновку, що метод право-
вого регулювання фінансової безпеки має бути водночас 
достатньо гнучким, оскільки для фінансової системи, як 
і  для  будь-якої  іншої  системи,  характерна  множинність 
форм і структур, змінність, варіативність розвитку, а також 
набуття нових якостей.

Крім  того,  метод  правового  регулювання  фінансової 
безпеки  держави  прямо  впливає  на  фінансові  потоки  як 
внутрішньодержавного, так і зовнішнього характеру. Саме 
тому  під  час  побудови  стратегії  управління  фінансовою 
безпекою  держави  необхідно  враховувати  особливості 
усіх сегментів ринку, учасником якого є держава, у тому 

числі  суб’єктів  господарювання,  які  перебувають  з  нею 
в економічних правовідносинах.

Слід також звернути увагу, що Є.Р. Єрмакова відносить 
метод нормативного регулювання до найбільш важливих 
методів,  які  можуть  застосовуватися  також  і  для  оцінки 
фінансової безпеки [14].

Отже,  з  урахуванням  вищенаведеного  ми  вважаємо, 
що  найбільш  оптимальним  методом  правового  регулю-
вання митної безпеки є імперативний метод, який перед-
бачає встановлення загальнообов’язкових правил з чітким 
визначенням  меж  дозволеної  поведінки,  а  також  засто-
сування  правообмежувальних  заходів  з  метою  поперед-
ження,  протидії  впливу  загроз  і  негативних  чинників  на 
фінансову безпеку держави як об’єкт правової охорони.

Водночас  управління  митною  безпекою  держави  має 
бути  достатньо  гнучким, мати можливість  своєчасно  змі-
нювати характер залежно від тенденцій до посилення або 
послаблення дії внутрішніх або зовнішніх ризиків та загроз.
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У статті описано особливості сучасного етапу розвитку суспільства, для якого характерна зростаюча роль інформаційної сфери. 
Визначено, що інформаційна сфера є системним фактором життя суспільства, вона активно впливає на стан політичної, економічної, 
правоохоронної системи та інших складових частин безпеки України. Національна безпека України сильно залежить від інформаційної 
безпеки. У процесі технологічного прогресу ця залежність буде зростати. Розкрито поняття та сутність інформаційної безпеки право-
охоронних органів. Обґрунтовано важливість забезпечення належного захисту інформації під час діяльності правоохоронних органів.

Інформаційна безпека є невід’ємною частиною розвитку інформаційного суспільства. Такий розвиток повинен відбуватися не тільки 
через підвищення технологічних можливостей обміну інформацією, але і через глибоке усвідомлення всіх суб’єктів інформаційних від-
носин – власників інформації та її користувачів, виробників інформаційних технологій та інструментів, постачальників послуг. Держава 
повинна здійснювати всі заходи щодо захисту інформаційних ресурсів та забезпечення інформаційної безпеки.

В Україні захист інформації розглядається як система правових, організаційних, технічних та інших заходів, спрямованих на забез-
печення збереження не лише інформації з обмеженим доступом, а й відкритої інформації, необхідність захисту якої визначена законом.

До комплексу питань інформаційної безпеки держави входять такі сфери державної діяльності, як захист та обмеження обігу інфор-
мації, захист державної інформаційної інфраструктури, безпека розвитку державної інформаційної сфери, захист національного ринку 
інформації, попередження інформаційного тероризму та інформаційної війни.

Метою цієї статті є розкриття поняття та сутності інформаційної безпеки правоохоронних органів та важливості забезпечення належ-
ної інформації про захист під час діяльності правоохоронних органів.

Ключові слова: правоохоронна діяльність, інформація, інформаційна безпека, система інформаційної безпеки, національна без-
пека.

The article describes the features of the modern stage of development of society, which is characterized by the growing role of the information 
sphere. It is determined that the information sphere is a systemic factor of life of society, actively influences the state of political, economic, 
law enforcement and other components of security of Ukraine. Ukraine’s national security depends heavily on information security, and in the 
course of technological progress this dependence will increase. The concept and essence of information security of law enforcement agencies 
are revealed. The importance of ensuring the proper protection of information during the activities of law enforcement agencies is substantiated.

Information security is an integral part of the development of the information society, the development of which must go not only through 
increasing technological capabilities of information exchange, but also through a deep awareness of all subjects of information relations – the 
owners of information and its users, producers of information technologies and tools, suppliers. services, the state – the need to implement all 
measures to protect information resources and ensure information security of the state.

In Ukraine, protection of information is considered as a system of legal, organizational, technical and other measures aimed at ensuring 
the preservation not only of information with restricted access, but also open information, the need for protection of which is defined by the Law.

The complex of issues of information security of the state includes such areas of state activity as: protection and restriction of information 
circulation; protection of the state information infrastructure; security of development of the state information sphere; protection of the national 
information market; prevention of information terrorism and information warfare

The purpose of this article is to expose the concept and essence of information security of law enforcement agencies and the importance of 
ensuring adequate protection information during the activities of law enforcement agencies. 

Key words: law enforcement, information, information security, information security system, national security.

Постановка проблеми. Для сучасного етапу розвитку 
суспільства характерними є якісно нові тенденції функці-
онування  інформаційної  сфери.  Ці  зміни  зумовлюються 
стрімким  формуванням  глобального  інформаційного 
простору  та  глобальним  інформаційним  протиборством, 
розробкою  і  використанням  новітніх  інформаційно-
комунікаційних  технологій,  виникненням  принципово 
нових суспільних відносин за різноманітними напрямами 
інформаційної  діяльності.  Це  такі  напрями:  електронне 
урядування, доступ до публічної  інформації, функціону-
вання  засобів  масової  інформації,  державна  статистика 
і документообіг, інформаційна діяльність у галузях освіти 
і науки, культури і мистецтва, в економічній, фінансовій, 
банківській, правоохоронній, законотворчій та інших сфе-
рах, які потребують всебічного дослідження і належного 
правового забезпечення [1].

У  таких  доволі  складних  глобалізаційних  процесах, 
зумовлених активним впливом здобутків науково-техніч-
ного прогресу на усі сфери суспільного життя, стає оче-
видною значимість інформації,  її доступність та потреба 
у  захисті  від  несанкціонованого  втручання.  Задіяння 
новітніх  інформаційних технологій суттєво пришвидшує 
процеси  отримання,  обробки  та  аналізу  інформації.  Під 
впливом  інформації  усі  сфери  життя  набувають  якісно 

нових властивостей, Водночас зростає і потенційна враз-
ливість суспільних процесів до інформаційного впливу.

Інформаційна  безпека  виступає  невід’ємним  напря-
мом  розбудови  інформаційного  суспільства,  розвиток 
якого повинен  відбуватися не  тільки через нарощування 
технологічних  можливостей  здійснення  інформаційного 
обміну, але й через глибоке усвідомлення усіма суб’єктами 
інформаційних  відносин  –  власниками  інформації  та  її 
користувачами,  виробниками  інформаційних  технологій 
і  засобів,  постачальниками послуг,  державою –  необхід-
ності здійснення всіх заходів щодо захисту інформаційних 
ресурсів та забезпечення інформаційної безпеки [2, с. 51].

Варто  наголосити, що  частина  1  статті  17  Конституції 
України  визначає  захист  інформаційної  безпеки  як  одну 
з найважливіших функцій держави, справою всього україн-
ського народу [3], що свідчить про офіційне визнання пріори-
тетності та важливості цього напряму державної діяльності 
на сучасному етапі та значущості для суспільства в цілому. 
Виконання цих функцій здійснюється державою через відпо-
відні органи державної влади. Так, частиною 3 статті 17 Кон-
ституції України визначається коло суб’єктів, на яких покла-
дений  обов’язок  щодо  забезпечення  державної  безпеки 
та  виконання  комплексу  інших  заходів,  що  спрямовані  на 
забезпечення  національної  безпеки.  Такими  суб’єктами 
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є правоохоронні органи держави та відповідні військові фор-
мування, організація і порядок діяльності яких визначаються 
законом [3].

Положення  частини  2  статті  34  Конституції  України 
спрямовані  на  захист  свободи  інформації:  «Кожен  має 
право вільно збирати, зберігати, використовувати і поши-
рювати  інформацію усно, письмово або в  інший спосіб» 
[3].  Водночас  Основний  Закон  у  частині  3  даної  статті 
передбачає,  що  відповідне  право  може  обмежуватись 
законом  в  інтересах  національної  безпеки,  територіаль-
ної цілісності або громадського порядку, а також з метою 
запобігання  заворушенням  чи  злочинам,  для  охорони 
здоров’я населення, для захисту репутації або прав інших 
людей,  для  запобігання  розголошенню  інформації,  одер-
жаної  конфіденційно,  або  для  підтримання  авторитету 
і неупередженості правосуддя. Крім того, під впливом як 
об’єктивних, так і суб’єктивних факторів постійно зміню-
ється  співвідношення  між  напрямами  державної  діяль-
ності щодо регулювання інформаційної сфери, національ-
ної  та  інформаційної  безпеки.  Саме  тому  при  зрocтaннi 
тeхнiчнoгo  прoгрecy  тa  цiннocтi  iнфoрмaцiї  вce  чacтiшe 
бyдe  cтaвитиcь  питaння  щoдo  iнфoрмaцiйнoї  бeзпeки 
людини, cycпiльcтвa тa дeржaви. 

В Україні захист інформації розглядається як система 
правових,  організаційних,  технічних  та  інших  заходів, 
спрямованих на забезпечення збереження не тільки інфор-
мації  з  обмеженим  доступом,  а  й  відкритої  інформації, 
необхідність захисту якої визначається Законом [4].

Поняття  інформаційної  безпеки  включає  в  себе, 
з  одного  боку,  забезпечення  якісного  інформування  гро-
мадян та вільного доступу до різних джерел інформації, а 
з іншого – контроль за непоширенням таємної інформації, 
сприяння  цілісності  суспільства,  захисту  від  негативних 
інформаційних  впливів  тощо.  Рішення  цієї  комплексної 
проблеми  дозволить  як  захистити  інтереси  суспільства 
і  держави,  так  і  сприяти  реалізації  права  громадян  на 
отримання всебічної та якісної інформації.

Проблема ефективного забезпечення безпеки інформа-
ції в державі передбачає ситематичну, комплексну діяль-
ність.  Необхідно  розробити  теоретичні  основи  забезпе-
чення безпеки  інформації,  створити систему органів,  які 
відповідатимуть  за  безпеку  інформації,  вирішити  проб-
леми,  пов’язані  з  керуванням  захистом  інформації  і  її 
автоматизацією,  створити  нормативно-правову  базу,  що 
регламентуватиме  вирішення  усіх  задач  щодо  забезпе-
чення безпеки інформації, налагодити виробництво засо-
бів захисту  інформації, постійно здійснювати підготовку 
відповідних кваліфікованих фахівців та ін.

Комплекс  питань  інформаційної  безпеки  держави 
включає  такі  сфери  державної  діяльності,  як  захист 
та  обмеження  обігу  інформації;  захист  інформаційної 
інфраструктури  держави;  безпека  розвитку  інформацій-
ної сфери держави; захист національного інформаційного 
ринку; попередження інформаційного тероризму та інфор-
маційної війни [5].

Мета даної статті  полягає  у  розкритті  поняття 
і сутності інформаційної безпеки правоохоронних органів 
та важливості забезпечення належного захисту інформації 
під час діяльності правоохоронних органів.

Стан дослідження.  У  центрі  уваги  багатьох  сучас-
них науковців перебуває питання  інформаційної безпеки 
як  невід’ємної  складової  частини  національної  безпеки 
України. Про це свідчить значна кількість наукових дослі-
джень,  монографій,  публікацій  у  періодичних  виданнях. 
Окрім  цього,  проблема  інформаційної  безпеки  розгляда-
ється фахівцями теорії держави та права,  адміністратив-
ного права, інформаційного права, національної безпеки, 
кримінального  права,  міжнародного  права,  соціального 
управління та ін.

Окремі  дослідження  в  правовому  аспекті  цієї  проб-
леми здійснено у наукових працях І. Арістової, О. Берези, 

І.  Березовської,  М.  Величка,  К.  Бєлякова,  О.  Бойченка, 
В.  Брижкова,  В.  Вехова,  В.  Гавловського,  В.  Гурков-
ського, М. Гуцалюка, В. Голубєва, Р. Калюжного, Б. Кор-
мича, Д. Красікова, Ю. Максименко, А. Суббота, В. Тація 
та інших відомих правників. Зокрема, А. Красіков у сво-
єму  дослідженні  «Правове  забезпечення  інформаційної 
безпеки  в  діяльності  органів  внутрішніх  справ України» 
акцентує  увагу  на  специфічних  характеристиках  діяль-
ності органів внутрішніх справ у сучасних умовах, а також 
на неординарності завдань, виконання яких покладається 
на  ці  органи.  Саме  ці  характеристики  зумовлюють  осо-
бливі вимоги до їх інформаційного забезпечення і системи 
захисту інформації [6].

М.  Дмитренко  висвітлив  проблеми  інформаційної 
безпеки  України  в  умовах  глобальної  інформатизації. 
М.  Гуцалюк  займався  вивченням  загальних  концепцій 
захисту  інформації.  Дослідження  Б.  Кормича  срямовані 
на аналіз організаційно-правових засад формування і реа-
лізації політики інформаційної безпеки України. Автором 
визначено  інформаційну  безпеку  як  стан  захищеності 
встановлених законодавством норм та параметрів  інфор-
маційних процесів та відносин, що забезпечує необхідні 
умови  існування  держави,  людини  та  суспільства  як 
суб’єктів цих процесів та відносин [7].

Ю. Максименко  до  основних  структурних  елементів 
інформаційної  безпеки  України  відносить  інформаційну 
безпеку  у  сфері  прав  і  свобод  людини  та  громадянина, 
інформаційно-психологічну безпеку та інформаційно-тех-
нічну безпеку. Автор аналізує досвід країн Європейського 
Союзу  у  сфері  забезпечення  інформаційної  безпеки,  на 
підставі якого визначає потенційні загрози інформаційній 
безпеці  України,  звертає  увагу  на  тенденції  та  перспек-
тиви нормативно-правового регулювання окремих аспек-
тів інформаційної безпеки України, акцентує увагу на прі-
оритетному напрямі щодо співробітництва Європейського 
Союзу та України в інформаційній сфері, а саме на побу-
дові спільного інформаційного суспільства [8].

Попри численні дослідження, неабиякої актуальності 
набувають питання щодо забезпечення інформаційної без-
пеки правоохоронних органів, створення належних гаран-
тій захисту інформації в ході їх професійної діяльності.

Виклад основного матеріалу.  Донедавна  питання 
теорії  захисту  інформації  традиційно  розглядалися,  як 
правило,  з  технічних  позицій  або  стосовно  раніше  існу-
ючих  і  усталених  організаційних  систем.  У  сучасних 
умовах  ситуація  кардинально  змінилася.  Інформація  як 
правова  категорія,  окремі  елементи  її  структури  (напри-
клад, комп’ютерна  інформація та електронний документ, 
телекомунікаційне  середовище)  мають  самостійне  юри-
дичне  значення.  Сутність  і  структурно-системний  склад 
інформації та граничний рівень її узагальнення як право-
вої категорії надають їй фундаментального значення.

Як  зазначає М. Величко, формування  режиму  інформа-
ційної безпеки є комплексною проблемою, в якій можна виді-
лити чотири  таких рівні:  законодавчий  (закони,  нормативні 
акти,  стандарти  тощо);  адміністративний  (дії  загального 
характеру,  що  здійснюються  керівництвом);  процедурний 
(заходи  безпеки,  спрямовані  на  контроль  за  дотриманням 
співробітниками заходів щодо забезпечення захисту інформа-
ції); програмно-технічний (різноманітні технічні заходи) [9].

Науковці визначають основні засади, на яких вибудо-
вуються основи політики щодо забезпечення інформацій-
ної безпеки в Україні, зокрема: 

–  винятком  із  загального  принципу  відкритості 
інформації  є  обмеження  доступу  до  інформаційного 
ресурсу,  реалізація  якого  відбувається  тільки  відповідно 
до норм чинного законодавства; 

–  суб’єкти, діяльність яких спрямована на збір, нако-
пичення і обробку персональних даних та конфіденційної 
інформації,  несуть  відповідальність  перед  законом  за  її 
збереження і використання;
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–  діяльність  держави  повинна  забезпечувати  захист 
суспільства  від  інформації,  що  надходить  через  засоби 
масової інформації, яка є хибною, викривленою або недо-
стовірною;

–  дільність держави повинна забезпечувати контроль 
щодо  створення  і  використання  засобів  захисту  інфор-
мації  через  їх обов’язкову  сертифікацію та ліцензування 
діяльності в галузі захисту інформації; 

–  держава  повинна  сприяти  всебічному  розвитку 
української  мови  в  якості  основного  інструменту  пере-
творення накопичених  людством  знань  в  інформаційний 
ресурс України [10]. 

Система  суб’єктів  забезпечення  інформаційної  без-
пеки складається з: 

–  Верховної  Ради  України  як  органу  законодавчої 
влади; 

–  Конституційного суду та судів загальної юрисдик-
ції як органів судової влади; 

–  Кабінету Міністрів України та місцевих державних 
адміністрацій як органів виконавчої влади; 

–  Державного  агентства  з  питань  електронного 
урядування  України,  Державного  комітету  телебачення 
та  радіомовлення  України,  Департаменту  спеціальних 
телекомунікаційних  систем  захисту  інформації  Служби 
безпеки України як галузевих органів державного управ-
ління, діяльність яких спрямована на регулювання інфор-
маційних відносин у певних галузях; 

–  Прокуратури  України,  Міністерства  внутрішніх 
справ України, Служби безпеки України як правоохорон-
них органів; 

–  підприємств,  організацій,  фірм  різних  форм  влас-
ності, які надають послуги зв’язку (щодо захисту інформа-
ції, інформаційних агенцій, суб’єктів видавничої справи).

Положення Закону України «Про Основні засади роз-
витку  інформаційного  суспільства  в  Україні  на  2007–
2015  роки»  визначають  інформаційну  безпеку  як  стан 
захищеності життєво важливих інтересів людини, суспіль-
ства і держави, при якому запобігається нанесення шкоди 
через неповноту, невчасність та невірогідність інформації, 
що  використовується,  через  негативний  інформаційний 
вплив,  негативні  наслідки  застосування  інформаційних 
технологій,  а  також  несанкціоноване  розповсюдження, 
використання  і  порушення  цілісності,  конфіденційності 
та доступності інформації [11].

Положення  цього  Закону  визначають  основні  шляхи 
вирішення  проблеми  інформаційної  безпеки.  Зокрема, 
передбачено створити повнофункціональну інформаційну 
інфраструктуру держави та забезпечити захист її критич-
них елементів. Важливим завданням також є підвищення 
рівня  координації,  взаємодії  діяльності  державних  орга-
нів  щодо  виявлення,  оцінки  і  прогнозування  можливих 
загроз  інформаційній  безпеці.  Необхідно  вчасно  запо-
бігати  таким  загрозам  та  забезпечувати  ліквідацію  їх 
наслідків,  активно  здійснювати міжнародне  співробітни-
цтво з цих питань. Потребує вдосконалення також норма-
тивно-правова база щодо забезпечення інформаційної без-
пеки,  зокрема  захисту  інформаційних  ресурсів,  протидії 
комп’ютерній  злочинності,  захисту персональних даних, 
а також забезпечення правоохоронної діяльності в інфор-
маційній сфері.

Законом  також  визначено  необхідність  розвитку  Наці-
ональної  системи  конфіденційного  зв’язку,  яка  буде  осно-
вою сучасної захищеної транспортної системи, що інтегру-
ватиме  територіально  розподілені  інформаційні  системи, 
в яких обробляється конфіденційна інформація [11]. 

Крім того,  у Стратегії національної безпеки України, 
затвердженій  Указом  Президента  України  від  26  травня 
2015 року № 287/2015, закріплено, що актуальними загро-
зами національній безпеці України є:

–  загрози  щодо  інформаційної  безпеки  (ведення 
інформаційної  війни  проти України,  відсутність  цілісної 

комунікативної  політики  держави,  недостатній  рівень 
медіакультури суспільства);

–  загрози  щодо  кібербезпеки  і  безпеки  інформацій-
них ресурсів (вразливість об’єктів критичної інфраструк-
тури, державних  інформаційних ресурсів до кібератак,  а 
також  фізична  і  моральна  застарілість  системи  охорони 
державної таємниці та інших видів інформації з обмеже-
ним доступом) [12].

Як  показує  аналіз  наукової  літератури,  присвяченої 
питанню інформаційної безпеки, більшість фахівців пого-
джується, що інформаційна безпека – це складова частина 
національної безпеки. Інформаційна безпека визначається: 
1) станом захищеності інтересів особи, суспільства і дер-
жави, які визначаються як життєво важливі (за таких умов 
зводиться до мінімуму завдання шкоди через неповність, 
несвоєчасність  та  недостовірність  інформації  або  нега-
тивний  інформаційний  вплив  через  негативні  наслідки 
функціонування інформаційних технологій, а також через 
несанкціоноване поширення інформації); 2) станом захи-
щеності  інформаційного  середовища/простору,  який 
забезпечує її формування, використання і розвиток в інте-
ресах громадян, організацій, держави [13, с. 13].

А.  Суббот  наголошує  на  специфічних  рисах  інфор-
маційної безпеки, які проявляються у різних сферах сус-
пільного життя. Так, у політичній сфері питаннями інфор-
маційної  безпеки  охоплюється  інформаційно-аналітична 
діяльність дипломатичних представництв і зовнішньоеко-
номічних відомств, у сфері економіки ці питання повязані 
із захистом інформації у банківських системах та мережах 
зв’язку,  у  сфері  правоохоронної  діяльності  –  спрямовані 
на  захист  таємної  інформації  і  документів  службового 
користування  від  несанкціонованого  доступу  та  подаль-
шого неправомірного використання [14, c. 20–21].

Що  стосується  діяльності  правоохоронних  органів, 
то Д. Красіков виокремлює дві  такі форми  забезпечення 
інформаційної безпеки правоохоронних органів України:

–  організаційну,  яка  спрямована  на  організацію 
роботи  правоохоронних  органів,  роботи,  що  пов’язана 
з  обігом,  збиранням,  обробкою,  зберіганням  та  викорис-
танням  інформації,  діяльність,  що  спрямована  на  забез-
печення  взаємодії  працівників  правоохоронних  органів 
щодо забезпечення інформаційної безпеки;

–  правову, яка спрямована на видання наказів та роз-
поряджень,  розробку  положень,  інструкцій,  складання 
планів тощо [6, с. 11–15].

Відповідно до п.  1  статті 2 Закону України «Про дер-
жавний  захист  працівників  суду  і  правоохоронних  орга-
нів» до правоохоронних    органів належать органи проку-
ратури, Національної  поліції,  служби  безпеки, Військової 
служби  правопорядку  у  Збройних  силах  України,  Націо-
нальне  антикорупційне бюро України, органи охорони дер-
жавного кордону, органи доходів і зборів, органи і установи 
виконання  покарань,  слідчі  ізолятори,  органи  державного 
фінансового  контролю,  рибоохорони,  державної  лісової 
охорони, інші органи, які здійснюють правозастосовні або 
правоохоронні  функції.  Перераховані  в  наведеній  нормі 
Закону  державні  структури  належать  до  правоохоронних 
органів  у  широкому  розумінні.  У  вузькому  розумінні  до 
правоохоронних  органів  належать  органи  кримінальної 
юстиції, зокрема органи внутрішніх справ, податкової мілі-
ції,  служби  безпеки,  митної  служби  і  прокуратури.  Вка-
зані  органи  виконують  особливу  роль  серед  спеціальних 
суб’єктів протидії злочинності в цілому і кримінологічного 
запобігання зокрема. Виділення цих органів в окрему групу 
зумовлене  наявністю  в  них  основних  і  першочергових 
функцій – запобігання та боротьби зі злочинністю.

Водночас особлива специфіка діяльності правоохоронних 
органів у сучасних умовах, а також неординарність завдань, 
виконання яких покладається на ці органи, визначають осо-
бливі вимоги щодо їхнього належного інформаційного забез-
печення і гарантування системи захисту інформації. 
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Інформаційна безпека правоохоронних органів є яскра-
вим відображенням стану  захищеності прав  та  інтересів 
держави, суспільства, окремих фізичних і юридичних осіб 
щодо збирання, обробки, зберігання, поширення інформа-
ції та доступу до неї.

Захист  інформації не належить до основних функцій 
правоохоронних органів України, тому їхню діяльність не 
сконцентровано  на  забезпеченні  власної  інформаційної 
безпеки. Такий стан речей зумовлений відсутністю єдиної 
системи служб і підрозділів, робота яких базувалася б на 
забезпеченні захисту інформації на різних рівнях. Важли-
вість  інформації,  котра потребує належного убезпечення 
під  час  роботи  правоохоронних  органів,  вимірюється  за 
шкалою «від особи – до держави» [14, с. 21].

Варто  наголосити,  що  комплексність  системи 
захисту  інформації  визначається  через цілісну  систему 
взаємопов’язаних  організаційних  та  інженерно-техніч-
них  заходів,  засобів  і  методів  захисту  інформації.  Для 
її  створення  використовуються  засоби  захисту  інфор-
мації, які мають сертифікат відповідності або позитив-
ний  експертний  висновок  за  результатами  державної 
експертизи у сфері технічного та/або криптографічного 
захисту інформації [16].

Широке використання сучасних досягнень науково-
технічного прогресу, які останніми роками зробили про-
рив  у  сфері  інформаційних  технологій,  є  одним  з  важ-
ливих  чинників  підвищення  рівня  та  якості  протидії 
злочинності. Темпи, з якими нові інформаційні техноло-
гії  зараз  створюються  та  впроваджуються  в  практичну 
діяльність правоохоронних органів, настільки високі, що 
іноді  навіть  фахівці  у  галузі  інженерно-комп’ютерних 
технологій  не  встигають  оцінити  масштаби  й  глибину 
всього, що відбувається [17].

Аналіз  роботи  правоохоронних  органів  свідчить  про 
те,  що  однією  з  головних  причин  низької  ефективності 
боротьби  зі  злочинністю  є  незадовільний  стан  взаємо-
дії підрозділів правоохоронних органів України в опера-
тивно-розшуковій  роботі,  профілактиці  правопорушень 
внаслідок  відсутності  ефективної  інтегрованої  системи 
обміну інформацією, своєчасного її отримання працівни-
ками всіх рівнів [16].

Натепер важливими проблемами, що постають перед 
правоохоронними органами, є такі:

–  вдосконалення нормативно-правової бази (на нашу 
думку, починати цей процес потрібно зі створення інфор-
маційного кодексу України) [19];

–  покращення  організаційно-кадрового  забезпе-
чення, яке потребує докорінного вдосконалення (з огляду 
на  умови  сьогодення  та  у  зв’язку  зі  стрімким  зростан-
ням  рівня  інформаційних  технологій  необхідно  забезпе-
чити  працівникам  інформаційних  підрозділів  та  інших 
служб в галузі комп’ютерних технологій постійне підви-
щення  кваліфікації  з  загальної  інформаційної  культури, 
комп’ютерної підготовки, а також інформаційної безпеки);

–  оснащення  та  переоснащення  всіх  галузевих  під-
розділів  сучасною  потужною  комп’ютерною  технікою, 
ліцензійним  стандартним  та  прикладним  програмним 
забезпеченням,  а  також  реалізація  заходів  зі  створення 
єдиної комп’ютерної мережі ОВС України (недостатність 
фінансових ресурсів тягне за собою неоднорідність стану 
забезпечення  територіальних  одиниць  комп’ютерною 
технікою,  спеціалізованим  програмним  забезпеченням, 
локальними мережами);

–  обмін  інформацією  між  інтегрованими  банками 
даних різних рівнів і забезпечення постійного зв’язку між 
ними, уніфікація  технологічних процедур обробки доку-
ментів,  збору,  реєстрації,  накопичення й  обробки  інфор-
мації, що надходить у кожен з банків даних  (інтегровані 
банки  даних  потребують  відповідного  розмежування 
доступу до інформаційних ресурсів та надійного захисту 
інформації) [20];

–  вдосконалення  роботи  інформаційних  систем 
та інтеграції в єдине інформаційне середовище на держав-
ному та міжнародному рівнях, що покращить рівень від-
повідної  внутрішньої  та  зовнішньої  взаємодії  (найбільш 
актуальним  є  питання  удосконалення  механізму  міжна-
родної взаємодії, адже більшість злочинів має транснаці-
ональний характер, наприклад, кіберзлочинність, торгівля 
людьми та ін.);

–  створення та розробка дієвої системи  інформацій-
ної  безпеки  ОВС,  яка  б  визначила  загальні  положення, 
основні поняття, цілі, принципи й напрями запровадження 
та  підтримку  надійної  системи  інформаційної  безпеки 
правоохоронних  органів  України  (вжиття  комплексних 
заходів  для  захисту  власного  інформаційного  простору) 
[21, с. 55].

З огляду на це важливу роль відіграє активізація зусиль 
усіх  суб’єктів  гарантування  інформаційної  безпеки  дер-
жави у напрямі  адекватної державної політики  інформа-
ційної безпеки, яка також повинна враховувати усі форми 
та  прояви  інформаційних  загроз  і  визначати  ефективні 
шляхи протидії їм [1].

Отже,  у  сучасних  умовах  виникає  нагальна  потреба 
у формуванні якісно нової і цілісної системи гарантування 
інформаційної  безпеки,  яка  мала  б  науково  обґрунтовану 
основу. Окрім того, така система повинна діяти не тільки на 
загальнодержавному рівні, а й бути спрямованою на забез-
печення як функціонування корпоративних організацій, так 
і окремих юридичних осіб та правоохоронних органів.

Варто  зазначити,  що  в  Україні  протягом  останніх 
кількох  років  неодноразово  здійснювалися  певні  спроби 
реалізації  комплексу  заходів,  які  були  б  спрямовані  на 
вдосконалення  механізмів  гарантування  інформаційної 
безпеки. Однак  згідно  зі  статистичними даними  впрова-
дження  таких  заходів  не  ліквідувало  загроз  інформацій-
ній  безпеці  (зокрема,  на  рівні  правоохоронних  органів), 
тому така система і надалі потребує нагального перегляду 
та комплексного вдосконалення. Такі процеси безпосеред-
ньо пов’язані з переглядом чинної політики держави щодо 
гарантування інформаційної безпеки і якісного й докорін-
ного реформуванням її системи [14, с. 21].

Сучасні  науковці  визначають  основні  завдання щодо 
розвитку  інформаційних  технологій  у  правоохоронній 
сфері, а саме: 

1)  удосконалити форми  та  методи  управління  систе-
мами інформаційного забезпечення; 

2)  здійснювати  централізацію  та  інтеграцію 
комп’ютерних банків даних; 

3)  впроваджувати  новітні  комп’ютерні  інформаційні 
технології  для  належного  проведення  кримінологічних 
та криміналістичних обліків; 

4)  здійснювати  розбудову  та  забезпечувати  широке 
використання  ефективних  та  потужних  сучасних 
комп’ютерних мереж; 

5)  застосовувати спеціалізовані засоби захисту інфор-
мації; 

6)  налагоджувати  на  міждержавному  рівні  ефектив-
ний  взаємообмін  кримінологічною  інформацією.  Все  це 
забезпечить істотне підвищення рівня боротьби зі злочин-
ністю [22, с. 12]. 

У сучасних умовах інформаційна безпека суспільства, 
держави та особистості (поряд з іншими видами безпеки, 
включаючи економічну) є важливою складовою частиною 
національної безпеки.

Загрози інформаційній безпеці країни, джерелами яких 
є сучасні національні та транснаціональні злочинні угрупо-
вання, за своїми масштабами впливу охоплюють практично 
усю  територію  держави  і  стосуються  усіх  сфер  життєді-
яльності суспільства, підривають основи національної без-
пеки, завдають істотної шкоди суспільній організації. Саме 
тому,  правоохоронні  органи  є  важливою  складовою  час-
тиною сил та  засобів протидії  інформаційним посяганням  
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кримінальних угруповань на права і свободи громадян, без-
пеку особистості, суспільства та держави.

Зокрема, наказами Міністерства внутрішніх справ Укра-
їни  визначено, що політика  безпеки  інформації  в  системі 
інформаційного  забезпечення  органів  внутрішніх  справ 
України  регламентує  порядок  обробки  інформації  і  спря-
мовується  на  забезпечення  захисту  інформації,  що  обро-
бляється  в  центральних,  регіональних  і  територіальних 
загальновідомчих  і  галузевих  інформаційних підсистемах 
і  інформаційних  мережах  ОВС,  і  прав  власника  системи 
інформаційного  забезпечення  ОВС  України  від  певних 
загроз. До основних принципів, відповідно до яких форму-
ється  і  проводиться  відомча  політика  органів  внутрішніх 
справ у сфері захисту інформації, належать такі: 

–  дотримання  рівноваги  у  забезпеченні  інтересів 
особи, суспільства і держави;

–  їх взаємовідповідальність;
–  єдність підходів щодо забезпечення захисту інфор-

мації;
–  комплексність,  повнота  і  безперервність  заходів 

в питаннях захисту інформації;
–  відкритість нормативно-правових актів і норматив-

них документів з питань захисту інформації, які не містять 
відомостей щодо державної таємниці;

–  узгодженість  нормативно-правових  актів  органі-
заційно-управлінського  змісту  і нормативних документів 
з  питань  технічного  захисту  інформації  з  відповідними 
міжнародними договорами України;

–  обов’язковість  належного  захисту  інженерно-
технічними  засобами  інформації,  яка  складає  державну 
та іншу передбачену законом таємницю;

–  конфіденційність  інформації, що  є  власністю дер-
жави та відомства;

–  відкритість  інформації,  важливої  для  держави,  неза-
лежно від того, де циркулює вказана інформація, а також від-
критість інформації, важливої для особи і суспільства, якщо 
дана інформація циркулює в органах державної влади і орга-
нах місцевого самоврядування, у Національній академії наук, 
у Збройних Силах, в органах внутрішніх справ, на державних 
підприємствах, в державних установах і організаціях;

–  виконання на власний розсуд суб’єктами інформа-
ційних відносин вимог, що стосуються технічного захисту 
конфіденційної інформації, яка належить державі, а також 
відкритої  інформації,  важливої  для  особи  і  суспільства, 
якщо остання циркулює поза межами ОВС України;

–  покладання відповідальності за формування  і реа-
лізацію відомчої політики ОВС у сфері технічного захисту 
інформації на спеціально уповноважений підрозділ у сис-
темі МВС України;

–  ієрархічність  побудови  організаційних  структур 
системи  захисту  відомчої  інформації  та  керівництво  їх 
діяльністю  в  межах  повноважень,  визначених  норма-
тивно-правовими актами;

–  методичне керівництво спеціально уповноваженим 
підрозділом системи МВС України у сфері захисту інфор-
мації діяльністю організаційних структур системи техніч-
ного захисту інформації;

–  координація  дій  і  розмежування  сфер  діяльності 
організаційних  структур  системи  технічного  захисту 
інформації  з  іншими  системами  захисту  інформації 
і  системами  забезпечення  відомчої  інформаційної  без-
пеки [23].

Висновки. Отже,  на  нашу  думку,  захист  інформації 
в правоохоронній діяльності – це напрям діяльності, який 
спрямований на вжиття необхідних заходів щодо належ-
ного  та  ефективного  захисту  інформації, що має  обіг на 
об’єктах  інформаційної  діяльності  та  в  інформаційно-
телекомунікаційних  системах  правоохоронних  органів, 
а також інформації, яка пов’язана з діяльністю цих орга-
нів. Саме тому під захистом інформації в правоохоронній 
діяльності варто розуміти доволі широкий комплекс орга-
нізаційно-правових,  технологічних,  психологічних  захо-
дів, що спрямовані на усунення, попередження порушень 
і певних загроз інформації, режиму конфіденційності, що 
здатні завдавати шкоди правоохоронним органам, державі 
та суспільству в цілому, адже захист інформації в різних 
сферах суспільного життя є важливою складовою части-
ною національної безпеки.

Основними  видами  захисту  інформації  є  такі:  спе-
ціальне  діловодство;  режим  (зокрема,  щодо  інженерно-
технічного  захисту  об’єктів  інформаційної  діяльності); 
технічний і криптографічний захист інформації; гологра-
фічний захист носіїв інформації; організаційно-правовий 
захист  інформації  як  окремий  вид  захисту,  що  визначає 
як  необхідність/порядок/відповідальність,  так  і  складову 
всіх інших видів (нормативно-правову базу окремих видів 
захисту інформації) [24, с. 88].

Дослідження  показали,  що  концептуальні  поло-
ження  забезпечення  інформаційної  безпеки  правоохо-
ронних органів повинні  включати  вимоги до переходу 
до  єдиної  нормативно-правової  бази, що регулює про-
цеси  використання  інформації  в  боротьбі  зі  злочин-
ністю.  Сьогодні  інформація  є  особливим  ресурсом, 
який не тільки сприяє прогресивним змінам у суспіль-
ному житті, але й потребує захисту. Саме тому набуття 
якісної  (достовірної)  інформації,  її  зберігання,  захист 
та швидкість оброблення становлять необхідні переду-
мови стабільного існування будь-якої держави. З огляду 
на це одним зі  складників  забезпечення  загальної без-
пеки  інформації  у  державі  має  бути  належне  гаран-
тування  інформаційної  безпеки  діяльності  правоохо-
ронних  органів.  Це  підвищить  рівень  ефективності  їх 
роботи,  якісно  впливатиме  на  результативність,  забез-
печить належне зберігання документів, доступ до яких 
обмежений, та використання наявної інформації безпо-
середньо за призначенням.
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ПОНЯТТЯ, ВиДи ТА фОРМи ВЗАЄМОДІЇ НАЦІОНАЛьНОЇ ПОЛІЦІЇ  
З ІНШиМи СУБ’ЄКТАМи СЕКТОРУ БЕЗПЕКи Й ОБОРОНи

CONCEPTS, TyPES aNd fOrMS Of INTEraCTION Of ThE NaTIONaL POLICE  
wITh OThEr SECurITy aNd dEfENSE SECTOrS
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аспірант кафедри публічного управління та адміністрування

Національної академії внутрішніх справ

Проведення даного дослідження зумовлене процесами реформування сектору безпеки та оборони України, які тривають в склад-
них умовах зовнішньої агресії по відношенню до нашої країни та підсилення загроз національній безпеці. У цій науковій роботі надано 
характеристику окремих особливостей Національної поліції України як суб’єкта сектору безпеки і оборони, розглянуто її місце серед 
інших суб’єктів цього сектору. Приділено увагу аналізу нормативно-правової бази, на якій ґрунтується забезпечення національної без-
пеки. Досліджено сутність взаємодії, яка виникає між суб’єктами сектору безпеки і оборони, та доведено, що її джерелом є самі завдання 
із забезпечення національної безпеки. Простежено напрями та перспективи розвитку і вдосконалення взаємодії Національної поліції з 
іншими суб’єктами сектору безпеки і оборони України. Для цього класифіковано види та форми цієї взаємодії, досліджено відмінності 
між видами та формами взаємодії, виведено авторське визначення досліджуваних понять. На основі проведеного дослідження зроблено 
висновки щодо сучасного стану аналізованих питань та шляхів їх розв’язання.

Ключові слова: сектор безпеки і оборони, національна безпека, Національна поліція, поліція, взаємодія, форми взаємодії.

The conduct of this study is conditioned by the processes of reforming the security and defense sector of Ukraine, which continue in 
the difficult conditions of external aggression against our country and increasing threats to national security. The scientific work describes the 
characterization of the national police as a subject of the security and defense sector of Ukraine, and considers its place among other subjects of 
this sector. Attention is paid to the analysis of the legal framework on which national security is based. The essence of the interaction that arises 
between the subjects of the security and defense sector is investigated and its source is the national security tasks themselves. The researcher 
trends and prospects for development and improvement of the national police interaction with other actors in the security and defense of Ukraine, 
which classified the types and forms of interaction, studied the differences between the types and forms of interaction, deduced the author’s 
definition of studied concepts. On the basis of the conducted research, conclusions are drawn regarding the current state of the analyzed issues 
and further ways to solve them.

Key words: security and defense sector, national security, National Police, police, interaction, forms of interaction.

Постановка проблеми.  Людина,  її  життя,  здоров’я, 
честь, гідність, недоторканність і безпека визнаються най-
вищими соціальними цінностями в нашій державі [1, роз-
діл I, ст. 3]. Відповідно до цієї норми Конституції України 
забезпечення національної безпеки має першорядне зна-
чення.

Термін «національна безпека України», попри диску-
сії, які ведуться щодо його сутності та спрямованості, має 
чітке визначення в законодавстві. Він означає захищеність 
державного суверенітету, територіальної цілісності, демо-
кратичного конституційного ладу та інших національних 
інтересів  України  від  реальних  та  потенційних  загроз  
[2, розділ I, ст. 1].

Водночас Законом України «Про національну безпеку 
України»  закріплено  визначення  термінів  «сектор  без-
пеки і оборони», «сили безпеки» та «громадська безпека 
і порядок». У статті 12 зазначеного Закону стверджується, 
що сектор безпеки і оборони України складається з чоти-
рьох таких взаємопов’язаних складників: сил безпеки, сил 
оборони,  оборонно-промислового  комплексу,  громадян 
та громадських об’єднань, які добровільно беруть участь 
у забезпеченні національної безпеки [2, розділ IV, ст. 12].

Національна  поліція  України  (далі  –  поліція)  серед 
інших  понад  півтора  десятка  суб’єктів,  що  належать  до 
сектору безпеки і оборони, посідає своє відповідне місце, 
зумовлене специфікою її завдань та функцій.

Усе  перераховане  демонструє  необхідність  взаємодії 
поліції з іншими державними органами, а також громадя-
нами та об’єднаннями громадян у питаннях забезпечення 
національної безпеки.

Слід зазначити, що з окремих питань існують норма-
тивно-правові  акти,  які  врегульовують  таку  взаємодію. 
Зокрема,  Наказ  Міністерства  внутрішніх  справ  України 
«Про затвердження Порядку організації взаємодії Націо-
нальної  гвардії України  та Національної  поліції України 
під  час  забезпечення  (охорони)  публічної  (громадської) 
безпеки  і  порядку»  від  10.08.2016  року №  773  визначає 

механізм організації взаємодії Національної гвардії Укра-
їни  та  поліції  у  сфері  забезпечення  публічної  безпеки 
і порядку у мирний час (за винятком періоду надзвичай-
ного стану) [3, п. 1].

Проте  більшість  науковців  погоджується  з  тим,  що 
необхідно  додатково  розбудовувати  нормативно-правову 
базу.  Так,  В.Ю.  Кікінчук  вважає  за  доцільне  розробити 
та затвердити Положення про організацію взаємодії Наці-
ональної  поліції  з  іншими  правоохоронними  органами, 
їх  окремими  структурними  підрозділами  та  іншими 
суб’єктами  забезпечення  публічної  безпеки  і  порядку 
[4,  с.  85].  Його  думку  підтримує  А.В.  Долинний,  який 
зазначає,  що  сучасний  стан  взаємодії  поліції  з  іншими 
суб’єктами публічної безпеки є незадовільним і потребує 
узгодження  нормативно-правової  бази,  усунення  колі-
зійності  норм  і  вдосконалення  чинного  законодавства 
у сфері забезпечення органами поліції публічної безпеки 
і порядку [5, с. 28].

Отже,  проблема  дослідження  характеризується  наяв-
ністю взаємодії поліції з іншими суб’єктами сектору без-
пеки  і  оборони  України,  що  спирається  на  нормативно-
правову  базу,  яка  не  регламентує  особливостей  багатьох 
напрямів  цієї  взаємодії.  Для  проведення  ефективного 
дослідження доцільним буде зосередитись не на нюансах 
сумісної  діяльності  окремих  суб’єктів  сектору  безпеки 
і оборони, а на узагальненні її видів і форм.

Аналіз останніх досліджень.  Особливості  взаємо-
дії  Національної  поліції  України  з  іншими  суб’єктами 
сектору  безпеки  та  оборони  досліджували  такі  провідні 
науковці,  як  В.Б.  Авер’янов,  О.М.  Бандурка,  Д.М.  Бах-
рах, А.О. Беспалова, Ю.П. Битяк, В.Т. Білоус, М.В. Воз-
ник, І.П Голосніченко, Л.М. Давиденко, О.В. Джафарова, 
М.І. Додiн, А.В. Долинний, В.Ю. Кікінчук, Ю.В. Ковба-
сюк, В.К. Колпаков, А.Т. Комзюк, М.В. Косюта, М.Ф. Кри-
штанович, А.Р. Крусян, О.М. Литвинов, М.А. Микитюк, 
О.М. Музичук, О.І. Остапенко, О.О. Панова, В.П. Пили-
пишин, В.М. Плішкін, С.П. Пономарьов, Є.В. Сергієнко, 
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Г.П.  Ситник,  С.В.  Сьомін,  М.П.  Ткач,  Ю.С.  Торкайло, 
С.О. Шатрава, Д.В. Швець, О.С. Юнін, О.Н. Ярмиш тощо.

Водночас  наукові  роботи,  спрямовані  на  дослі-
дження понять, видів та форм взаємодії поліції з іншими 
суб’єктами  сектору  безпеки  та  оборони,  сьогодні  пред-
ставлені недостатньо.

При цьому необхідно зазначити, що за останні декілька 
років активно триває процес формування нових тенденцій 
та напрямів розвитку національної безпеки, що зумовлює 
доцільність подальшого дослідження, уточнення та визна-
чення понять, які становлять об’єкт цього дослідження.

У  якості  прикладу  можна  навести  Указ  Президента 
України «Про Річну національну програму під егідою Комі-
сії Україна – НАТО на 2019 рік»  (далі  – Програма). Указ 
розпочав свою дію з 19.04.2019 року та розрахований для 
виконання Програми  до  кінця  2020  року.  Зокрема,  пункт 
2.8 згаданої Програми, окрім іншого, визначає стратегічною 
метою подальший розвиток Національної поліції України, 
спрямований на удосконалення діяльності із забезпечення 
охорони прав  і свобод людини, протидії злочинності, під-
тримання публічної безпеки і порядку [6, п. 2.8].

Окрім цього, в науці та на державному рівні відбува-
ється процес переосмислення підходів щодо забезпечення 
національної безпеки. Прикладом може бути представле-
ний С. Сьоміним у травні 2019 року (в рамках діяльності 
відділу проблем розвитку сектору безпеки Національного 
інституту стратегічних досліджень) «Концепт аксіологіч-
ної  парадигми  засадничих  принципів  і  ціннісних  засад 
забезпечення національної безпеки України». Згідно з ним 
національну  безпеку  доцільно  орієнтувати  на  внутріш-
ньополітичну,  соціально-економічну,  гуманітарну  та  тех-
ногенну  безпеку  з  метою  підтримання  нормальної  жит-
тєдіяльності  українського  суспільства  та  недопущення 
соціальних збурень [7].

Зміни  в  свідомості  суспільства,  викликані  затяжною 
російською  гібридною  агресією,  процеси  реформування 
сектору  безпеки  та  оборони,  спрямовані  на  підтримку 
курсу співпраці з НАТО і ЄС, вкупі з недостатньо великою 
кількістю відповідних наукових досліджень  зумовлюють 
актуальність обраної теми.

Дана наукова робота має на меті надання характерис-
тики  поняттю  взаємодії,  що  відбувається  між  поліцією 
та  іншими  суб’єктами  сектору  безпеки  і  оборони.  Для 
цього  необхідно  дослідити  особливості  сумісної  діяль-
ності  поліції  в  сфері  національної  безпеки  з  іншими 
суб’єктами та класифікувати види і форми взаємодії, яка 
при цьому здійснюється.

Виклад основного матеріалу.  На  офіційному  рівні 
питання  національної  безпеки  в  нашій  державі  вперше 
були  врегульовані  у  2003  році  Законом  України  «Про 
основи національної безпеки України» [8]. Базою для його 
розробки  була  Постанова  Верховної  ради  України  «Про 
Концепцію  (основи  державної  політики)  національної 
безпеки України», що діяла  з 16 січня 1997 року  [9]. На 
відміну  від  згаданої  Концепції  ст.  4  зазначеного  Закону 
закріплювала  перелік  суб’єктів  забезпечення  національ-
ної безпеки. Проте, як зазначає С.П. Пономарьов, у Законі 
було «відсутнє чітке розмежування повноважень держав-
них органів, зокрема суб’єктів сектору безпеки і оборони, 
що ускладнювало взаємодію і відомчу координацію, поро-
джувало  дублювання  і  паралелізм  у  функціях  силових 
структур  і  органів  виконавчої  влади»  [10,  с.  90].  Такий 
стан речей потребував поглибленого дослідження з боку 
науковців  та  формування  ними  пропозицій  для  законот-
ворчості.  Так,  С.П.  Пономарьов  пропонував  визначити 
сектор безпеки України як сукупність державних органів 
та організацій, які покликані гарантувати безпеку особи, 
суспільства та держави. Відповідно до головних видів без-
пеки, які дістали поширення в Українській державі, розріз-
няють три основних елементи сектору безпеки. Зокрема, 
це особиста безпека громадян, громадський порядок тощо 

(їх  забезпечують  правоохоронні  органи),  національна 
безпека  (її  забезпечують  спецслужби),  військова  безпека  
(її забезпечує Воєнна організація України) [10, с. 94].

Чинний  Закон  України  «Про  національну  безпеку 
України» [2], який набрав сили з липня 2018 року, чіткіше 
визначає повноваження та коло суб’єктів, що входять до 
складу сектору безпеки і оборони.

Зокрема,  у  ст.  18  Закону  України  «Про  Національну 
безпеку  України»  визначено,  що  поліція  є  центральним 
органом виконавчої влади, що забезпечує громадську без-
пеку і порядок, охорону прав  і свобод людини,  інтересів 
суспільства  і  держави,  протидію  злочинності,  а  також 
надає визначені законом послуги з допомоги особам, які 
з особистих, економічних, соціальних причин або внаслі-
док  надзвичайних  ситуацій  потребують  такої  допомоги  
[2, ст. 18]. А у ст. 1 цього ж Закону надано визначення гро-
мадській безпеці і порядку. Під якими слід розуміти захи-
щеність життєво важливих для суспільства та особи інтере-
сів,  прав  і  свобод  людини  і  громадянина,  забезпечення 
яких  є  пріоритетним  завданням  діяльності  сил  безпеки, 
інших  державних  органів,  органів  місцевого  самовряду-
вання, їх посадових осіб та громадськості, які здійснюють 
узгоджені заходи щодо реалізації  і захисту національних 
інтересів  від  впливу  загроз  [2,  ст.  1]. У  ст.  12 міститься 
твердження  про  те,  що  сектор  безпеки  і  оборони  Укра-
їни  складається  з  чотирьох  взаємопов’язаних  частин  
[2, ст. 12]. Національну поліцію України слід віднести до 
однієї з цих складових, а саме до сил безпеки.

Наведені норми демонструють, що забезпечення без-
пеки і оборони є завданням комплексним, яке вирішується 
не  завдяки  виконанню окремих  завдань,  а  лише шляхом 
цілеспрямованої взаємодії державних органів.

Розглядаючи  зміст  терміна  «взаємодія»,  можна  зна-
йти такі визначення: 1) це взаємний зв’язок між предме-
тами  у  дії,  а  також погоджена  дія між  ким-,  чим-небудь 
[11, с. 85]; 2) це широкий загальний термін, що позначає 
таку сумісну дію кількох об’єктів або суб’єктів, при якій 
результат дії одного з них впливає на інші, що змінює їхню 
динамічну поведінку [12]; 3) це змінна система відносин 
між взаємозалежними елементами, сутністю якої є обмін-
ний процес [13, с. 33].

Узагальнений аналіз наукових підходів до визначення 
особливостей поняття «взаємодія» наводить В.В. Чумак. 
Взаємодія полягає в узгодженні дій її суб’єктів за цілями, 
часом, місцем проведення, виконавцями і програмою. Для 
взаємодії  необхідна  наявність  не  менше  двох  суб’єктів. 
Під  час  взаємодії  кожен  із  взаємодіючих  суб’єктів  (сис-
тем) діє в межах наданої йому законодавцем компетенції. 
Суб’єктів взаємодії об’єднує мета щодо виконання спіль-
них завдань [14, с. 162].

Усі  наведені  визначення  свідчать  про  необхідність 
для  здійснення  взаємодії  обов’язкової  наявності  кількох 
суб’єктів.  Проаналізуємо  взаємодію  поліції  з  іншими 
суб’єктами  сектору  безпеки  і  оборони  за  ознаками 
суб’єктів, що взаємодіють, та особливостями їх стосунків.

Із сукупності усієї нормативно-правової бази, яка регу-
лює  питання  національної  безпеки  України,  для  наших 
цілей  найбільш  інформативним  буде  аналіз  Концепції 
розвитку  сектору  безпеки  і  оборони  України,  прийнятої 
у 2016 році, з запланованим терміном виконання до кінця 
2020  року  [15]. Правовою  основою Концепції  є Консти-
туція  та  закони України, Стратегія національної безпеки 
України та Воєнна доктрина України.

Зазначена Концепція визначає основну мету розвитку 
Національної поліції України – поетапне створення пра-
воохоронного  відомства  європейського  зразка.  До  кінця 
2020 року (на другому етапі розвитку Національної поліції 
України) Концепцією заплановано:

–  доведення  загального  рівня  стандартів  роботи 
Національної  поліції  України  до  середньоєвропейських 
показників;
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–  удосконалення  механізму  обміну  інформацією 
з  вітчизняними  та  іноземними  правоохоронними  орга-
нами для ефективного виконання завдань;

–  розширення участі працівників поліції у заходах із 
підтримання миру і безпеки у складі миротворчих підроз-
ділів ООН, ОБСЄ тощо.

Особливу цінність для даного дослідження має розпо-
діл  відповідальності  складових  частин  сектору  безпеки 
і оборони України за організацію планування, реагування 
на загрози та під час виконання завдань за призначенням, 
наведений у додатку до Концепції.

Скорочення,  що  вживаються  у  зазначеному  додатку, 
фактично  характеризують  особливості  відносин  між 
суб’єктами  сектору  безпеки  та  оборони  за  їх  роллю 
і  статусом  у  стосунках,  тобто  за  об’ємом  повноважень 
і обов’язків. Документом передбачені такі ролі: К – керів-
ництво; БУ – безпосередня участь; КЗ – координація дій 
(заходів);  ДР  –  допоміжна  роль  сприяння  у  виконанні; 
ГВ  –  головна  відповідальність;  Зб  –  забезпечення  (полі-
тико-дипломатичне, організаційне, ресурсне, наукове, тех-
нічне, виробниче, економічне, інформаційне тощо) [15].

При  розподілі  відповідальності  поліція  згадується 
близько  п’ятдесяти  разів  (тричі  як  головний  викона-
вець, 24 рази із роллю безпосереднього учасника, 21 раз 
у  допоміжній  ролі  та  двічі  у  якості  органу,  на  який 
покладається  забезпечення).  Увагу  привертає  відсут-
ність  керівної  ролі  та  повноважень  координації. Проте 
це  пояснюється  тим,  що  поліція  підпорядковується 
Міністерству  внутрішніх  справ,  яке  і  бере  на  себе  від-
повідні функції, особливо щодо органів, діяльність яких 
спрямовується Міністром внутрішніх справ України. Це 
Національна гвардія України, Національна поліція Укра-
їни,  Державна  служба  України  з  надзвичайних  ситуа-
цій, Державна прикордонна служба України, Державна 
міграційна служба України.

Наведений розподіл не надає  вичерпної  картини  від-
носин,  у  яких  бере  участь  поліція  (оскільки,  окрім  роз-
глянутого документа, існують й інші нормативно-правові 
акти),  проте  дозволяє  зробити  декілька  таких  важливих 
висновків:

–  відносини  поліції  з  іншими  органами  державної 
влади, місцевого самоврядування, фізичними та юридич-
ними особами, об’єднаннями громадян можна класифіку-
вати за наявністю прямого підпорядкування;

–  другою ознакою для класифікації відносин поліції 
з суб’єктами сектору безпеки та оборони може слугувати 
її  роль  у  відносинах,  тобто  сукупність  її  повноважень 
і обов’язків;

–  логічним  буде  також  припустити  інші  ознаки  для 
класифікації відносин;

–  наступною  основою  для  класифікації  буде  трива-
лість спільних дій;

–  з попередньої класифікації випливає й інша ознака – 
наявність регламенту взаємодії. Сумісна діяльність може 
мати  специфічну  деталізовану  нормативно-правову  базу 
(наприклад, вже згадуваний Наказ Міністерства внутріш-
ніх справ України «Про затвердження Порядку організації 
взаємодії  Національної  гвардії  України  та  Національної 
поліції України під час забезпечення (охорони) публічної 
(громадської) безпеки  і порядку») або не мати  її та здій-
снюватися на загальних засадах.

Всі  наведені  види  взаємодії  дозволяють  охаракте-
ризувати  ознаки  процесу, що  відбувається. Проте  існує 
й інший бік сумісної діяльності – це її зміст, який безпо-
середньо відбивається на результаті сумісної діяльності. 
Задля  його  аналізу  доцільно  розглянути  форми,  в  яких 
відбувається взаємодія.

Розглядаючи основні форми взаємодії поліції у сфері 
забезпечення публічної безпеки і порядку з громадянами 
та  громадськими  об’єднаннями,  В.Ю.  Кікінчук  виділив 
такі форми: 1) проведення консультацій з громадськістю 

з  питань  нормативно-правового  регулювання  забезпе-
чення публічної безпеки і порядку; 2) подання представ-
никами  громадськості  (громадською  радою)  пропозицій 
з питань, що стосуються підвищення ефективності  захо-
дів  забезпечення  публічної  безпеки  і  порядку,  удоскона-
лення законодавства в цій сфері; 3) проведення експертизи 
нормативно-правових актів, що приймаються Національ-
ною  поліцією  (з  питань  забезпечення  публічної  безпеки 
і  порядку);  4)  участь  громадських  формувань  в  охороні 
публічного  порядку;  5)  здійснення  громадського  конт-
ролю за діяльністю Національної поліції у сфері забезпе-
чення публічної безпеки і порядку [4, с. 85].

Інші приклади форм взаємодії можна отримати, про-
аналізувавши  окремі  регіональні  програми.  Це  Регіо-
нальна  Програма  протидії  терористичній  діяльності  на 
території  Харківської  області  на  2019–2020  роки  [16], 
Регіональна  цільова  Програма  розвитку  цивільного 
захисту  Харківської  області  на  2018–2020  роки  [17], 
Регіональна  Програма  забезпечення  публічної  безпеки 
і  порядку  та  протидії  злочинності  на  території  Харків-
ської  області  на  2018–2019  роки  [18]  тощо. В  останній, 
наприклад,  ідеться  про  регулярний  моніторинг  стану 
публічної безпеки  і порядку, розгляд актуальних питань 
із забезпечення публічної безпеки і порядку в області на 
засіданнях  координаційних  нарад,  а  також  проведення 
спільних зустрічей тощо.

Отже,  форми  взаємодії  поліції  з  іншими  суб’єктами 
сектору  безпеки  та  оборони  України  є  схожими  з  осно-
вними формами державного управління, такими як: 

–  видання  управлінських  актів.  Результатами  таких 
дій можуть бути сумісно розроблені накази та інші норма-
тивно-правові документи;

–  вчинення  юридично  значущих  управлінських  дій, 
наприклад,  застосування  заходів  адміністративного  при-
мусу;

–  укладання  адміністративно-правових  договорів, 
наприклад,  пов’язаних  із  формуванням  матеріально-тех-
нічної бази; 

–  здійснення  організаційних  заходів  наукової,  мето-
дичної,  аналітичної,  інформаційної  та  інших видів спря-
мованості; 

–  проведення  матеріально-технічних  операцій  (реє-
страції,  оформлення,  тиражування,  розсилки  документів 
тощо).

Висновки. Підсумовуючи наведене, можна стверджу-
вати, що сфера забезпечення національної безпеки Укра-
їни продовжує свій розвиток та на сучасному етапі харак-
теризується такими особливостями:

1)  оновленням та розбудовою законодавства з розши-
ренням  та  уточненням  термінів  і  понять,  спрямованістю 
на  врахування потреб  та  викликів  сьогодення  в  забезпе-
ченні національної безпеки України. Проте сучасний стан 
нормативно-правової бази не можна вважати вичерпним, 
повністю  сформованим  або  таким,  що  цілком  вирішує 
сучасні проблеми національної безпеки;

2)  Національна поліція України поряд з  іншими дер-
жавними  органами  є  складовою  частиною  сектору  без-
пеки та оборони України, вона належить до сил безпеки 
держави. Зміст її діяльності спрямований на забезпечення 
громадської  безпеки  і  порядку.  З  огляду  на  зміст  визна-
чень, затверджених законами України, діяльність органів, 
спрямованих на забезпечення національної безпеки, здій-
снюється завдяки їх взаємодії;

3)  під  взаємодією  суб’єктів  сектору  безпеки  та  обо-
рони  доцільно  розуміти  цілеспрямовану  й  узгоджену 
сумісну діяльність визначених Законом України «Про наці-
ональну безпеку України» державних органів, об’єднаних 
єдиною метою щодо виконання спільних завдань з націо-
нальної  безпеки.  Оскільки  нормативно-правова  база  не 
врегульовує усіх можливих питань, що виникають під час 
такої взаємодії, для якісного управління цією діяльністю 
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важливого значення набуває визначення її видів та форм.  
Класифікація видів взаємодії дозволяє характеризувати сам  
процес спільної діяльності, а характеристика форм допо-
магає визначити її зміст та очікуваний результат;

4)  Класифікувати  види  взаємодії  поліції  з  іншими 
суб’єктами сектору безпеки та охорони можна за такими 
ознаками:

–  за  наявністю  прямого  підпорядкування  (існує  або 
відсутнє);

–  за сукупністю повноважень і обов’язків суб’єкта 
відносин,  його  роллю  (керівник  у  спільній  діяльності, 
головний відповідальний суб’єкт за виконання завдань 
та досягнення цілей, безпосередній учасник виконання 
завдань, координатор дій або заходів, суб’єкт, що вико-
нує  допоміжну  роль  та  сприяє  у  виконанні  завдань, 
суб’єкт, що виконує роль забезпечення). При цьому слід 
розуміти,  що  при  вирішенні  окремих  завдань  Націо-
нальна поліція набуває нових, притаманних лише цьому 
завданню ролей;

–  за  територіальною  ознакою  (міжнародна,  цен-
тральна, територіальна, в межах окремого підрозділу);

–  за  часом/тривалістю  спільних  дій  (короткостро-
кова, тривала, постійна/систематична);

–  за  наявністю  чіткої  нормативно-правової  бази 
(існує для окремого завдання, для окремого виду взаємо-
дії, детально не розроблена);

–  за потреби за іншими видами ознак;
5)  оскільки  вирішення  питань  національної  безпеки 

можна  розглядати  як  специфічну  діяльність  з  державного 
управління, то форми взаємодії поліції з іншими суб’єктами 
сектору безпеки  і  оборони України  є похідними  та близь-
кими  до  форм  державного  управління.  Класифікувати 
форми взаємодії можна за такими ознаками: видання управ-
лінських  актів,  вчинення  юридично  значущих  управлін-
ських дій,  укладання  адміністративно-правових договорів, 
здійснення  організаційних  заходів  наукової,  методичної, 
аналітичної,  інформаційної  та  інших видів  спрямованості, 
виконання інших матеріально-технічних операцій;

6)  задля  подальшого  розвитку  взаємодії  Національ-
ної поліції України з іншими суб’єктами сектору безпеки 
та оборони доцільно рухатись у бік розбудови нормативно-
правової бази.

Наведені у висновках дослідження класифікації видів 
та форм взаємодії можна використовувати під час плану-
вання, контролю та аналізу сумісної діяльності суб’єктів 
сектору безпеки та оборони.
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АДМІНІСТРАТиВНО-ПРАВОВІ ЗАхОДи ЗАПОБІГАННЯ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТьСЯ  
ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ У СфЕРІ ЗЕМЕЛьНих ВІДНОСиН

adMINISTraTIVE aNd LEgaL MEaNS Of PrEVENTION aPPLIEd  
fOr OffENCES IN LaNd rELaTIONS

Богданов А.П.,
здобувач 

Донецького юридичного інституту Міністерства внутрішніх справ України

У статті досліджено заходи запобігання за правопорушення у сфері земельних відносин у вигляді накладення адміністративно-пра-
вових санкцій. Обґрунтовано необхідність за адміністративні проступки у сфері земельних відносин передбачити, крім штрафу, накла-
дення такого виду адміністративного стягнення, як громадські роботи. 

Зазначено, що лише адміністративне стягнення є мірою відповідальності за адміністративне правопорушення. Адміністративним 
стягненням притаманні характерні ознаки: мають державно-примусовий характер; вони передбачені конкретною правовою нормою, 
недотримання чи порушення якої ініціює їх застосування; поєднують у собі елементи виховного, запобіжного і карного характеру; пока-
рання реалізується через інститут адміністративної відповідальності; наявне специфічне коло суб’єктів застосування – переважно поза-
судові органи і їх посадові особи; встановлений спеціальний порядок їх застосування.

Акцентовано увагу на тому, що штраф є майже єдиним адміністративним стягненням за проступки у сфері земельних відносин. 
Але сьогодні він не здатен виконувати превентивну, виховну та каральну функції. З цією метою відстоюється позиція щодо необхід-
ності збільшення розміру штрафу за всі адміністративні проступки, що вчиняються у сфері земельних відносин. А за адміністративні 
проступки екологічної спрямованості, в яких предметом протиправного посягання є земля як природний ресурс (у тому числі ґрунти), 
пропонується запровадити такий вид адміністративного стягнення, як громадські роботи, накладення якого покласти на суди. У зв’язку 
з цим запропоновано створити у структурі Міністерства юстиції України як державний орган – кримінально- та адміністративно-вико-
навчу інспекцію, яка виконуватиме функції виконання кримінальних покарань, що не пов’язані з позбавленням волі, й адміністратив-
них покарань у виді громадських робіт. Функціонування цього органу визначити на засадах організації діяльності служб пробації, що 
існують у зарубіжних країнах.

Ключові слова: запобігання, адміністративно-правові санкції, правопорушення, земля, земельні відносини.

The article investigates measures for prevention of violations in the field of land relations in the form of imposing administrative and legal 
sanctions. The necessity for administrative misdemeanors in the field of land relations is justified to provide, in addition to a fine, the imposition of 
such administrative penalties as public works.

It is noted that only administrative punishment is a measure of liability for an administrative offense. Administrative penalties are characterized 
by the following characteristics: they are of a state-compulsory nature; they are provided for by a specific rule of law, the non-compliance or 
violation of which triggers their application; combines elements of educational, preventive and punitive character; punishment is implemented 
through the institute of administrative responsibility; there is a specific range of entities, mainly non-judicial authorities and their officials; 
established a special procedure for their application.

Attention is drawn to the fact that the fine is almost the only administrative penalty for misconduct in the field of land relations. But today it is 
not capable of performing preventive, correctional and punitive functions. To this end, it argues for the need to increase the amount of the fine for 
all administrative offenses committed in the field of land relations. And for administrative misdemeanors of environmental orientation, in which the 
object of unlawful encroachment is land as a natural resource (including soil), it is proposed to impose a type of administrative punishment, such 
as public works, imposing on courts. In this regard, it is proposed to create, within the structure of the Ministry of Justice of Ukraine, as a state 
body – a criminal and administrative-enforcement inspection, which will perform the functions of executing non-custodial criminal penalties and 
administrative penalties in the form of public works. To determine the functioning of this body on the basis of the organization of the activities of 
probation services that exist in foreign countries.

Key words: prevention, administrative sanctions, offenses, land, land relations.

Характер  та  зміст  завдань,  які  виконують  державні 
органи, вимагають  застосування у  їх діяльності  специ-
фічних методів. Те, яким чином вони будуть виконувати 
поставлені  державою  завдання,  визначатиме  ступінь 
та  якість  досягнення  правоохоронної  мети.  Тому  для 
кращого вирішення проблем адміністративно-правового 
забезпечення діяльності органів у запобіганні правопо-
рушенням необхідно дослідити адміністративні санкції, 
які накладаються за порушення у сфері земельних від-
носин.  З’ясування  змісту  санкцій  дасть  змогу  сформу-
лювати відповідь на питання про  те,  якими способами 
найбільш  дієво  та  раціонально  можна  досягти  мети 
запобігання.

Визначення міри  відповідальності  за  адміністративні 
проступки можливе передусім через застосування адміні-
стративних санкцій.

Вчені  висловлюють  різні  погляди  щодо  розуміння 
поняття  «адміністративна  санкція».  Зокрема, Є.В. Додін 
дотримується думки про те, що санкція, як елемент адмі-
ністративно-правової  норми,  встановлює  наслідки  її 
порушення,  при  цьому  не  проводячи  відмежування  між 
санкцією та адміністративним стягненням, фактично ото-
тожнюючи їх [1, с. 170].

Водночас,  на  наш  погляд,  більш  слушною  є  думка 
В.А.  Юсупова,  який  поряд  із  примусовими  санкціями 
виділяє  санкції-попередження  та  санкції-заохочення, 
називаючи останні санкціями позитивного стимулювання 
[2, с. 117]. Зазвичай адміністративна санкція є негативною 
реакцією держави в особі її уповноважених органів у разі 
будь-якого  порушення  адміністративно-правової  норми 
[3, с. 174].

Адміністративні  санкції  застосовуються  переважно 
через  адміністративні  стягнення,  що  істотно  відрізня-
ються  від  інших  примусових  заходів  своєю  функціо-
нально-цільовою спрямованістю (тільки адміністративне 
стягнення  є  мірою  відповідальності  за  адміністративне 
правопорушення;  тільки  воно  містить  підсумкову 
юридичну  оцінку  протиправного  діяння  порушника) 
[4,  с.  13].  Застосування  адміністративно-примусових 
заходів  впливу,  які  не  належать  до  адміністративних 
стягнень  (стаття  24-1  КУпАП  передбачає  застосування 
до неповнолітніх за вчинення правопорушення примусо-
вих заходів впливу), є також адміністративно-правовою 
санкцією,  що  застосовується  до  правопорушника  упо-
вноваженим  органом,  однак  не  передбачають  настання 
адміністративної відповідальності.
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Покарання  за  адміністративні  проступки  у  сфері 
земельних  відносин  переважно  виявляється  у  вигляді 
стягнень.

С.Т.  Гончарук  визначає  стягнення  як  матеріалізова-
ний вияв адміністративної відповідальності, як негатив-
ний правовий наслідок неправомірної поведінки особи, 
яка  повинна  відповісти  за  свій  протиправний  вчинок 
і  понести  за  це  відповідне  покарання  у  вигляді  пев-
них  несприятливих  заходів  морального,  матеріального 
та  фізичного  впливу,  –  є  останньою  ланкою  в  системі 
заходів адміністративного примусу. Вони є мірою відпо-
відальності [5, с. 23].

На  думку  Л.В.  Коваля,  адміністративні  стягнення 
є необхідним наслідком порушення (невиконання) адміні-
стративних заборон, що полягає в осуді поведінки право-
порушника й обмеженні його особистих благ, матеріаль-
них та інших правових інтересів [6, с. 114].

Адміністративним стягненням притаманні характерні 
ознаки:  мають  державно-примусовий  характер;  вони 
передбачені  конкретною  правовою  нормою,  недотри-
мання чи порушення  якої  ініціює  їх  застосування;  поєд-
нують у собі елементи карного, виховного та запобіжного 
характеру; покарання реалізується через інститут адміні-
стративної відповідальності; досить часто вбачають у спе-
цифічному колі суб’єктів застосування, а саме: переважно 
позасудовий  характер  застосування;  законодавством 
передбачено спеціальний порядок їх застосування.

Адміністративна  відповідальність  за  вчинений  про-
ступок  має  характер  перетерплювання.  У  суб’єкта  пра-
вопорушення,  у  зв’язку  з  настанням  відповідальності, 
виникають особливі обов’язки. Специфіка цих обов’язків 
у  тому, що  вони мають  характер  обмежень  і  тимчасово 
змінюють правовий статус суб’єкта. Такі обов’язки обтя-
жують  особу,  і  вона  повинна  їх  перетерпіти,  особисто 
зазнати нестатків [7, с. 181]. Недаремно закон забороняє 
виконання стягнень іншими, крім правопорушника, осо-
бами і детально регламентує такі процедури. Так, відпо-
відно  до  статті  307 КУпАП, штраф має  бути  сплачений 
особисто  порушником;  відповідна  сума  грошей  вно-
ситься особисто порушником в установу банку України, 
за  винятком  штрафу,  що  стягується  на  місці  вчинення 
правопорушення [8].

Міра  покарання,  що  накладається,  повинна  відпові-
дати  характеру  вчиненого  проступку,  а  тому  при  цьому 
врахуванню  підлягають  як  суб’єктивні,  так  і  об’єктивні 
обставини,  що  містяться  як  у  рамках  складу  вчиненого 
адміністративного проступку, так і поза його межами. Це 
є необхідною передумовою реалізації принципу індивіду-
алізації покарання.

П.Є.  Недбайло  наголошує,  що,  приймаючи  рішення 
про застосування до винної особи заходів адміністратив-
ної  відповідальності,  орган  адміністративної юрисдикції 
також повинен враховувати те, що в рамках одного закону 
може бути знайдено кілька правильних рішень, які будуть 
законними, оскільки жодне з них не буде виходити за його 
рамки. Таким чином, законодавець ніби надає органу адмі-
ністративної юрисдикції юридичну свободу, хоча й у пев-
них межах [9, с. 325].

У  разі  накладання  адміністративного  стягнення 
обов’язково враховується характер вчиненого проступку, 
особа  правопорушника,  ступінь  його  вини,  майновий 
стан,  обставини, що пом’якшують й обтяжують відпові-
дальність.

Статтею 24 КУпАП встановлені такі види адміністра-
тивних стягнень:

1)  попередження;
2)  штраф;
2-1)  штрафні бали;
3)  оплатне вилучення предмета, який став знаряддям 

вчинення  або безпосереднім об’єктом адміністративного 
правопорушення;

4)  конфіскація:  предмета,  який  став  знаряддям  вчи-
нення  або  безпосереднім  об’єктом  адміністративного 
правопорушення; грошей, одержаних внаслідок вчинення 
адміністративного правопорушення;

5)  позбавлення  спеціального  права,  наданого  цьому 
громадянинові  (права  керування  транспортними  засо-
бами,  права  полювання);  позбавлення  права  обіймати 
певні посади або займатися певною діяльністю;

5-1)  громадські роботи;
6)  виправні роботи;
6-1)  суспільно корисні роботи;
7)  адміністративний арешт;
8)  арешт з утриманням на гауптвахті [8].
Крім  того,  законами України може  бути  встановлено 

й інші, крім зазначених у цій статті, види адміністратив-
них стягнень.

Як  зазначає  В.К.  Колпаков,  держава  не  бачить  необ-
хідності в конструюванні нових видів примусу, її інтереси 
перебувають  у  площині  вдосконалення  наявних  заходів 
примусу,  підвищення  їх  ефективності  аж  до  повної  реа-
лізації  принципу  невідворотності  покарання  за  вчинене 
правопорушення [7, с. 153].

Водночас варто наголосити, що адміністративні стяг-
нення, які існують нині, не здатні виконувати своїх функ-
цій  (ні  виховної,  ні  каральної,  ні  превентивної)  у  тому 
обсязі,  щоб  забезпечити  дотримання  суб’єктами  вимог 
законодавства.  Ці  обставини  підтверджуються  результа-
тами  анкетування.  Зокрема,  із  1  040  опитаних  осіб  47% 
вважають, що  сьогодні,  якби  вони  притягалися  до  адмі-
ністративної  відповідальності,  то  не  відреагували  б  на 
заходи  адміністративного  впливу,  якби  була  така  мож-
ливість.  Лише  32%  опитаних  вважають  обов’язковим 
виплату штрафу за встановленою санкцією, а 21% респон-
дентів не визначилися. Ця обставина свідчить про те, що 
для тих осіб, які б не відреагували на заходи адміністра-
тивного впливу і які виявили байдуже ставлення до санк-
цій,  передбачених  КУпАП  (68%  респондентів),  заходи 
адміністративного впливу не є дієвими [3, с. 177].

Отже, є необхідність поряд із посиленням відповідаль-
ності  за  адміністративні  проступки  у  сфері  земельних 
відносин, ще й шукати інші, більш дієві засоби впливу на 
правопорушників.

Під час застосування санкції законодавець пішов шля-
хом встановлення різних видів та розміру санкцій за про-
ступки, вчинені навмисно і з необережності. Такий підхід 
відіграє  важливу  роль  у  втіленні  у  практику  принципу 
індивідуалізації покарання за вчинений адміністративний 
проступок. Також різні розміри адміністративних стягнень 
накладаються на фізичних, посадових та службових осіб. 
Відносно посадових і службових осіб зазвичай застосову-
ються більш суворі санкції, ніж за ті самі діяння, вчинені 
фізичними особами. У накладанні різного розміру санкцій 
є підстави, які пов’язані з компетенцією посадових осіб, 
з  наявністю  у  них  владних  повноважень.  Як  наголошує 
В.Ф. Ломакіна,  це  пов’язано ще  і  з  тим, що  адміністра-
тивній  відповідальності  такі  особи  підлягають  не  лише 
за власні дії, але і за видання неправомірних вказівок, що 
штовхають підлеглих на порушення загальнообов’язкових 
правил,  а  також  на  невжиття  заходів  щодо  дотримання 
правил, забезпечення яких належить до кола їх службових 
обов’язків [10, с. 25–26].

У  разі  вчинення  однією  особою  двох  і  більше 
адміністративних  проступків  адміністративне  стяг-
нення  накладається  за  кожне  правопорушення  окремо 
(стаття  36  КУпАП).  Із  цього  правила  зроблено  виняток 
(абзац 2 цієї ж статті), яким передбачено, що якщо особа 
вчинила кілька адміністративних проступків, справи про 
які одночасно розглядаються одним і тим самим органом 
або посадовою особою, стягнення накладається в межах 
санкції,  встановленої  за  більш  серйозний  проступок 
з  числа  вчинених. До  основного  стягнення  в  цьому  разі 
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може бути приєднано одне з додаткових стягнень, перед-
бачених статтями про відповідальність за будь-яке із вчи-
нених проступків. Водночас необхідно  зауважити, що за 
проступки у сфері земельних відносин накладання додат-
кових стягнень не передбачено.

Серед адміністративних стягнень найбільш розповсю-
дженою і дієвою санкцією є штраф. Штрафом визнається 
грошове стягнення, що полягає у вилученні в порушника 
певної суми у власність держави, тим самим справляється 
вплив  на  його  майнові  інтереси.  Штраф  як  адміністра-
тивна санкція має низку відмінностей від кримінального, 
адміністративно-господарського і цивільного штрафу.

Так,  для  штрафу,  передбаченого  КК  України,  харак-
терно, що він є покаранням за вчинений злочин, у зв’язку 
з  чим  йому  притаманна  насамперед  каральна  функція. 
Кримінальний штраф  застосовується  винятково  за  виро-
ком суду в порядку кримінального судочинства.

Адміністративно-господарський  штраф,  згідно  зі 
статтею  241  Господарського  кодексу  України,  –  це  гро-
шова  сума,  що  сплачується  суб’єктом  господарювання 
до  відповідного  бюджету  в  разі  порушення  ним  вста-
новлених  правил  здійснення  господарської  діяльності. 
А статтею 238 Господарського кодексу України визначено, 
що метою застосування штрафу має бути припинення пра-
вопорушення суб’єкта господарювання та ліквідація його 
наслідків [11].

Цивільні штраф чи пеня, згідно зі статтею 549 Цивіль-
ного кодексу України, – це грошова сума або інше майно, 
які  боржник  повинен  передати  кредиторові  в  разі  пору-
шення  боржником  зобов’язання.  Головна  особливість 
штрафу і пені як неустойки полягає у тому, що вони вини-
кають безпосередньо з факту невиконання  (неналежного 
виконання)  забезпеченого  ними  зобов’язання,  а  їх  вид 
і розмір визначено в договорі чи законі [12].

Фактично,  штраф  передбачений  як  вид  стягнення  за 
всі  адміністративні  проступки,  що  вчиняються  у  сфері 
земельних  відносин,  які  закріплені  у  КУпАП  статтями 
52, 53, 53-1, 53-2, 53-3, 54, 55, 56 [8; 13, с. 250]. Його роз-
мір визначається в межах санкцій конкретної статті. Крім 
того, розмір штрафу залежатиме від тяжкості проступку, 
ступеня  вини  правопорушника  та  обставин, що  обтяжу-
ють  або пом’якшують  адміністративну  відповідальність. 
Однак розмір штрафу, що накладається, має бути в межах 
статті, яка застосовується.

Водночас  під  час  встановлення  адміністративного 
стягнення  у  виді  штрафу  необхідно  враховувати  розмір 
штрафу, що передбачений за кримінальні злочини. Адже, 
як  зауважують  автори  навчального  посібника  за  загаль-
ною редакцією А.Т. Комзюка,  нині штрафи,  передбачені 
за адміністративні проступки, у багатьох випадках пере-
вищують штрафні санкції КК України, тим самим нівелю-
ється  відмінність між  адміністративною  і  кримінальною 
відповідальністю,  що,  звісно,  неприпустимо.  Ці  автори 
пропонують,  ураховуючи  рівень  економічного  розви-
тку  суспільства,  матеріального  добробуту  населення, 
у КУпАП закріпити максимальний розмір адміністратив-
ного штрафу на рівні середньої заробітної плати у країні, 
крім адміністративних проступків з підвищеним ступенем 
суспільної небезпеки, за вчинення яких штраф у підвище-
ному розмірі може застосовуватися винятково в судовому 
порядку [14, с. 31–32].

Аналізуючи  розміри  санкцій,  що  накладаються  за 
адміністративні  проступки,  родовим  об’єктом  проти-
правного  посягання  яких  є  земельні  відносини  майно-
вого  характеру,  ми  з’ясували, що  розміри штрафів  за  їх 
вчинення є більшими, ніж розміри штрафів за проступки, 
коли  родовим  об’єктом  протиправного  посягання  є  сус-
пільні  відносини  у  сфері  раціонального  використання 
та  охорони  земель  (екологічної  спрямованості).  Так,  за 
проступок, що полягає у самовільному зайнятті земельної 
ділянки, нині передбачений максимальний розмір штрафу, 

що накладається на  громадян –  до п’ятдесяти неоподат-
кованих мінімумів доходів громадян (далі – НМДГ), а на 
посадових осіб – до ста НМДГ. Водночас  за  адміністра-
тивний проступок, що полягає у псуванні й  забрудненні 
сільськогосподарських  та  інших  земель,  максимальний 
розмір  штрафу,  що  може  бути  накладений  на  громадян, 
становить  двадцять НМДГ,  а  на  посадових  осіб  –  трид-
цять НМДГ. Враховуючи те, що деградація ґрунтів в Укра-
їні досягла критичного стану, є необхідність суттєво під-
вищити  розміри штрафів  за  проступки,  в  яких  родовим 
об’єктом протиправного посягання є суспільні відносини 
у сфері раціонального використання, відновлення та охо-
рони земель [8].

Сьогодні необхідно підвищити розміри штрафів за всі 
адміністративні проступки, які вчиняються у сфері земель-
них  відносин. При  цьому  вважаємо, що  буде  доцільним 
відмінити санкцію у вигляді попередження за проступок, 
передбачений  статтею  141  КУпАП,  та  встановити  за  це 
протиправне діяння штраф у розмірах, що будуть адекват-
ними вчиненому адміністративному проступку.

Необхідно  зазначити,  що  адміністративні  проступки 
у сфері земельних відносин, що учиняються як юридич-
ними, так і посадовими особами, є більш суспільно небез-
печні,  тому  й  відповідальність  за  них  має  бути  більш 
суворою. Таким чином, на нашу думку, необхідно розміри 
штрафу, що на них накладаються, передбачити більші, ніж 
розміри штрафу, що накладаються на громадян.

Нині  є  досить  проблемним  виконання  постанов  про 
накладення адміністративних штрафів. Часто на практиці 
трапляються  випадки,  коли  особа  не  сплачує  накладене 
адміністративне стягнення у виді штрафу і в неї відсутнє 
майно, на яке можна звернути стягнення, і в таких ситуа-
ціях правопорушник фактично залишається поза впливом 
держави,  а  накладена  адміністративна  санкція  не  вико-
нує своїх функцій. Отже, є потреба у збільшенні розміру 
штрафу за проступки у сфері земельних відносин та при-
ведення їх у відповідність між собою. Навіть система при-
мусового  виконання  рішень  сьогодні  не  є  дієвою  через 
низький  відсоток  примусового  стягнення штрафів.  Крім 
того,  штрафні  санкції,  що  існують  в  адміністративному 
законодавстві, не здатні сприяти відновленню порушеного 
екологічного  балансу.  Оскільки  протиправні  адміністра-
тивні вчинки завдають незначну шкоду землям, то часто 
спеціально уповноважені органи державної влади у сфері 
земельних  відносин  або  власники  земельних  ділянок  чи 
землекористувачі  не  наполягають  на  покаранні  винного. 
При  цьому  навіть  ті  незначні  кошти,  що  надходять  до 
державного бюджету від сплати порушником штрафу, не 
спрямовуються на відновлення порушених земель. Відпо-
відно до цього є очевидним, що одного лише посилення 
санкцій буде недостатньо для того, щоб покращити еколо-
гічний стан земель. Таким чином, адміністративна відпо-
відальність за земельні адміністративні проступки еколо-
гічної спрямованості має бути такою, щоб міра покарання 
була  адекватною  ступеню  небезпеки,  а  також шкоді, що 
спричинена землям і суспільним відносинам. Тому, ґрун-
туючись на вищезазначеному, вважаємо за доцільне за такі 
адміністративні проступки передбачити покарання у виді 
громадських робіт [3, с. 178].

Таке  стягнення  можливо  встановити  за  проступки, 
об’єктом протиправного  посягання  яких  є  суспільні  від-
носини  в  галузі  раціонального  використання  та  охорони 
земель  (екологічної  спрямованості),  зокрема  такі,  що 
передбачені ст.ст. 52, 54, 141, ч. 1 ст. 142, покласти на суди 
повноваження щодо  розгляду  адміністративних  справ  за 
проступки, передбачені зазначеними статтями.

Такий  захід  покарання,  як  громадські  роботи,  буде 
дієвим  в  тому  разі,  якщо  особа  ухиляється  від  сплати 
штрафу або вона не має джерел доходів для його сплати, 
чи майна, на яке можна звернути стягнення. У такому разі 
буде доцільним, щоб за клопотанням Міністерства юстиції 



208

№ 6 2019
♦

України (виконавчої служби) суд мав право замінити адмі-
ністративне  стягнення  у  виді  штрафу  на  еквівалентні  за 
вартістю громадські роботи.

Громадські  роботи  (згідно  зі  статтею  30-1  КУпАП) 
полягають  у  виконанні  особою,  яка  вчинила  адміністра-
тивний проступок, у вільний від роботи чи навчання час 
безоплатних суспільно корисних робіт, вид яких визнача-
ють органи місцевого самоврядування. Громадські роботи 
не  призначаються  особам,  визнаним  інвалідами  першої 
або другої групи, вагітним жінкам, жінкам старше 55 років 
та чоловікам старше 60 років [8].

Виконання адміністративних стягнень у виді  громад-
ських робіт можливо покласти на службу, що подібна до 
тих, які є в багатьох країнах світу, й отримала назву «служба 
пробації». 5 лютого 2015 року було прийнято Закон Укра-
їни «Про пробацію»  [15],  який введено у дію 27  серпня 
2015 року. В січні 2017 року на виконання даного закону 
створено  499  уповноважених  органів  з  питань  пробації 
та  6  управлінь  пробації  в  міжрегіональних  управліннях 
з питань виконання кримінальних покарань та пробації. 

Відповідно до вказаного закону пробація – це система 
наглядових та соціально-виховних заходів, що застосову-
ються за рішенням суду та відповідно до закону до засу-
джених, виконання певних видів кримінальних покарань, 
не пов’язаних з позбавленням волі, та забезпечення суду 
інформацією,  що  характеризує  обвинуваченого.  Суть 
пробації  полягає  у  встановленні  нагляду  за  засудженим 
з покладенням на нього певних зобов’язань й обмежень, 
без ізоляції його від суспільства (відвідувати центри про-
бації,  періодично  зустрічатися  з  наглядовим  офіцером, 
брати участь у певних різновидах діяльності, дотримува-
тися законослухняної поведінки тощо).

Метою пробації є забезпечення безпеки суспільства шля-
хом  виправлення  засуджених,  запобігання  вчиненню  ними 
повторних  кримінальних  правопорушень  та  забезпечення 
суду інформацією, що характеризує обвинувачених, з метою 
прийняття судом рішення про міру їхньої відповідальності.

На цю службу має бути покладено виконання не лише 
кримінальних  покарань,  що  не  пов’язані  з  позбавлен-
ням  волі,  а  й  адміністративних  стягнень  у  виді  громад-

ських робіт. При цьому є потреба у зміні назви зазначеної 
служби  на  кримінально- та адміністративно-виконавчу 
інспекцію.  Водночас  така  реорганізація  відповідатиме 
й концепції декриміналізації суспільства.

У більшості країн Європи, Америки, у деяких азіат-
ських  та  африканських  країнах  створено  спеціалізовані 
органи,  які  виконують  альтернативні  покарання,  –  це 
служби пробації. Це позадержавне позаполіційне, поза-
тюремне, у деяких країнах цивільне відомство, що отри-
мало  свою  назву  від  одного  з  найпоширеніших  за  кор-
доном  виду  альтернативних  покарань  –  пробації.  Вона 
виникла  у  США  в  першій  половині  XIX  століття  на 
основі  двох  інституцій  –  умовного  засудження  і  від-
строчки відбування покарання.

У 80–90-х роках XX століття у деяких штатах США 
тюремне  відомство,  служби  пробації,  а  також  служби 
умовно-дострокового звільнення були об’єднані в єдину 
систему, у якій служба пробації була представлена відді-
лом надання допомоги виконанню покарання у суспіль-
стві.  У  низці  штатів  США  ця  служба  є  самостійним 
відомством, що виконує альтернативні покарання і нале-
жить і судам, і органам місцевого самоуправління одно-
часно [3, с. 178].

Сам  характер  робіт  під  час  відбування  покарання 
за  адміністративний  проступок  у  сфері  земельних  від-
носин  у  виді  громадських  робіт може  полягати  у  благо-
устрої населеного пункту, впорядкуванні земельних діля-
нок,  прилеглих  до  смуги  відводу  автомобільних шляхів, 
прибиранні  сміття  тощо, що  безпосередньо  пов’язано  із 
здійсненням  заходів  з  охорони  земель.  Також  необхідно 
передбачити, що  особа,  яка  працює  за  основним місцем 
роботи повну робочу зміну, не може відпрацьовувати гро-
мадські роботи в той же день, адже Конституцією України 
визначено,  що  робочий  тиждень  не  може  перевищувати 
сорока годин. Тому покарання у вигляді громадських робіт 
необхідно  призначати  з  відривом  від  основного  місця 
роботи. Зважаючи на цю обставину, є потреба у зміні під-
відомчості розгляду адміністративних справ за проступки 
у  сфері  земельних  відносин  екологічного  спрямування. 
Такі справи повинні розглядати лише суди.
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У статті досліджується інститут клонування та проблема його співвідношення із правовою визначеністю та захистом цілісності осо-
би. Пропонуються авторські визначення понять «клонування» та «цілісність особи». Увага зосереджується на можливості диференціації 
окремих держав світу з огляду на специфіку дозвільного чи заборонного механізму інституту клонування, що отримує висвітлення у 
правовому полі тієї чи іншої країни. З огляду на такий розподіл проводиться також і аналіз міжнародного законодавства, яке визначає 
легальні межі проведення процедури клонування в наведених у науковій статті країнах. 

Водночас специфіка інституту клонування впливає і на необхідність чіткого визначення поняття та критеріїв цілісності особи, які 
повинні піддаватись аналізу до моменту проведення процедури клонування. З огляду на правову невизначеність пропонується розподіл 
елементів, що, на думку автора, впливають і на врахування специфіки категорії цілісності особи. 

У ході проведення дослідження зауважується також на так званій обмеженості національного законодавства в частині регламентації 
інституту клонування, що підтверджується недосконалим визначенням поняття «клонування», звуженим переліком об’єктів клонування, 
відсутністю чіткого механізму, що впливає на врахування критеріїв легальності проведення процедур клонування на території України. З 
огляду на такі проблеми в межах наукової статті пропонується низка критеріїв, які повинні враховуватись при розробці механізму, спря-
мованого на вдосконалення адміністративно-правової визначеності в частині правової регламентації інституту клонування.

З узагальнення вищевикладеного вбачається, що питання, які полягають у дослідженні клонування, сьогодні перебувають на стадії 
початкового наукового дослідження. Зарубіжні вчені та практики пішли дещо далі та намагаються вже унормовувати на законодавчому 
рівні відносини клонування. Запозичення міжнародного досвіду, який вже напрацьований та певною мірою апробований іншими держа-
вами світу, створює реальні передумови для більш швидкого поштовху в унормуванні досліджуваного інституту на території України. Зе 
унормування може впроваджуватися шляхом законодавчих змін та виконавчого втілення їх у життя.

Ключові слова: клонування, репродуктивне клонування, терапевтичне клонування, цілісність особи, медичні, наукові чи інші дослі-
ди, біологічні та соціальні наслідки клонування, неправомірне втручання.

The article investigates the institution of cloning and the the issues of correlation with legal certainty and the protection of the integrity of 
the individual.  The author proposed definition of “cloning” and “integrity of the individual”. Attention is focused on the possibility of differentiating 
the state of the world taking into account the specifics permission or prohibition mechanism of the institute of cloning which is enshrined in the 
legislation of one or another state of the world. In view of such a division author analyzes international law which defines the legal limits of the 
procedure for cloning in the сountries are listed in scientific article. 

At the same time, the specificity of the institute of cloning influence also on determination the concept and criteria of integrity of the individual 
which should be analyzed before the cloning procedure started. Considering legal uncertainty author suggests the distribution of the elements 
that are reflect and define the specifics of such a category as “personality integrity”.

During the study, also noted on the so-called “limited” national legislation in terms of the regulation of the institute of cloning, which is 
confirmed, among other things: imperfect definition of the concept of cloning; narrowed list of objects of cloning; the lack of a well-defined 
mechanism, which promotes and strengthens the criteria for the legality of conducting cloning procedures on the territory of Ukraine

Therefore, within the limits of the scientific article, author proposed the mechanism which is aimed at improving administrative and legal 
certainty in the field of cloning.

Summarizing the foregoing, it appears that the issues involved in the study of cloning are at the stage of initial scientific research. Foreign 
scientists and practitioners have gone a bit further and are trying to normalize cloning relationships at the legislative level. Borrowing international 
experience, which has already been developed and to some extent “tested” by other countries of the world, creates real preconditions for a faster 
impetus in the normalization of the research institute and in the territory of Ukraine, which can be done through legislative changes and their 
implementation.

Key words: cloning, reproductive cloning, therapeutic cloning, integrity of the person, medical, scientific or other experiments, biological and 
social effects of cloning, unlawful interference.

Постановка проблеми.  В  умовах  швидкого  розви-
тку  суспільних  відносин  та  сучасних  технологій  вини-
кає  дедалі  більше  можливостей  для  проведення  науко-
вих  дослідів  і  процедур,  які  можуть  не  тільки  впливати 
на проведення операційних та інших медичних втручань 
з  метою  підтримання  життя  особи  на  належному  рівні, 
а  й  відкривати  горизонти  для  відтворення  вже  існую-
чої живої  істоти. Такі можливості призвели до визнання 
інституту клонування як в межах наукового простору, так 
і на законодавчому рівні у різних державах світу.

Україна пішла шляхом заборони репродуктивного кло-
нування, закріпивши таку вимогу в Законі України «Про 
заборону репродуктивного  клонування  людини». Водно-
час легальний механізм не  є  досконалим та надає  змогу 
варіювати дії щодо практичного застосування процедури 
клонування. Слід сказати і про обмеженість у регламента-
ції  та  правовій  визначеності  терапевтичного  клонування 
на  території  нашої  держави,  що  створює  широкий  про-
стір для проведення наукових досліджень з клонування на 
живих істотах.

Значна  частина  правових  держав  світу  визнає  забо-
рону  клонування  (репродуктивного),  однак  поступово 
кількість країн, які визнають можливість проведення так 
званих  наукових  дослідів  у  сфері  клонування  з  кожним 
роком збільшується, що свідчить про можливість прове-
дення терапевтичного клонування. 

Стан опрацювання проблеми. Україна є доволі моло-
дою  правовою  державою, що  призводить  до  недоскона-
лості у законодавчому просторі. Така ситуація зумовлює, 
зокрема,  те,  що  створити  ефективні  законодавчі  норми, 
які б унормовували інститут клонування, протягом нетри-
валого етапу формування правової державності є досить 
складно. З огляду на сказане до дослідження та розкриття 
специфіки  інституту  клонування  залучається  все  більше 
вітчизняних та зарубіжних науковців та практиків, серед 
яких  можна  відзначити  Н.  Бойка,  К.  Болотова,  Є.  Гал-
бура, Т. Гриня, Є. Міхньова, С. Повалій, Г. Романовського, 
А. Рижова, Г. Ставнічука та інших.

Мета статті полягає у розкритті особливостей інсти-
туту  клонування  та  його  співвідношення  із  цілісністю 
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особи шляхом  аналізу  законодавчої  (імперативної)  забо-
рони  щодо  проведення  репродуктивного  клонування  чи 
диспозитивного дозвільного механізму здійснення проце-
дури терапевтичного клонування.

Виклад основного матеріалу. Клонування є тим спір-
ним  інститутом,  який  наражає  на  постійні  суперечності 
правові  догми  та  етичні  принципи.  Далеко  не  завжди 
представники  релігійних  та  філософських  течій  можуть 
дійти згоди з юристами щодо формування чіткої позиції. 
Зокрема, виникає питання про те, чи клонування є пору-
шенням  релігійних  приписів  або  ж  реалізацією  права 
особи  на  розпорядження  власним  біологічним  матеріа-
лом, а також про те, чи клонування є проривом у медицині 
та технологіях або ж порушенням цілісності особи.

Це призводить до правової невизначеності. Якщо вда-
ватись до аналізу норм чинного законодавства України, то 
видається все доволі простим та лаконічним.  Існує чітка 
заборона репродуктивного клонування, наявний окремий 
нормативно-правовий  акт,  який  регламентує  понятійний 
апарат та передбачає відповідальність за здійснення вка-
заного різновиду клонування, є окремі правові норми, які 
містяться в інших законах чи підзаконних актах, що опо-
середковано  регламентують  окремі  аспекти  клонування. 
Ратифіковано низку міжнародно-правових актів, які забо-
роняють здійснення клонування на міждержавному рівні. 
Однак навіть припис про те, що законодавча заборона не 
поширюється  на  клонування  інших  організмів,  призво-
дить  до  виникнення  непорозумінь  та  широкого  тлума-
чення специфіки інституту клонування. 

На  офіційному  рівні  поняття  «клонування»  визнача-
ється  в  Законі  України  «Про  заборону  репродуктивного 
клонування  людини».  У  статті  2  цього  Закону  зазна-
чається:  «клонування  людини  –  створення  людини,  яка 
генетично  ідентична  іншій  живій  або  померлій  людині, 
шляхом перенесення у залишену без ядра жіночу статеву 
клітину ядра соматичної клітини людини» [1].

Запропоноване  закондавцем  визначення  видається 
недосконалим, оскільки ставить чіткі рамки щодо визна-
ння  об’єктом  клонування  та  створення  похідного  клону 
виключно людини, що вбачається з назви самого закону. 
Однак,  аналізуючи міжнародний досвід проведення кло-
нування, можна зазначити, що клонованими можуть бути 
тварини, інші живі істоти, ембріони тощо.

З  урахуванням  вказаного  пропонується  розглядати 
клонування як сукупність біологічних та медичних мето-
дів  (методик),  спрямованих  на  здійснення  безстатевого 
розмноження живих істот. Результатом проведення даких 
методик є створення статево роздільного організму, який 
є  генетично  ідентичним  відносно  живого  чи  померлого 
об’єкта клонування.

Традиційно  клонування  розподіляється  на  репродук-
тивне  та  терапевичне.  Вказаний  розподіл  впливає  і  на 
законодавчу  регламентацію  дозвільних  чи  заборонних 
адміністративно-правових  механізмів  у  досліджуваній 
сфері в різних державах світу.

Загалом як репродуктивне, так і терапевтичне клонування 
є тією процедурою, яка умисно спрямована на штучне відтво-
рення істоти (людини, тварини, іншої живої істоти).

Доволі слушну відмінність репродуктивного від тера-
певтичного клонування  запропоновано у праці Є.Г. Міх-
ньової,  яка,  диференціюючи  їх,  зауважує,  що  основна 
відмінність полягає у встановленні обмеження у 14-ден-
ний  строк  з  приводу  росту  ембріона,  що  притаманне 
терапевтичному  клонуванню.  Терапевтичним  таке  кло-
нування  називають  лише  тому,  що  протягом  перших 
14 днів формуються  ембріональні  клітини,  здатні надалі 
перетворюватися  в  специфічні  тканинні  клітини  окре-
мих органів – серця, нирок, печінки, підшлункової залози 
та ін. – і використовуватися у медицині для терапії бага-
тьох захворювань. Такі клітини майбутніх органів названі 
ембріональними стовбурними клітинами [2, с. 189].

Спеціалізована  література  наповнена  традиційними 
підходами  до  встановлення  критеріїв  розподілу  держав 
залежно від того, яким чином законодавством закріплено 
дозвіл чи заборону щодо здійснення репродуктивного чи 
терапевтичного  клонування.  Водночас  автором  віднай-
дено  цікавий  та  дещо  нетиповий  підхід,  який  не  тільки 
описує  специфічну  природу  функціонування  інституту 
клонування у світовому вимірі, а й відображає певну вза-
ємодію між етикою та юриспруденцією стосовно правової 
та моральної визначеності.

Так, шиїтськими вченими було проведене дослідження 
інституту  клонування,  за  наслідками  якого  їх  думки 
умовно класифікуємо за чотирма критеріями. Назвемо ці 
критерії: 

–  загальний дозвіл на клонування, який пояснюється 
єдністю  етичної  позиції  з  юридичною  щодо  дозвільних 
механізмів клонування з огляду на відсутність конкретних 
документів  та  чітких  доказів щодо  святості  клонування. 
Така  позиція  може  визначитись  як  реальне  існування 
принципу  допустимості.  Наприклад,  аятолла  Систані 
і аятолла Фазель Ланкарані вважали клонування людини 
непроблематичним, якщо обмежується можливість рекон-
струкції  ушкоджень  тканин.  Аятолла  Мусаві  Ардабілі 
вважає,  що  немає  чіткої  причини  для  недоторканності 
клонування  людини. Ця  операція  допустима,  якщо  вона 
обмежена реконструкцією пошкоджень тканин [3, c. 352];

–  обмежений дозвіл на клонування, що підтверджу-
ється дозвільним механізмом органів влади окремих дер-
жав  стосовно  здійснення  клонування  з  посиланням  на 
вказаний вище принцип, але із застереженням щодо того, 
що  масове  застосування  клонування  може  призвести  до 
виникнення  проблем.  Так,  на  думку  професора  Хасана 
Явгері, проблеми з клонуванням в природі не існує, але це 
не є законним для великих масштабів;

–  вторинна святість клонування людини, що розкри-
вається у позиції шиїтських юристів, яка полягає в тому, 
що клонування людини не є проблемою в природі, але екс-
плуатація  його  в  лабораторіях може призвести  до  неми-
нучої корупції, наприклад, втручання в природну систему 
особистості;

–  повна  заборона  клонування  людини,  яка  з  огляду 
на аргументи вчених пояснюється нелегітимністю клону-
вання та чіткою санкційною забороною щодо його прове-
дення [4].

Як  вказувалось  вище,  такий  розподіл  певною  мірою 
окреслює правову визначеність щодо проведення чи забо-
рони на здійснення двох різновидів клонування. На зако-
нодавчому  рівні  в  Україні  та  в  більшості  держав  світу, 
в яких заборонене клонування, під імперативний припис 
підпадає саме репродуктивне клонування.

Із  системного  аналізу  преамбули  та  статті  1  Закону 
України  «Про  заборону  репродуктивного  клонування 
людини»  вбачається, що  в Україні  забороняється  репро-
дуктивне  клонування  людини  з  огляду  на  недостатній 
рівень дослідженості біологічних та соціальних наслідків 
такого клонування. При цьому визначається також, що дія 
Закону не поширюється на клонування інших організмів.

Наявність законодавчого застереження з приводу того, 
що  положення  вказаного  вище  Закону  не  розповсюджу-
ються на інші організми, підтверджує актуальність запро-
понованого раніше авторського визначення клонування.

Також  статтею  1 Додаткового протоколу до Конвен-
ції про захист прав і гідності людини щодо застосування 
досягнень біології та медицини, стосовно заборони кло-
нування людських істот  встановлено, що  забороняється 
будь-яке  втручання  з  метою  створення  людської  істоти, 
генетично  ідентичної  іншій  людській  істоті,  живій  або 
померлій [5].

Якщо  проаналізувати  сформовану  практику  інших 
держав  світу,  за  реальне  видається  стверджувати,  що 
чітка  законодавча  заборона  в  частині  проведення  саме 
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репродуктивного клонування закріплена в спеціалізова-
них законах Китаю, Кореї, Сінгапуру, Федеративної Рес-
публіки Німеччина, Франції тощо.

При цьому  зауважується, що  заборона  стосовно про-
ведення  репродуктивного  клонування  може  виражатись 
абсолютно по-різному (від чіткого закріплення догми про 
те, що клонування є кримінально караним злочином проти 
людського  виду,  як  це  відображено  в  спеціалізованому 
законодавстві Франції, до чітко визначених об’єктів, які не 
можуть піддаватись клонуванню, зокрема, у Федеративній 
Республіці Німеччина  –  ембріон,  в Японії  –  соматичний 
клон ембріона людини або тварини тощо).

Розвинені держави світу навіть чітко вказують поряд 
з людиною також і тварин, які не можуть бути підданими 
клонуванню, що є більш дієвим механізмом порівняно із 
національним імперативом заборони проведення проце-
дури  клонування  виключно  по  відношенню  до  людини 
як живої істоти.

Інший  різновид  клонування,  а  саме  терапевтичне, 
є  дозволеним  в  окремих  державах  світу.  До  них  відне-
сено Велику Британію, Сполучені Штати Америки. Серед 
країн, про які йшлось вище, це, зокрема, Сінгапур, Китай 
та Японія. Також до групи дозвільного механізму у сфері 
здійснення  процедур  терапевтичного  клонування  може 
бути віднесено Бельгію, Італію, Австралію тощо.

Законодавство Сінгапуру містить доволі цікаве поло-
ження з приводу визначення дозвільного механізму тера-
певтичного  клонування,  оскільки  воно поетапно  визна-
чає  три  умови,  які  впливають  на  вирішення  питання 
щодо  правомірності  здійснення  такого  клонування. 
У цьому контексті погоджуємось з аналізом, проведеним 
Є.Г. Галбуром, який описує так звані сінгапурські умови 
правомірності:

–  є  чітка  наукова  оцінка  та  потенціал  медичної 
користі у таких дослідженнях; 

–  немає альтернативних варіантів; 
–  дії  проводяться  у  кожному  ретельно  відібраному 

й конкретному випадку [6, с. 186].
У законодавстві вказаних держав не існує чітко визна-

ченого  припису,  який  би  закріплював,  що  терапевтичне 
клонування дозволене. У цьому контексті держави йдуть 
більш завуальованим шляхом, визначаючи, що клонування 
з дослідницькою або ж науковою метою не є забороненим.

З огляду на викладене не можна оминути увагою і про-
блему цілісності особи. Загалом клонування визначається 
як таке, що стоїть на перетині шляхів із правовим механіз-
мом захисту цілісності особи.

Так, Конституція України як Основний Закон держави 
встановлює, що людина,  її життя  і  здоров’я,  честь  і  гід-
ність, недоторканність і безпека визнаються в Україні най-
вищою соціальною цінністю [7].

Окрім  того,  співвідносною  із  цим  науковим  дослі-
дженням є і стаття 28 Конституції України, яка закріплює, 
що жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана 
медичним, науковим чи іншим дослідам [7].

За  своєю  юридичною  природою  здійснення  клону-
вання  стоїть  на  тонкій  межі  визначення  гідності  особи, 
а також тих аспеків, які можуть свідчити про те, чи було 
здійснене  будь-яке  правомірне  чи  неправомірне  дослід-
ницьке втручання по відношенню до живої істоти.

Іншими словами, будь-яке втручання (навіть з дослід-
ницькою  метою)  може  засвідчувати  прямий  чи  опосе-
редкований  вплив  на  цілісність  особи.  Цілісність  особи 
є багатокомпонентним явищем і залежно від біологічного, 
психологічного,  інтелектуального  розвитку  особистості, 
а  також впливу  зовнішніх чинників може певною мірою 
варіюватись.

Враховуючи  філософські  та  юридичні  критерії,  за 
допомогою  яких  вчені  раніше  намагались  розкрити 
поняття  особи  та  компонентів  її  цілісності,  вважаємо 
за  доречне  запропонувати  таке  визначення:  «Цілісність 

особи – це сукупність елементів та чинників, які у поєд-
нанні створюють передумови для трансцендування живої 
істоти,  а  також  визначають  рівень  правових  гарантій 
і механізми захисту від незаконного впливу чи втручання 
в межі правового статусу особистості».

Безпосередня  дотичність  процедури  клонування  до 
проблем  правової  визначеності  особи  розкривається 
з огляду на врахування тих компонентів, які зазнають сто-
роннього впливу (втручання). Доречно звернути увагу на 
вже сформовані підходи, які містяться в спеціалізованих 
джерелах.

Об’єднавши  їх,  вважаємо,  що  найбільш  влучно 
з  погляду  юриспруденції  та  взаємодії  з  проведенням 
медичних  дослідів  цілісність  особи  розкриватиметься 
крізь призму врахування таких складових елементів:

–  людини як біологічного виду;
–  людини як особистості;
–  досвіду;
–  особливостей психічних процесів;
–  біопсихологічних властивостей [8, с. 170];
–  недоторканності тілесної цілісності людини;
–  недоторканності генетичного матеріалу людини;
–  недоторканності  душевної  цілісності  людини 

[9, с. 164].
Поєднання зазначених чинників та врахування їх при 

визначенні  впливу  на  цілісність  особи  (біологічну,  пси-
хологічну,  інтелектуальну  тощо)  дає  змогу  визначити 
передумови правомірності чи неправомірності будь-яких 
заходів, які застосовуються щодо живих істот та  їх гене-
тичних чи біологічних матеріалів (зокрема, як передумови 
виникнення  конкордантної  та  дискордантної  ксенотран-
сплантації), а також сприяють окресленню правових меж 
визначеності щодо втручання в цілісність померлої істоти 
чи використання фетальних матеріалів.

Інакше  кажучи,  видається  за  можливе  вести  мову 
про те, що в рамках проведення клонування існує тісний 
зв’язок із необхідністю врахування критеріїв недоторкан-
ності особи у їх співрозмірності з медичними чи біологіч-
ними дослідами, які можуть проводитись в межах відпо-
відних втручань. Доречно зауважити, що вказані питання 
наразі  залишаються  за  межами  правової  визначеності 
у чинному законодавстві України, оскільки не існує навіть 
поетапного плану та механізму, який повинен спрямовува-
тись на усунення правової невизначеності.

З  огляду  на  таку  позицію  автор  вважає,  що  цілком 
обґрунтовано  визначити  низку  критеріїв,  які  повинні 
стати  основою  розробки  дієвого  адміністративно-право-
вого  механізму  регулювання  інституту  клонування.  Це 
такі критерії:

–  чітка  законодавча  визначеність  заборонного 
та дозвільного елементів механізму клонування, що вира-
жається потребою у розробці та удосконаленні вже існую-
чих нормативно-правових актів; 

–  визначення на виконавчому та законодавчому рівні 
елементів та об’єктів, які можуть правомірно застосовува-
тись в межах процедури клонування;

–  розробка на рівні органів виконавчої влади страте-
гії щодо розвитку і правомірності проведення (ідеться про 
дослідницькі механізми  клонування)  та  заборони  прове-
дення репродуктивного клонування;

–  передбачення в стратегії чітких поетапних кроків, 
на підставі яких реально було б окреслити правомірність 
здійснення  дослідницьких,  наукових,  медичних  заходів 
у сфері клонування;

–  закріплення  у  вказаній  стратегії  переліку  інсти-
туцій  з  подальшим чітким  законодавчим  визначенням  їх 
функцій та повноважень у сфері контролю у відповідній 
сфері;

–  наявність належного рівня гарантій інституцій, які 
повинні  сприяти  забезпеченню підтримки правомірності 
клонування  та  притягнення  до  відповідальності  у  разі 
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порушення  відповідних  заходів.  Ідеться  не  тільки  про 
органи, уповноважені притягати до кримінальної відпові-
дальності, а й про суб’єкти владних повноважень, що наді-
лені компетенцією щодо встановлення факту порушення 
як такого та притягнення до адміністративної та цивільно-
правової відповідальності.

Висновки. У контексті аналізованої теми видається 
за  необхідне  розроблення  на  державному  рівні  дієвого 
адміністративно-правового механізму правової реаліза-
ції  інституту клонування та  захисту від неправомірних 
втручань в цілісність живої істоти, який наразі відсутній 
в Україні. Такий механізм повинен бути втілений шля-
хом залучення зусиль різних органів влади (від законо-
давчої до виконавчої) як на державному, так і на регіо-
нальному рівні.

Слід зазначити, що автор поділяє думку щодо обґрун-
тованості законодавчої заборони проведення репродуктив-
ного  клонування. Однак  існуючий  сьогодні  нормативно-
правовий  акт,  який  встановлює  імперативний  припис 
стосовно заборони проведення клонування, є недоскона-
лим.  У  цьому  контексті  пропонується  розширити  межі 
легального  визначення  клонування  на  противагу  тому, 
що міститься в Законі України «Про заборону репродук-
тивного  клонування  людини».  Зауважується,  що  визна-
чене законодавцем поняття ставить чіткі рамки в частині 
визнання  єдиним  об’єктом  клонування  людини.  У  зару-
біжних державах доволі часто об’єктом клонування поряд 
із людиною визнається тварина, ембріон, померла  істота 

тощо. Така позиція  вважається  абсолютно  виправданою. 
Це поясняється, зокрема, тим, що об’єктами дослідниць-
кого  або  так  званого  терапевтичного  клонування  досить 
часто виступають  інші живі  істоти  з подальшим можли-
вим  застосуванням  здобутих  практик  на  людях, що  ста-
вить під загрозу право на захист цілісності особи.

Зауважується,  що  цілісність  особи  є  багатокомпо-
нентним явищем  і  становить собою сукупність елемен-
тів та чинників, які у поєднанні створюють передумови 
для  трансцендування живої  істоти,  а  також  визначають 
рівень  правових  гарантій  і  механізми  захисту  від  неза-
конного впливу чи втручання в межі правового статусу 
особистості.

Цілісність особи перебуває у тісній взаємодії із самим 
клонуванням і піддається порушенню у разі втручання чи 
проведення відповідних дослідів із живим організмом. 

З  огляду  на  викладене  вбачається,  що  питання,  які 
полягають  у  дослідженні  клонування,  сьогодні  пере-
бувають  на  стадії  початкового  наукового  дослідження. 
Зарубіжні  вчені  та  практики  пішли  дещо  далі  та  нама-
гаються  вже  унормувати  на  законодавчому  рівні  відно-
сини  клонування.  Запозичення  міжнародного  досвіду, 
який вже напрацьований та певною мірою апробований 
іншими  державами,  створює  реальні  передумови  для 
більш  швидкого  поштовху  в  унормуванні  досліджува-
ного  інституту на  території України. Таке унормування 
може здійснюватися шляхом законодавчих змін та вико-
навчого втілення їх у життя.
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ДО хАРАКТЕРиСТиКи ЕТАПІВ ВиРІШЕННЯ ПОДАТКОВОГО СПОРУ  
В ПОРЯДКУ АДМІНІСТРАТиВНОГО СУДОЧиНСТВА

TO ThE CharaCTErISTICS Of ThE STagES Of ThE Tax dISPuTE SETTLEMENT  
IN ThE adMINISTraTIVE JudICIaL PrOCEdurE

Бондаренко О.М.,
кандидат юридичних наук, здобувач

Науково-дослідного інституту публічного права

У статті на основі аналізу норм чинного законодавства України констатовано, що сьогодні в Україні функціонує багатоетапний меха-
нізм вирішення податкових спорів, який дозволяє особам домагатися їх справедливого розв’язання на різних рівнях із використанням 
різних форм і способів. Виокремлено такі етапи вирішення податкового спору у порядку адміністративного судочинства: 1) звернення 
до суду та вирішення питання про відкриття провадження у адміністративній справі; 2) здійснення підготовчого провадження по справі;  
3) розгляд справи по суті; 4) ухвалення і проголошення рішення по справі. Визначено, що на першому етапі вирішення податкового спору 
у судовому порядку, по-перше, закладаються фактичні підстави розгляду даного спору у суді (факт звернення суб’єкта до суду); по-друге, 
відбувається перевірка суддею наявності усіх необхідних для відкриття провадження за позовною заявою юридичних підстав та умов 
і відсутності обставин, які перешкоджають вчиненню даної процесуальної дії; по-третє, визначається, за якими правилами розглядати-
меться позов (загального чи спрощеного провадження); по-четверте, вирішується питання про необхідність залучення до справи третіх 
осіб. Наголошено, що апеляційне та касаційне оскарження є самостійними факультативними етапами вирішення податкового спору. 
Якщо перше, тобто апеляційне, оскарження передбачене для будь-яких видів адміністративних справ, зокрема тих, в основі яких лежать 
податкові спори, то касаційне оскарження має певні обмеження. Зроблено висновок, що сьогодні в Україні функціонує багатоетапний 
механізм вирішення податкових спорів, який дозволяє особам домагатися їх справедливого розв’язання на різних рівнях із використан-
ням різних форм і способів. Аналіз чинного законодавства свідчить про те, що найбільш якісного законодавчого врегулювання сьогодні 
набули етапи судового розв’язання податкових спорів, у той час як їх вирішення у позасудовому порядку має низку прогалин і недоліків 
на законодавчому підґрунті.

Ключові слова: податковий спір, адміністративне судочинство, суд, вирішення податкового спору, законодавство.

In the article, based on the analysis of the norms of the current legislation of Ukraine, it was stated that today in Ukraine there is a multi-stage 
mechanism for resolving tax disputes that allows individuals to seek a fair solution at different levels using different forms and methods. The 
following stages of the resolution of a tax dispute in the procedure of administrative legal proceedings are described and described: 1) application 
to the court and the decision on the opening of proceedings in an administrative case; 2) implementation of preparatory proceedings in a case; 
3) consideration of the merits; 4) adoption and proclamation of a decision in a case. It is determined that at the first stage of the settlement of 
the tax dispute in court: first, the factual grounds for consideration of the dispute in court are laid (the fact of the subject’s appeal to the court); 
second, there is a review by the judge of the existence of all the legal grounds and conditions necessary for the opening of the proceedings on 
the statement of claim and, accordingly, the absence of circumstances which, by law, impede the commission of this procedural action; third, 
it is determined by what rules the claim will be considered: general or summary proceedings; fourth, resolves the need to involve third parties 
in the case. It is emphasized that the appeal and cassation appeal are independent optional stages of the tax dispute settlement. However, if 
the first, that is, the appeal, is provided for any type of administrative cases, in particular those, which are the basis of tax disputes, then the 
cassation appeal has certain limitations. It is concluded that today there is a multi-stage tax dispute settlement mechanism in Ukraine, which 
allows individuals to seek fair resolution at different levels using different forms and methods. An analysis of the current legislation shows that the 
most effective legislative settlement to date has been achieved through the stages of judicial resolution of tax disputes, while resolving them out 
of court has a number of gaps and shortcomings in the legislative basis.

Key words: tax disputes, administrative proceedings, court, tax dispute settlement, legislation.

Постановка проблеми.  Сьогодні  законодавство,  яке 
визначає  правові  засади  вирішення  податкових  спорів, 
є  недосконалим.  Це  зумовлює  актуальність  проведення 
змістовних  та  ґрунтовних  досліджень  у  цій  сфері.  Від-
значимо,  що  традиційно  податкові  спори  вирішуються 
у  адміністративному  та  судовому  порядку,  кожен  з  яких 
має свої переваги над іншим. Однак важливим моментом 
є  дотримання  відповідного порядку. Порядок  вирішення 
податкових спорів має декілька етапів, кожен із яких має 
своє призначення і характеризується певними особливос-
тями.  Етап  вирішення  податкового  спору  слід  розуміти 
як логічно завершену стадію процесу чи процедури вирі-
шення  податкового  спору,  що  складається  із  сукупності 
взаємопов’язаних  і  послідовних  дій  та  рішень,  спрямо-
ваних на вирішення однорідних завдань та забезпечення 
належного  підґрунтя  для  переходу  до  наступного  етапу. 
На жаль, рамки даного наукового дослідження не дають 
нам  змоги  висвітлити  порядок  вирішення  податкового 
спору  у  адміністративному  та  судовому  порядку,  а  тому 
більш детальна увага буде приділена саме другій формі. 
На  відміну  від  адміністративної  процедури  вирішення 
податкового пору, яка має досить поверхневу законодавчу 
регламентацію,  етапи  розв’язання  такого  спору  у  судо-
вому порядку характеризується досить чіткою та змістов-
ною регламентацією.

Стан дослідження. Окремі процедурні аспекти вирі-
шення  податкових  спорів  у  судовому  порядку  у  своїх 
наукових дослідженнях розглядали такі вчені: В.Л. Сам-
сін,  М.П.  Кучерявенко,  П.О.  Селезень,  О.І.  Степашко, 
Г.М. Стріяшко, Т.О. Мацелик, О.В. Литвин, В.В. Тильчик, 
В.Т. Білоус, Д.М. Цвіра, М.В. Джафарова, О.О. Дмитрик, 
О.Ю. Щербакова та інші. Однак, попри чималу кількість 
наукових розробок, в юридичній літературі відсутнє комп-
лексне  дослідження,  присвячене  характеристиці  етапів 
вирішення  податкового  спору  у  порядку  адміністратив-
ного судочинства.

Саме тому метою статті є  визначення  етапів  вирі-
шення  податкового  спору  у  порядку  адміністративного 
судочинства.

Виклад основного матеріалу.  Єдиним  нормативно-
правовим актом, що визначає правові засади етапів і ста-
дій вирішення податкового пору у суді,  є Кодекс адміні-
стративного судочинства. Процес розв’язання податкового 
спору у судовому порядку включає певні етапи.

Першим  етапом  є  звернення  до  суду  та  вирішення 
питання  про  відкриття  провадження  у  адміністратив-
ній  справі.  Вирішення  податкових  спорів  відбувається 
у порядку позовного провадження, тому його першим ета-
пом  є  звернення  платника  податків  до  суду  із  позовною 
заявою.  У  позовній  заяві  позивач  викладає  свої  вимоги 



214

№ 6 2019
♦

щодо предмета спору та їх обґрунтування. На відміну від 
платника податків контролюючі органи можуть ініціювати 
судове вирішення справи у досить обмеженому колі випад-
ків, прямо передбачених законодавством. Для контролю-
ючих органів дані випадки передбачені у статті 283 КАС 
України. При цьому слід відмітити, що ті питання, з яких 
контролюючі органи можуть звертатися до суду, не мають 
спірного характеру. Контролюючі органи звертаються до 
суду за отриманням дозволу на вчинення певних дій від-
носно платника податків, а не за вирішенням юридичного 
конфлікту.

Слід  наголосити,  що  суд  не  може  відмовити  у  при-
йнятті  позовної  заяви.  Щоб  розпочалося  провадження 
у справі, заява має відповідати ряду встановлених законом 
вимог щодо  її  оформлення  та  порядку  подання  (строки, 
підсудність,  наявність  у  особи  відповідного  обсягу 
правосуб’єктності). Так, згідно з чинним законодавством 
позовна заява подається в письмовій формі позивачем або 
особою,  якій  законом  надане  право  звертатися  до  суду 
в  інтересах  інших осіб. Вона  також може бути  складена 
шляхом заповнення бланка позову, наданого судом. Після 
надходження позовної заяви судді він перевіряє її на пред-
мет  наявності  обставин,  які  відповідно  до КАС України 
є  підставами  для  відмови  у  відкритті  провадження  по 
справі,  залишення  заяви  без  руху,  її  повернення.  Суддя 
повертає позовну заяву і додані до неї документи без роз-
гляду не пізніше п’яти днів з дня її надходження або з дня 
закінчення строку на усунення недоліків. Про повернення 
позовної заяви суд постановляє ухвалу. Копія ухвали про 
залишення  позовної  заяви  без  руху  або  про  повернення 
позовної  заяви  надсилається  особі,  яка  подала  позовну 
заяву, не пізніше наступного дня після  її постановлення. 
Копія позовної заяви залишається в суді. Ухвалу про повер-
нення  позовної  заяви  може  бути  оскаржено.  При  цьому 
у разі скасування ухвали про повернення позовної заяви 
за  результатами  її  перегляду  та  направлення  справи  для 
продовження розгляду суд не має права повторно повер-
тати позовну заяву. Необхідно наголосити, що повернення 
позовної заяви не позбавляє права повторного звернення 
до адміністративного суду в порядку, встановленому зако-
ном. У разі повернення позовної заяви з підстави, визначе-
ної пунктом 5 частини четвертої цієї статті, судовий збір, 
сплачений за подання позову, не повертається [1].

У разі наявності підстав для відмови у відкритті про-
вадження  в  адміністративній  справі  суддя  постановляє 
ухвалу  не  пізніше  п’яти  днів  з  дня  надходження  позо-
вної  заяви. Копія  ухвали про  відмову у  відкритті  прова-
дження в адміністративній справі надсилається особі, яка 
подала позовну заяву, разом із позовною заявою та усіма 
доданими до неї матеріалами не пізніше наступного дня 
після її постановлення. Копія позовної заяви залишається 
в  суді. Дану  ухвалу  також може  бути  оскаржено. У  разі 
скасування ухвали про відмову у відкритті провадження 
в адміністративній справі позовна заява вважається пода-
ною в день первісного звернення до суду. Повторне звер-
нення тієї самої особи до адміністративного суду з адміні-
стративним позовом з тих самих предмета і підстав та до 
того самого відповідача, щодо якого постановлено ухвалу 
про  відмову  у  відкритті  провадження,  не  допускається. 
У разі відмови у відкритті провадження в адміністратив-
ній справі у зв’язку із тим, що позов не можна розглядати 
за правилами адміністративного судочинства, суд повинен 
роз’яснити заявнику, до юрисдикції якого суду віднесено 
розгляд такої справи [1].

Отже, на першому етапі вирішення податкового спору 
у судовому порядку відбувається таке:

−  по-перше,  закладаються  фактичні  підстави  роз-
гляду  даного  спору  у  суді  (факт  звернення  суб’єкта  до 
суду);

−  по-друге, відбувається перевірка суддею наявності 
усіх необхідних для відкриття провадження за позовною 

заявою юридичних підстав та умов і відсутності обставин, 
які  перешкоджають  вчиненню  даної  процесуальної  дії. 
У процесуальному законі закріплений вичерпний перелік 
таких обставин. Якщо жодна із них не була зафіксована, 
суддя зобов’язаний відкрити провадження по справі;

−  по-третє,  визначається,  за  якими  правилами  роз-
глядатиметься  позов  (загального  чи  спрощеного  прова-
дження). Спрощене позовне провадження призначене для 
розгляду справ незначної складності та інших справ, для 
яких  пріоритетним  є  швидке  вирішення.  Загальне  позо-
вне провадження призначене для розгляду справ, які через 
складність  або  інші  обставини  недоцільно  розглядати 
у спрощеному позовному провадженні;

−  по-четверте, вирішується питання про необхідність 
залучення до справи третіх осіб. Якщо судом встановлена 
необхідність залучення таких осіб до процесу, то позивач 
не пізніше двох днів з дня вручення копії ухвали про від-
криття  провадження  у  справі  повинен  направити  таким 
третім особам копії позовної заяви з додатками, а докази 
такого направлення надати суду до початку підготовчого 
засідання  або  до  початку  розгляду  справи  по  суті,  якщо 
справа розглядається за правилами спрощеного позовного 
провадження [2].

Постановленням  ухвали  про  відкриття  провадження 
у  справі  завершується  перший  етап  вирішення  податко-
вого  пору  у  судовому  порядку.  Про  прийняття  позовної 
заяви до розгляду та відкриття провадження у справі суд 
постановляє  ухвалу,  в  якій  зазначаються  такі  відомості: 
найменування  адміністративного  суду,  прізвище  та  іні-
ціали  судді,  який  відкрив  провадження  в  адміністратив-
ній  справі,  номер  справи;  найменування  (для  юридич-
них осіб) або  ім’я  (прізвище,  ім’я та по батькові за його 
наявності для фізичних осіб) сторін, їх місцезнаходження 
(для юридичних осіб) або місце проживання  (для фізич-
них  осіб);  предмет  та  підстави  позову;  за  якими  прави-
лами позовного провадження (загального чи спрощеного) 
буде  розглядатися  справа;  дата,  час  і  місце  підготовчого 
засідання,  якщо  справа  буде  розглядатися  за  правилами 
загального позовного провадження; дата, час і місце про-
ведення судового  засідання для розгляду справи по суті, 
якщо справа буде розглядатися за правилами спрощеного 
позовного  провадження  (з  повідомленням  (викликом) 
сторін);  результат  вирішення  заяв  і  клопотань  позивача, 
що  надійшли  разом  із  позовною  заявою,  якщо  їх  вирі-
шення не потребує виклику (повідомлення) сторін; строк 
для  подання  відповідачем  відзиву  на  позов;  строки  для 
подання відповіді на відзив та заперечення, якщо справа 
буде  розглядатися  за  правилами  спрощеного  позовного 
провадження;  строк  подання  пояснень  третіми  особами, 
яких було залучено при відкритті провадження у справі; 
вебадреса  сторінки  на  офіційному  вебпорталі  судової 
влади  України  в  мережі  «Інтернет»,  за  якою  учасники 
справи можуть отримати  інформацію по  справі, що роз-
глядається; повідомлення про наявні в суді матеріали, які 
підлягають  врученню  суб’єкту  владних  повноважень  як 
стороні,  та  про можливість  їх  отримання  лише  безпосе-
редньо у суді (у разі розгляду справи за місцезнаходжен-
ням суб’єкта владних повноважень) [1].

Другий етап вирішення податкового спору у порядку 
адміністративного  судочинства  пов’язаний  із  здійснен-
ням підготовчого провадження по справі. При цьому слід 
наголосити, що даний етап реалізуються тільки під час 
розгляду справи за правилами загального провадження. 
Отже, він не властивий спрощеному порядку. Підготовку 
справи до судового розгляду здійснює суддя адміністра-
тивного суду, який відкрив провадження в адміністратив-
ній  справі.  Підготовче  провадження  має  такі  завдання: 
остаточне визначення предмета спору та характеру спір-
них правовідносин, позовних вимог та складу учасників 
судового  процесу;  з’ясування  заперечень  проти  позо-
вних вимог; визначення обставин справи, які підлягають  
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встановленню,  та  зібрання  відповідних  доказів;  вирі-
шення  відводів;  визначення  порядку  розгляду  справи; 
вчинення інших дій з метою забезпечення правильного, 
своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті. 
Підготовче  провадження  починається  відкриттям  про-
вадження  у  справі  і  закінчується  закриттям  підготов-
чого  засідання.  Проводиться  підготовче  провадження 
протягом шістдесяти днів  з  дня  відкриття провадження 
у справі. У виняткових випадках з метою належної під-
готовки справи для розгляду по суті цей строк може бути 
продовжений на тридцять днів за клопотанням однієї  із 
сторін або з ініціативи суду [1].

Значення  підготовчого  етапу  важко  переоцінити, 
адже,  як  справедливо  зазначає  Х.  Кіт,  саме  підготовче 
провадження є тим фундаментом, на якому розвивається 
подальше провадження у справі. Таке провадження багато 
в  чому  зумовлює  результат  судового  розгляду.  Ефектив-
ність діяльності  суду з розгляду  і  вирішення адміністра-
тивних  справ  і  можливість  максимального  виконання 
завдань  правосуддя  значною  мірою  залежить  від  якості 
розпорядчих дій, які здійснюються саме на стадії підготов-
чого  провадження. Підготовче  провадження  є  важливою 
та  самостійною  стадією  адміністративного  процесу,  яка 
має  самостійну  мету  та  завдання,  характеризується  пев-
ним колом учасників процесу та процесуальними діями, 
які вчиняються учасниками адміністративного процесу на 
цій стадії [3]. Отже, важливість підготовчого провадження 
як  етапу  вирішення  податкового  спору  полягає  у  тому, 
що  на  ньому  відбуваються  такі  дії:  остаточно  визнача-
ється  фактологічне  підґрунтя  справи  та  її  суб’єктний 
склад;  з’ясовуються,  уточняються  позиції  сторін,  третіх 
осіб щодо  предмета  спору  та  аргументів  і  доводів  один 
одного з цього приводу; визначається доказовий базис по 
справі; вирішуються питання про вжиття заходів, необхід-
них  для  отримання,  забезпечення  доказів;  вирішуються 
подані учасниками справи заяви із процесуальних питань; 
з’ясовується можливість вирішення спірної ситуації шля-
хом  її урегулювання за участі  судді. Попри те, що закон 
містить перелік питань, які суд вирішує на етапі підготов-
чого провадження, даний перелік не є вичерпним, тобто, 
окрім тих дій, що у ньому закріплені, суд має право вчи-
няти й інші, якщо вважає, що це є необхідним для забез-
печення  об’єктивного,  неупередженого,  справедливого 
вирішення справи.

Завершується  етап  підготовчого  провадження  поста-
новленням ухвали про:

−  залишення позовної заяви без розгляду;
−  закриття провадження у справі;
−  закриття підготовчого провадження та призначення 

справи  до  судового  розгляду  по  суті.  Також  за  результа-
тами підготовчого провадження суд ухвалює рішення у разі 
визнання  позову  відповідачем.  Ухвалення  в  підготовчому 
засіданні судового рішення у разі відмови від позову, визна-
ння  позову,  примирення  сторін  проводиться  в  порядку, 
встановленому статтями 189, 190 цього Кодексу [1].

Якщо за результатами підготовчого провадження між 
сторонами не було досягнуто примирення чи встановлено 
наявність  інших  підстав  для  залишення  позовної  заяви 
без  розгляду,  закриття  провадження  у  справі,  вирішення 
податково спору переходить на наступний етап – розгляд 
справи  по  суті.  На  цьому  етапі  відбувається  вирішення 
спору  на  підставі  зібраних  у  підготовчому  провадженні 
матеріалів, а також розподіл судових витрат. У призначе-
ний для розгляду справи час головуючий суддя відкриває 
судове  засідання  та  оголошує,  яка  справа  розглядається. 
Секретар судового засідання доповідає суду, хто з викли-
каних у справі осіб з’явився в судове засідання, хто з учас-
ників  справи бере участь у  судовому  засіданні  в  режимі 
відеоконференції,  чи повідомлено  тих  учасників  справи, 
хто не  з’явився, про дату, час  і місце судового засідання 
в  порядку,  визначеному  цим  Кодексом.  З  оголошенням 

головуючим суддею судового засідання відкритим розпо-
чинається розгляд справи по суті [1].

Основними  підетапами  означеного  етапу  вирішення 
податкового спору є такі: 1) з’ясування обставин справи, 
в ході якого суд (суддя) заслуховує зміст та підстави вимог 
і заперечень щодо предмета позову; 2) дослідження дока-
зів; 3) судові дебати, під час яких учасники справи висту-
пають  із  заключною  судовою промовою,  в  якій  з метою 
переконання суду у правоті і справедливості своєї позиції 
вони  висловлюють  свої міркування  з  приводу  дослідже-
них  обставин  справи,  оцінюють  їх  доведеність  чи  недо-
веденість за результатами судового розгляду; 4) ухвалення 
і  проголошення  рішення  по  справі,  яке  здійснюється 
судом після судових дебатів із суворим дотриманням зако-
нодавчих вимог щодо форми та змісту судового рішення 
у нарадчій кімнаті та із дотриманням принципу таємниці 
нарадчої кімнати.

Завершується  судове  вирішення  податкового  спору 
проголошенням  судового  рішення  після  виходу  суду 
з нарадчої кімнати. Законної сили рішення набуває після 
спливу  строків  для  подання  апеляційної  скарги,  якщо 
жоден із учасників справи, які мають право на оскарження 
даного рішення, не подав зазначеної скарги. Коли зазна-
чену  скаргу  все  ж  таки  буде  подано  одним  чи  кількома 
учасниками  справи,  рішення  суду  набуде  законної  сили 
тільки у тому випадку, якщо апеляційну скаргу буде повер-
нено, а також якщо скаржнику буде відмовлено у відкритті 
апеляційного  провадження.  Це  можливо  також,  якщо  за 
результатами  апеляційного  перегляду  рішення  суду  пер-
шої інстанції не буде скасовано. Однак водночас слід від-
мітити те, що суд касаційної інстанції за заявою учасника 
справи або за своєю ініціативою може зупинити виконання 
оскаржуваного судового рішення або  зупинити його дію 
(якщо рішення не передбачає примусового виконання) до 
закінчення  його  перегляду  в  касаційному  порядку.  Про 
зупинення виконання або зупинення дії судового рішення 
постановляється ухвала [1]. Даний момент є дуже важли-
вим  у  контексті  вирішення  податкових  спорів,  оскільки 
дає змогу платнику податків, якщо суд першої та апеляцій-
ної інстанції прийняв рішення не на його користь, не вико-
нувати  грошові  зобов’язання,  покладені  на  нього  згідно 
з повідомленням-рішенням, що оскаржується, до моменту 
завершення розгляду справи у касаційній інстанції.

Зауважимо,  що  апеляційне  та  касаційне  оскарження 
є  самостійними  й  факультативними  етапами  вирішення 
податкового спору. Якщо перше, тобто апеляційне, оскар-
ження передбачене для будь-яких видів адміністративних 
справ, зокрема тих, в основі яких лежать податкові спори, 
то касаційне оскарження має певні обмеження. Так, згідно 
з  КАС  України  не  підлягають  касаційному  оскарженню 
рішення,  ухвали  суду  першої  інстанції  та  постанови, 
ухвали  суду  апеляційної  інстанції  у  справах,  рішення 
у яких підлягають перегляду в апеляційному порядку Вер-
ховним Судом,  а  також  судові  рішення  у  справах незна-
чної складності, крім випадків, якщо: а) касаційна скарга 
стосується  питання  права,  яке  має  фундаментальне  зна-
чення для формування єдиної правозастосовної практики; 
б) особа, яка подає касаційну скаргу, відповідно до цього 
Кодексу  позбавлена  можливості  спростувати  обставини, 
встановлені оскарженим судовим рішенням, при розгляді 
іншої  справи;  в)  справа  становить  значний  суспільний 
інтерес або має виняткове значення для учасника справи, 
який подає касаційну скаргу; г) суд першої інстанції від-
ніс справу до категорії справ незначної складності помил-
ково  [1].  Також  законом  передбачена  можливість  пере-
дання  справи на  етапі  касаційного  перегляду на  розгляд 
палати, об’єднаної палати або Великої Палати Верховного 
Суду на підставах, закріплених у КАС України.

Вирішуючи  податковий  спір  на  стадії  апеляційного 
та  (або)  касаційного  провадження,  суд  не  виходить  за 
межі тих вимог і доводів, що зазначаються у апеляційній 
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чи  касаційній  скарзі.  Водночас  апеляційний  та  касацій-
ний суди не обмежені доводами та вимогами апеляційної 
і  касаційної  скарги,  якщо  під  час  розгляду  справи  буде 
встановлене порушення норм процесуального права,  яке 
є  обов’язковою  підставою  для  скасування  рішення,  або 
неправильне застосування норм матеріального права [1].

Висновок. Отже, в ході наукового дослідження нами 
були визначені чотири основних етапи вирішення подат-
кового  спору  у  порядку  адміністративного  судочинства: 
1) звернення до суду та вирішення питання про відкриття 
провадження  у  адміністративній  справі;  2)  другий  етап 
пов’язаний  зі  здійсненням  підготовчого  провадження  по 

справі; 3) розгляд справи по суті; 4) ухвалення і проголо-
шення рішення по справі.

Підсумовуючи викладене, можемо дійти висновку, що 
сьогодні  в  Україні  функціонує  багатоетапний  механізм 
вирішення податкових спорів, який дозволяє особам дома-
гатися справедливого розв’язання таких спорів на різних 
рівнях  із  використанням  різних форм  і  способів. Аналіз 
чинного законодавства свідчить про те, що найбільш якіс-
ного законодавчого врегулювання набули етапи судового 
розв’язання податкових спорів, водночас як їх вирішення 
у позасудовому порядку має низку прогалин і недоліків на 
законодавчому підґрунті.
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фОРМи ТА МЕТОДи ЗДІЙСНЕННЯ ПРЕВЕНТиВНОЇ ДІЯЛьНОСТІ  
НАЦІОНАЛьНОЮ ПОЛІЦІЄЮ УКРАЇНи

fOrMS aNd METhOdS Of IMPLEMENTaTION Of PrEVENTIVE aCTIVITIES  
By ThE NaTIONaL POLICE Of uKraINE

Булатін Д.О.,
здобувач кафедри правоохоронної діяльності та поліціїстики

Харківського національного університету внутрішніх справ

У статті досліджено форми та методи здійснення превентивної діяльності Національною поліцією України. До форм превентивної 
діяльності, здійснюваної Національною поліцією України, віднесено такі: видання актів управління; укладення адміністративно-правових 
договорів; вчинення юридично значущих дій; здійснення організаційних заходів; виконання матеріально-технічних операцій. Визначено, 
що однією з найпоширеніших форм превентивної діяльності, здійснюваної Національною поліцією України, є індивідуальні правові акти 
управління виконавчо-розпорядчого, ненормативного характеру. За допомогою них вирішуються індивідуально-конкретні справи у сфері 
превенції правопорушень через застосування норм адміністративного права. З’ясовано, що під методами превентивної діяльності Наці-
ональної поліції України зазвичай розуміють способи або засоби досягнення поставлених перед її підрозділами завдань. Через ціле-
спрямований вплив поліцейського на відповідний об’єкт управління реалізується управлінська функція й виконуються поставлені перед 
Національною поліцією України завдання. До основних методів здійснення превентивної діяльності Національною поліцією України від-
несено переконання і примус. Метод примусу при здійсненні превентивної діяльності Національною поліцією України може включати 
психологічний або фізичний вплив поліції на певних осіб з метою змусити їх виконувати приписи правових норм. Зроблено висновок, що 
форми превентивної діяльності Національної поліції України – це правове вираження конкретних однорідних дій, що здійснюються полі-
цейськими в межах їх компетенції з метою виконання поставлених перед ними завдань і функцій. Методи здійснення превентивної діяль-
ності Національною поліцією України – це різноманітні способи, засоби, прийоми безпосереднього впливу Національної поліції України 
і безпосередньо поліцейських на об’єкти управління з метою виконання поставлених перед поліцією завдань та функцій. Дослідженню 
окремих конкретних форм та методів превентивної діяльності Національної поліції України будуть присвячені наступні наші дослідження.

Ключові слова: превенція, превентивна діяльність, поліція, форми управління, методи управління, Національна поліція України.

The article explores the forms and methods of preventive action by the National Police of Ukraine. The forms of preventive activity carried out 
by the National Police of Ukraine include: publication of management acts; conclusion of administrative and legal contracts; committing significant 
legal actions; implementation of organizational measures; performance of logistical operations. It is determined that one of the most widespread 
forms of preventive activity carried out by the National Police of Ukraine is the individual legal acts of management of executive-administrative, 
non-normative character. They help to solve individual-specific cases in the field of prevention of offenses through the application of administrative 
law. It is found that the methods of preventive action of the National Police of Ukraine usually understand the ways or means of achieving the 
tasks set before its units. Due to the deliberate influence of the police officer on the respective management object, the management function is 
realized and the tasks set before the National Police of Ukraine are achieved. The main methods of preventive action by the National Police of 
Ukraine include beliefs and coercion. The method of coercion in carrying out preventive activities by the National Police of Ukraine may include 
the psychological or physical influence of the police on certain persons in order to compel them to comply with the rules of law. It is concluded 
that forms of preventive activity of the National Police of Ukraine is a legal expression of specific homogeneous actions carried out by police 
officers within their competence in order to fulfill their tasks and functions. Methods of carrying out preventive activities by the National Police of 
Ukraine are various ways, means, techniques of direct influence of the National Police of Ukraine and, directly, police officers on the objects of 
management in order to fulfill the tasks and functions set before the police. The following specific investigations will be devoted to the investigation 
of specific concrete forms and methods of preventive activity of the National Police of Ukraine.

Key words: prevention, preventive activity, police, forms of management, management methods, National Police of Ukraine.

Актуальність теми. Одним  із пріоритетних напря-
мів діяльності Національної поліції України є здійснення 
нею  превентивних  дій.  Так,  в  діяльності  Національ-
ної  поліції  України  акцентується  увага  на  відкритості 
і прозорості дій поліції, комунікації із засобами масової 
інформації. Важливе значення має матеріально-технічне 
забезпечення  підрозділів,  співпраця  з  органами  місце-
вого  самоврядування,  захист  прав  поліцейських,  про-
філактична робота  з  дітьми  і  родинами, що опинилися 
в складних життєвих обставинах (захист їх прав, життя 
і здоров’я, запобігання домашньому насильству, розшук 
безвісно  зниклих  тощо),  протидія  наркозлочинності 
та впровадження спільних превентивних проєктів з гро-
мадськістю.  Ці  пріоритетні  та,  безумовно,  актуальні 
напрями  реалізуються  через  використання  відповідних 
форм  та  методів  здійснення  превентивної  діяльності 
Національною поліцією України. Такі форми та методи 
є малодослідженими.

Необхідність  з’ясування  форм  та  методів  здійснення 
превентивної діяльності Національною поліцією України 
пов’язана з проведенням належної нормотворчої й право-
виховної роботи задля створення відповідних умов в дер-
жаві,  забезпечення  достатнього  рівня  нормативно-пра-
вового  регулювання  суспільних  відносин.  Це  визначає 
актуальність даної статті.

Стан дослідження.  Різні  аспекти  соціального 
захисту  населення  висвітлювалися  в  роботах  багатьох 
вчених.  Зокрема,  дана  тема  була  висвітлена  у  працях 
учених-адміністративістів,  таких  як  О.М.  Бандурка, 
С.М. Гусаров, О.С. Доценко, В.В. Конопльов, О.В. Кузь-
менко, Є.В. Курінний, О.В. Негодченко, А.В. Панчишин, 
К.М.  Рудой, Ю.В. Сіроштан. Метою цієї  роботи  є  вира-
ження власного бачення щодо форм та методів здійснення 
превентивної діяльності Національною поліцією України.

З  огляду на  це  новизна  статті  полягає  в  авторському 
погляді  на  проблему  з’ясування  форм  та  методів  здій-
снення  превентивної  діяльності  Національною  поліцією 
України задля подальшого їх використання в практичній 
діяльності Національної  поліції України. Також новизну 
ми  вбачаємо  у  недостатній  розробленості  теоретичних 
положень щодо форм та методів здійснення превентивної 
діяльності Національною поліцією України, що зумовлює 
важливість глибокого і всебічного наукового дослідження 
широкого кола питань, пов’язаних організаційними засо-
бами  забезпечення  здійснення  превентивної  діяльності 
Національною поліцією України.

Виклад основного матеріалу. Адміністративно-пра-
вові  засади  здійснення  превентивної  діяльності  Націо-
нальною поліцією України [1] включають форми і методи 
такої  діяльності  (державно-управлінські  елементи). 
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Форми  характеризують  зовнішній  прояв  конкретних 
організаційно-управлінських  дій,  спрямованих  на  безпо-
середню  реалізацію  превентивної  функції  Національної 
поліції України [2]. Також адміністративно-правові засади 
діяльності  Національної  поліції  України  характеризу-
ються  сукупністю  адміністративно-правових  норм,  які 
визначають форми та методи нормотворчої і розпорядчої 
діяльності Національної поліції України [3].

Форма  –  термін  латинського  походження,  що  озна-
чає  зовнішній  вигляд,  обриси предмету. Державна  влада 
втілюється  у  конкретних  діях  підрозділів  Національної 
поліції України, що відображають зміст та спрямованість 
превентивної  діяльності.  Тобто  державна  влада  реально 
проявляється в конкретних превентивних діях Національ-
ної поліції України, які виражають зміст і характер впливу 
на  різні  ситуації.  Їх  зовнішнім  відображенням  є  певна 
форма управлінської діяльності або форма реалізації вико-
навчої влади [3].

Форми  превентивної  діяльності Національної  поліції 
України  –  це  правове  вираження  конкретних  однорід-
них дій, що здійснюються поліцейськими в межах їхньої 
компетенції з метою виконання поставлених перед ними 
завдань  і функцій. Такими формами превентивної діяль-
ності  Національної  поліції  України  є  зовнішні  прояви 
функціонального змісту управлінської діяльності.

Національна поліція України, застосовуючи відповідні 
форми превентивної діяльності, виконує поставлені перед 
нею  завдання  та  функції  і  фактично  реалізує  свої  вико-
навчо-розпорядчі  повноваження.  Багатоманітність  форм 
превентивної  діяльності,  здійснюваної  Національною 
поліцією України, зумовлюється тим, що вони мають різні 
варіанти зовнішнього відображення.

Виділяють форми реалізації превентивної діяльності 
у  відносинах  з  іншими  суб’єктами  та  форми  внутріш-
ньоорганізаційної  роботи  (ведення  діловодства,  розпо-
діл обов’язків з превенції правопорушень між підрозді-
лами НПУ).

Форми  превентивної  діяльності,  здійснюваної  Наці-
ональною  поліцією  України,  поділяються  на  правові 
та організаційні за характером наслідків, які вони викли-
кають. Правові форми превентивної діяльності, здійсню-
ваної Національною поліцією України, викликають чітко 
виражені юридичні  наслідки. Ці форми пов’язані  з  ком-
петенцією,  з  реалізацією  владних  повноважень  поліцей-
ськими щодо здійснення покладених на них превентивних 
функцій.  Правові  форми  превентивної  діяльності,  здій-
снюваної Національною поліцією України, передбачають 
регламентовану  процедуру  здійснення  й  спрямовані  на 
досягнення юридичного результату.

Організаційні форми превентивної діяльності, здійсню-
ваної  Національною  поліцією  України,  не  мають  визна-
ченого  спеціального  юридичного  вираження,  вони  не 
пов’язані з виданням актів управління чи вчиненням юри-
дично значущих дій і не мають значення юридичних фак-
тів, що породжують, змінюють чи припиняють адміністра-
тивно-правові відносини, тобто не викликають юридичних 
наслідків.  Це,  наприклад,  проведення  семінарів,  підви-
щення кваліфікації, організація зв’язку чи охорони [4].

Залежно від їхнього призначення форми превентивної 
діяльності, здійснюваної Національною поліцією України, 
можна класифікувати так:

–  видання актів управління;
–  укладення адміністративно-правових договорів;
–  вчинення юридично значущих дій;
–  здійснення організаційних заходів;
–  виконання матеріально-технічних операцій.
Видання Національною поліцією України актів управ-

ління є однією з форм превентивної діяльності. Правовий 
акт  управління  –  це  підзаконне,  односторонньо-владне, 
офіційне  рішення  (волевиявлення)  суб’єкта  виконавчої 
влади  з  питань  управлінського  характеру,  прийняте  ним 

у межах його компетенції в передбачених законом формах 
та порядку, яке тягне за собою юридичні наслідки.

Правові акти управління як форми превентивної діяль-
ності, здійснюваної Національною поліцією України, кла-
сифікуються за низкою критеріїв. За дією в часі вони бува-
ють  безстроковими,  визначеного  строку,  тимчасовими 
та  разової  дії.  За  сферою  застосування  виділяють  вну-
трішньоорганізаційні  (спрямовані  на  підлеглих)  та  акти 
зовнішньої дії (впливають на громадян, громадські органі-
зації, державні підприємства й установи). Що стосується 
змісту, то правові акти управління як форми превентивної 
діяльності, здійснюваної Національною поліцією України, 
поділяють на регулятивні, юрисдикційні та компетенційні 
(визначають  компетенцію).  За  формою  вираження  виді-
ляють  письмові,  усні  (застосовуються  безпосередньо) 
та конклюдентні акти (виражені знаками чи сигналами).

Правові  акти  управління  як  форми  превентивної 
діяльності,  здійснюваної Національною  поліцією Укра-
їни,  можуть  прийматися  колегіально  та  в  одноособо-
вому порядку (за порядком прийняття). Також такі акти 
можуть  вступати  у  силу  негайно  (з  дати  підписання, 
прийняття),  з  дати,  зазначеної  в  акті,  з  дати,  зазначеної 
в  іншому акті, або після державної реєстрації й офіцій-
ного опублікування [5].

Однією з найпоширеніших форм превентивної діяль-
ності,  здійснюваної  Національною  поліцією  України, 
є  індивідуальні  правові  акти  управління  виконавчо-роз-
порядчого, ненормативного характеру. За допомогою них 
вирішуються індивідуально-конкретні справи у сфері пре-
венції  правопорушень  через  застосування  норм  адміні-
стративного права.

Індивідуальні  управлінські  акти  є  правозастосовними 
та  розпорядчими.  Вони  реалізують  конкретні  юридично-
владні приписи уповноважених суб’єктів виконавчої влади 
через застосування адміністративно-правових норм і спря-
мовані  на  вирішення  індивідуально-конкретних  питань 
управлінського  характеру  [5].  Такі  управлінські  акти 
(форми превентивної діяльності, здійснюваної Національ-
ною  поліцією  України)  поділяють  на  рішення,  розпоря-
дження, накази, положення, інструкції, статути, настанови.

Розпорядження мають  індивідуальне значення й при-
ймаються  начальниками  задля  оперативного  вирішення 
управлінських  питань.  Рішення  з  різних  управлінських 
питань  приймаються  колегіально  як  підсумковий  акт. 
Накази видаються в поліції начальниками  індивідуально 
задля  безпосередньої  організації  роботи.  Зокрема,  через 
них  вводяться  в  дію  різні  інструкції,  статути,  настанови 
тощо.  Положеннями  в  Національній  поліції  України 
визначають  її  структуру,  функціональне  призначення 
та правовий статус. Інструкціями є систематизовані зводи 
правил поведінки в певних ситуаціях чи настанови щодо 
здійснення окремих видів діяльності в цілому. Настанови, 
окрім правил поведінки, мають навчальний характер.

Адміністративні  договори  є  ще  однією  формою 
здійснення  превентивної  діяльності.  Вони  укладаються 
на  добровільній  основі  між  суб’єктами,  одним  з  яких 
є Національна поліція України, з приводу форм, способів 
і шляхів спільної реалізації в межах наданої компетенції 
окремих управлінських функцій або координації зусиль 
для досягнення будь-яких спільних результатів управлін-
ської діяльності.

Вчинення  дій  юридичного  характеру  (реєстрації, 
отримання  дозвільних  документів)  створює  нові  юри-
дичні  положення,  які  змінюють  існуючі  правові  відно-
сини або виступають необхідними умовами для настання 
правових наслідків.

Організаційні  заходи  виражаються  у  повсякденній 
управлінській  діяльності  суб’єктів  превентивної  діяль-
ності Національної поліції України і забезпечують управ-
лінський вплив через проведення службових нарад, засі-
дань,  через  вивчення,  узагальнення  та  розповсюдження 
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прогресивного  досвіду,  через  розробку  певних  програм, 
надання  практичної  та  методичної  допомоги,  інструкту-
вання,  інспектування  та  контролювання,  через  внутріш-
ньоорганізаційну  роботу  та  інші  організаційні  дії  вну-
трішнього характеру.

Матеріально-технічні операції мають допоміжне призна-
чення. Вони обслуговують управлінський процес, у т. ч. щодо 
основних юридично значущих форм державного управління. 
Це  підготовка  необхідних  матеріалів  для  видання  управ-
лінських  актів  та  саме  їх  видання,  інформативна  робота, 
статистика  та  облік,  діловодство  та  інший  документообіг, 
оформлення  службової  документації,  ведення  архівів,  інші 
матеріально-технічні дії забезпечувального характеру [6].

Під  методами  превентивної  діяльності  Національної 
поліції  України  зазвичай  розуміють  способи  або  засоби 
досягнення  поставлених  перед  її  підрозділами  завдань. 
Через цілеспрямований вплив поліцейського на відповід-
ний об’єкт управління реалізується управлінська функція 
й досягаються поставлені перед Національною поліцією 
України  завдання.  Управлінський  вплив  здійснюється 
за  допомогою  певних  прийомів  і  засобів,  які  і  є  такими 
методами,  в  яких  уособлюються  зв’язки між  суб’єктами 
й об’єктами управління. Отже, методи здійснення превен-
тивної  діяльності  Національною  поліцією  України  –  це 
різноманітні  способи,  засоби,  прийоми  безпосереднього 
впливу  Національної  поліції  України  і  безпосередньо 
поліцейських  на  об’єкти  управління  з  метою  виконання 
поставлених перед поліцією завдань та функцій.

Через методи здійснення превентивної діяльності Наці-
ональною  поліцією  України  фактично  здійснюється  мета, 
виконуються завдання  і реалізуються функції поліції. Зага-
лом в науці методами управлінської діяльності вважаються 
способи  і прийоми аналізу та оцінки управлінських ситуа-
цій, використання правових  і організаційних форм, впливу 
на свідомість і поведінку людей у керованих суспільних про-
цесах, відносинах  і зв’язках [7]. Загальновживаним є розу-
міння методів управління як різноманітних способів, прийо-
мів і засобів цілеспрямованого впливу суб’єктів управління 
на свідомість, волю і поведінку об’єктів управління з метою 
досягнення цілей і виконання функцій управління.

Саме  завдяки  використанню  окремих  методів  здій-
снення  превентивної  діяльності  відбувається  управлін-
ський  вплив  шляхом  впровадження  форм  здійснення 
такої діяльності. Методи і форми здійснення превентив-
ної діяльності є взаємопов’язаними, адже у відповідній 
формі  метод  управління  реально  виконує  роль  способу 
(засобу)  управляючого  впливу.  У  формах  же  фактично 
втілюються методи.

Використовувані  методи  здійснення  превентивної 
діяльності  Національною  поліцією  України  є  досить 
різноманітними. Управлінські методи в науці поділяють 
на наукові і ненаукові, демократичні і диктаторські, дер-
жавні й суспільні (громадські), адміністративні  і еконо-
мічні, прямого і непрямого впливу, загальні і спеціальні. 
Проте  в  основі  всіх методів  державного  управління,  як 
і  здійснення  превентивної  діяльності  Національною 
поліцією  України,  лежать  універсальні  методи  переко-
нання і примусу, що охоплюють всі інші форми і методи 
управління.  Переконання  становить  систему  заходів 
виховного і заохочувального характеру, спрямованих на 
формування  у  об’єктів  управління  звички  добровільно 
виконувати  вимоги  правових  норм  (роз’яснення,  вихо-
вання,  заохочення  тощо)  [8].  Метод  примусу  при  здій-
сненні превентивної діяльності Національною поліцією 
України  може  включати  психологічний  або  фізичний 
вплив поліції на певних осіб з метою змусити їх викону-
вати приписи правових норм.

Підсумовуючи,  зазначимо,  що  форми  превентивної 
діяльності  Національної  поліції  України  –  це  правове 
вираження конкретних і однорідних дій, що здійснюються 
поліцейськими в межах їхньої компетенції з метою вико-
нання поставлених перед ними завдань і функцій. Методи 
здійснення  превентивної  діяльності  Національною  полі-
цією України – це різноманітні способи, засоби, прийоми 
безпосереднього  впливу  Національної  поліції  України 
і  безпосередньо  поліцейських  на  об’єкти  управління 
з  метою  виконання  поставлених  перед  поліцією  завдань 
та  функцій.  Дослідженню  конкретних  форм  та  методів 
превентивної  діяльності  Національної  поліції  України 
будуть присвячені наступні наші дослідження.
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НАПРЯМи ВДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТиВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ  
В ГАЛУЗІ ОхОРОНи НАВКОЛиШНьОГО ПРиРОДНОГО СЕРЕДОВиЩА

dIrECTIONS Of IMPrOVEMENT Of adMINISTraTIVE- LEgaL rEguLaTION  
IN ThE arEa Of PrOTECTION Of NaTuraL ENVIrONMENT

Городецька І.А.,
доктор юридичних наук, доцент, 
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Статтю присвячено з’ясуванню негативних факторів, що впливають на ефективність адміністративно-правового регулювання від-
носин у галузі охорони навколишнього природного середовища, а також напрямів його вдосконалення.

Наголошено, що при визначенні напрямів удосконалення адміністративно-правового регулювання відносин у галузі охорони навко-
лишнього природного середовища слід враховувати наукові підходи щодо розуміння його сутності, змістовних (цільовий блок) та фор-
мальних (інструменти (засоби) правового впливу) ознак механізму цього регулювання, чинників ефективності адміністративно-правового 
регулювання.

До першочергових напрямів удосконалення адміністративно-правового регулювання в галузі охорони навколишнього природного 
середовища слід віднести, по-перше, визначення чітких цільових установок і конкретних завдань у цій галузі, що зумовлюють необхід-
ність негайного затвердження Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища та відповідного коригування 
регіональних програм і місцевих планів дій; по-друге, підвищення рівня ефективності нормативно-правової бази адміністративно-пра-
вового регулювання в досліджуваній галузі шляхом активізації процесу перегляду законодавства й аналізу результативності чинних 
приписів з метою мінімізації декларативних і скасування застарілих норм, усунення суперечностей, які містяться у нормативно-правових 
документах, диспропорції у співвідношенні законів і підзаконних актів, а також з метою систематизації законодавства та приведення його 
у відповідність до міжнародних норм і зобов’язань України; по-третє, посилення функціональної спроможності суб’єктів, що здійснюють 
адміністративно-правове регулювання в цій галузі, зокрема й щодо ведення кадастру природних ресурсів і моніторингу навколишнього 
природного середовища, здійснення державного контролю, забезпечення інформаційними ресурсами; по-четверте, підвищення рівня 
еколого-правової культури суб’єктів права.

Ключові слова: адміністративно-правове регулювання, галузь охорони навколишнього природного середовища, негативні фактори, 
напрями вдосконалення, ефективність. 

The article is devoted to finding out the negative factors that affect the effectiveness of administrative-legal regulation of relations in the field 
of environmental protection and directions of its improvement.

It is emphasized that in order to determine the directions of improvement of administrative-legal regulation of relations in the field of 
environmental protection one should take into account the scientific approaches to: understanding of its essence; meaningful (target block) and 
formal (tools (means) of legal influence) features of the mechanism of this regulation; factors of effectiveness of administrative-legal regulation.

The priority areas for improvement of the administrative-legal regulation in the field of environmental protection include: firstly, the definition 
of clear goals and specific tasks in this field, which in turn necessitates the immediate approval of the National Environmental Action Plan 
and adjustment of regional programs and local action plans accordingly; secondly, the increase of the level of effectiveness of the regulatory 
framework of administrative-legal regulation in the investigated field, in particular by: intensification of the process of reviewing of the legislation 
and analyzing the effectiveness of the current regulations in order to minimize declarative and abolish obsolete norms, elimination of the 
contradictions contained in the regulatory legal framework documents and disproportions in the ratio of laws and regulations, systematization of 
legislation and bringing it into line with international norms and obligations of Ukraine; thirdly, the enhancement of the functional capacity of the 
entities carrying out administrative-legal regulation in this field, in particular, with regard to the cadastre of natural resources and environmental 
monitoring, state control, provision of information resources; fourthly, the enhancement the environmental legal culture of the subjects of law.

Key words: administrative-legal regulation, the area of protection of natural environment, negative factors, directions of improvement, 
efficiency.

Постановка проблеми.  Існування  значної  кількості 
вкрай негативних явищ і процесів у галузі охорони навко-
лишнього природного середовища потребує невідкладного 
реагування з боку держави, спрямованого на їх припинення. 
Держава  як  суб’єкт,  який  має  виключне  право  впливати 
на  інших суб’єктів правовідносин з метою впорядкування 
їхньої діяльності відповідно до встановлених норм, повинна 
відігравати головну роль у забезпеченні стабільності у від-
повідній галузі. При цьому слід констатувати, що чинна сис-
тема управління та регулювання у природоохоронній сфері 
виявилася малоефективною, про що свідчить незадовільний 
рівень реалізації державної політики. Отже, наявність вели-
кого масиву проблем, які потребують розв’язання, розпоча-
тий в Україні процес реформування державного управління 
в  галузі  охорони  навколишнього  природного  середовища 
та низька результативність адміністративно-правового регу-
лювання у досліджуваній галузі актуалізують питання роз-
робки  аргументованих  пропозицій  та  рекомендацій,  спря-
мованих на вдосконалення та розвиток цього регулювання, 
та свідчать про своєчасність теми статті.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема 
адміністративно-правового  регулювання  суспільних  від-

носин була в колі інтересів багатьох теоретиків юридичної 
науки, таких як В.Б. Авер’янов, О.Ф. Андрійко, О.М. Бан-
дурка, Н.А. Берлач, Ю.П. Битяк, О.Г. Бондар, В.В. Галунько, 
В.М.  Гаращук,  І.П.  Голосніченко,  Ю.В.  Гридасов, 
П.В. Діхтієвський, А.А. Іванищук, В.К. Колпаков, А.Т. Ком-
зюк, В.І. Курило, В.І. Олефір, С.В. Пєтков, О.Ю. Піддуб-
ний, О.П. Світличний, С.Г. Стеценко,  І.М. Шопіна  та  ін. 
Різні  аспекти  правового  регулювання  відносин  у  сфері 
охорони  навколишнього  природного  середовища,  раці-
онального  використання,  відтворення  й  охорони  при-
родних  ресурсів  досліджували  такі  вчені,  як  О.В.  Арте-
менко, Д.А. Арутюнян, Н.С. Бондаренко, М.Т. Гаврильців, 
І.В. Гиренко, Т.В. Григор’єва, Н.І. Золотарьова, В.А. Зуєв, 
І.Д. Казанчук, В.І. Книш, Н.Р. Кобецька, Л.П. Коваленко, 
А.В. Котелевець, К.С. Кучма, В.А. Лазаренко, О.Я. Лазор, 
Ю.О. Легеза, В.І. Олійник, О.О. Онищук, В.В. Петренко, 
І.Г.  Петрова,  К.А.  Рябець,  В.В.  Стрельник,  О.О.  Сурі-
лова, В.М. Тюн, О.А. Улютіна, В.В. Шеховцов, К.В. Ящук 
та  ін.  При  цьому  слід  зауважити,  що  в  сучасних  умо-
вах  надмірного  динамізму  права  та  низької  результа-
тивності  адміністративно-правового  регулювання  від-
носин  у  галузі  охорони  навколишнього  природного  
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середовища  постає  необхідність  у  пошуку  оптимальних 
шляхів вдосконалення цього регулювання.

Метою статті  є  з’ясування  факторів,  що  впливають 
на ефективність адміністративно-правового регулювання 
відносин  у  галузі  охорони  навколишнього  природного 
середовища, а також напрямів його вдосконалення.

Виклад основного матеріалу.  Екстраполюючи 
попередньо  отримані  нами  теоретичні  уявлення  щодо 
внутрішнього  глибинного  складника  адміністра-
тивно-правового  регулювання  та  зовнішнього  вияв-
лення сутності останнього (ознак) на предметну сферу 
даного  дослідження,  під  адміністративно-правовим 
регулюванням  суспільних  відносин  у  галузі  охорони 
навколишнього  природного  середовища  пропонуємо 
розуміти  здійснюваний  за  допомогою  комплексу  адмі-
ністративно-правових засобів правовий вплив на ці сус-
пільні відносини, спрямований на досягнення загальної 
мети  адміністративно-правового  регулювання  в  про-
цесі  забезпечення  належних  умов  для  сталого  розви-
тку  таких  суспільних  відносин.  Такий  вплив  дозволяє 
задовольнити екологічні, економічні, соціальні потреби 
нинішнього  покоління  без  ризику  для  можливостей 
задоволення  цих  потреб  наступними  поколіннями 
[1, с. 60–64; 2, с. 80–84].

До негативних факторів, що суттєво гальмують розви-
ток  правового  (адміністративно-правового)  регулювання 
відносин  у  галузі  охорони  навколишнього  природного 
середовища, слід віднести:

1)  проблему  відсутності  адекватних  і  чітких  цільо-
вих установок у цій галузі. Свідченням вкрай неприйнят-
них підходів до вирішення  зазначеної проблеми є  те, що 
з  2015  р.  головний документ  екологічної  політики  зазна-
вав  перманентного  перегляду,  в  результаті  чого  цілі 
та  завдання  Стратегії  державної  екологічної  політики 
України на період до 2020 р. ігнорувалися, а нові не при-
ймалися  [3,  с.  12]. Процес підготовки,  експертної  оцінки 
та  громадського  обговорення  різних  варіантів  проєктів 
оновленої  редакції  Стратегії  державної  екологічної  полі-
тики України на період до 2020 р. тривав понад три роки 
[4,  с.  261],  а  у  лютому  2019  р.  завершився  прийняттям 
Закону України «Про Основні засади (стратегію) держав-
ної екологічної політики України на період до 2030 року». 
При цьому на занадто декларативному характері багатьох 
положень  вже  чинної  Стратегії  неодноразово  наголо-
шувалося  в  експертному  середовищі. Крім  того,  дестабі-
лізуючим  чинником,  який  зводить  нанівець  усі  зусилля 
з реалізації державної екологічної політики, є відсутність 
Національного  плану  дій  з  охорони  навколишнього  при-
родного  середовища,  адже  тривалий процес  розроблення 
й обговорення проєкту Національного плану дій з охорони 
навколишнього природного середовища на 2016–2020 роки 
так нічим і не завершився, окрім оприлюднення на офіцій-
ному вебсайті Міністерства екології та природних ресурсів 
України 3  вересня 2019 р.  чергового проєкту,  але  вже на  
2020–2025  рр. Отже,  маємо  критичну  ситуацію  симбіозу 
переважно  декларативних  цільових  орієнтирів  та  відсут-
ності практичного iнстpумeнта впрoваджeння та реалізації 
Стратегії  державної  екологічної  політики  України,  тобто 
Національного  плану  дій  з  охорони  навколишнього  при-
родного середовища [5, с. 328];

2)  низький  рівень  ефективності  правових норм  та  їх 
реалізації.  На  проблемах  природоохоронного  законодав-
ства  та  необхідності  його  вдосконалення  наголошується 
у таких документах:

–  по-перше,  у  програмних  і  концептуальних  право-
вих  актах  у  сфері  охорони  навколишнього  природного 
середовища, а саме у Законі України «Про Основні засади 
(стратегію)  державної  екологічної  політики  України  на 
період до 2030 року» від 28 лютого 2019 р. № 2697-VIІІ 
[6], у Стратегії реформування системи державного нагляду 
(контролю),  схваленій  розпорядженням  Кабінету  Міні-

стрів України (далі – КМ України) від 18 грудня 2017 р. 
№ 1020-р [7], у Концепції реформування системи держав-
ного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього 
природного  середовища,  схваленій  розпорядженням  
КМ України від 31 травня 2017 р. № 616-р [8];

–  по-друге,  в  аналітичних  джерелах.  Зокрема, 
вітчизняними  фахівцями-практиками  в  галузі  охорони 
довкілля  та  спеціалістами  з природоохоронних питань 
у  результаті  кропіткої  та  плідної  роботи  за  сприяння 
міжнародних організацій оприлюднено низку докумен-
тів,  серед  яких  найважливішими  є  такі:  «Механізми 
мінімізації  корупції  в  реалізації  державного  контролю 
та нагляду за довкіллям» [9], «Аналіз законодавчої бази 
мисливського господарства України та розробка покра-
щених пропозицій» (О.Р. Проців, А.Т. Башта, В.Р. Бур-
мас,  А.В.  Сагайдак,  П.Б.  Хоєцький)  [10],  «Розробка 
ключових  законодавчих  актів  щодо  охорони  біорізно-
маніття  в  лісах:  адаптація  українського  законодавства 
до  вимог  ЄС»  (О.  Кагало,  Л.  Проценко,  Г.  Бондарук, 
Д. Скрильніков) [11], «Аналіз законодавчої бази і прак-
тики  ведення мисливського  господарства деяких країн 
Європейського Союзу»  (М.О. Мироненко, А.Т.  Башта, 
Р.І.  Новіков,  О.І.  Станкевич-Волосянчук,  О.Р.  Про-
ців, І.В. Делеган, В.Р. Бурмас, І.В. Гуль, І.М. Шеремет, 
Д.Ю. Карабчук) [12];

–  по-третє,  у  науковій  юридичній  літературі.  На 
проблему недосконалості нормативно-правового забез-
печення  у  сфері  охорони  навколишнього  природного 
середовища  та  необхідності  його  вдосконалення  звер-
тали увагу у своїх наукових дослідженнях такі вчені, як 
Г.І.  Балюк, О.В.  Бевз, Н.С.  Бондаренко, А.П.  Гетьман, 
І.В.  Гиренко, О.В.  Головкін,  Т.В.  Григор’єва,  І.С.  Гри-
ценко,  Н.І.  Золотарьова,  В.І.  Книш,  М.В.  Краснова, 
Ю.О. Легеза, Л.Д. Нечипорук, В.В. Овдієнко, О.О. Они-
щук,  В.В.  Петренко,  О.О.  Погрібний,  О.О.  Сурілова, 
Т.І. Сухоребра, П.В. Тихий, О.О. Томин, В.О. Турська, 
Ю.С.  Шемшученко,  В.В.  Шеховцов,  М.В.  Шульга, 
К.В. Ящук та ін. Слід зазначити, що з огляду на склад-
ність, внутрішню непослідовність і суперечливість при-
родоохоронного законодавства вже досить тривалий час 
ведуться  дискусії  щодо  його  кодифікації,  при  цьому 
основними перепонами для останньої є відсутність гли-
бокого  аналізу  ефективності  та  результативності  чин-
них  приписів,  недостатнє  фінансування  та  відсутність 
консенсусу в експертному середовищі [5, с. 334];

3)  низьку  ефективність  діяльності  суб’єктів  управ-
ління  та  регулювання  в  галузі  охорони  навколишнього 
природного середовища. Так, аналіз низки джерел, при-
свячених  діагностиці  ефективності  реалізації  націо-
нальної  екологічної  політики,  виявив,  що  значна  час-
тина  стратегічних  завдань,  які  стосуються  охорони 
навколишнього  природного  середовища,  виконувалася 
на  незадовільному  рівні  (відсоток  виконання  становив 
0–30%)  або  не  виконувалася  взагалі  [13].  Необґрунто-
вані  реорганізаційні  перетворення  у  системі  централь-
них  органів  виконавчої  влади  у  досліджуваній  галузі 
та  незадовільна  виконавська  дисципліна,  проблема 
дублювання повноважень цих органів та відсутність чіт-
кого  розмежування  природоохоронних  і  господарських 
функцій,  неефективність  діяльності  органів  місцевого 
самоврядування  у  природоохоронній  сфері  та  низька 
професійна кваліфікація громадських інспекторів з охо-
рони довкілля – усе це призвело до неналежного стану 
ведення  моніторингу,  здійснення  державного  обліку 
і кадастру, контролю та застосування заходів адміністра-
тивного примусу, у тому числі й відповідальності у галузі 
охорони  навколишнього  природного  середовища.  Крім 
того, складна ситуація зумовлена незадовільним рівнем 
забезпечення  інформаційними  ресурсами,  які  містять 
дані  про  стан  навколишнього  природного  середовища. 
Досить  часто  обсяги,  форма  та  зміст  такої  інформації  
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не  відповідають  вимогам  чинного  законодавства,  не 
забезпечують  повноту  та  достовірність  даних  щодо 
стану природних ресурсів, унеможливлюють прийняття 
ефективних  управлінських  рішень.  Пошук  інформації 
ускладнюється тим, що значні її обсяги належать різним 
структурам, що  потребує  не  лише  від  громадськості,  а 
й  від  суб’єктів,  які  здійснюють  державне  управління 
та  регулювання  в  розглядуваній  галузі,  значних  часо-
вих витрат та відповідних професійних знань і навичок. 
Так, певна інформація міститься на офіційних вебсайтах 
Міністерства енергетики та охорони довкілля, Держав-
ного  агентства  лісових  ресурсів  України,  Державного 
агентства  рибного  господарства  України,  Державного 
агентства  водних  ресурсів  України,  Державної  служби 
геології та надр України, Державної екологічної інспек-
ції України, Державної служби статистики України тощо 
[5,  с.  340].  Слід  зазначити,  що  позитивним  зрушен-
ням  в  напрямку  покращення  управління  екологічною 
інформацією є схвалення розпорядженням КМ України 
від  7  листопада  2018  р. №  825-р  Концепції  створення 
загальнодержавної  автоматизованої  системи  «Відкрите 
довкілля»,  основними  структурними  компонентами 
якої мають бути такі: система управлінської діяльності 
та документообігу; геопортал екологічних даних; портал 
адміністративних послуг  і  державних  екологічних  реє-
стрів;  аналітична  підсистема  економічного  й  фінансо-
вого моделювання природоохоронної діяльності; модуль 
інтеграції до системи електронної взаємодії державних 
електронних  інформаційних  ресурсів  для  забезпечення 
інтероперабельності  [14]. При цьому динаміка реаліза-
ції  Концепції,  з  огляду  на  задекларовані  в  ній  строки, 
є вкрай низькою;

4)  низький рівень еколого-правової культури суб’єктів 
права.  Наголосимо,  що  еколого-правова  культура  являє 
собою складну інтегральну категорію, яка включає комп-
лекс  взаємопов’язаних  компонентів.  Це  когнітивний, 
ціннісний,  діяльнісний  компоненти.  Еколого-правова 
культура  характеризується  певним  рівнем  екологічних 
і правових знань та активною діяльністю щодо їх практич-
ної  реалізації. Вона  є  чинником  ефективності  правового 
регулювання суспільних відносин у галузі охорони навко-
лишнього  природного  середовища  та  дієвим  інструмен-
том  екологічної  політики  в  державі.  Отже,  еколого-пра-

вова культура є фактором забезпечення сталого розвитку 
суспільства [15, с. 226].

Вважаємо,  що  при  визначенні  основних  напрямів 
удосконалення  адміністративно-правового  регулювання 
відносин  у  галузі  охорони  навколишнього  природного 
середовища  слід  враховувати  такі  наукові  підходи: щодо 
розуміння  його  сутності,  яка  виявляється  крізь  призму 
співвідношення  потреб  (інтересів)  суб’єктів  цих  від-
носин  і  мети  правового  (адміністративно-правового) 
регулювання  [1,  с.  64]; щодо  змістовних  (цільовий  блок) 
та  формальних  (інструменти  (засоби)  правового  впливу) 
ознак  механізму  цього  регулювання  [5,  с.  65,  87];  щодо 
чинників  ефективності  адміністративно-правового  регу-
лювання  (В.В.  Галунько, Ю.В.  Гридасов, А.А.  Іванищук, 
С.О. Короєд,  В.І. Олефір  [16,  с.  370–373], Н.О.  Рибалка, 
С.М. Балабан [17, с. 154–157], А.І. Берлач, Л.В. Сенченко 
[18, с. 106–108]).

Висновки. Отже,  з  огляду  на  викладене  вище  до 
першочергових  напрямів  удосконалення  адміністра-
тивно-правового  регулювання  в  галузі  охорони  навко-
лишнього  природного  середовища  слід  віднести:  
1)  визначення  чітких  цільових  установок  і  конкретних 
завдань у цій галузі, які зумовлюють необхідність негай-
ного  затвердження  Національного  плану  дій  з  охорони 
навколишнього природного середовища та відповідного 
коригування регіональних програм і місцевих планів дій; 
2) підвищення рівня ефективності нормативно-правової 
бази  адміністративно-правового  регулювання  в  дослі-
джуваній  галузі  шляхом  активізації  процесу  перегляду 
законодавства  й  аналізу  результативності  чинних  при-
писів  з  метою  мінімізації  декларативних  і  скасування 
застарілих норм, усунення суперечностей, які містяться 
у нормативно-правових документах, диспропорції у спів-
відношенні законів і підзаконних актів, а також з метою 
систематизації законодавства і приведення його у відпо-
відність  до  міжнародних  норм  та  зобов’язань  України; 
3)  посилення  функціональної  спроможності  суб’єктів, 
що  здійснюють  адміністративно-правове  регулювання 
в цій  галузі,  зокрема й щодо  ведення  кадастру природ-
них  ресурсів  і  моніторингу  навколишнього  природного 
середовища,  здійснення державного контролю,  забезпе-
чення  інформаційними ресурсами; 4) підвищення рівня 
еколого-правової культури суб’єктів права.
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ОСНОВНІ фАКТОРи ВПЛиВУ НА АДМІНІСТРАТиВНУ РЕЗУЛьТАТиВНІСТь  
ТА ЕфЕКТиВНІСТь ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ

MaIN faCTOrS INfLuENCINg ON ThE adMINISTraTIVE EffICIENCy  
aNd EffECTIVENESS PuBLIC adMINISTraTION

Даниленко А.О., 
аспірант, науковий співробітник

Науково-дослідного інституту публічного права

Стаття присвячена формуванню системи основних факторів впливу на адміністративну результативність та ефективність публічного 
адміністрування в Україні. Заявлена до розгляду тематика не нова. Окремі її аспекти знайшли своє відображення у наукових дослід-
женнях учених, однак системно фактори впливу на зазначену діяльність науковою спільнотою не досліджувались, оскільки здебільшого 
зосереджено наукові пошуки на методологічних, філософсько-правових та інших дотичних аспектах. Відповідно, адміністративна резуль-
тативність та ефективність публічного адміністрування є малодослідженою в царині адміністративної науки. 

В умовах сучасності публічна влада має «служити» своїй громаді – адмініструвати основні сфери її життєдіяльності. Здебільшого 
зарубіжні вчені вважають, що саме адміністрування є тим керівним процесом, який впливає на публічний та приватний сектори. Відпо-
відно, публічне адміністрування – його різновид, секторна приналежність, яка навіть назвою репрезентує орієнтацію на загальне благо.

У розумінні автора категорії адміністративної ефективності та результативності є складниками більш загального феномена – раці-
ональності діяльності публічної адміністрації. Хоча цілком ймовірно, що це три самостійні блокові концепти, які характеризують дослі-
джуване явище з різних сторін. Однак з урахуванням того, що адміністрування передбачає здійснення сукупності раціональних впливів 
прийнято рішення зупинитись на першому варіанті співвідношення зазначених категорій із розумінням того, що діяльність публічних 
органів влади ґрунтується на певних імперативах, які включають не тільки вигодові й затратні критерії, а й низку інших, зокрема таких як 
цінність, доступність, своєчасність тощо.

Сформовано перелік внутрішніх та зовнішніх факторів впливу на зазначену діяльність та акцентовано увагу, що він не є вичерпним. 
Це наявність або відсутність певних детермінантів, які залежно від зазначеного вектора слугують джерелами стабільності або чинниками 
дестабілізації реалізованого публічного адміністрування. Стверджується про необхідність подальшого вивчення змісту, сутності та ознак 
заявленої до розгляду проблематики у комплексному вимірі. 

Ключові слова: джерела стабільності, ефективність, публічне адміністрування, раціональність, результативність, фактори впливу, 
чинники дестабілізації.

The article devoted the formation of system of main factors influencing the administrative efficiency and effectiveness of public administration 
in Ukraine. The subject matter is not new. Some of its aspects have been reflected in the scientific research of scientists, but systematically 
the factors of influence on the specified activity by the scientific community have not been investigated, since for the most part the scientific 
research is focused on methodological, philosophical and other aspects. Accordingly, the administrative efficiency and effectiveness of public 
administration is poorly understood in the field of administrative science.

In today’s world, public authority must “serve” its community – to administer the basic spheres of its life. For the most part, foreign scholars 
believe that administration itself is the governing process that affects the public and private sectors. Accordingly, public administration is its kind, 
sectoral affiliation, which even by name represents an orientation towards the common good.

In the author’s understanding, the categories of administrative efficiency and effectiveness are components of a more general phenomenon – 
the rationality of public administration. Although, it is likely that these are three separate block concepts that characterize the phenomenon under 
study from different sides. However, given that the administration implies a set of rational influences, the decision was made to focus on the 
first variant of correlation of these categories with the understanding that the activity of public authorities is based on certain imperatives, which 
include not only cost criteria, but also a number of other criteria including value, availability, timeliness, and more.

The list of internal and external factors of influence on the defined activity has been formed and the emphasis is that it is not exhaustive. This 
is the presence or absence of certain determinants, which, depending on the vector, serve as sources of stability or factors of destabilization of 
the implemented public administration. The need for further study of the content, nature and features of the complex dimension of the problem 
is stated.

Key words: destabilization factors, efficiency, efficiency, influence factors, public administration, rationality, sources of stability. 

Постановка проблеми. Держава – це могутній меха-
нізм,  наділений  максимальним  обсягом  обов’язків.  Реа-
лізація  цих  обов’язків  може  бути  різною,  однак  завжди 
сконцентрована на одному – своєчасно реагувати на зміни 
зовнішнього середовища, процеси розвитку певних фено-
менів і явищ, проблеми, що виникають у ході динамічного 
розвитку суспільних відносин.

На  сучасному  етапі  державних,  економічних 
та  соціальних  перетворень  як  в  Україні,  так  і  у  світі 
помітні  тенденції  дещо  оновленого  розуміння  значення 
обов’язків держави, умов та форм їх реалізації та й зага-
лом взаємин владних суб’єктів із суспільством. У зв’язку 
з цим провідні країни світу зорієнтовані на систематичне 
перепрофілювання  державних  інститутів  на  нові  моделі 
функціонування з прагненням урахування побажань біль-
шості  громадян.  Це  зумовлює  проведення  відповідних 
адміністративних  реформ,  спрямованих  більшою  мірою 
на оптимізацію системи здійснення публічної влади. 

Запорукою такої оптимізації виступають критерії адмі-
ністративної ефективності та результативності вже реалі-

зованих державою обов’язків (у особі уповноважених нею 
суб’єктів), за сукупним показником яких оцінюється раці-
ональність діяльності владних суб’єктів. 

Стан опрацювання проблематики. Заявлена до роз-
гляду тематика не нова. Окремі  її  аспекти  знайшли своє 
відображення у наукових дослідженнях таких учених, як: 
П. Друкер, О. Красноруцький, І. Мінаєва, О. Оболенський, 
Н.  Обушна,  Л.  Приходченко,  Б.  Райзберг,  В.  Тимцуник 
та багато інших. Однак системно фактори впливу на зазна-
чену діяльність вищеперелічені вчені не досліджували, а 
зосереджували  свої  наукові  пошуки  на  методологічних, 
філософсько-правових та інших дотичних аспектах. 

Метою статті є формування системи основних факто-
рів впливу на адміністративну результативність та ефек-
тивність публічного адміністрування в Україні.

Виклад основного матеріалу. У  демократичному 
суспільстві  публічна  влада  включає  три  владні  підсис-
теми:  законодавчу,  виконавчу  і  судову,  які  мають  від-
мінні  державні  органи  та  структури,  які  виконують  ці 
функції. Між ними є механізм взаємодії, що пов’язаний 
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з  їх взаємними обмеженнями, які реалізуються шляхом 
«стримувань» та «противаг» [1, с. 6]. 

В  умовах  сучасності  публічна  влада має  «служити» 
своїй  громаді  –  адмініструвати основні  сфери  її життє-
діяльності.  Здебільшого  зарубіжні  вчені  вважають,  що 
саме  адміністрування  є  тим  керівним  процесом,  який 
впливає на публічний та приватний сектори. Відповідно, 
публічне адміністрування – його різновид, секторна при-
належність, яка навіть назвою репрезентує орієнтацію на 
загальне благо.

Визначаючи  основні  фактори  впливу  на  адміністра-
тивну результативність та ефективність публічного адмі-
ністрування  необхідно  уточнити,  що  поняття  «ефектив-
ність»  нерозривно  пов’язане  з  поняттям  «ефект»  (лат. 
Effectus), що означає дію чи результат діяльності. Ефект 
є  абсолютною  категорією,  яка  відображає  отриманий 
результат  від  взаємодії  або  процесу,  що  складається  із 
сукупності  якісних  та  кількісних  характеристик  параме-
трів  системи,  яких  набула  остання  після  реалізації  про-
цесу чи взаємодії [2]. На відміну від «ефекту», категорія 
«ефективність» є відносною, властива лише цілеспрямо-
ваному процесу. Крім ефективності, значну увагу дослід-
ники  завжди  приділяли  поняттю  «результативність».  За 
словами  П.  Друкера,  результативність  є  наслідком  того, 
що  робляться  потрібні  та  слушні  речі;  а  ефективність  − 
наслідок того, що правильно створюються ці самі речі. Як 
бачимо,  обидва  ці  поняття  є  однаково  важливими.  При-
чому одностайного бачення різниці між ними досі немає 
[3; 4, с. 46].

До  прикладу,  Л.  Приходченко  пропонує  розмежову-
вати аналізовані поняття як:

–  ефективність  –  багаторівнева  характеристика,  яка 
означає  співвідношення між продуктом  та  ресурсами на 
його створення з огляду на результат;

–  результативність – це результати порівняно з цілями, 
тобто  ступінь  досягнення  цілей,  причому  у  зіставленні 
з використаними ресурсами, пов’язана із технічною раці-
ональністю [5, с. 59].

Суміжною  до  зазначених  вчена  вважає  категорію 
«якість»,  яку  трактує  як  ступінь  цінності,  придатності 
чого-небудь  для  використання  за  призначенням,  сукуп-
ність характеристик товару (послуги) стосовно його здат-
ності  задовольняти  встановлені  й  передбачувані  норми; 
вона не обмежується окремими властивостями, а охоплює 
послугу цілком і невіддільна від неї [5, с. 59].

Своєю  чергою  адміністративну  ефективність  і  резуль-
тативність  окремі  вчені  вважають  ключем  до  позитивних 
адміністративних змін [6]. Це невід’ємний елемент модерні-
заційного процесу задоволення суспільних потреб, захисту 
публічних благ та збереження національних цінностей.

Методологічним  підґрунтям  таких  змін  вважаються 
концептуальні  положення  адміністративного  антикризо-
вого реформування,  зорієнтовані на нові моделі взаємин 
держави та суспільства, – окремі складники теорій акти-
візуючої  держави,  електронного  уряду  та  урядування, 
нового публічного менеджменту тощо. 

Уточнимо, що адміністративна ефективність і резуль-
тативність  відрізняється  від  економічної  та  має  дещо 
інші цілі, однак поглинає окремі її аспекти. Примітно, що 
у країн, які розвиваються, відсутні ефективні та дієві адмі-
ністративні механізми для задоволення потреб громадян. 
Урядовці  обіцяють  підвищити  адміністративну  ефектив-
ність і результативність у разі істотних адміністративних 
змін [6] публічного середовища. 

У нашому розумінні категорії адміністративної ефек-
тивності та результативності є складниками більш загаль-
ного  феномена  –  раціональності  діяльності  публічної 
адміністрації.  Хоча  цілком  ймовірно,  що  це  три  само-
стійні блокові концепти, які характеризують досліджуване 
явище з різних сторін. Однак з урахуванням того, що адмі-
ністрування передбачає здійснення сукупності раціональ-

них  (тобто  запрограмованих  і  виокремлених  за  певними 
ознаками  із можливих  з  урахуванням стану  зовнішнього 
середовища)  впливів  на  функціонування  та  розвиток 
колективу людей на основі програми управління та інфор-
мації про поведінку та стан об’єкта управління, спрямова-
них на підтримку, поліпшення та розвиток об’єкта управ-
ління для досягнення наперед визначеної сукупності цілей 
[7, с. 5], нами прийнято рішення зупинитись на першому 
варіанті співвідношення зазначених категорій із розумін-
ням  того,  що  діяльність  публічних  органів  влади  ґрун-
тується на певних  імперативах, які включають не тільки 
вигодові  й  затратні  критерії,  а  й  низку  інших,  зокрема 
таких як цінність, доступність, своєчасність тощо.

Зазначимо також, що ми є прибічниками думки, згідно 
з  якою модель  адміністративної  раціональності  як  імпе-
ратив публічно-владної діяльності заснована на знамени-
тому есе Вудро Вільсона (1887) [8] про державне управ-
ління  (мовою оригіналу  –  public  administration),  в  якому 
міститься заклик до вивчення цього процесу в професій-
ному плані, де термін «ефективність» набуває абсолютно 
нової перспективи, коли ми намагаємося вивчати її в сере-
довищі  традиційно  вимірюваних  величин  у  системі,  яка 
значною мірою заснована на цінностях, натхненні й люд-
ському  сприйнятті.  Таке  додавання  вимірювання  «цін-
ність»  дає  унікальну  перспективу  ефективності  публіч-
ного адміністрування [9].

Тому  адміністративну  раціоналізацію  публічного 
адміністрування  ми  визначаємо  як:  індикатор  оцінки 
якості  адміністративної  політики  держави,  репрезен-
тований  адміністративними  діями  публічних  органів 
влади  в  організованому  середовищі;  адміністративну 
ефективність  та результативність публічного  адміністру-
вання – як основні показники адміністративної раціональ-
ності,  результати  діяльності  адміністративних  одиниць, 
які можна об’єктивно оцінити. 

З  огляду  на  вищевикладене,  до  таких  критеріїв  слід 
віднести:

–  критерій  об’єктивності  (реалістичності)  –  слід 
розуміти те, що суспільно значущий результат діяльності 
органу влади реально існує;

–  критерій вимірюваності  означає практичну можли-
вість визначення розміру суспільно значущого результату 
у вартісному вираженні;

–  критерій  публічності  (інформативності)  розглядає 
можливість використання суспільно значущого результату 
для інформування суспільства і влади про важливість під-
сумків діяльності органу влади [10, с. 53].

Відповідно, які є фактори впливу на результати діяль-
ності  адміністративних  одиниць,  які  можна  об’єктивно 
оцінити?  За  нашим  баченням,  це  внутрішні  та  зовнішні 
чинники, до яких належать такі:

1)  наявність/відсутність корупційних проявів у публіч-
ному та приватному секторах;

2)  низький/високий  рівень  правової  освіти  та  право-
свідомості  суб’єктів,  наділених  владними  повноважен-
нями;

3)  наявність/відсутність  передумов  для  професійної 
деформації  представників  делегованих  державних функ-
цій;

4)  (не)систематизована,  (не)гармонізована,  (не)узго-
джена законодавча база секторальних, галузевих сфер; 

5)  (не)достатнє  адміністративно-правове,  організа-
ційно-технічне,  фінансове,  інформаційне  та  інше  забез-
печення діяльності публічних органів влади необхідними 
ресурсами;

6)  злагоджена/відсутня  комунікативна,  діалогова 
співпраця держави і громади;

7)  наявність/відсутність внутрішньодержавного тиску 
та втручання у діяльність органів влади;

8)  злагоджена/відсутня внутрішньоієрархічна взаємо-
дія владних інституцій;
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9)  наявність/відсутність чітко розробленої адміністра-
тивної політики. 

Перелік  вищезазначених  складників  не  слід  вважати 
вичерпним, оскільки рівень результативності та ефектив-
ності  публічного  адміністрування  зумовлений  з-поміж 
іншого  складною  взаємодією  ситуативних,  індивіду-
альних  і  мотиваційних  чинників.  Врахування  зовнішніх 
і  внутрішніх  обставин,  в  яких  здійснюється  адміністру-
вання, зокрема публічне, залежить не лише від організа-
ційної  побудови  цієї  системи,  ресурсного  забезпечення, 
від  професійності  державних  службовців  або  їх  кіль-
кості та інших внутрішніх обставин (внутрішнього сере-
довища), а й від врахування чинників  зовнішнього сере-
довища,  які можуть  бути  не  підконтрольними  суб’єктам 

адміністрування  і  тому  значною мірою впливатимуть на 
ефективність такої діяльності [11, с. 98].

Висновки. Підбиваючи  підсумок  проведеного  дослі-
дження,  зазначимо,  що  факторами  впливу  на  адміні-
стративну  ефективність  та  результативність  публічного 
адміністрування є наявність або відсутність певних детер-
мінантів,  які  залежно  від  зазначеного  вектора  слугують 
джерелами стабільності або чинниками дестабілізації реа-
лізованого публічного адміністрування. 

У  зв’язку  з  тим, що  адміністративна  результативність 
та  ефективність  публічного  адміністрування  є  малодослі-
дженою в царині адміністративної науки є сенс стверджу-
вати про необхідність подальшого вивчення змісту, сутності 
та ознак зазначеної проблематики у комплексному вимірі. 
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НАПРЯМи ВДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТиВНО-ПРАВОВих ЗАСАД ПІДТРиМКи 
СІЛьСьКОГОСПОДАРСьКих ПІДПРиЄМСТВ РІЗНих фОРМ ВЛАСНОСТІ

dIrECTIONS Of IMPrOVEMENT Of ThE adMINISTraTIVE aNd LEgaL BaSIS  
Of SuPPOrT Of agrICuLTuraL ENTErPrISES Of dIffErENT fOrMS Of PrOPErTy

Дегтярьова С.В.,
кандидат юридичних наук, докторант 

Харківського національного університету внутрішніх справ

У статті на основі аналізу норм чинного законодавства України, а також наукових поглядів учених визначено напрями вдосконалення 
адміністративно-правових засад підтримки сільськогосподарських підприємств різних форм власності. Обґрунтовано, що національне 
законодавство в галузі підтримки сільськогосподарських підприємств має бути максимально адаптоване до нормативних актів Європей-
ського Союзу. Зроблено висновок, що вдосконалення адміністративно-правових засад підтримки сільськогосподарських підприємств 
різних форм власності в Україні має здійснюватися за такими напрямами: по-перше, національне законодавство в галузі підтримки 
сільськогосподарських підприємств загалом та адміністративно-правові засади в цьому напрямі зокрема мають бути максимально адап-
товані до нормативних актів Європейського Союзу, адже нині Україна перебуває у стані інтеграції у цю міжнародну організацію, що 
унеможливлює проведення будь-яких реформувань без урахування європейських стандартів у відповідних галузях життєдіяльності соці-
уму; по-друге, ключовим аспектом у контексті розвитку адміністративно-правових засад підтримки сільськогосподарських підприємств 
має бути вдосконалення державного регулювання бюджетних процесів стимулювання агропромислового комплексу. Реформування у 
цій сфері має бути спрямоване на підвищення прозорості подібних процесів, їх цільової орієнтованості та виключення з них будь-яких 
проявів корупційного складника; по-третє, адміністративно-правові засади підтримки сільськогосподарських підприємств мають бути 
спрямовані на стимулювання діяльності підприємців у агропромисловій сфері, зокрема, у формі кооперацій; по-четверте, важливим є 
вдосконалення нагляду та контролю у сфері державної підтримки сільськогосподарських підприємств. Так, контрольно-наглядові про-
цедури мають бути спрямовані не на «владний тиск» на підприємця в галузі сільського господарства, а на забезпечення їх рівності у 
разі отримання державної підтримки, унеможливлення порушення цього принципу, створення відчуття захищеності від протиправних 
посягань на його власність та діяльність загалом. 

Ключові слова: вдосконалення, правове регулювання, адміністративно-правові засади, сільськогосподарські підприємства, форми 
власності.

In the article, on the basis of analysis of norms of current legislation of Ukraine, as well as scientific views of scientists, the directions of 
improvement of administrative and legal bases of support of agricultural enterprises of different forms of ownership are determined. It is substantiated 
that national legislation in the field of support for agricultural enterprises should be maximally adapted to the normative acts of the European Union. 
It is concluded that the improvement of administrative and legal bases for the support of agricultural enterprises of different forms of ownership 
in Ukraine should be pursued in the following directions: first, the national legislation in the field of support of agricultural enterprises in general 
and administrative and legal bases in this area in particular should be adapted to the maximum regulations of the European Union, because now 
Ukraine is in the state of integration into this international organization, which makes it impossible to carry out any  reforms without taking into 
account European standards in the relevant branches of social life; second, the key aspect in the context of the development of administrative and 
legal foundations for the support of agricultural enterprises should be the improvement of state regulation of budgetary processes of stimulating 
the agro-industrial complex. Reforms in this area should be aimed at increasing the transparency of such processes, their targeting and eliminating 
any manifestations of the corruption component; third, the administrative and legal framework for the support of agricultural enterprises should be 
aimed at stimulating the activities of entrepreneurs in the agricultural sector, in particular in the form of cooperatives; fourth, it is important to improve 
the supervision and control of state support for agricultural enterprises. Thus, supervisory and control procedures should not be aimed at “power 
pressure” on the agricultural entrepreneur, but to ensure their equality in obtaining state support, to prevent violation of this principle, to create a 
sense of protection against unlawful encroachment on his property and activities in general.

Key words: improvement, legal regulation, administrative and legal principles, agricultural enterprises, forms of ownership.

Постановка проблеми.  Однією  з  ключових  форм 
державного  регулювання  агропромислового  комплексу 
в Україні натепер виступає підтримка суб’єктів підприєм-
ницької діяльності, які провадять свою роботу у зазначеній 
галузі.  Однак  міжнародні  виклики  та  глибокий  реформа-
ційний стан, в якому нині перебуває наша держава, вима-
гають розвитку практично всіх сфер суспільного життя як 
з практичної, так і з правової сторони. Не є винятком при 
цьому адміністративно-правові засади підтримки сільсько-
господарських підприємств, які, враховуючи їх важливість 
у  контексті  державного  регулювання  агропромислового 
комплексу,  потребують    наукової  розробки  із  визначення 
напрямів удосконалення. Варто відзначити, що адміністра-
тивно-правові засади державної підтримки сільськогоспо-
дарських підприємств є невід’ємною частиною всього наці-
онального сектору забезпечення аграрного блоку, у зв’язку 
із  чим  досліджувати  напрями  удосконалення  подібних 
засад логічно та доцільно в рамках загальних напрямів роз-
витку агропромислового комплексу України. 

Стан дослідження.  На  необхідності  вдосконалення 
адміністративно-правового  регулювання  підтримки  сіль-
ськогосподарських  підприємств  різних  форм  власності 
в  розрізі  окремих проблематик наголошували: О.С. Тка-

ченко,  А.М.  Прощаликіна,  О.С.  Дудник,  Д.Н.  Бахрах, 
А.І.  Берлач,  Ю.П.  Битяк,  С.Т.  Гончарук,  Т.С.  Кичилюк, 
Т.О. Коломоєць, Т.П. Проценко,  В.І. Семчика, А.М. Ста-
тівка, А.В. Корюгін, В.В. Косенко, А.М. Кулик та багато 
інших. Справді, вказані науковці зробили вагомий внесок 
у  вирішення  вказаної  проблематики,  однак  у  зазначеній 
галузі  залишається чимала кількість проблем, які потре-
бують негайного вирішення.

Саме тому мета статті – визначити напрями вдоско-
налення адміністративно-правових засад підтримки сіль-
ськогосподарських підприємств різних форм власності.

Виклад основного матеріалу. Ведучи мову про удо-
сконалення  агропромислової  сфери нашої  держави  зага-
лом  та  державної  підтримки  сільськогосподарських  під-
приємств,  необхідно  зауважити,  що  ця  проблематика 
натепер  має  окреслення  як  на  законодавчому  рівні,  так 
і у положеннях наукових праць. Почнемо з аналізу норма-
тивно-правової бази.

Численні  стратегічні  нормативні  акти,  які  закріплюють 
шляхи та заходи розвитку національного агропромислового 
комплексу  та  адміністративно-правових  засад  підтримки 
сільськогосподарських підприємств, також  існують на рівні 
національного  законодавства.  Зокрема,  відзначити  треба 
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Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення 
Стратегії розвитку аграрного сектору економіки на період до 
2020 року» від 17.10.2013 року № 806-р. Стратегія спрямо-
вана  на  формування  ефективного,  соціально  спрямованого 
аграрного сектору економіки, що має задовольнити потреби 
внутрішнього ринку та забезпечити провідні позиції у світі 
на основі його багатоукладності та пріоритетності підтримки 
господарств,  власники  яких  проживають  у  сільській місце-
вості, поєднують право на землю із працею на ній, а також 
власні  економічні  інтереси  із  соціальною  відповідальністю 
перед  громадою  [1].  Ціллю  Стратегії  є  створення  органі-
заційно-економічних  умов  з  метою  ефективного  розвитку 
аграрного  сектору  шляхом  забезпечення  єдності  економіч-
них,  соціальних  та  екологічних  інтересів  суспільства  для 
стабільного  забезпечення  населення  якісною,  безпечною, 
доступною вітчизняною сільськогосподарською продукцією 
та  промисловості  сільськогосподарською  сировиною  [1]. 
Цікавим є  те, що до основних проблематик,  які  гальмують 
розвиток  аграрного  сектору,  з-поміж  усіх  інших  віднесено: 
відсутність  мотивації  до  кооперації  та  укрупнення  дрібних 
сільськогосподарських товаровиробників у межах сільських 
громад,  ослаблення  економічного  підґрунтя  розвитку  сіль-
ських  громад;  нестабільність  конкурентних  позицій  вітчиз-
няної  сільськогосподарської  продукції  на  зовнішніх  ринках 
внаслідок незавершення процесів адаптації до європейських 
вимог щодо якості та безпечності харчових продуктів; відсут-
ність  у  сільськогосподарських  товаровиробників  мотивації 
до  дотримання  агроекологічних  вимог  тощо  [1].  Визначені 
у Стратегії шляхи вирішення цих проблем в окремій частині 
передбачають удосконалення організаційно-правової основи 
підтримки сільськогосподарських підприємств, а саме: поліп-
шення  системи  державного  контролю  у  сфері  земельних 
відносин,  зокрема  шляхом  недопущення  неконтрольованої 
зміни  цільового  призначення  земельних  ділянок;  удоско-
налення фінансової  політики у  результаті  створення прозо-
рих  інструментів системи оподаткування аграрного сектору 
з урахуванням його економічних особливостей та соціальної 
ролі  шляхом  застосування  спеціального  режиму  оподатку-
вання відповідно до законодавства; поетапну трансформацію 
системи оподаткування в аграрному секторі; удосконалення 
системи оподаткування сільськогосподарських товаровироб-
ників; забезпечення стабільної системи державної підтримки 
аграрного  сектору  шляхом  запровадження  середньостроко-
вого  бюджетного  планування,  зокрема  системи  індикаторів 
фінансування аграрного сектору; тощо [1].

Наступним  важливим  документом  національного  зако-
нодавства  в  контексті  удосконалення  адміністративно-пра-
вових  засад підтримки  сільськогосподарських підприємств 
є  Розпорядження  Кабінету  Міністрів  України  «Про  схва-
лення  Концепції  Державної  цільової  програми  розвитку 
аграрного  сектору  економіки  на  період  до  2022  року»  від 
30.12.2015  року  №  1437-р.  У  документі  зазначається,  що 
аграрний  сектор  економіки,  базовою  складовою  частиною 
якого є сільське господарство, формує продовольчу, у визна-
чених межах економічну, екологічну та енергетичну безпеку, 
забезпечує розвиток технологічно пов’язаних галузей націо-
нальної економіки та створення соціально-економічних умов 
сільського розвитку. Ситуація, що склалася в аграрному сек-
торі, зумовлює низку викликів, основними з яких є необхід-
ність поліпшення умов ведення бізнесу, проведення якісних 
перетворень,  спроможних  забезпечити  підвищення  конку-
рентоспроможності сільськогосподарського виробництва на 
внутрішньому та  зовнішньому ринку, продовольчу безпеку 
держави,  і  наближення  до  європейської  політики  у  сфері 
сільського  господарства.  Натепер  залишаються  невиріше-
ними питання удосконалення форм і методів державної під-
тримки, розроблення дієвих інструментів підтримки малих 
виробників, сприяння у виході товаровиробників на світовий 
аграрний ринок. Потребує невідкладного вирішення питання 
адаптації сільськогосподарських товаровиробників до умов 
роботи в глобалізованому економічному середовищі з ураху-

ванням формування зони вільної торгівлі з державами – чле-
нами ЄС. У зв’язку із зазначеними моментами метою Кон-
цепції  є  створення  організаційно-економічних  умов  для 
ефективного,  соціально  спрямованого  розвитку  аграрного 
сектору економіки, стабільного забезпечення промисловості 
сільськогосподарською сировиною,  а населення –  високоя-
кісною  та  безпечною  вітчизняною  сільськогосподарською 
продукцією,  збільшення  обсягів  виробництва  продукції 
з високою доданою вартістю, посилення присутності України 
на світовому ринку сільськогосподарської продукції та про-
довольства  [2]. Концепція передбачає реалізацію декількох 
варіантів  реформування  агропромислового  сектору,  один 
з яких передбачає визначення, розроблення та імплементацію 
напрямів  розвитку  аграрного  сектору  економіки  на  основі 
оптимізації  його  виробничої  і  соціальної  інфраструктури, 
підвищення  конкурентоспроможності  сільськогосподар-
ського виробництва, нарощування його обсягів, поліпшення 
якості  і  безпечності  сільськогосподарської  продукції,  охо-
рони навколишнього природного середовища та відтворення 
природних ресурсів, підвищення рівня зайнятості сільського 
населення. Цим варіантом передбачено врахування досвіду 
держав з розвиненою аграрною економікою, який свідчить, 
що  аграрна  політика  реалізується  переважно  через  заходи 
економічного стимулювання та державної підтримки аграр-
ного виробництва [2]. Ключові шляхи реалізації цього варі-
анту включають у себе: наближення законодавства України 
до законодавства ЄС у сфері сільського господарства, вклю-
чаючи вимоги до безпечності харчових продуктів, сприяння 
широкому впровадженню постійно діючих процедур, засно-
ваних на принципах системи аналізу небезпечних факторів 
та контролю у критичних точках, на потужностях харчової 
та переробної галузей; розроблення заходів з удосконалення 
системи  оподаткування,  запровадження  нових  інструмен-
тів державної підтримки, що базуватимуться на принципах 
публічності і прозорості використання державних фінансів, 
підвищення ефективності інтервенційної діяльності держав-
них агентів на ринку аграрної продукції; удосконалення сис-
теми кредитного забезпечення, а також розвитку державної 
підтримки страхування аграрних ризиків; забезпечення під-
тримки фермерських господарств, малих  і  середніх вироб-
ників  сільськогосподарської  продукції  та  створених  ними 
сільськогосподарських  кооперативів;  сприяння  створенню 
нових  потужностей  з  виробництва  та  глибокої  переробки 
сільськогосподарської  продукції  та  модернізації  наявних, 
зокрема у сфері виробництва органічної продукції, садівни-
цтва, тваринництва, виноградарства, продукції дитячого хар-
чування тощо  [2].

Велику  кількість  різноманітних  напрямів  вдоскона-
лення  адміністративно-правових  засад  підтримки  сіль-
ськогосподарських  підприємств  різних  форм  власності 
пропонують  у  своїх  наукових  роботах  вчені-правники. 
Так,  наприклад,  у  своїх  працях  О.С.  Ткаченко    наголо-
шує на тому, що сільськогосподарські підприємства через 
свою специфіку не в змозі ефективно функціонувати без 
державної  підтримки  вітчизняних  товаровиробників  на 
рівні  нормативно-законодавчого  забезпечення,  що  через 
вказане виступає базою для розвитку; без бюджетної під-
тримки;  без  розумної  цінової  політики  на  продовольчі 
товари; без фінансово-кредитного забезпечення та подат-
кового регулювання основної діяльності й аграрної інфра-
структури; без стандартизації якості сировини та готової 
продукції; без моніторингу аграрного ринку та відповід-
них маркетингових стратегій підвищення конкурентоспро-
можності [3; 4, с. 29]. Водночас науковець доходить висно-
вку,  що  державна  підтримка,  як  інструмент  підвищення  
конкурентоспроможності  сільськогосподарських  під-
приємств в умовах економічної кризи, є не досить ефек-
тивною.  Тому  необхідно  здійснювати  пошук  внутрішніх 
резервів для відновлення платоспроможності, покращення 
економічної  стійкості  та  зниження  ймовірності  банкрут-
ства сільськогосподарських підприємств [4, с. 30].
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А.М. Прощаликіна   та О.С. Дудник   торкались особ-
ливостей  розвитку  адміністративно-правових  засад  під-
тримки  сільськогосподарських  підприємств  у  контексті 
вдосконалення  інформаційно-консультаційного  забезпе-
чення  аграрного  підприємництва  в  регіонах  нашої  дер-
жави.  У  рамках  розбору  цієї  тематики  вчені  зробили 
висновок  про  те,  що  до  основних  напрямів  удоскона-
лення державної підтримки агропромислового комплексу 
належать:  систематизація  національного  законодавства 
та актів місцевих органів влади у галузі підтримки діяль-
ності  сільськогосподарських підприємств  та  підвищення 
ефективності  їх  інформаційно-консультаційного  забезпе-
чення;  налагодження  регіональних  систем  моніторингу 
соціально-економічного  стану  фермерства,  асоціацій 
фермерських господарств і соціологічних служб; правова 
та інформаційна підтримка кооперативного руху; інформа-
ційно-консультативна  підтримка  розробки  бізнес-планів, 
інвестиційних проєктів та техніко-економічних обґрунту-
вань для підвищення можливостей аграрних підприємств 
отримувати  інвестиційні  ресурси;  впровадження  нових 
технологій  в  аграрний  сектор  економіки,  що  вимагають 
організації  інформаційно-консультаційного  забезпечення 
сільськогосподарських товаровиробників [5, с. 56, 60].

Власні  думки  з  приводу  пріоритетів  у  питанні  вдо-
сконалення  адміністративно-правових  засад  підтримки 
сільськогосподарських  підприємств  різних  форм  влас-
ності запропонував П.Р. Пуцентейло. На думку науковця, 
необхідно  переглянути  або  істотно  скоригувати  меха-
нізм  дотацій  у  сільське  господарство,  ввести  нові  види 
субсидій,  змінити  й  удосконалити  вже  наявні.  Система 
субсидування  сільськогосподарських  товаровиробни-
ків  має  стати  прозорою  та  орієнтуватися,  наприклад,  на 
дотування  в  перерахунку  на  одиницю  виробленої  про-
дукції.  Державна  підтримка  у  майбутньому  має  бути 
переорієнтована  із  сільськогосподарського  виробництва 
на підтримку  індивідуальних проєктів, що визначаються 
за  єдиними,  заздалегідь  відомими  критеріями,  які  забез-
печують  їх  високу  ефективність.  Підтримуючи  розви-
ток  сільськогосподарських  підприємств,  стимулюючи 
створення  агрохолдингів,  держава  створює  попит,  який 
є локомотивом аграрного сектору, одночасно створюючи 
стимули для формування кооперації на базі дрібних гос-
подарств. Держава має не тільки сприяти індивідуальному 
підходу  в  державній  підтримці  сільськогосподарських 
товаровиробників,  але  й  сприяти  зниженню  процентних 
ставок  по  кредитах,  забезпечувати  рівні  умови  діяль-
ності  в  усіх  регіонах України шляхом  більш  ефективної 
податкової  політики,  переглянути  транспортні  тарифи 
для  сільськогосподарських  товаровиробників  і  стимулю-
вати  останніх  розвивати  власну  збутову  інфраструктуру, 
що допоможе позбавитися від посередників у сільському 
господарстві  та наблизитися до світових моделей розви-
тку агропромислового комплексу. У кінцевому результаті 
система державної підтримки має бути гнучкою та забез-
печувати  цілеспрямоване  ефективне  функціонування 
агропромислового комплексу як єдиного цілого. Аграрна 
політика країни має бути спрямована на розвиток сталого 
та конкурентоспроможного агропромислового виробництва,  
підвищення якості життя й соціальної інфраструктури на 
сільських територіях [6, с. 262, 264].

Висновок. Отже,  проведене  дослідження  показало 
розмаїття  підходів  до  питання  вдосконалення  адміністра-
тивно-правових  засад  підтримки  сільськогосподарських 
підприємств  різних  форм  власності  в  Україні.  Відповідно 
до  міжнародних  договорів,  стороною  в  яких  є  наша  дер-
жава,  та  багатьох  стратегічно  орієнтованих  нормативних 
актів  національної  системи  законодавства  досліджувана 
проблематика посідає одне з центральних місць у контексті 
вдосконалення  агропромислового  комплексу  загалом.  Вод-
ночас  в аспекті масштабних перетворень на законодавчому 
рівні конкретні напрями, реалізація яких приведе до вдоско-
налення  та підвищення  ефективності правових механізмів, 
що  регулюють  систему  державної  підтримки  сільськогос-
подарських підприємств, часто окреслюються розмито, а їх 
досягнення не приводить до бажаного позитивного резуль-
тату.  Аналогічна  проблема  мається  і  на  доктринальному 
рівні,  де  вчені  досить  часто неточно  розставляють пріори-
тети, у зв’язку із чим неправильно встановлюють цілі щодо 
вдосконалення  державних  засад  підтримки  підприємств 
сільськогосподарського типу. З огляду на такі аспекти, нами 
було побудовано власну теоретичну позицію із досліджува-
ного питання. Так, ми вважаємо, що вдосконалення адміні-
стративно-правових засад підтримки сільськогосподарських 
підприємств різних форм власності в Україні має здійснюва-
тися за такими напрямами: 

–  по-перше,  національне  законодавство  в  галузі  під-
тримки сільськогосподарських підприємств загалом та адмі-
ністративно-правові засади у цьому напрямі зокрема мають 
бути максимально адаптовані до нормативних актів Європей-
ського Союзу, адже нині Україна перебуває у стані інтеграції 
в цю міжнародну організацію, що унеможливлює проведення 
будь-яких  реформувань  без  врахування  європейських  стан-
дартів у відповідних галузях життєдіяльності соціуму;

–  по-друге,  ключовим  аспектом  у  контексті  розви-
тку  адміністративно-правових  засад  підтримки  сільсько-
господарських підприємств має бути вдосконалення дер-
жавного регулювання бюджетних процесів стимулювання 
агропромислового  комплексу.  Реформування  у  цій  сфері 
має бути спрямоване на підвищення прозорості подібних 
процесів, їх цільової орієнтованості та виключення з них 
будь-яких проявів корупційного складника;

–  по-третє,  адміністративно-правові  засади  під-
тримки  сільськогосподарських  підприємств  мають  бути 
спрямовані  на  стимулювання  діяльності  підприємців 
в агропромисловій сфері, зокрема у формі кооперацій;

–  по-четверте,  важливим  є  вдосконалення  нагляду 
та  контролю  у  сфері  державної  підтримки  сільськогос-
подарських підприємств. Так, контрольно-наглядові про-
цедури мають бути спрямовані не на «владний тиск» на 
підприємця у галузі сільського господарства, а на забезпе-
чення їх рівності у разі отримання державної підтримки, 
унеможливлення  порушення  цього  принципу,  створення 
відчуття захищеності від протиправних посягань на його 
власність та діяльність загалом. 

Реалізація  саме  цих  чотирьох  напрямів,  на  нашу 
думку, приведе до вдосконалення адміністративно-право-
вих  засад підтримки сільськогосподарських підприємств 
в  Україні,  покращення  ефективності  та  дієвості  проце-
сів  державної  підтримки  агропромислового  комплексу 
та виведення його на конкурентний міжнародний рівень.
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Національної академії правових наук України

У статті досліджено організаційно-правові проблеми систематизації державних органів, що становлять сектор безпеки й оборони, в 
умовах реформування. Проаналізовано чинне законодавство щодо визначення повноважень державних органів. Систему забезпечення 
національної безпеки становлять п’ятнадцять органів із різним правовим статусом. Зокрема, до них належать міністерства, формуван-
ня, служби та інші. Система містить різні рівні та підсистеми, частина елементів може входити до різних підсистем. Законом визначено 
також повний перелік суб’єктів сектору національної безпеки й оборони. До них належать: Міністерство оборони України, Збройні сили 
України, Державна спеціальна служба транспорту,  Міністерство внутрішніх справ України, Національна гвардія України, Національна 
поліція України, Державна прикордонна служба України,  Державна міграційна служба України, Державна служба України з надзвичайних 
ситуацій, Служба безпеки України (СБУ), Управління державної охорони України (УДО), Державна служба спеціального зв’язку та захис-
ту інформації України (ДССЗЗІ), Апарат Ради національної безпеки й оборони України, розвідувальні органи України, центральний орган 
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну військово-промислову політику. Загалом, більшість з них мають 
правовий статус, що є унікальним. Статус Апарату Ради національної безпеки й оборони України, як державного органу, унормовано 
неповно. Такий склад системи та обсяг компетенції не повною мірою відповідає законодавству, ухваленому в контексті адміністративно-
правової реформи. Крім цього, проблемним є розмежування між органами управління та військовими формуваннями. 

Зазначене створює проблеми для організації належного та ефективного управління всією системою національної безпеки. Законо-
давчі новели 2018 року певним чином систематизували діяльність державних органів у секторі безпеки й оборони. Але питання належно-
го правового статусу державних органів не було вирішено. Автором визначено та викладено проблемні  питання, що виникають у зв’язку 
із побудовою системи забезпечення національної безпеки. 

Ключові слова: національна безпека, державне управління, компетенція, повноваження, оборона, адміністративна реформа.

This article examines the legal and institutional problems of security and defense sector’s system in the context of reforms. Author analyzed 
Ukrainian legislation on the determination of competence of state authorities. National security and defense sector includes ministries, formations, 
state services and other authorities. This system is composed of different subsystems. Each subsystem includes miscellaneous elements and 
components. Ukrainian legislation established list of national security and defense system’s components. These included the following state 
authorities: Ministry of Defense of Ukraine, Armed Forces of Ukraine, State Special Transport Service, Ministry of Internal Affairs of Ukraine, 
National Guard of Ukraine, National Police of Ukraine, State Border Guard Service of Ukraine, State Migration Service of Ukraine, State Emergency 
Service of Ukraine, Security Service of Ukraine, Administration of State Guard of Ukraine (also known as State Security Administration), State 
Special Communication Centre of Ukraine, Executive Office of National Security and Defense Council of Ukraine, intelligence authorities and 
Ministry of Economic, Development, Trade and Agriculture of Ukraine (as authority for military industry). It is noted in the article that majority 
of authorities has unique legal status. Legal status of Executive Office of National Security and Defense Council of Ukraine is determined 
incompletely. This statuses and competence failed to meet the requirements of the legislation in context of administrative reform. Differences 
between authorities and military administration also were not defined.  

This administrative situation reduces the effectiveness of national security and defense management. Legislative innovation of 
2018 consolidated competence and powers of state authorities in the area of national security and defense. However, it is undeniable that 
there are several unresolved legal problems. This legal problem consists in the organization of national security system and completion of 
administrative reform.

Key words: national security, public administration, authorities, competence, defense, reform of public administration. 

Оновлення вітчизняного законодавства, що регламен-
тує  суспільні  відносини  у  сфері  національної  безпеки 
й оборони, яке відбулось протягом останнього часу, зумо-
вило зміни у підходах до організації відповідної системи 
державних органів. Традиційний підхід, що був започат-
кований прийняттям спеціального  законодавства у  сфері 
національної безпеки, полягав у визначенні системи від-
повідних суб’єктів. Одночасно законодавство у сфері обо-
рони  ґрунтувалось  багато  в  чому  на  законодавстві,  яке 
відображало  погляди,  притаманні  радянському  періоду. 
Певне  узгодження  законодавства  у  сфері  національної 
безпеки  із  військовим  законодавством  здійснювалось  за 
оновлення  базових  законодавчих  актів,  що  відбувалось 
час від часу. Після агресії проти нашої держави відбулись 
зміни в організації  системи національної безпеки й обо-
рони, правове забезпечення зазначеного сталось із певною 
відстрочкою.

Ухваленням  Закону  України  «Про  національну  без-
пеку України» 21 червня 2018 року процес організаційної 
трансформації  системи  було  виведено  на  новий  рівень. 
Зокрема,  уточнено  зміст  складників  сектору  безпеки 

й оборони у напрямі належної його систематизації. Відпо-
відно, визначено критерії для розмежування компетенції 
складників сектору безпеки й оборони. Зазначені органі-
заційні  трансформації  загалом  відповідають  меті  право-
вої регламентації, що визначена у преамбулі зазначеного 
законодавчого акта.

Водночас  є  проблемне  поле,  що  полягає  у  враху-
ванні  вимог  законодавчих  актів,  спрямованих  на  побу-
дову  системи  державних  органів, що  становлять  вико-
навчу владу. Натепер в Україні є доволі велика різниця 
у  правовому  статусі  державних  органів, що  зумовлено 
незавершеністю реформи державного управління. Тому 
видається  за  доцільне  дослідити  систему  державних 
органів,  що  визначена  спеціальним  законодавством 
у  сфері  національної  безпеки,  їх  зв’язки,  особливості 
компетенції  та  напрями  реформування  в  умовах  полі-
тико-правових змін. 

Проблеми організаційно-правової побудови та компе-
тенції  державних  органів  у  сфері  національної  безпеки 
й  оборони  розглядаються  у  сучасній  науковій  літературі 
насамперед у розрізі уточнення їхніх завдань і функцій. 
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Мета статті полягає  у  проведенні  аналізу  системи 
органів, що становлять сектор безпеки й оборони України, 
їх компетенції та визначеного обсягу повноважень з ура-
хуванням реформування системи державного управління, 
а також визначення напрямів подальших наукових дослі-
джень у цій сфері. 

Формування  системи  суб’єктів  забезпечення  націо-
нальної  безпеки  в  Україні  було  започатковано  схвален-
ням Концепції  (основ  державної  політики)  національної 
безпеки  України  постановою  Верховної  Ради  України 
від 16.01.1997 № 3/97. Мета її прийняття визначалась як 
необхідність забезпечення єдності принципів формування 
і  проведення  державної  політики  національної  безпеки, 
об’єднання  підходів  до  формування  відповідної  законо-
давчої  бази,  підготовки  доктрин,  стратегій,  концепцій, 
державних і відомчих програм у різних сферах національ-
ної  безпеки  [1].  Таким  чином,  вона  мала  прелімінарний 
характер на шляху до належного унормування державної 
політики у сфері національної безпеки України. 

Для  формування  державної  політики  було  запропо-
новано систему забезпечення національної безпеки Укра-
їни.  Основною  підставою  для  належності  конкретних 
суб’єктів до системи було визначено узгодженість діяль-
ності  її  складників.  Загалом  до  складу  системи  входили 
такі групи: 1) державні органи; 2) громадські організації 
(відповідно  до  термінології  тогочасного  законодавства);  
3) посадові особи; 4) окремі громадяни. Узгодженість їхніх 
дій мала бути об’єднана наявністю цілей та завдань щодо 
захисту національних інтересів. Водночас на доктриналь-
ному  рівні  система  забезпечення  національної  безпеки 
розумілась не як сукупність органів (осіб, громадян), а  як 
система заходів. Зокрема, В.А. Ліпкан свого часу пропону-
вав розуміти систему забезпечення національної безпеки як 
сукупність  «теоретико-методологічних,  нормативно-пра-
вових,  інформаційно-аналітичних,  організаційно-управ- 
лінських,  розвідувальних,  контррозвідувальних,  опера-
тивно-розшукових, кадрових, науково-технічних, ресурс-
них та інших заходів, спрямованих на забезпечення про-
цесу управління загрозами і небезпеками» [2, с. 60]. 

Такий  підхід  не  було  враховано  в  оновленні  вітчиз-
няного  законодавства  у  сфері  національної  безпеки. 
Статтею 4 Закону України «Про основи національної без-
пеки України» від 19.06.2003 система суб’єктів забезпечення 
національної безпеки була конкретизована. Вона складалась 
із  таких  органів:  конституційні  органи  (Президент  Укра-
їни,  Верховна  Рада  України,  Кабінет  Міністрів  України, 
Рада національної безпеки й оборони України); центральні 
органи  виконавчої  влади  (міністерства  та  інші);  державні 
органи з особливим статусом (Національний банк України 
та прокуратура); судові органи (суди загальної юрисдикції); 
місцеві державні адміністрації та органи місцевого самовря-
дування; складові частини Воєнної організації  (відповідно 
до законодавчої термінології  Збройні сили та інші військові 
формування);  громадяни  України  та  об’єднання  громадян 
[3]. Можна  розділити  загальну  запропоновану  систему  на 
дві підсистеми: так звані «державну» та «недержавну» сис-
теми суб’єктів забезпечення національної безпеки. «Недер-
жавна»  система  за  буквальним  тлумаченням  законодав-
чого припису складалась  із  громадян та  їх об’єднань, при 
цьому юридичні особи приватного права безпосередньо до 
її складу не належали. По суті, враховуючи характер окре-
мих видів підприємницької діяльності, вони могли входити 
до  її складу, про що було відзначено в науковій літературі 
[4,  с.  60–62].  Складність  системи  державних  органів  була 
зумовлена  доволі  широкою  різноплановістю  її  складни-
ків. До того ж їх роль у реалізації державної політики було 
визначено у законодавчому акті доволі поверхнево. 

Система  забезпечення  національної  безпеки  вкрай 
потребувала  законодавчого  оновлення,  тим  більше,  що 
у мовах агресії проти нашої держави вона продемонстру-
вала свою неефективність [5, с. 25–26].

Оновлення  законодавства  у  сфері  національної  без-
пеки  й  оборони,  що  відбулось  у  2018  році,    уточнило 
засади побудови сектору безпеки й оборони. Усі державні 
органи,  що  забезпечують  національну  безпеку  України, 
або беруть участь у такому забезпеченні, належать до сек-
тору  безпеки  й  оборони,  складаючи  таким  чином  відпо-
відну систему. 

Отже,  слід  розглядати  склад  сектору  безпеки  й  обо-
рони  та  відповідні  повноваження його  складників,  ґрун-
туючись на  тій  систематизації,  яка  визначена  законодав-
чим  актом. Як  уже  зазначалось,  на  відміну  від  простого 
перерахування  суб’єктів  забезпечення  національної  без-
пеки  України,  новий  законодавчий  акт  намагається  сис-
тематизувати  сектор  безпеки  й  оборони.  Така  система 
складається із чотирьох складників. Цими складниками є:  
1)  сили  безпеки;  2)  сили  оборони;  3)  оборонно-промис-
ловий  комплекс;  4)  громадяни  і  громадські  об’єднання. 
Перші  два  складники  сектору  безпеки  й  оборони  прямо 
не диференційовані у приписах ч. 2 ст. 12 Закону України 
«Про національну безпеку України». На рівні терміноло-
гічного роз’яснення, яке міститься у ст. 1 Закону України 
«Про національну безпеку», до «сил безпеки» віднесено: 
правоохоронні  органи;  розвідувальні  органи;  державні 
органи  спеціального  призначення  з  правоохоронними 
функціями; сили цивільного захисту;  інші органи, на які 
Конституцією та  законами України покладено функції  із 
забезпечення національної безпеки держави. Отже, зазна-
чена  класифікація  вичерпною  не  є.  До  «сил  оборони» 
належать:  Збройні  сили  України;  військові  формування; 
правоохоронні органи; розвідувальні органи; органи спе-
ціального призначення з правоохоронними функціями, на 
які Конституцією та законами України покладено функції 
із забезпечення оборони держави. 

Таким  чином,  враховуючи  можливість  для  одного 
органу, що входить до визначеної класифікацією підгрупи, 
одночасно  належати  до  «сил  безпеки»  і  «сил  оборони», 
законодавець  у  формулюванні  приписів  ст.  12  Закону 
України «Про національну безпеку України» змінив під-
ходи,  прямо  перелічивши  відповідні  державні  органи. 
До  них  натепер  належать:  Міністерство  оборони  Укра-
їни, Збройні сили України,  Державна спеціальна служба 
транспорту,  Міністерство  внутрішніх  справ  України, 
Національна гвардія України, Національна поліція Укра-
їни,  Державна  прикордонна  служба  України,  Державна 
міграційна  служба  України,  Державна  служба  України 
з надзвичайних ситуацій, Служба безпеки України (СБУ), 
Управління державної охорони України (УДО), Державна 
служба спеціального зв’язку та захисту інформації Укра-
їни  (ДССЗЗІ), Апарат  Ради  національної  безпеки  й  обо-
рони  України,  розвідувальні  органи  України,  централь-
ний  орган  виконавчої  влади, що  забезпечує формування 
та реалізує державну військово-промислову політику [6].

Законодавчі дефініції, що об’єднують  і класифікують 
органи  (сили,  формування)  за  різними  ознаками,  зумов-
лені законодавчими приписами актів стосовно правового 
статусу того чи іншого органу. Подальші реформи держав-
ного  управління  стосовно  органів  виконавчої  влади  змі-
нили підходи, але не здійснена до кінця реформа зумовила 
складнощі у розумінні правового статусу окремих органів.

Зараз у тексті Закону перелічено 13 державних органів 
та ужито два формулювання, що можуть змінюватись вна-
слідок законодавчих новацій. У першому випадку йдеться 
про сукупність державних органів, що об’єднується тер-
міном «розвідувальні органи», у другому – про компетен-
цію, яка може покладатись на міністерство (центральний 
орган виконавчої влади, що забезпечує формування і реа-
лізує державну політику).

З числа 13 органів два мають статус міністерств (Мініс-
терство оборони та Міністерство внутрішніх справ), що 
відповідає  вимогам  Закону  України  «Про  центральні 
органи  виконавчої  влади».  Статус  інших  державних  
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органів доволі різний, що не в останню чергу зумовлено 
приписами спеціального законодавства, яке не уніфікову-
валось протягом тривалого часу.

Зокрема, Збройні сили України з часу свого утворення 
мають статус військового формування [7]. При цьому ста-
тус «інших військових формувань» та питання юридично 
коректного віднесення державних органів чи їхніх склад-
ників  до числа  таких формувань  залишається проблема-
тичним [8, с. 141–142]. Так, Державна спеціальна служба 
транспорту є «спеціалізованим військовим формуванням» 
[9].  Виходячи  із  відповідного  організаційного механізму 
та враховуючи приписи Закону України «Про центральні 
органи  виконавчої  влади»,  вона  є  центральним  органом 
виконавчої  влади  (службою),  діяльність  якої  спрямову-
ється  Міністром  оборони  України.  Національна  гвардія 
України  (НГУ)  є  «військовим  формуванням  з  правоохо-
ронними функціями, що входить до системи Міністерства 
внутрішніх справ України» [10]. Водночас  чинний Закон 
України «Про центральні органи виконавчої влади» відно-
сить до їх числа лише служби, агентства, інспекції. Таким 
чином,  віднесення  НГУ  до  числа  центральних  органів 
виконавчої влади юридично коректним не виглядає. Ста-
тус  Національної  поліції  України  законодавець  прямо 
визначив  як  центральний  орган  виконавчої  влади  [11], 
хоча  серед  видів  центральних  органів  виконавчої  влади, 
визначених ст. 16 Закону України «Про центральні органи 
виконавчої влади», «поліції» немає [12]. 

Чинна редакція Закону України «Про Державну при-
кордонну службу України» визначає  її  статус  як «право-
охоронного органу спеціального призначення», до складу 
якого  входить  центральний  орган  виконавчої  влади,  що 
реалізує державну політику у сфері охорони державного 
кордону  [13]. Таким органом є Адміністрація Державної 
прикордонної  служби,  яка  діє  відповідно  до  Положення 
про  неї  [14].  Державна  міграційна  служба  України,  що 
діє  на  підставі  Положення  про  неї  [15],  є  центральним 
органом  виконавчої  влади,  статус  якого  повністю  відпо-
відає  вимогам  Закону  України  «Про  центральні  органи 
виконавчої  влади».    Аналогічним  є  статус  Державної 
служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС). Водночас про-
блемним питанням є належне визначення та класифікація 
серед  сил безпеки  так  званих «сил цивільного  захисту», 
оскільки  спеціальний  кодифікований  законодавчий  акт 
відносить до  їх числа «аварійно-рятувальні формування, 
спеціалізовані  служби  та  інші  формування  цивільного 
захисту, призначені для проведення аварійно-рятувальних 
та  інших  невідкладних  робіт  з  ліквідації  надзвичайних 
ситуацій»  [16].

Організаційно-правовий статус Служби безпеки Укра-
їни змінювався з часу ухвалення спеціального законодав-
чого  акта.  Зокрема,  ст.  1  Закону  України  «Про  Службу 
безпеки  України»  визначала  її  статус  як  «державного 
правоохоронного органу спеціального призначення, який 
забезпечує державну безпеку України» [17]. Під час ухва-
лення Закону України «Про національну безпеку України» 
у ст. 1 Закону України було внесено зміни щодо правового 
статусу  СБУ, що  став  визначатись  як  «державний  орган 
спеціального  призначення  з  правоохоронними  функці-
ями,  який  забезпечує  державну  безпеку  України»  [17]. 
Управління  державної  охорони  є  державним  правоохо-
ронним  органом  спеціального  призначення,  підпорядко-
ваним Президентові України [18]. Статус ДССЗЗІ України 
є  подібним  до  статусу Державної  прикордонної  служби. 
Стаття  2  Закону  України  «Про  Державну  службу  спеці-
ального  зв’язку  та  захисту  інформації  України»  визна-
чає  її  статус  як  державного  органу. Водночас  у  її  складі 
є  центральний  орган  виконавчої  влади,  що  «забезпечує 
формування  та  реалізацію  державної  політики  у  сфе-
рах організації  спеціального  зв’язку,  захисту  інформації, 
телекомунікацій  та  користування  радіочастотним  ресур-
сом України» (ст. 5 Закону) [19]. Натепер таким органом 

є Адміністрація Державної  служби  спеціального  зв’язку 
та захисту інформації. 

Апарат Ради національної безпеки й оборони України 
є  державним  органом,  який  здійснює  поточне  інформа-
ційно-аналітичне  та  організаційне  забезпечення  діяль-
ності Ради національної безпеки й оборони України від-
повідно до Положення про нього,  затвердженого Указом 
Президента  України  від  14.10.2005  №  1446/2005,  хоча 
безпосередньо у тексті Закону України «Про Раду націо-
нальної безпеки й оборони України» згадується лише про 
його  статус юридичної особи на підставі  змін,  внесених 
у 2014 році [20].

Що  стосується  узагальненого  терміна  «розвідувальні 
органи»,  то  ст.  6  Закону  України  «Про  розвідувальні 
органи» від 22.03.2001 № 2331-III визначає такий їх пере-
лік: Служба зовнішньої розвідки (СЗР) України,    розвід-
увальний  орган  Міністерства  оборони  України,  розвід-
увальний орган спеціально уповноваженого центрального 
органу  виконавчої  влади  у  справах  охорони  державного 
кордону.  З  цього  переліку  два  останні  діють  як  органи 
у складі центрального органу виконавчої влади (Міністер-
ства  оборони  та  Адміністрації  Держприкордонслужби). 
Служба зовнішньої розвідки є державним органом, який 
здійснює розвідувальну діяльність [21]. 

Функції  центрального  органу  виконавчої  влади,  що 
забезпечує  формування  та  реалізує  державну  військово-
промислову  політику  фактично  покладено  на  Міністер-
ство розвитку економіки, торгівлі та сільського господар-
ства України. 

Отже, із 13 прямо перелічених законодавцем суб’єктів 
2 є міністерствами; 2 – центральними органами виконав-
чої влади зі статусом служби; 2 – центральними органами 
виконавчої  влади  зі  спеціальним  статусом;  2  –  органи 
з центральним органом виконавчої влади у своєму складі; 
2 – військові формування, 1 – державний орган, 1 – дер-
жавний правоохоронний орган спеціального призначення, 
1 – державний орган спеціального призначення  з право-
охоронними функціями. До цього переліку можна додати 
ще  1  міністерство  (на  кінець  2019  року  –  Міністерство 
економіки,  торгівлі  та  сільського  господарства  України) 
та 1 державний орган  (СЗР). Таким чином,  із  15 перелі-
чених лише 5 мають правовий статус, що відповідає сис-
темі,    яка  визначена  Законом  України  «Про  центральні 
органи  виконавчої  влади»,  а  2/3 мають правовий  статус, 
що є унікальним. 

Такі  особливості  законодавства  зумовлюють  поста-
новку  питання  визначення  належного  керівництва  всією 
системою,  оскільки  система  центральних  органів  вико-
навчої влади очолюється главою Уряду. 

Законом України «Про центральні  органи виконавчої 
влади» визначено, що міністерства забезпечують форму-
вання та реалізують державну політику в одній чи декіль-
кох сферах, інші центральні органи виконавчої влади вико-
нують окремі функції з реалізації державної політики. При 
цьому частина 2 статті 16 зазначеного Закону передбачає, 
що діяльність центральних органів виконавчої влади спря-
мовується та координується Кабінетом Міністрів України 
через відповідних міністрів згідно із законодавством [12]. 
Прийняття вказаного вище Закону в 2011 році мало під-
сумовувати  здійснення  адміністративної  реформи,  спря-
мованої у тому числі на упорядкування діяльності різних 
державних органів, які фактично належать до виконавчої 
влади, але внаслідок приписів спеціального законодавства 
мають особливий правовий статус. Зазначений стан речей 
був предметом досліджень учених у галузі адміністратив-
ного  права,  а  наявність  правових  проблем  у  діяльності 
державних  органів  зі  спеціальним  статусом  констатува-
лася досить давно [22; 23; 24]. Але і після чергового етапу 
адміністративної реформи державні органи з різного виду 
спеціальним  статусом  продовжують  існувати.  За  оцін-
ками,  зробленими  В.А.  Мельниченком  ще  у  2013  році, 
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принаймні  5  державних  органів,  маючи  визначений  ста-
тус центральних органів виконавчої влади, не здійснюють 
свою  діяльність  через  міністрів  [25,  с.  183].  Але  окрім 
таких органів,  законодавчо передбачені  державні  органи 
зі  спеціальним  статусом, що  не  визначені  як  центральні 
органи виконавчої влади, до числа яких власне і належать 
СБУ, УДО  та СЗР. Це  положення  цілком  правильно  під-
мітив Р.Ф. Баранецький [26, с. 22–23, 26], хоча зазначене 
і не дає змоги стверджувати про особливий характер СБУ 
в системі організації влади в Україні. 

Підсумовуючи  викладене,  можливо  дійти  до  таких 
основних висновків:

1.  Законодавчо створено і визначено систему забезпе-
чення національної безпеки України, яку становлять дер-
жавні органи із відповідною компетенцією. Водночас вна-

слідок незавершеності адміністративно-правової реформи 
правовий  статус  елементів  зазначеної  системи  є  доволі 
складним. Насамперед має йтися про загальну уніфікацію 
системи центральних органів виконавчої влади.

2.  Організаційні  складнощі  створюють  передумови 
і  до  можливих  проблем  в  управлінні  зазначеною  сис-
темою, що  зумовлено  прогалинами  у  чинному  законо-
давстві щодо уточнення завдань та функцій Президента 
України,  Уряду  та  всієї  системи  центральних  органів 
виконавчої влади.

3.  Подальші  наукові  дослідження  у  цьому  напрямі 
мають  бути  зосереджені  на  уточненні  компетенції,  мети 
і  завдань  відповідних  державних  органів,  дослідженні 
взаємодії між ними як елементами системи, а також уточ-
ненні необхідного обсягу повноважень.
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ГЕНЕЗиС РОЗВиТКУ АДМІНІСТРАТиВНих ПРОЦЕДУР У СфЕРІ МІГРАЦІЇ

gENESIS Of adMINISTraTIVE PrOCEdurE dEVELOPMENT  
aT SPhErE Of MIgraTION

Єрмаков Ю.В.,
здобувач кафедри адміністративного та митного права 

Університету митної справи та фінансів

Наукова стаття присвячена розкриттю генезису розвитку адміністративних процедур у сфері міграції. Виокремлено три групи дослі-
джень стану сучасних наукових розробок адміністративних процедур у сфері міграції: теоретико-правові засади адміністративних про-
цедур у діяльності органів влади; адміністративно-правові аспекти діяльності органів публічної адміністрації у сфері імміграції; адміні-
стративно-правові аспекти діяльності органів публічної адміністрації у сфері  еміграції.

Питання міграції (міграційної політики) розглядали: О.О. Бандурка «Адміністративно-правове регулювання міграційного процесу в 
Україні» (2002 рік) [3]; С.О. Мосьондз «Державна міграційна політика в сучасній Україні (адміністративно-правовий аспект)» (2003 рік); 
В.І. Олефір «Державна міграційна політика України (організаційно-правовий аспект)» (2005 рік); Н.П. Тиндик «Адміністративно-правовий 
механізм регулювання міграції в Україні» (2009 рік); А.І. Cупруновський «Міграційне право в системі права України» (2011 рік); О.О. Воро-
нятніков  «Адміністративно-правовий статус державної міграційної служби України» (2012 рік).

Виділено дослідження, які стосуються вивчення еміграції та міграції в Україні: С.С. Саїв «Правове регулювання міграції та реєстрації 
фізичних осіб в Україні (адміністративно-правовий аспект)» (2007 рік);  Л.Л. Савранчук «Публічне адміністрування оформлення та видачі 
візових документів для в’їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну» (2012 рік);  І.В. Михайлишин  «Адміністративно-правові заса-
ди забезпечення реалізації конституційного права громадян на вільне пересування та вибір місця проживання» (2013 рік); Я.А. Поєдинок 
«Адміністративне провадження про визнання іноземного громадянина та особи без громадянства біженцем та особою, яка потребує 
додаткового або тимчасового захисту» (2013 рік).

Ключові слова: адміністративна процедура, генезис, дослідження, адміністративно-правові аспекти діяльності органів публічної 
адміністрації у сфері імміграції, адміністративно-правові аспекти діяльності органів публічної адміністрації у сфері  еміграції.

The article is dedicated to the genesis of the development of administrative procedures in the sphere of migration. Three groups have been 
violated. I will become of the current scientific knowledge of administrative procedures in the field of migration: legal and theoretical ambushes of 
administrative procedures in the administrative organs of power; administrative and legal aspects of public administration in the sphere of social 
sciences; administrative and legal aspects of public administration in the sphere of public relations.

Migration (migration politics) reserched: O.O. Bandurka “Administrative law regulation of the migration process in Ukraine” (2002) [3]; 
S.O. Mosondz “The State migration policy in current Ukraine (administrative and legal aspects)” (2003); B.I. Olefir “The State Migration Policy 
of Ukraine (organizational-legal aspect)” (2005); N.P. Tindik “Administrative and legal mechanism of regulation of migration in Ukraine” (2009); 
A.I. Suprunovsky “Migration law in the system of law of Ukraine” (2011); O.O. Voronyatnikov “Administrative and legal status of the sovereign 
migratory service of Ukraine” (2012).

Researches which touch the study of emigration and migration in Ukraine are selected: S.S. Saev “The Law of Regulation of Migration and 
Restoration of Physical Features in Ukraine (administrative and legal aspect)” (2007); L.L. Savranchuk “Public administration documents for 
those types of business documents for traveling abroad and those without large numbers to Ukraine” (2012); І.V. Mikhaylishin “Administrative 
law ambush protection of the implementation of the constitutional right of the people in the village to rescue and vibrate the residence” (2013); 
Ya.A. Poedynok “Administrative realization about confession of foreign citizen and person without citizenship by a refugee and person which 
needs additional or temporal defence” (2013).

Key words: administrative procedure, genesis, compliance, administrative and legal aspects of public administration, public administration, 
administrative and legal aspects.

Етимологія  слова  «процедура»  походить  від  латин-
ського  “procedo”,  що  означає  «проходжу  або  просува-
юсь»  [25,  с. 470; 33,  с. 234]. У лексичному плані  термін 
«процедура»  взагалі  визначається  як  «будь-яка  тривала, 
послідовна  справа,  порядок,  обряд»  [8,  с.  526],  «офіцій-
ний  порядок  дій,  виконання,  обговорення  чого-небудь» 
[16, с. 511]. Всі ці визначення мають низку спільних сут-
нісних рис: 1) це низка послідовних дій; 2) вони спрямо-
вані на досягнення певного результату (оформлення, вико-
нання,  здійснення, обговорення будь-якої справи). Отже, 
процедура – це офіційно встановлений порядок виконання 
певної діяльності. З правової точки зору процедура – це 
регламентований  юридичною  нормою  порядок  дій  або 
регулювання  відповідних  суспільних  відносин  у  сфері 
правозастосування [6, с. 166].

Так,  В.П.  Тимощук  визначає  адміністративну  про-
цедуру  як:  встановлений  законодавством  порядок  роз-
гляду  та  вирішення  адміністративними  органами  інди-
відуальних адміністративних справ [1, с. 24]. На думку 
О.С.  Лагоди,  адміністративна  процедура  –  це  встанов-
лений  законом  порядок  розгляду  та  вирішення  індиві-
дуальних справ органами виконавчої влади й місцевого 
самоврядування,  який  закінчується  прийняттям  адмі-
ністративного  акта  або  укладанням  адміністративного 
договору [12, с. 4]. Своєю чергою Л.Л. Попов вважає, що 

адміністративні  процедури  –  це  процедури  здійснення 
різних видів позитивної управлінської діяльності  (про-
цедури  нормотворчої  діяльності,  процедури  реалізації 
прав і обов’язків громадян і організацій у сфері управ-
ління, процедури контрольної діяльності), а також про-
цедури, пов’язані з організацією роботи апарату органів 
виконавчої влади [20, с. 222].

О.С Лагода стверджує, що правова процедура характе-
ризується  такими ознаками:  1) це попередньо визначена 
модель її застосування у реальному житті, через яку дося-
гається  необхідний  результат;  2)  юридична  сила,  тобто 
норми, що визначають процедурну діяльність, закріплені 
у  законі,  як  і  основні;  3)  межі  регулятивного  «впливу» 
процедурних норм [11, с. 13]. 

С. Гусаров, В. Білоус зазначають, що процедурні норми 
не торкаються змістової (внутрішньої) сторони реалізації 
основних норм, лише передбачають зовнішній процес  їх 
впровадження; синхронність, тобто з виникненням осно-
вної норми відразу приймається процедурна [7, с. 10]. Це 
забезпечує  нерозривність  правотворчості  та  правореалі-
зації, теорії та практики; законність – відповідність про-
цедури  нормативній  моделі,  закріпленій  у  нормативно-
правовому акті; ознака демократизму правової процедури 
стосується тільки тих, які є шляхом до реалізації владних 
відносин [11, с. 13; 7, с. 10].
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В.В.  Ратніков  стверджує,  що  адміністративна  про-
цедура  є  процесуальною  формою  юридичної  діяльності 
уповноважених  суб’єктів  щодо  досягнення  нормативно 
передбаченого результату [21, с. 14]. Адміністративні про-
цедури називають порядком діяльності [6, с. 217, 134–135],  
послідовно здійснюваною діяльністю [28, с. 4], порядком 
розгляду й розв’язання [2, с. 276] та вирішення індивіду-
альних  справ  [12,  с.  9].  Невід’ємним  атрибутом  адміні-
стративних  процедур  різні  дослідники  вважають  ті,  що 
встановлені законодавством [2, с. 276], нормативно врегу-
льовані  [28, с. 4], встановлені нормами адміністративно-
процесуального  права  [6,  с.  2,  с.  134–135;  12,  с.  9]  або 
врегульовані  адміністративно-процедурними  нормами 
[13,  с.  29].  А.І.  Філатова  визначає  адміністративну  про-
цедуру  як  нормативно-правове  закріплення  (правову 
модель) певних видів діяльності, що реалізуються в межах 
адміністративних правовідносин і виражаються в певній, 
встановленій законом правовій формі [32, с. 92]. 

Автори  навчального  посібника  «Адміністративне 
право  України»  відзначають,  що  адміністративні  проце-
дури – це встановлений законодавством порядок розгляду 
й  розв’язання  органами  публічної  адміністрації  індиві-
дуальних адміністративних справ  із метою забезпечення 
прав  і  свобод,  законних  інтересів  фізичних  та  юридич-
них  осіб,  нормального  функціонування  громадянського 
суспільства й держави [2, с. 276].

В.В.  Ратніков  стверджує,  що  адміністративна  про-
цедура  є  процесуальною  формою  юридичної  діяльності 
уповноважених  суб’єктів  щодо  досягнення  нормативно 
передбаченого результату [21, c. 14]. Адміністративні про-
цедури називають порядком діяльності [6, с. 9, c. 134–135], 
послідовно здійснюваною діяльністю [28, c. 4], порядком 
розгляду й розв’язання  [2, c. 276] та вирішенням  індиві-
дуальних справ [12, c. 9]. Невід’ємним атрибутом адміні-
стративних  процедур  різні  дослідники  вважають  те,  що 
вони встановлені законодавством [2, c. 276], нормативно 
врегульовані  [28,  c.  4],  встановлені  нормами  адміністра-
тивно-процесуального права [6, с. 9, c. 134–135; 12, с. 9]. 

Слід зазначити, що дискусії щодо сутності адміністра-
тивної процедури пов’язані з існуванням різного розуміння 
сутності  адміністративного  процесу  та  його  співвідно-
шення з адміністративною процедурою. Детально висвіт-
лено  такий  аспект  у  статті  Н.В.  Галіциної  «Адміністра-
тивна процедура як інститут адміністративного процесу» 
[6, с. 163–177]. О.І. Миколенко відносить до обов’язкових 
елементів  адміністративної  процедури    врегульованість 
адміністративно-процедурними нормами  [13, c. 29].

Зазначений  підхід  підтримується  вченими  А.Т.  Ком-
зюком, В.П. Тимощуком  [1,  c.  12–24; 10,  c.  47]. Так, під 
адміністративною  процедурою  ними  розуміється  вста-
новлений  законом  (офіційно)  порядок  розгляду  та  вирі-
шення  адміністративними  органами  адміністративних 
справ, спрямований на прийняття адміністративного акта 
або укладення адміністративного договору. А.І. Філатова 
визначає адміністративну процедуру як нормативно-пра-
вове  закріплення  (правову  модель)  певних  видів  діяль-
ності, що реалізуються в межах адміністративних право-
відносин  і  виражаються  в  певній,  встановленій  законом 
правовій формі [32, c. 92].

Не можна не погодитися з В.П. Тимощуком, який зазна-
чає, що у вітчизняній адміністративно-правовій науці про-
цедура  прийняття  адміністративних  актів  розглядається 
у структурі «адміністративного процесу» в його «управ-
лінському»  або  «широкому»  значенні.  Проте,  на  думку 
вченого, найбільш коректним і раціональним використан-
ням категорії «адміністративний процес» є її вживання для 
позначення відносин, що складаються під час здійснення 
адміністративного судочинства [29, с. 31]. О. І. Миколенко 
пропонує розглядати адміністративну процедуру як урегу-
льовану  адміністративно-процедурними  нормами  послі-
довність  дій  суб’єктів  нормотворчої  й  правозастосовної 

діяльності,  структурованих  відповідними  процедурними 
відносинами,  щодо  прийняття  нормативно-правових 
актів  управління  та  вирішення  адміністративних  справ 
[13, с. 29].

Виокремимо вчених, які займалися питанням вивчення 
міграції  (міграційної  політики):  О.О.  Бандурка  «Адміні-
стративно-правове  регулювання  міграційного  процесу 
в Україні» (2002 рік) [3]; С.О. Мосьондз «Державна мігра-
ційна політика в сучасній Україні (адміністративно-право-
вий аспект)» (2003 рік) [15]; В.І. Олефір «Державна мігра-
ційна політика України (організаційно-правовий аспект)» 
(2005 рік) [17; 18]; Н.П. Тиндик «Адміністративно-право-
вий механізм регулювання міграції в Україні»  (2009 рік) 
[31];  А.І.  Cупруновський  «Міграційне  право  в  системі 
права України» (2011 рік) [27]; О.О. Воронятніков  «Адмі-
ністративно-правовий  статус  державної  міграційної 
служби України» (2012 рік)  [5]; Є.В. Стрільченко «Орга-
нізаційно-правове  забезпечення  діяльності  міграційних 
служб  зарубіжних  країн»  (2012  рік)  [26];  Д.М.  Ворона 
«Адміністративно-правовий  аспект  реалізації  міграцій-
ної  політики України:  теорія,  практика  і  законодавство» 
(2015 рік) тощо.

Член-кореспондент  НАПрН  України  В.І.  Олефір 
у  дослідженні  «Державна  міграційна  політика  України 
(організаційно-правовий  аспект)»  розкрив  компетенцію 
та повноваження Кабінету Міністрів України щодо управ-
ління міграційними процесами; роль і місце центральних 
органів виконавчої влади в регулюванні міграції; повнова-
ження органів місцевого самоврядування та місцевих дер-
жавних  адміністрацій  в  управлінні  міграційними  проце-
сами;  діяльність міжнародних організацій у сфері міграції 
(організаційно-правовий  аспект);  протидію  нелегальній 
міграції  у  контексті  регулювання  міграційних  потоків; 
адміністративну відповідальність за порушення міграцій-
ного законодавства України [17]. 

Цікавим  та  слушним  є  визначення  міграції,  запропо-
новане  В.І.  Олефіром,  під  яким  розуміється  переселення, 
переміщення людей, етносів, їхніх частин або окремих пред-
ставників, пов’язане зі зміною постійного місця проживання 
або  з  поверненням  до  нього;  переміщення,  переселення 
населення  всередині  країни  або  з  однієї  країни  до  іншої; 
соціально-економічний  і  демографічний  процес,  що  являє 
собою  сукупність  переміщень,  які  здійснюються  людьми 
між країнами, районами, поселеннями; переміщення людей 
через територіальні межі або інші території зі зміною місця 
проживання назавжди або на тривалий період часу; пересе-
лення, переміщення населення всередині країни – внутрішні 
міграції населення, з однієї країни до іншої – зовнішні мігра-
ції  населення:  еміграція,  імміграція;  переміщення  людей, 
пов’язане,  як  правило,  зі  зміною  місця  проживання;  пере-
міщення  людей,  працівників  пов’язане  загалом  зі  зміною 
місця проживання та місця роботи; міграція людей є проце-
сом їх переселення з метою облаштування та працевлашту-
вання тощо [17]. Так, учений С.О. Мосьондз у дослідженні 
«Державна  міграційна  політика  в  сучасній  Україні  (адмі-
ністративно-правовий  аспект)»  розглядає  та  аналізує  різні 
світоглядні уявлення з цього питання і наукове ставлення до 
міграційної політики, вирізняє функції міграційної політики, 
дає  класифікацію  категорій  мігрантів,  враховуючи  ситуа-
цію, що склалася в Україні у  сфері міграції. Представлено 
в роботі  основні етапи становлення державної міграційної 
політики  та  напрями  і  заходи щодо  її можливої  реалізації. 
Здійснено аналіз державних органів, під юрисдикцією яких 
перебуває управління міграційними процесами. Досліджено 
проблеми правового регулювання міграції, зокрема, процес 
формування українського законодавства у цій сфері та прак-
тику його застосування. Розглянуті проблеми протидії неле-
гальній міграції та адміністративної відповідальності грома-
дян України, іноземців, осіб без громадянства та посадових 
осіб державних органів за порушення загальнообов’язкових 
правил у сфері міграції [15, с. 145].
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Предметом  міграційного  права  є  система  правовід-
носин,  що  формують  між  суб’єктами  міграційного  про-
цесу  з  приводу  в’їзду,  виїзду  з  країни,  перебування  та/
або  проживання на її території [27, с. 174]. Під  методами 
міграційного права  необхідно розуміти сукупність спосо-
бів  та підходів  до характеристики  сутності міграційного 
права як комплексної галузі права в системі українського 
права [27, с. 174]. Міграційні правовідносини – це врегу-
льовані  нормами  національного  та  міжнародного  права 
відносини, пов’язані з просторовим переміщенням особи, 
а  також  з  реалізацією прав,  свобод  і  обов’язків  осіб,  які 
здійснюють переміщення [27, с. 174].

Вчений Є.В. Стрільченко в дисертації «Організаційно-
правове забезпечення діяльності міграційних служб зару-
біжних  країн»  (2012  рік)  зазначає,  що  вивчення  джерел 
міграційного законодавства CШA, Кaнaди, ФPН i Швeцiї 
дає  змогу  виокремити  такі  загальні  тенденції  розви-
тку    їхнього  міграційного  законодавства:  1)  норми,  що 
регулюють  міграційні  процеси,  в  основному  об’єднані 
в базовому законодавчому акті; 2)  глобалізація міграцій-
них  процесів  зумовила  перегляд  законодавства  й  ухва-
лення нових  імміграційних  законів;  3) на  законодавчому 
рівні  чітко  закріплюються  такі  основні  цілі  міграційної 
політики, як отримання економічної, культурної, соціаль-
ної  та демографічної вигоди від міграції,  а  також визна-
ння необхідності інтеграції мігрантів у життя суспільства;  
4)  визнається  пріоритет  програм  возз’єднання  сімей 
та  імміграції  висококваліфікованих  фахівців;  5)  перед-
бачається надання  додаткового  «гуманітарного  статусу»; 
6) деталізується порядок в’їзду іноземців у державу та їх 
перебування на території держави; 7) усі держави мають 
схожі переліки небажаних для в’їзду в країну осіб, а також 
вимоги  про  надання  гарантій  перебування  іноземця  на 
території країни; 8) регулювання процесів імміграції від-
бувається  шляхом  встановлення  системи  квотування, 
планування  чи  бальної  системи  відбору  іммігрантів;  
9) гнучкість підзаконних нормативно-правових актів, що 
регламентують конкретні процедури  і правила реалізації 
законодавчих актів у сфері міграції тощо [26, с. 172].

Запропоновано виділити дослідження, які стосуються 
вивчення еміграції та міграції в України: С.С. Саїв «Пра-
вове  регулювання  міграції  та  реєстрації  фізичних  осіб 
в Україні  (адміністративно-правовий  аспект)»  (2007  рік) 
[23]; Л.Л. Савранчук «Публічне  адміністрування оформ-
лення  та  видачі  візових  документів  для  в’їзду  іно-
земців  та  осіб  без  громадянства  в  Україну»  (2012  рік) 
[22];  І.В. Михайлишин  «Адміністративно-правові засади 
забезпечення  реалізації  конституційного  права  грома-
дян  на  вільне  пересування  та  вибір  місця  проживання»  
(2013  рік)  [14]; Я.А. Поєдинок  «Адміністративне  прова-
дження  про  визнання  іноземного  громадянина  та  особи 
без громадянства біженцем та особою, яка потребує додат-
кового або тимчасового захисту» (2013 рік) [19] та інші.

Так,  у  дисертаційному  дослідженні  Л.Л.  Савранчук 
«Публічне  адміністрування  оформлення  та  видачі  візо-
вих  документів  для  в’їзду  іноземців  та  осіб  без  грома-
дянства в Україну»  визначено теоретико-правові основи 

публічного адміністрування оформлення та видачі візо-
вих  документів,  а  також  їх  особливостей;  здійснено 
аналіз  представлених  у  законодавстві  і  в  науковій  літе-
ратурі  класифікацій  підстав  щодо  оформлення  та/або 
відмови  в  оформленні  візових  документів  для  в’їзду 
іноземців  і  осіб  без  громадянства  в Україну,  вироблено 
критерії щодо розмежування; охарактеризовано  систему 
суб’єктів  оформлення,  видачі  та/або  отримання  візових 
документів  для  в’їзду  в  Україну;  з’ясовано  зміст  ста-
дій  адміністративного  провадження  щодо  оформлення 
і  видачі  візових  документів;  охарактеризовано  особли-
вості  досвіду  щодо  оформлення  і  видачі  запрошень, 
а  також    візових  документів  країнами  Європейського 
Союзу  (ЄС),  США  та  Великобританією;  розроблено 
конкретні  пропозиції  до  вітчизняного  законодавства 
та  правозастосовної  діяльності  щодо  оформлення  і/або 
видачі  візових  документів  для  в’їзду  іноземців  та  осіб 
без  громадянства  в Україну  [22].  Також  автором  запро-
поновано авторські визначення, а саме: запрошення − це 
документ встановленого зразка, належним чином оформ-
лений органами Державної міграційної служби України, 
що  підтверджує  за  своїм  видом  характер  поїздки,  для 
отримання візи для  іноземців та осіб без громадянства; 
під  візою  слід  розуміти  нормативно-регламентований 
дозвіл на в’їзд та виїзд на територію іноземної держави, 
який  оформляється  дипломатичними  представниками 
та  консульськими  установами,  має  відповідну  форму 
та терміни дії, затверджені Кабінетом Міністрів України, 
ставиться як позначка в паспортному документі та вида-
ється як на платній, так і на безоплатній основі [22].

О.П.  Сікорський  у  дослідженні  «Адміністративно-
правовий  статус  державного  департаменту  у  справах 
міграції  МВС  України»  зазначає,  що  елементом  адміні-
стративно-правового  статусу  цього  державного  органу 
є компетенція, яка визначає його правовий статус та опе-
ративну самостійність. Під компетенцією запропоновано 
розуміти закріплену законом або відповідним підзаконним 
актом сукупність предметів відання й повноважень. Тобто 
компетенція поєднує у собі два елементи: по-перше, «пред-
мети  відання»  (суспільні  відносини),  по-друге,  «права 
і обов’язки» або «владні повноваження» органу. Підкрес-
лено, що повноваження є державно-владними, і крім прав 
та  обов’язків,  також  включають  у  себе:  видання  розпо-
ряджень,  надання  вказівок,  прийняття  обов’язкових  для 
всіх  рішень;  організацію  виконання  прийнятих  рішень; 
контроль за виконанням розпоряджень державного органу 
не лише засобами переконання, а у необхідних випадках – 
заходами державного примусу [24]. 

Висновок. Таким  чином,  підбиваючи  підсумок  ана-
лізу стану сучасних наукових розробок адміністративних 
процедур  у  сфері міграції,  нами  виокремлено  три  групи 
досліджень,  в  яких  розкривалися:  теоретико-правові 
засади  адміністративних  процедур  у  діяльності  органів 
влади;  адміністративно-правові  аспекти  діяльності  орга-
нів публічної адміністрації у сфері імміграції; адміністра-
тивно-правові аспекти діяльності органів публічної адмі-
ністрації у сфері  еміграції.
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АКТУАЛьНІ ПиТАННЯ ВиЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ, ОЗНАК ТА ПРиНЦиПІВ 
АДМІНІСТРАТиВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТиЦІЙНОЇ ДІЯЛьНОСТІ

aCTuaL ISSuES Of dEfINITION, SIgN aNd PrINCIPLES  
Of adMINISTraTIVE Law rEguLaTION Of INVESTMENTS

жуков М.С.,
аспірант кафедри адміністративного та господарського права

Запорізького національного університету

У статті міститься ґрунтовний аналіз відмінності понять «державний» – «публічний», «адміністративно-правове регулювання» – 
«державне управління». Також автором досліджуються різні підходи до формулювання поняття «адміністративно-правове регулюван-
ня». Робиться висновок щодо сутності і значення термінологічної бази та визначення понять. У статті зазначається, що визначення 
поняття має значення для розуміння сутності адміністративно-правового регулювання інвестиційної діяльності.

У статті містяться висновки щодо наявної специфіки, яка має враховуватись під час визначення поняття адміністративно-правове регулю-
вання інвестиційної діяльності, запропоноване оновлене визначення поняття «адміністративно-правове регулювання інвестиційної діяльнос-
ті», визначено ознаки, притаманні адміністративно-правовому регулюванню інвестиційної діяльності. У статті досліджуються принципи адміні-
стративного права та принципи адміністративно-правового регулювання. За результатом дослідження принципів автором зроблено висновок 
щодо того, які керівні ідеї, основоположні засади мають бути в основі адміністративно-правового регулювання інвестиційної діяльності. Крім 
того, автор робить висновок про те, що такі принципи, як доступність адміністративної послуги, об’єктивність та неупередженість, верховенства 
права, мусять мати своє втілення під час адміністративно-правового регулювання інвестиційної діяльності. Саме ґрунтування адміністра-
тивно-правового регулювання інвестиційної діяльності на вказаних принципах призводить до стану захищеності інвестицій (у тому числі й 
іноземних), утверджує розуміння у інвестора його недискримінації, а також забезпечує легкість надання інвестору адміністративної послуги. 
Вказане, своєю чергою, призводить до підвищення рівня інвестиційної привабливості України та збільшення рівня інвестицій.

Актуальність наукових рішень полягає у необхідності оновлення підходу до визначення поняття «адміністративно-правове регулю-
вання інвестиційної діяльності», його ознак та принципів такого регулювання, що зумовлюється наявним процесом перебудови теоретич-
ної моделі адміністративно-правових відносин на публічно-сервісні відносини. Водночас вказана теоретична модель жодним чином не 
є такою, яка існує поза практикою. Навпаки, досліджені питання у цій статті можуть бути покладені в основу подальшого вдосконалення 
інституту інвестування, перш за все з метою збільшення інвестиційної привабливості України. 

Ключові слова: управління, регулювання, державне управління, адміністративно-правове регулювання, інвестиційна діяльність, 
адміністративно-правове регулювання інвестиційної діяльності, принципи адміністративно-правового регулювання інвестиційної діяль-
ності.

The article provides a thorough analysis of the differences between the concepts of “public” – “public”, “administrative and legal regulation” – 
“public administration”. Also, the author explores different approaches to formulating the concept of “administrative and legal regulation”. The 
essence and meaning of the terminological base and definitions are made. The article states that the definition of the concept is important for 
understanding the essence of administrative and legal regulation of investment activity.

The article contains conclusions on the available specifics, which should be taken into account when defining the concept of administrative and 
legal regulation of investment activity, proposed updated definition of the concept of “administrative and legal regulation of investment activity”, identifies 
features inherent in the administrative and legal regulation of investment activity. The article explores the principles of administrative law and the 
principles of administrative and legal regulation. As a result of the study of the principles, the author concludes on what guiding ideas, fundamental 
principles should be the basis of administrative and legal regulation of investment activity. In addition, the author concludes that principles such as the 
availability of administrative services, objectivity and impartiality, the rule of law, should have their implications when regulating investment activity. It is 
the justification of administrative and legal regulation of investment activity on these principles that leads to a state of protection of investments (including 
foreign ones), affirms the investor’s understanding of its non-discrimination, and also provides ease of providing the investor with administrative services. 
This, in turn, leads to an increase in the level of investment attractiveness of Ukraine and an increase in the level of investment.

The relevance of scientific decisions is the need to update the approach to defining the concept of “administrative and legal regulation of 
investment activity”, its features and principles of such regulation, which is conditioned by the existing process of restructuring the theoretical 
model of administrative and legal relations for public service relations. At the same time, this theoretical model is in no way an out-of-practice 
model. On the contrary, the issues explored in this article may form the basis for further improvement of the investment institute, above all, in order 
to increase the investment attractiveness of Ukraine.

Key words: management, regulation, governance, administrative and legal regulation, investment activity, administrative and legal regulation 
of investment activity, principles of administrative and legal regulation of investment activity.

Постановка проблеми. Поняття  «адміністративне 
правове  регулювання  різних  сфер  суспільних  відно-
син» дуже часто використовується у науковій літературі. 
Однак  здебільшого  доктрина  розкриває  зміст  адміні-
стративно-правового регулювання, в тому числі і в сфері 
інвестиційної діяльності, не наводячи при цьому точного 
та  однозначного  визначення  цього  поняття  у  конкретній 
сфері суспільних відносин.

Стан опрацювання проблематики.  Незважаючи 
на  численні  наукові  роботи,  які  присвячені  питанням 
різних  сфер  адміністративно-правового  регулювання, 
авторами  яких  є  В.Б.  Авер’янов,  Т.О.  Коломоєць, 
В.К. Колпаков, С.І. Бевз, Ю.П. Битяк, В.І. Теремецький, 
не  до  кінця  визначеним  залишається  поняття  «адміні-
стративно-правове  регулювання  інвестиційної  діяль-
ності».  Окрім  цього,  в  умовах  трансформації  суспіль-
них відносин доцільним є оновлення наукового підходу 

до визначення поняття «адміністративно-правове регу-
лювання».

З  огляду  на  вказане,  постала  необхідність  у  дослі-
дженні  наявних наукових підходів  до  розкриття поняття 
«адміністративно-правове  регулювання»  як  загалом,  так 
і  окремих  його  складників.  Під  окремими  складниками 
розуміється відмінність понять «державне» – «адміністра-
тивне», «регулювання» – «управління». Лише комплексне 
дослідження  поняття  «адміністративно-правове  регу-
лювання»,  яке  виражається  у  зіставленні  окремих  його 
частин, дасть  змогу вивести  точне  та коректне в умовах 
трансформування  адміністративного  права  визначення 
поняття. Надалі відповідні наукові розробки можуть бути 
використані  під  час  визначення  інвестиційної  стратегії 
країни  та  покладені  в  основу  розуміння  вектора,  якого 
Україна має дотримуватись задля збільшення інвестицій-
ної привабливості. 
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Власне,  комплексний  підхід  такого  дослідження 
та  доцільність  подальшого  вдосконалення  інституту 
залучення  інвестицій в Україну  і  зумовлюють новизну 
та  актуальність.  Актуальність  наукових  рішень  поля-
гає  у  необхідності  оновлення  підходу  до  визначення 
поняття  «адміністративно-правове  регулювання  інвес-
тиційної  діяльності»,  його  ознак  та  принципів  такого 
регулювання,  що  зумовлюється  наявним  процесом 
перебудови теоретичної моделі адміністративно-право-
вих відносин на публічно-сервісні відносини. Водночас 
вказана  теоретична модель жодним чином не  є  такою, 
яка існує поза практикою. Навпаки, досліджені питання 
у  цій  статті  можуть  бути  покладені  в  основу  подаль-
шого  вдосконалення  інституту  інвестування,  перш  за 
все    з  метою  збільшення  інвестиційної  привабливості 
України. 

Метою статті є оновлення наукового підходу до визна-
чення  поняття  «адміністративно-правове  регулювання 
інвестиційної діяльності», розкриття ознак цього поняття 
та визначення принципів адміністративно-правового регу-
лювання інвестиційної діяльності.

Науково-дослідними завданнями є:  1)  вивчення 
різних  підходів  до  розкриття  поняття  «адміністративно-
правове  регулювання»;  2)  з’ясування  відмінності  між 
поняттями  «державне»  –  «адміністративне»,  «регулю-
вання»  –  «управління»;  3)  з’ясування  ознак,  притаман-
них  поняттю  «адміністративно-правове  регулювання»; 
4)  з’ясування  специфіки,  яка  має  враховуватись  під  час 
визначення  поняття  «адміністративно-правове  регу-
лювання  інвестиційної  діяльності»;  5)  запропонувати 
оновлене  визначення  поняття  «адміністративно-правове 
регулювання  інвестиційної  діяльності»;  6)  дослідження 
принципів адміністративно-правового регулювання інвес-
тиційної діяльності.

Серед методів,  які  застосувались  під  час  здійснення 
наукового  дослідження,  є  такі  як:  аналіз,  аксіоматичний 
метод, порівняльно-правовий метод.

Виклад основного матеріалу. Перед  безпосеред-
нім  дослідженням  пропонується  визначити  місце  і  роль 
поняття у праві.

Так,  спеціальні  засоби  юридичної  техніки  –  терміни 
(поняття)    використовуються  з  метою  точного  й  одно-
значного  визначення чи пояснення предмета,  явища,  дії. 
Відповідні  слова  чи  словосполучення  дають  змогу  чітко 
зрозуміти  предмет  дослідження,  його  природу.  Окрім 
цього,  однакове  та  однозначне  застосування  спеціально-
юридичних  термінів  у  нормативно-правових  актах  дає 
змогу уникнути можливих колізій  та  забезпечує реаліза-
цію  одного  з  принципів  верховенства  права  –  принципу 
правової визначеності.

Власне,  поняття  у  праві  –  це  відображення  шляхом 
узагальненого  опису  результатів  наукового  осмислення 
відповідних сегментів правової дійсності.

Мета утворення понять полягає в тому, щоб предста-
вити об’єкт осмислення у найбільш конкретному і визна-
ченому вигляді [4, с. 78–79].

З огляду на вказане, визначення поняття «адміністра-
тивно-правове регулювання інвестиційної діяльності» має 
велике значення для розуміння сутності та смислу такого 
регулювання.

З метою недопущення можливих протиріч у викорис-
танні термінів розмежуванню підлягають поняття «управ-
ління»  –  «регулювання».  У  загальному  розумінні  змісту 
цих понять управлінський вплив більше спрямований без-
посередньо на об’єкти управління, натомість регулювання 
спрямоване  на  середовище  функціонування  суб’єктів, 
створення відповідних умов для їх діяльності.

В  академічному  тлумачному  словнику  української 
мови  дається  таке  тлумачення  слова  «регулювати»:  впо-
рядковувати  що-небудь,  керувати  чимось,  підкорювати 
його відповідним правилам, певній системі [10].

Управління пов’язується з наявністю у суб’єктів управ-
ління підлеглих  їм об’єктів,  а  регулювання –  із  впливом 
переважно на організаційно не підпорядковані об’єкти.

У  розділі  ІІ  параграфу  5  тому  І  Академічного  курсу 
з адміністративного права, який готував Є.Б. Кубко, зазна-
чається,  що  управління  і  регулювання  взаємопов’язані, 
адже регулювання не може бути використане без застосу-
вання методів безпосереднього впливу на об’єкти управ-
ління,  тому  регулювання  неможливе  без  управління. 
Крім того, відмінністю регулювання від управління є те, 
що  управління  означає  цілеспрямований  вплив  саме  на 
об’єкти  управління,  тоді  як  регулювання  пов’язано  не 
стільки з впливом на об’єкти управління, скільки на ото-
чуюче середовище [2, с. 66].

На  думку  С.І.  Бевз,  основною  метою  державного 
регулювання  господарської  діяльності  можна  визначити 
встановлення правового господарського порядку, за якого 
забезпечено  баланс  приватних  і  публічних  інтересів  як 
у разі здійснення господарської діяльності суб’єктами гос-
подарювання, так і у разі здійснення державного регулю-
вання господарської діяльності органами державної влади 
[3, с. 93].

Таким  чином,  різницю  між  поняттями  «управління» 
та  «регулювання»  можна  прослідкувати  залежно  від  їх 
спрямованості. 

Крім  того,  відмінність  між  цими  двома  поняттями 
можна прослідкувати залежно від того, які інтереси вони 
забезпечують. Так, управління забезпечує інтереси управ-
ляючого  суб’єкта,  тоді  як  регулювання  спрямоване  на 
збалансоване  забезпечення  інтересів  державно-владного 
суб’єкта (суб’єкта публічної адміністрації) та суб’єкта не 
наділеного державно-владними повноваженнями, зокрема 
суб’єкта приватного сектору. 

У  контексті  співвідношення  державного  управління 
та  державного  регулювання  можна  зазначити,  що  дер-
жавне управління спрямоване на реалізацію функцій дер-
жави, впорядкування відносин в окремих сферах, галузях 
діяльності суспільства. Державне регулювання не перед-
бачає прямого втручання, а спрямоване на створення умов 
для здійснення окремих видів діяльності (підприємниць-
кої,  господарської,  зовнішньоекономічної,  банківської, 
науково-технічної тощо).

Поняття  «регулювання»  доцільно  використовувати 
там,  де  є  потреба  у  забезпеченні  балансу  публічних 
та приватних інтересів. До такої сфери, зокрема, належить 
інвестиційна діяльність, що своєю чергою і зумовлює пре-
валювання цього поняття над поняттям «управління». 

Окрім цього, враховуючи утвердження концептуально 
нової доктрини адміністративного права, що виражається 
у  перебудові  теоретичної  моделі  адміністративно-право-
вих  відносин  на  публічно-сервісні  відносини,  у  межах 
яких  і  завдяки  яким  держава  обслуговує  правомірні 
потреби  й  інтереси  приватних  осіб,  вживання  поняття 
«регулювання»  є  цілком  логічним  та  доцільним,  коли 
йдеться про упорядкування відносин у сфері інвестицій-
ної діяльності.

Дослідивши  відмінність  у  поняттях  «регулювання» 
та  «управління»,  можна  переходити  і  до  дослідження 
поняття «адміністративно-правове регулювання».

У науці адміністративного права відсутнє єдине визна-
чення поняття «адміністративно-правове регулювання».

Так,  більшість  науковців  наводять  визначення  адмі-
ністративно-правового  регулювання  залежно  від  сфери 
такого  регулювання,  не  наводячи  при  цьому  визначення 
загального поняття. А отже, такі вчені здебільшого зосе-
реджуються на предметі адміністративно-правового регу-
лювання, залишаючи проблему визначення поняття неви-
рішеною.

Водночас прибічниками  такого підходу  є  далеко не  всі 
вчені-адміністративісти.  Так,  на  загальнотеоретичному 
рівні питання визначення терміна «адміністративно-правове  
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регулювання» та дослідження його сутності було розкрито 
у наукових роботах, зокрема, такими вченими як Ю.П. Битяк, 
О.М. Мельник, В.Й. Разводовський та інші.

На  думку  вченого  О.М.  Мельник,  правове  регулю-
вання  –  це  здійснюваний  усією  системою  юридичних 
засобів  державно-владний  вплив  на  суспільні  відносини 
з метою  їх  упорядкування,  закріплення,  охорони  та  роз-
витку [6].

В.Й. Разводовський визначає адміністративно-правове 
регулювання як: комбінацію способів правового регулю-
вання, в якій переважають зобов’язання та заборони. Ця 
комбінація формується через наділення учасників право-
відносин  суб’єктивними  юридичними  правами  й  покла-
дання на них обов’язків шляхом визначення та закріплення 
у правових актах певних правил поведінки внаслідок пра-
вотворчої діяльності уповноважених на це органів (поса-
дових осіб) [9, с. 169]. 

На думку Ю.П. Битяка, адміністративно-правове регу-
лювання є діяльністю органів виконавчої влади, що охо-
плює  суспільні  відносини  управлінського  характеру,  які 
складаються у цій сфері державної діяльності з керівни-
цтва економікою, соціальною сферою і культурою, адміні-
стративною діяльністю [1, c. 23].

В.І.  Теремецький  визначає  адміністративно-правове 
регулювання  як  таке,  що  являє  собою  цілеспрямований 
вплив правових норм, прийнятих державою, і постає від-
повідними  адміністративними  засобами  забезпечення 
прав  та  законних  інтересів  фізичних,  юридичних  осіб 
та держави у суспільних відносинах з метою підпорядку-
вання їх юридично встановленому правопорядку, а також 
охорони  та  розвитку  в  інтересах  суспільства  і  держави 
[11, с. 51].

Професори Т.О. Коломоєць  та В.К. Колпаков у  своїй 
спільній  науковій  праці  поняттю  «адміністративно-пра-
вове регулювання» дають таке визначення: процес пере-
воду  нормативності  права  в  упорядкованість  суспільних 
відносин [4, с. 228–229]. 

У  другому  томі  академічного  курсу  «Адміністра-
тивне  право»  В.Б.  Авер’янов,  розкриваючи  сутність 
адміністративно-правового  регулювання  у  різних  сфе-
рах суспільного життя, це поняття розуміє як впорядку-
вання відносин. 

Виходячи  із  запропонованих  вище  визначень,  можна 
прослідкувати еволюцію зміни визначення поняття «адміні-
стративно-правове регулювання» та відмінність у підходах 
до його дослідження. Так, адміністративно-правове регулю-
вання як цілеспрямований вплив органів виконавчої влади 
на  суспільні  відносини  шляхом  використання  примусу 
та заборони трансформується у впорядкування відносин.

З огляду на вказане, можна дійти висновку, що адмі-
ністративно-правове  регулювання  є  різновидом  право-
вого регулювання, яке своєю чергою є складником загаль-
ного регулювання. Однак те впорядкування відносин, яке 
здійснюється  за  допомогою  права,  власне,  і  називається 
правовим регулюванням. А  те правове регулювання,  яке 
здійснюється із використанням адміністративно-правових 
засобів  суб’єктами, що мають державно-владні повнова-
ження (публічною адміністрацією), має назву адміністра-
тивно-правове регулювання. 

Водночас адміністративно-правове регулювання інвес-
тиційної діяльності є лише різновидом загального поняття 
«адміністративно-правове регулювання» та визначає осо-
бливості регулювання у певній сфері.

Поняття «адміністративно-правове регулювання інвес-
тиційної діяльності», на відміну від поняття самої інвес-
тиційної діяльності, не має нормативного визначення.

На  доктринальному  рівні  досить  часто  трапляється 
поняття саме державного, а не адміністративно-правового 
регулювання інвестиційної діяльності. 

При  цьому  науковці  здебільшого  визначають 
ознаки, методи державного регулювання  інвестиційної 

діяльності,  не  наводячи  при  цьому  визначення  цього  
поняття.

Водночас  державне  регулювання  не  слід  ототожню-
вати з адміністративно-правовим регулюванням.

Державне регулювання більшою мірою спирається на 
використання  економічних  методів  управління,  механіз-
мів  обмежуючого  та  стимулюючого  характеру  (встанов-
лення певних стандартів, нормативів, квот, лімітів, тари-
фів  тощо)  [5,  с.  96–97],  тоді  як  адміністративно-правове 
регулювання  використовує  виключно  адміністративно-
правові засоби. 

Також за суб’єктним складом адміністративно-правове 
регулювання  є ширшим поняттям,  оскільки  до  суб’єктів 
регулювання належать не тільки органи виконавчої влади, 
а  й  органи  місцевого  самоврядування,  які  об’єднуються 
загальним поняттям «публічна адміністрація».

Таким  чином,  використання  поняття  «адміністра-
тивно-правове регулювання» дає змогу ізолювати адмі-
ністративно-правові  методи,  які  використовуються  під 
час такого регулювання від економічних методів управ-
ління, що можуть використовуватися під час державного 
регулювання  та  дає  змогу  розширити  коло  суб’єктів 
регулювання. 

Використання логіко-семантичного аналізу й узагаль-
нення  наукових  позицій  до  розуміння  досліджуваного 
поняття  дає  змогу  виділити  у  вищенаведених  визначен-
нях  те  спільне, що його характеризує,  а  саме:  1)  адміні-
стративно-правове регулювання спрямоване на впорядку-
вання  суспільних  відносин,  тобто  дію  (функціонування) 
права;  2)  здійснюється  за  допомогою комплексу  засобів; 
3) передбачає певну мету досягнення цілей.

З огляду на вищенаведене, пропонується таке визна-
чення, яке повною мірою б відображало сутність адмі-
ністративно-правового  регулювання  інвестиційної 
діяльності. 

Адміністративно-правове  регулювання  інвестиційної 
діяльності – впорядкування суспільних відносин публіч-
ною  адміністрацією,  що  здійснюється  з  використанням 
адміністративно-правових засобів та спрямоване на забез-
печення  реалізації  прав  та  законних  інтересів  фізичних 
і юридичних осіб під час здійснення ними інвестиційної 
діяльності  (в  тому  числі  залучення  інвестицій)  з  метою 
реалізації  економічної,  науково-технічної  і  соціальної 
політики.

Виходячи із запропонованого визначення, можна вио-
кремити  такі  ознаки  адміністративно-правового  регулю-
вання інвестиційної діяльності:

–  спрямоване  на  впорядкування  суспільних  відно-
син;

–  здійснюється  з  використанням  адміністра-
тивно-правових засобів; 

–  регламентується нормами права;
–  спрямоване  на  забезпечення  прав  та  законних 

інтересів фізичних  і юридичних  осіб  під  час  здійснення 
ними інвестиційної діяльності;

–  здійснюється  з метою реалізації  економічної,  нау-
ково-технічної і соціальної політики.

Загальну  спрямованість  адміністративно-правового 
регулювання  інвестиційної  діяльності  визначають  прин-
ципи. 

На  думку  В.Б.  Авер’янова,  принципи  адміністра-
тивного  права  визначають  характер  механізму  адміні-
стративно-правового  регулювання  суспільних  відносин, 
природу зв’язків, які формуються в процесі цього регулю-
вання. Своєю чергою принципи державного управління – 
це основоположні ідеї, які визначають порядок організації 
та здійснення управління. Можна сказати, що вони є пра-
вовими вимогами, обов’язковими для виконання і дотри-
мання в процесі виконавчої̈ діяльності [2, с. 64]. 

Виходячи із загальної теорії права, принципи поділя-
ються на загальні та спеціальні.
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Загальні  принципи  мають  фундаментальне  значення 
для правових наук. Вони деталізуються в галузевих прин-
ципах  адміністративно-правового  регулювання  інвести-
ційної діяльності.

Загальні  принципи  права  закріплені  в  Конституції 
України,  нормативно-правових  актах,  що  регулюють 
широке  коло  суспільних  відносин.  До  цих  принципів 
можна віднести такі як:

–  верховенство права;
–  законність (утвердження верховенства вимог зако-

нодавства в адміністративно-правовому регулюванні);
–  пріоритет прав і свобод людини і громадянина;
–  рівність громадян перед законом (створення рівних, 

однакових  умов  для  всіх  осіб  незалежно  від  будь-яких 
ознак);

–  демократизм  нормотворчості  та  реалізації  права 
(доступ  громадськості  до  нормотворчого  процесу,  забез-
печення своїх прав і свобод);

–  взаємна відповідальність особи і держави (зв’язок 
особи  і  держави  через  взаємно  кореспондуючі  права 
та обов’язки);

–  гуманізм і справедливість у взаєминах між особою 
і державою [4, с. 97].

До  спеціальних  принципів  адміністративного  права 
можна віднести такі:

–  належного врядування;
–  заснованості на законі;
–  прозорості;
–  підзвітності (відповідальності) (суб’єкти публічної 

адміністрації є підзвітними перед приватними особами);
–  ефективності (всі процедури та суб’єкти публічної 

адміністрації  створюють  результат,  що  задовольняє 
потреби суспільства, раціонально використовуючи надані 
ресурси);

–  неупередженості  (вимога  до  суб’єктів  публічної 
адміністрації  під  час  вчинення  дій  (прийняття  рішень) 
бути  незаангажованими,  тобто  не  мати  та  не  виявляти 
жодної  особистої  заінтересованості  у  результаті  вирі-
шення справи) [7, с. 81–87]. 

У 1996 році Рада Європи опрацювала  та  видала під-
ручник  про  основні  принципи  адміністративного  права, 
які стосуються відносин між адміністративними органами 
та приватними особами. Цей документ не може претенду-
вати на винятковість запропонованого переліку, проте дає 
досить повне уявлення про явище. Принципи адміністра-
тивного права поділяються на дві групи: засадничі та про-
цедурні.  До  засадничих  належать:  законність  (вимога 
чіткого  дотримання  органами  публічної  адміністрації 
та їх посадовими особами норм законів та правових актів 
вищого  рівня);  рівність  перед  законом  (під  час  розгляду 
справ адміністрація має однаково трактувати випадки, що 
є  об’єктивно  схожими  і,  навпаки,  по-різному  –  у  випад-
ках розбіжності, незалежно від особи, що вступила у пра-
вовідносини  з  нею  (стать,  раса,  мова,  релігія,  політичні 
переконання, соціальний статус); реакція адміністрації на 
індивідуальний випадок має бути  значною мірою перед-
бачувана  в  світлі  її  попередніх  актів,  не має бути  відхи-
лень  від  попередньої  практики,  якщо  для  цього  немає 
обґрунтованих  причин;  не  можна  використовувати  цей 
принцип  для  виправдання  ширшого  застосування  неза-
конної практики); відповідність законній меті (адміністра-
ція має діяти виключно з метою, на яку її уповноважують 
відповідні  закони,  приймаючи  рішення,  адміністрація 
має  керуватися  не  лише  буквою  закону,  а  й  духом  його 
та  правовими  принципами);  пропорційність  (викорис-
тання адміністрацією засобів, що є відповідними постав-
леним цілям, вжиті заходи мають встановлювати справед-
ливу рівність між суспільними інтересами та  інтересами 
приватними так, щоб уникнути зайвого втручання в права 
та інтереси приватних осіб); об’єктивність та неупередже-
ність  (усі  фактори, що  стосуються  окремого  адміністра-

тивного акта, мають братись до уваги з відповідним заува-
женням кожного із них, отже, фактори, які не стосуються 
акта, не мають розглядатись, на адміністративний акт не 
мають впливати приватні чи особисті інтереси або уперед-
женість особи, яка його приймає, з цим пов’язана і вимога 
сумісності – жоден службовець не має приймати адміні-
стративний акт у справі, що стосується його фінансових 
та  інших  інтересів  або  інтересів його родичів чи друзів, 
або коли виникли інші обставини, що стоять на заваді його 
неупередженості);  привселюдність  (гласність)  (доступ 
громадськості  до  інформації,  якою  володіють  публічні 
службовці,  з певними винятками; право на  запит має не 
лише особа,  яка особисто  зацікавлена у питанні,  адміні-
страція  зобов’язана  відповісти на  запит  чи надати необ-
хідну  інформацію  у  «розумно  обґрунтований  проміжок 
часу» та «у дієвий і відповідний спосіб»).

Процедурні  принципи  адміністративного  права: 
доступність  послуг  публічної  адміністрації;  право  при-
ватних  осіб  «бути  почутими»  (на  отримання  обґрун-
тованої  відповіді  адміністрації);  право  приватних  осіб 
на  представництво  та  правову  допомогу  у  відносинах 
з адміністрацією; часові обмеження розгляду адміністра-
тивних  справ;  обов’язок  адміністрації  повідомити  про 
прийняття та зміст адміністративного акта та спосіб його 
оскарження.

Окрім  того,  у  контексті  перегляду  принципів  адміні-
стративного права, оновлення їх ряду у вітчизняній адмі-
ністративно-правовій доктрині висловлюється пропозиція 
врахування:  а)  принципів  Європейського  адміністратив-
ного простору як квінтесенції змісту принципів європей-
ського адміністративного права (А.А. Пухтецька), а саме: 
юридичної визначеності, відкритості і прозорості, відпові-
дальності, ефективності і результативності; б) принципів 
європейського адміністративного права (в узагальненому 
вигляді  надані  у  роботі  Юргена  Шварца  «Європейське 
адміністративне  право»  (1988),  а  саме:  законності,  мож-
ливості  скасування  незаконного  адміністративного  акта, 
недискримінації, юридичної визначеності, права на захист, 
пропорційності, поваги до фундаментальних прав людини 
та громадянина, субсидіарності, незалежної адміністрації, 
прозорості;  в)  двох  принципів  права  ЄС:  застосування, 
прямої  дії.  Щоправда,  важливим  є  врахування  особли-
востей  самого  європейського  адміністративного  права 
та  виокремлення  оптимальних шляхів  запозичення  його 
принципів для національної галузі права [4, с. 103–106]. 

З огляду на вказане, всі зазначені принципи можна від-
нести до загальних принципів адміністративно-правового 
регулювання, в тому числі і інвестиційної діяльності.

На  законодавчому  рівні  свого  закріплення  принципи 
інвестиційної діяльності не знайшли.

Однак на доктринальному рівні  виокремлюють такі:
–  захист інвестицій;
–  рівність статусу іноземного та національного інвес-

торів;
–  недискримінація інвесторів;
–  ефективного  використання  ринкових  механізмів 

для сприяння інвестиційній діяльності, підтримки підпри-
ємства у науково-виробничій сфері;

–  підготовки кадрів у сфері інвестиційної діяльності;
–  публічного  сприяння  розвиткові  інвестиційної 

інфраструктури; 
–  інформаційного забезпечення суб’єктів інвестицій-

ної діяльності;
–  фінансової підтримки, здійснення сприятливої кре-

дитної, податкової і митної політики у сфері інвестиційної 
діяльності [5, с. 361].

З  огляду  на  вказане,  слід  зазначити,  що,  попри 
певну  специфіку  у  адміністративно-правовому  регулю-
ванні  інвестиційної  діяльності,  загальні  та  спеціальні 
принципи  адміністративного  право  мусять  мати  своє 
широке застосування і в цій сфері суспільних відносин.  
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Адже  такі  принципи,  як  доступність  адміністративної 
послуги, об’єктивність та неупередженість, верховенства 
права, мусять мати своє втілення під час адміністративно-
правового  регулювання  інвестиційної  діяльності.  Саме 
ґрунтування  адміністративно-правового  регулювання 
інвестиційної діяльності на вказаних принципах призво-
дить до стану захищеності інвестицій (в тому числі й іно-
земних), утверджує розуміння у інвестора його недискри-
мінації,  а  також  забезпечує  легкість  надання  інвестору 
адміністративної  послуги.  Вказане,  своєю  чергою,  при-
зводить до підвищення рівня інвестиційної привабливості 
України та збільшення рівня інвестицій.

Таким  чином,  принципи  адміністративно-право-
вого  регулювання  інвестиційної  діяльності  формуються 
з  метою  забезпечення  прав  і  свобод  людини  та  грома-
дянина  і  нормального  функціонування  громадянського 
суспільства  та  держави;  установлюють  керівні  засади-
настанови,  що  визначають  найважливіші  правила,  за 
якими здійснюється та організується діяльність суб’єктів 
адміністративно-правового  регулювання;  характеризу-
ються  прогресивністю,  засвідчують  ідеальні  для  умов 
сучасності  основоположні  засади  поведінки  суб’єктів 
адміністративно-правового  регулювання,  які  є  реально 
досяжними.

Виходячи  із  наведеного,  пропонується  таке  визна-
чення принципів адміністративно-правового регулювання 
інвестиційної  діяльності:  це  основоположні  ідеї,  керівні 
засади,  що  лежать  в  основі  адміністративно-правового 
регулювання інвестиційної діяльності, за допомогою яких 
забезпечуються права та свободи суб’єктів  інвестиційної 
діяльності, стале функціонування інституту інвестування. 

Висновки. Таким  чином,  поняття  «регулювання» 
доцільно  використовувати  там,  де  є  потреба  у  забезпе-
ченні балансу публічних та приватних інтересів. Поняття 

адміністративно-правового  регулювання  інвестиційної 
діяльності,  на  відміну  від  поняття  самої  інвестиційної 
діяльності,  не  має  нормативного  визначення.  Адміні-
стративно-правове регулювання  інвестиційної діяльності 
є  впорядкуванням  суспільних  відносин  публічною  адмі-
ністрацією, що здійснюється з використанням адміністра-
тивно-правових  засобів  та  спрямоване  на  забезпечення 
реалізації прав та законних інтересів фізичних і юридич-
них осіб під час здійснення ними інвестиційної діяльності 
(в  тому  числі  залучення  інвестицій)  з  метою  реалізації 
економічної,  науково-технічної  і  соціальної  політики. 
Загальну спрямованість адміністративно-правового регу-
лювання  інвестиційної діяльності визначають принципи. 
Попри  певну  специфіку  в  адміністративно-правовому 
регулюванні  інвестиційної  діяльності,  загальні  та  спе-
ціальні  принципи  адміністративного  права  мусять  мати 
широке  застосування  і  в  цій  сфері  суспільних  відносин. 
Принципами  адміністративно-правового  регулювання 
інвестиційної  діяльності  є  основоположні  ідеї,  керівні 
засади,  що  лежать  в  основі  адміністративно-правового 
регулювання інвестиційної діяльності, за допомогою яких 
забезпечуються права та свободи суб’єктів  інвестиційної 
діяльності, стале функціонування інституту інвестування.

З  огляду  на  вказане  в  основі  залучення  інвестицій 
має  бути  саме  регулювання  інвестиційної  діяльності,  а 
не жорстке управління. Крім того, саме неухильне дотри-
мання  публічною  адміністрацією  принципів  адміністра-
тивно-правового  регулювання  інвестиційної  діяльності 
призводить до стану захищеності інвестицій (в тому числі 
й іноземних), утверджує розуміння у інвестора його недис-
кримінації, а також забезпечує легкість надання інвестору 
адміністративної  послуги.  Вказане,  своєю  чергою,  при-
зводить до підвищення рівня інвестиційної привабливості 
України та збільшення рівня інвестицій.
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ІНСТиТУТ АДМІНІСТРАТиВНих КОРУПЦІЙНих ПРАВОПОРУШЕНь В УКРАЇНІ

INSTITuTE Of adMINISTraTIVE COrruPTION OffENSES IN uKraINE

Кадегроб А.І.,
здобувачка

Науково-дослідного інституту публічного права

Статтю присвячено становленню та розвитку інституту адміністративних корупційних правопорушень. Проаналізовано наукові публі-
кації вчених-правознавців, які розглядали проблемні питання, пов’язані з адміністративною відповідальністю за порушення антикорупцій-
ного законодавства, а також вітчизняне законодавство у сфері запобігання і протидії корупції в Україні. Організаційно-правові структури, 
чинні правові механізми не повною мірою вирішують проблемні питання у цій сфері, які ускладнюються зростаючим характером погір-
шення економічних та організаційних питань. При цьому декриміналізація та гуманізація відповідальності призвели до того, що основний 
тягар застосування державного примусу за корупційні діяння відведено адміністративному законодавству. Про це свідчить спрямова-
ність антикорупційного законодавства на широке застосування адміністративної відповідальності. Незважаючи на це, питання інституту 
адміністративних корупційних правопорушень у науці адміністративного права є малодослідженим. 

У процесі становлення та розвитку інституту адміністративних корупційних правопорушень у нашій державі важливе місце посідає 
теоретична концептуалізація самого поняття «корупційне правопорушення», оскільки законом встановлено кримінальну, адміністра-
тивну, цивільну та дисциплінарну відповідальність. Водночас для розвитку науки адміністративного права питання дослідження ста-
новлення і розвитку інституту адміністративних корупційних правопорушень в Україні має велике теоретичне та практичне значення. 
Звертається увага, що адміністративні корупційні правопорушення носять суспільно небезпечний характер, завдають шкоди державі 
й суспільству, встановленому порядку здійснення службових повноважень уповноваженими посадовими особами з виконання функцій 
держави. Враховуючи різні наукові думки, надано авторське визначення поняття «адміністративне корупційне правопорушення», під 
яким слід розуміти суспільно небезпечні діяння, які завдають шкоди державі й суспільству і полягають у порушенні вимог адміністратив-
но-корупційно-правових норм, за які законом передбачена адміністративна відповідальність.

Наведено авторську періодизацію та виділено чотири основні періоди становлення і розвитку інституту адміністративних корупційних 
правопорушень в Україні.

Ключові слова: законодавство, становлення, розвиток, кодекс, відповідальність.

The article is devoted to the establishment and development of the Institute of Administrative Corruption Offenses. On this basis, scientific 
publications of legal scholars were analyzed, which in their works analyzed problematic issues related to administrative responsibility for violation 
of anti-corruption legislation, as well as national legislation on prevention and combating corruption in Ukraine. Organizational and legal structures, 
acting through legal mechanisms, do not fully address the problematic issues in this area, which are complicated by the growing nature of the 
worsening of economic and organizational issues. At the same time, the decriminalization and humanization of responsibility has led to the 
administrative burdens being given the brunt of the use of state coercion for corruption. This is evidenced by the focus of anti-corruption legislation 
on the widespread use of administrative responsibility. Despite this issue, the institute of administrative corruption offenses in the science of 
administrative law is poorly researched.

In the process of establishment and development of the institute of administrative corruption offenses in our country the theoretical 
conceptualization of the concept of “corruption offense” occupies an important place, since the law establishes criminal, administrative, civil 
and disciplinary responsibility, at the same time, for the development of the science of administrative law, the issue of research administrative 
corruption violations in Ukraine, is of great theoretical and practical importance. Attention is drawn to the fact that administrative corruption 
offenses are of a socially dangerous nature, harm the state and society, the established procedure for exercising official powers by authorized 
officials of the state. Taking into account various scientific opinions, the author defines the concept of “administrative corruption offense”, which 
should be understood as socially dangerous acts that harm the state and society and are in violation of the requirements of administrative-
corruption-legal norms, under which the law provides for administrative liability.

Here are the author’s periodization and the four main periods of establishment and development of the Institute of Administrative Corruption 
Offenses in Ukraine.

Key words: legislation, formation, development, code, responsibility.

Постановка проблеми.  Вихідним  положенням  для 
дослідження  аналізу  становлення  та  розвитку  інституту 
адміністративних  корупційних  правопорушень  є  коруп-
ція, яка негативно впливає на суспільство, руйнує систему 
державної влади, де посадові особи, ігноруючи суспільні 
інтереси  та  використовуючи  своє  службове  становище, 
скоюють  різні  корупційні  правопорушення.  Причини 
виникнення корупції в Україні мають негативні наслідки, 
що призводить до численних правопорушень, у тому числі 
й  адміністративних. У  зв’язку  з  цим  актуальність  статті 
зумовлюється вимогами практичного сьогодення.

Стан опрацювання цієї проблематики.  Питання 
адміністративних  правопорушень  завжди  привертало 
увагу  дослідників,  зокрема,  цій  проблематиці  присвя-
тили наукові праці такі вітчизняні учені-правознавці, як: 
Н.  Армаш,  І.  Губарева,  В  Кашуба,  О.  Клок,  О.  Панфі-
лов, М. Романов, О. Світличний, Д. Сіренко,  І. Сопілко, 
Я.  Шабас  та  ін.  У  їхніх  дослідженнях  широко  аналізу-
ються проблеми запобігання і протидії корупції в державі, 
однак  питання  становлення  та  розвитку  інституту  адмі-
ністративних  корупційних  правопорушень  залишається 
маловивченим, що актуалізує наше дослідження. 

Мета статті – визначення на основі  аналізу чинного 
законодавства,  наявних  наукових  публіцистичних  дже-
рел становлення та розвитку інституту адміністративних 
корупційних правопорушень в Україні.

Виклад основного матеріалу.  На  відміну  від  інших 
адміністративних  правопорушень,  які  не  носять  такого 
суспільно  небезпечного  характеру,  хоч  і  є  антисуспіль-
ними  проявами,  корупційні  правопорушення,  у  яких  би 
діяннях  вони  не  проявлялися,  завжди  становлять  сус-
пільну небезпеку, адже можуть об’єктивно завдавати або 
загрожувати  завданням  шкоди  державі  й  суспільству,  а 
конкретно –  встановленому порядку  здійснення  службо-
вих повноважень уповноваженими на виконання функцій 
держави особами [1, с. 18]. 

З  вищенаведеного  міркування  випливає,  що  адміні-
стративне корупційне правопорушення має певний зв’язок 
з адміністративним правопорушенням, нормативне розу-
міння якого міститься у ст. 9 КУпАП [2].

Визначаючи  важливу  роль  адміністративної  відпові-
дальності за вчинення корупційних правопорушень, варто 
зазначити,  що  адміністративне  законодавство  бере  поча-
ток  свого  становлення  з  05.10.1995  р.  –  часу  прийняття  
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Закону  України  «Про  боротьбу  з  корупцією»  [3],  норми 
якого  встановили  адміністративну  відповідальність  за 
вчинення  корупційних  діянь  та  інші  правопорушення, 
пов’язані з корупцією, та визначили поняття «корупційне 
діяння». На думку Д. Сіренка, цей період бере свій поча-
ток від ухвалення Закону України від 05.10.1995 р. «Про 
боротьбу з корупцією» та закінчується 07.04.2011 р., коли 
в перебігу реформи антикорупційного законодавства було 
ухвалено  Закон  України  «Про  засади  запобігання  і  про-
тидії  корупції»  [4,  с.  19]. Ми  не  можемо  повною  мірою 
погодитися  із  таким твердженням Д. Сіренка. Підставою 
такого твердження є те, що Закон України «Про боротьбу 
з  корупцією»  втратив  свою чинність  на  підставі прийня-
того  11.06.2009  р.  Закону  України  «Про  засади  запобі-
гання  та  протидії  корупції»,  який  втратив  свою чинність 
21.12.2010 р. [5].

Проте  це  не  означає,  що  для  дослідження  питань, 
пов’язаних  із  корупцією,  ми  маємо  ігнорувати  вказаний 
Закон, в якому на законодавчому рівні вперше було надано 
визначення терміна «корупційне правопорушення»; зазна-
чено про участь громадськості в заходах щодо запобігання 
та  протидії  корупції;  відзначено  про  державний  захист 
осіб,  які  надають  допомогу  в  запобіганні  та  протидії 
корупції. Багато норм указаного Закону надалі було вклю-
чено до Закону України «Про засади запобігання і проти-
дії корупції» від 07.04.2011 р. [6].

Прийняття  Закону  України  «Про  боротьбу  з  коруп-
цією»  від  05.10.1995  р.  [3]  започаткувало  становлення 
інституту  адміністративних корупційних правопорушень, 
розвиток якого надалі відбувався завдяки прийняттю низки 
законодавчих  актів.  Отже,  перший  період  становлення 
інституту  адміністративних  корупційних  правопорушень 
бере  свій  початок  від  ухвалення  Закону  України  «Про 
боротьбу з корупцією» від 05.10.1995 р. [3] та закінчується 
21.12.2010 р., коли Закон України «Про засади запобігання 
та протидії корупції» втратив свою чинність [5].

Другий  період  подальшого  розвитку  інституту  адмі-
ністративних  корупційних  правопорушень  розпочина-
ється з 01.07.2011 р., з моменту набрання чинності Закону 
України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 
07.04.2011 р. [6].

З  прийняттям  Закону  «Про  внесення  змін  до  деяких 
законодавчих  актів  України  щодо  відповідальності  за 
корупційні правопорушення» від 07.04.2011 р. до Особли-
вої частини КУпАП було внесено зміни шляхом  її допо-
внення Главою 13-А «Адміністративні корупційні право-
порушення» [7].

З огляду на викладене, можна вважати, що з прийнят-
тям  Закону  України  «Про  засади  запобігання  і  протидії 
корупції»  від  07.04.2011  р.  та  інших  законодавчих  актів, 
прийнятих після 2011 року, в державі розпочався другий 
період формування інституту адміністративних корупцій-
них правопорушень. 

У період з 01.07.2011 р. до 13.10.2014 р. Закон Укра-
їни  «Про  засади  запобігання  і  протидії  корупції»  від 
07.04.2011 р. [6] був базовим нормативно-правовим актом 
у сфері  запобігання та протидії  корупції  в країні,  визна-
чав загальнодержавний механізм запобігання та протидії 
корупції, був побудований на принципах превенції, запо-
бігання і, головне, він не мав такого репресивного харак-
теру, як попередні Закони України «Про боротьбу з коруп-
цією» [3] та «Про засади запобігання та протидії корупції» 
[5].  У  цей  період  також  було  прийнято  низку  важливих 
законодавчих та інших нормативних актів, зокрема, Закон 
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України  щодо  приведення  національного  законодавства 
у  відповідність  із  стандартами  Кримінальної  конвенції 
про боротьбу з корупцією» від 18.04.2013 р. [8].

З огляду на публічність правовідносин у сфері запобі-
гання та протидії корупції, ми не можемо оминути увагою 
Постанову Кабінету Міністрів України «Питання запобі-

гання та виявлення корупції» від 04.09.2013 р. № 706, якою 
затверджено Типове положення про уповноважений під-
розділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції, 
в  якому  зазначено, що  уповноважений  підрозділ  (особа) 
з питань запобігання та виявлення корупції утворюється 
(визначається)  у  порядку,  визначеному  законодавством: 
за  рішенням  міністра,  керівника  іншого  центрального 
органу  виконавчої  влади,  міських,  районної  державних 
адміністрацій  у  апараті  міністерства,  іншого  централь-
ного органу виконавчої влади, їх територіальних органах; 
за рішенням керівника підприємства, установи та органі-
зації, що належать до сфери управління органу виконавчої 
влади  [9]. З відомих причин поза межами указаної нами 
Постанови КМУ залишилися органи місцевого самовря-
дування, тому  вказаною постановою було рекомендовано 
органам місцевого самоврядування утворити (визначити) 
та забезпечити функціонування підрозділів (осіб) з питань 
запобігання  та  виявлення  корупції  в  органах  місцевого 
самоврядування,  а  також  на  підприємствах,  в  установах 
та організаціях, що перебувають у комунальній власності.

Також  заслуговує  на  увагу  розпорядження  Кабінету 
Міністрів  України  «Про  затвердження  плану  першо-
чергових  заходів  з  подолання  корупції»  №  647-р  від 
02.07.2014  р.,  яким  на  Міністерство  юстиції  України 
покладалося  завдання  розробити  і  внести  в  установле-
ному порядку на розгляд Кабінету Міністрів України про-
єкт Адміністративно-процедурного кодексу України [10]. 
Однак цей нормативний акт так і не прийнято.

Безумовно,  було  б  краще  вже  мати  такий  документ 
перед  розробленням  стандартів  надання  державних 
послуг і виконання державних функцій. І тому звернення 
Президента України до Верховної Ради з проханням при-
йняти  такий  нормативно-правовий  акт  цілком  слушне 
і  потребує  будь-якої  підтримки  і  з  боку  вчених,  і  з  боку 
практичних працівників. Загалом, прийняття Адміністра-
тивно-процедурного кодексу сприятиме повнішому задо-
воленню  прав  і  свобод  людини  та  громадянина  в  нашій 
державі [11, с. 3], а також матиме безпосередній вплив на 
запобігання та протидію корупції в державі. 

Прийнятий 14.10.2014 р. новий Закон України «Про 
запобігання корупції» в абзаці 9 частини першої ст. 1 міс-
тить  таке  визначення  корупційного  правопорушення: 
«правопорушення,  пов’язане  з  корупцією,  –  діяння, що 
не містить ознак корупції, але порушує встановлені цим 
Законом  вимоги,  заборони  та  обмеження,  вчинене  осо-
бою, зазначеною у частині першій статті 3 цього Закону, 
за  яке  законом  встановлено  кримінальну,  адміністра-
тивну,  дисциплінарну  та/або  цивільно-правову  відпові-
дальність» [12].

Вказане  визначення  поняття  «корупційне  правопору-
шення», надане в Законі України «Про запобігання коруп-
ції»,  є  значно ширшим  порівняно  з  тими,  які  містилися 
у законах: «Про боротьбу з корупцією»; «Про засади запо-
бігання  та  протидії  корупції»;  «Про  засади  запобігання 
і протидії корупції».

У процесі  становлення та розвитку  інституту адміні-
стративних  корупційних  правопорушень  важливе  місце 
посідає  теоретична  концептуалізація  самого  поняття 
«корупційне правопорушення», що є цілком виправданим, 
оскільки  законом  встановлено  кримінальну,  адміністра-
тивну,  цивільну  та  дисциплінарну  відповідальність,  вод-
ночас для розвитку науки адміністративного права, інсти-
туту адміністративних корупційних порушень має велике 
значення  визначення  поняття  «адміністративне  коруп-
ційне правопорушення», яке законодавцем не визначено.

На думку О. Панфілова, «адміністративне корупційне 
правопорушення – це протиправне умисне діяння особи, 
уповноваженої на виконання функцій держави чи місце-
вого самоврядування, а також іншої особи у передбачених 
законом  випадках, що  посягає  на  встановлений  порядок 
здійснення службової діяльності та діяльності, пов’язаної 
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з  виконанням  публічних функцій,  та  полягає  у  викорис-
танні владних повноважень у власних  інтересах чи  інте-
ресах  інших  конкретних  осіб  або  груп  осіб  усупереч 
прямому  призначенню  цих  повноважень  чи  з  іншими 
відхиленнями  від  установленого  порядку  їх  здійснення 
(безпосередньо  адміністративне  корупційне  правопору-
шення), а також у невиконанні чи неналежному виконанні 
вимог  та  заходів щодо  запобігання  та  протидії  корупції, 
за яке законом передбачено адміністративну відповідаль-
ність (опосередковано адміністративне корупційне право-
порушення)» [13, с. 15].

На  підставі  проаналізованих  ознак  адміністративних 
корупційних  правопорушень  за  законодавством  України 
І. Шабас  надає  власне  визначення  поняття  «адміністра-
тивне  корупційне  правопорушення»,  під  яким  пропо-
нує розуміти «суспільно шкідливе,  протиправне,  умисне 
діяння,  що  містить  ознаки  корупції,  вчинене  передбаче-
ним законом суб’єктом, за яке Кодексом України про адмі-
ністративні  правопорушення  передбачена  відповідаль-
ність» [14, с. 310].

Т.  Ільєнок,  досліджуючи  ознаки  адміністративного 
корупційного правопорушення, розглядає його у вузькому 
розумінні. «Правопорушення у вузькому розумінні є пору-
шенням  тих  норм  права,  які  тягнуть  за  собою  настання 
негативних  для  особи  правових  наслідків.  Тобто  адміні-
стративні правопорушення – вчинення особою діянь, які 
містять ознаки адміністративно караних проступків відпо-
відно до положень КУпАП» [15, с. 315].

На  наш  погляд,  така  позиція  теж має  право  на  існу-
вання, адже поза всяким сумнівом,  говорячи про адміні-
стративне  корупційне  правопорушення,  ми  не  можемо 
оминути адміністративний кодекс.

Взявши  за  основу  вищезазначені  визначення,  нада-
ємо  власне  визначення  поняття  «адміністративне  коруп-
ційне правопорушення», під яким слід розуміти суспільно 

небезпечні діяння, які завдають шкоди державі й суспіль-
ству  і  полягають  у  порушенні  вимог  адміністративно-
корупційно-правових  норм,  за  які  законом  передбачена 
адміністративна відповідальність.

Незважаючи на різні підходи до визначення теоретич-
ного  поняття  «корупційне  правопорушення»,  слід  від-
значити  ключову  роль  адміністративного  законодавства 
в  регулюванні  суспільних  відносин  у  сфері  запобігання 
і протидії корупції.

Висновки. Таким  чином,  здійснивши  дослідження 
становлення  та  розвитку  інституту  адміністративних 
корупційних  правопорушень,  наведемо  його  авторську 
періодизацію, виділивши такі його основні періоди: 

–  перший  період  (1993–1995  рр.)  розпочинається 
від  прийняття Постанови  Верховної  Ради України  «Про 
невідкладні  заходи щодо  боротьби  з  організованою  зло-
чинністю і корупцією» (1993 р.) та закінчується прийнят-
тям Закону України «Про боротьбу з корупцією» (1995 р.);

–  другий  період  (1995–2010  рр.)  розпочинається 
з прийняття Закону України «Про боротьбу з корупцією» 
(1995 р.) та закінчується 21.12.2010 р., коли Закон Укра-
їни «Про засади запобігання та протидії корупції» втратив 
свою чинність;

–  третій період (2011–2014 рр.) розпочинається при-
йняттям Закону «Про засади запобігання і протидії коруп-
ції» (2011 р.) та закінчується прийняттям Закону України 
«Про  внесення  змін  до  деяких  законодавчих  актів Укра-
їни у сфері державної антикорупційної політики у зв’язку 
з виконанням Плану дій щодо лібералізації Європейським 
Союзом візового режиму для України» (13.05.2014 р.); 

–  сучасний  період  (з  14.10.2014  р.),  коли  одночасно 
було  ухвалено  закони України:  «Про  запобігання  коруп-
ції»;  «Про  засади  державної  антикорупційної  політики 
в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014–2017 роки»; 
«Про Національне антикорупційне бюро України».
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У статті досліджуються основні погляди на визначення та сутність інституту виконавчого провадження. Проаналізовано організацію 
та проблеми подальшого вдосконалення виконавчого провадження як процесуального інституту. 

Встановлено, що значимість дослідження виконавчого провадження зумовлена пріоритетною цінністю в демократичній і правовій 
державі прав людини, охорона і захист яких забезпечується шляхом застосування відповідним органом механізму державного примусу. 
Тому суворе встановлення параметрів впливу суб’єктів виконавчого провадження (функцій) набуває першорядного значення. Однак на 
сучасному етапі розвитку правове регулювання інституту виконання потребує значного вдосконалення.

Визначено, що важливість виконавчого провадження зумовлена формуванням правової категорії, яку можна розглядати як проце-
суальний правозастосовний цикл, що має істотну специфіку, зумовлену особливостями судового та адміністративного розгляду питань, 
пов’язаних з виконанням постанов суду і актів інших юрисдикційних органів; як один із різновидів публічного управління суспільством, 
що полягає в регулюванні правовідносин, які складаються після набуття чинності актів державно-владних органів, спрямованих на від-
новлення (компенсацію) за допомогою встановлених законом заходів державного примусу порушених прав і законних інтересів фізичних 
і юридичних осіб спеціально уповноваженими суб’єктами.

У статті аргументовано, що з використанням таких юридичних термінів, виключивши словосполучення «завершальна стадія судово-
го провадження та сукупність дій», законодавча дефініція процесуальної форми виконавчого провадження мала б інше, більш зрозуміле 
та юридично обґрунтоване визначення. Запропоновано виконавче провадження розглядати як врегульовану законодавством самостійну 
юридичну процесуальну діяльність спеціально уповноважених органів та посадових осіб у формі державного примусу, спрямовану на 
фактичну реалізацію юрисдикційних рішень, які підлягають примусовому виконанню.

Ключові слова: виконавче провадження, юридичний процес, виконання рішень, відновлення порушених прав.

The article examines the basic views on the definition and nature of the institution of enforcement proceedings. The organization and 
problems of further improvement of enforcement proceedings as a procedural institute are analyzed.

It is established that the importance of the investigation of enforcement proceedings is determined by the priority value in a democratic and 
legal state of human rights, the protection and protection of which is ensured by the use of a mechanism of state coercion by the appropriate body. 
Therefore, strict setting of the parameters of influence of the subjects of enforcement proceedings (functions) becomes of paramount importance. 
However, at the current stage of development, the legal regulation of the performance institution needs considerable improvement.

It is determined that the importance of enforcement proceedings is due to the formation of a legal category, which can be regarded as a 
procedural enforcement cycle, which has significant specificity, due to the peculiarities of judicial and administrative consideration of issues 
related to the execution of court decisions and acts of other jurisdictions; as one of the varieties of public management of a society, which consists 
in regulating legal relations, which are drawn up after the enactment of acts of state-governmental bodies aimed at restoration (compensation) by 
means of statutory measures of state coercion of violated rights and legal interests of individuals and legal entities specifically authorized entities.

The article argues that using such legal terms, excluding the phrase “final stage of judicial proceedings and the totality of actions”, the 
legislative definition of the procedural form of enforcement proceedings would have a different, clearer and legally sound definition. It is proposed 
that the enforcement proceedings be considered as regulated by law by the independent legal procedural activity of specially authorized bodies 
and officials, in the form of state coercion, aimed at the actual implementation of jurisdictional decisions subject to enforcement.

Key words: enforcement proceedings, legal process, implementation of decisions, restoration of infringed rights.

Постановка проблеми.  Судовий  захист  прав  громадян 
і організацій, гарантований Конституцією України, може бути 
практично реалізований тільки в тому разі, якщо громадянин 
або  організація,  звернувшись  до  компетентної  інстанції  за 
захистом свого порушеного або оскарженого права, реально 
отримали присуджене їм юрисдикційним органом. Не викли-
кає жодного сумніву теза про те, що дієвість судового захисту 
і авторитет влади залежать не тільки від того, наскільки гра-
мотні,  законні  й  обґрунтовані  акти  суду  та  інших  держав-
них органів і посадових осіб, а й від того, наскільки швидко 
і реально вони будуть виконані, втілені в життя.

Невиконання  рішень  судів  та  інших  уповноважених 
органів робить безглуздим їх винесення, що, по суті, озна-
чає відмову в державному захисті прав  громадян  і орга-
нізацій. Адже наскільки б позитивним не було державно-
владне рішення у справі для позивача (заявника), сам по 
собі акт не реалізує покладеної на нього функції з віднов-
лення порушеного права та інтересів до тих пір, поки не 
буде виконаний. Для повного задоволення позивача необ-

хідно ще, щоб  відповідач підкорився  судовому рішенню 
і реально зробив те, до чого його зобов’язав суд. Без цього 
перемога позивача не може вважатися остаточною. Разом 
із  тим  низький  рівень  виконання  судових  рішень  уже 
давно є серйозною проблемою.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У юридич-
ній  літературі формуються  різні,  часом  полярні,  погляди 
на розуміння виконавчого провадження, більшість з яких 
мають право на існування. Натепер із розвитком та рефор-
муванням інституту примусового виконання рішень юрис-
дикційних органів серед провідних науковців та практиків, 
які приділяли увагу питанням виконавчого провадження, 
його  дефініції  та  змісту  (Ю.В.  Білоусов,  Ю.Г.  Вдовіна, 
Є.М. Гришко, О.М. Капля, Н.Я. Отчак, М.П. Омельченко, 
М.Й. Штефан, С.М. Штефан, Д.М. Сібільов, С.В. Щербак, 
В.В.  Ярков  та  інші),  вважається,  що  законодавче  визна-
чення  поняття  «виконавче  провадження»  вже  не  відо-
бражає  його  сутність  та  потребує  додаткового  вивчення 
та аналізу й, можливо, переосмислення.



247

Порівняльно-аналітичне право
♦

Постановка завдання.  Наше  дослідження  присвя-
чене  аналізу  організації  та  проблемам  подальшого  вдо-
сконалення виконавчого провадження як процесуального 
інституту. Його важливість зумовлена формуванням пра-
вової  категорії,  яку можна  розглядати  як  процесуальний 
правозастосовний  цикл  й  має  істотну  специфіку,  зумов-
лену  особливостями  судового  та  адміністративного  роз-
гляду  питань,  пов’язаних  із  виконанням  постанов  суду 
та актів  інших юрисдикційних органів. До того ж  інсти-
тут  виконавчого  провадження  можна  розглядати  одним 
із  різновидів  публічного  управління  суспільством,  що 
полягає  в  регулюванні  правовідносин,  які  складаються 
після  набуття  чинності  актів  державно-владних  органів, 
спрямованих на відновлення (компенсацію) за допомогою 
встановлених законом заходів державного примусу пору-
шених  прав  і  законних  інтересів  фізичних  і  юридичних 
осіб спеціально уповноваженими суб’єктами. 

Виклад основного матеріалу. Значимість  дослі-
дження  виконавчого  провадження  зумовлена  пріоритет-
ною  цінністю  в  демократичній  і  правовій  державі  прав 
людини,  охорона  і  захист  яких  забезпечується  шляхом 
застосування відповідним органом механізму державного 
примусу.  Тому  суворе  встановлення  параметрів  впливу 
суб’єктів  виконавчого  провадження  (функцій)  набуває 
першорядного значення. Однак на сучасному етапі розви-
тку  правове  регулювання  інституту  виконання  потребує 
значного вдосконалення.

На  думку  Є.М.  Гришка,  виконавчим  провадженням 
є  процесуальна  форма,  що  є  гарантією  примусової  реа-
лізації  судових  рішень  та  рішень  інших  уповноваже-
них  органів,  а  також  реалізації  їхньої  згоди  із  правами 
та обов’язками як суб’єктів правових відносин. Отже, на 
думку автора, через виконавче провадження реалізується 
захист прав фізичних та юридичних осіб [1].

Згідно з твердженням О.М. Каплі та Н.Я. Отчака, вико-
навче  провадження  є  одним  із  найбільш  складних  видів 
діяльності  в  юридичному  процесі  на  сучасному  етапі 
розвитку  нашої  держави.  Значенням  цієї  процесуальної 
діяльності є таке: гарантування дійсної реалізації судових 
рішень та рішень інших уповноважених органів; завершу-
ючий етап діяльності уповноважених органів задля здій-
снення захисту прав та законних інтересів фізичних і юри-
дичних осіб; забезпечення зміцнення законності у галузі 
матеріальних  правовідносин;  виховання  громадян  нашої 
держави  у  дусі  виконання  законодавства  нашої  держави 
[2, с. 222; 3, с. 331].

Як  зазначає  Ю.В.  Білоусова,  під  виконавчим  прова-
дженням слід розуміти,  зокрема,  сукупність норм права, 
якими регламентуються якісь правові відносини. Цим тер-
міном, на думку науковця, можна назвати й процесуальну 
діяльність уповноважених органів та їхніх посадових осіб 
[4, с. 11, 14].

С.В.  Щербак  вважає,  що  на  сучасному  етапі  розви-
тку  виконавчого  процесу  доцільно  було  б  виокремити 
такі види виконавчого провадження: 1) виконавче прова-
дження для  звернення стягнення на майно боржника, на 
його систематичні виплати (зарплата тощо); 2) виконавче 
провадження  для  передачі  майна;  3)  виконавче  прова-
дження щодо  виконання  рішень  немайнового  характеру; 
4)  виконавче  провадження  щодо  виконання  забезпечу-
вальних заходів [5, с. 16].

Так, виконавче провадження часто визначають як ста-
дію юридичного процесу, відносини в якій регулюються 
адміністративно-правовими  нормами,  здійснюються 
в межах адміністративного процесу і є завершальною ста-
дією цивільного, господарського, кримінального та адмі-
ністративного процесу. Хибною у цьому визначенні є теза 
щодо  регулювання  виконавчих  правовідносин  тільки 
адміністративно-правовими нормами, а також віднесення 
виконавчого  процесу  до  завершальної  стадії  цивільного, 
господарського, кримінального та адміністративного про-

цесів.  Адже  механізм  примусового  виконання  регулю-
ється  комплексом  правових  норм  різних  галузей  права 
і насамперед законодавством про виконавче провадження. 
За своєю суттю виконавче провадження не може бути ста-
дією будь-якого судового процесу з огляду і на те, що дер-
жавна виконавча  служба належить до органів державної 
виконавчої влади.

Більш  вдалу  дефініцію,  хоч  і  громіздку,  сформулю-
вав М.Й. Штефан, який визначив виконавче провадження 
як  врегульовані  законодавством  України  суспільні  від-
носини, що  виникають  і  реалізуються  в  процесі  приму-
сового  виконання  між  органами  державної  виконавчої 
служби і посадовими особами, які здійснюють примусову 
реалізацію  рішень,  ухвал,  постанов  судових  і  несудових 
органів, з одного боку, та між особами, котрі беруть участь 
у виконавчому провадженні і залучаються до проведення 
виконавчих  дій,  з  іншого  боку,  на  підставах,  у  спосіб 
та в межах, встановлених законом [6, с. 5].

У  такому  визначенні міститься  не  тільки  зміст  вико-
навчих дій, але й ознаки правових основ таких дій – норми 
матеріального і процесуального права. Наведене і подібні 
до  нього  визначення  та  й  сама  суть  виконавчого  прова-
дження наштовхує на думку про різні значення виконав-
чого провадження.

Сукупність  правових  норм  різних  галузей  права,  що 
регулюють правовідносини під час виконання рішень, ста-
новлять об’єктивне виконавче провадження у його широ-
кому  розумінні.  У  такому  значенні  термін  «виконавче 
провадження»  ніяк  не  співпадає  з  терміном  «примусове 
виконання».

У  другому,  більш  вузькому  значенні,  виконавче  про-
вадження можна розуміти як комплексну виконавчу про-
цесуальну  діяльність  спеціально  уповноважених  органів 
та  посадових  осіб,  тобто  процес  реалізації  об’єктивного 
виконавчого  права.  І  в  цьому  значенні  виконавче  про-
вадження  можна  ототожнювати  з  терміном  «примусове 
виконання»,  оскільки  у  ньому  проводяться  необхідні, 
визначені  законодавством  про  виконавче  провадження 
конкретні виконавчі дії.

У  декількох  значеннях  розглядає  виконавче  прова-
дження  С.В. Щербак:  по-перше,  як  сукупність  норм,  що 
регулюють відносини, які виникають з приводу примусової 
реалізації виконавчих документів; по-друге, як процедуру 
вчинення  виконавчих дій  державним виконавцем почина-
ючи  з  відкриття  виконавчого  провадження  до  його  закін-
чення. Ці  два  значення  загалом  співпадають  з  названими 
вище і мають відповідне правове підґрунтя. Науковець роз-
глядає виконавче провадження ще у третьому значенні: як 
конкретну  справу,  що  перебуває  у  державній  виконавчій 
службі та має свій реєстраційний номер [7, с. 23].

На думку Д.М. Сібільова, останнім часом з урахуван-
ням  реформ,  що  відбуваються,  виконавче  провадження 
фактично стає виконавчим процесом у зв’язку з тим, що 
діяльність,  яка  пов’язана  із  виконанням  судових  рішень, 
має  багато  спільного  із  процесуальною  діяльністю 
[8, с. 38].

Ю.Г.  Вдовіна  для  визначення  діяльності  із  примусо-
вого  виконання  рішень  судів  та  інших  юрисдикційних 
органів  також  рекомендує  вживати  термін  «виконавчий 
процес» [9, с. 12].

Такі погляди на подвійне, а тим більше потрійне зна-
чення терміна «виконавче провадження» цілком справед-
ливі,  оскільки  в  них  закладено  юридичний  зміст  цього 
правового  інституту,  розкриваються  його  ознаки.  Ана-
лізуючи  такі  погляди  на  виконавче  провадження,  можна 
сформулювати тезу щодо можливості ототожнення понять 
«виконавче  провадження»  та  «примусове  виконання» 
лише у певних випадках. Якщо у першому значенні вико-
навчого провадження можна говорити як про об’єктивне 
право, то, безумовно, його жодним чином не можна вжи-
вати у значенні примусове виконання.



248

№ 6 2019
♦

У другому значенні термін «виконавче провадження» 
вживається як форма процесу, що має виконавчу функцію, 
тобто є тотожною до терміна «примусове виконання» і ці 
терміни  можуть  бути  взаємозамінними.  Але  процедура 
виконання  має  своє  формальне  відображення  у  відпо-
відних  процесуальних  документах,  які  накопичуються 
у  справі,  що  ведеться  державним  виконавцем  і  теж  має 
назву «виконавче провадження». Процесуальні документи 
є  матеріальною  формою  відображення  всіх  процесуаль-
них дій державного виконавця і мають юридичну силу.

У  сукупності  вони  становлять  своєрідний  комплекс 
взаємопов’язаних  між  собою  документів,  кожен  з  яких 
є  логічним продовженням попереднього,  а  загалом  вони 
забезпечують  документаційне  супроводження  виконав-
чого процесу.

На нашу думку, правильнішим було б називати такий 
комплекс  документів  не  виконавчим  провадженням,  а 
виконавчою справою, яка мала би всі необхідні реквізити, 
передбачені  відповідними  нормативними  документами 
щодо ведення діловодства такої категорії справ.

Таким чином, проаналізувавши різні наукові погляди 
на  визначення  поняття  «виконавче  провадження», 
доцільно  було  б  сформулювати  його  у  такому  вигляді: 
виконавче  провадження  –  це  сукупність  правових  норм, 
які регулюють організаційно-правові засади примусового 
виконання рішень, а також процесуальні правовідносини 
учасників юридичного процесу щодо примусової реаліза-
ції рішень судів та інших органів (посадових осіб).

Формулюючи  таку  дефініцію,  слід  виходити  із  мір-
кування, що  одні  норми,  які  регулюють  правовідносини 
виконавчого  провадження,  мають  матеріальний  зміст, 
а  інші  –  процесуальний,  і  об’єднані  ці  норми  в  одному 
нормативному  акті.  Таким  «змішаним»  правовим  актом 
є  Закон України «Про  виконавче провадження»,  в  якому 
зафіксовані  положення  про  учасників  виконавчого  про-
вадження,  їхні  права  та  обов’язки,  заходи  примусового 
виконання, документи, що підлягають примусовому вико-
нанню,  тощо  –  матеріальні  норми,  а  також  сам  порядок 
примусового виконання – процесуальні норми.

Детально  аналізуючи  юридичний  зміст  законодав-
чого визначення виконавчого провадження, можна вия-
вити  його  позитивні  та  негативні  сторони.  Заслуговує 
на  увагу  той  факт,  що  законодавчо  закріплене  визна-
чення  виконавчого  провадження,  як  сукупність  дій 
органів  та  посадових  осіб,  безперечно,  вказує  на  його 
процесуальний характер.

Якщо загалом процесуальна природа виконавчого про-
вадження не викликає заперечень у наукових колах, то ще 
з радянських часів точаться гострі дискусії щодо питання, 
до  якої  галузі процесуального права  віднести цей  інсти-
тут  –  цивільного  чи  адміністративного?  Загострилися 
ці  дискусії  після  внесення  змін до Закону України «Про 
виконавче провадження»  (чинного на  той час),  за  якими 
виконавче провадження є завершальною стадією судового 
провадження. На нашу думку, така новела стала не тільки 
кроком назад у формуванні та розвитку інституту виконав-
чого  провадження,  але  й  суперечила  сучасній  концепції 
реформування правової  системи, конституційному прин-
ципу  поділу  державної  влади  на  законодавчу,  виконавчу 
та  судову.  По  суті  законодавець  об’єднав  судову  владу 
з  виконавчою,  і  справедливо  зауважити,  що  таке  поло-
ження видається спірним навіть з точки зору юридичної 
техніки і не відповідає ні Конституції України, ні законо-
давству України.

Можна  припустити,  що  таке  нововведення  законо-
давця викликане практикою Європейського суду з прав 
людини,  який  справді  в  одному  зі  своїх  рішень  від-
значив,  що  виконання  рішення,  ухваленого  будь-яким 
судом, має розглядатися як невід’ємна частина судового 
розгляду  [10].  Але  ж  Європейський  суд  виносив  своє 
рішення у конкретній справі  і воно не може бути дже-

релом права для національного законодавства. Не слід 
також забувати, що у виконавчому провадженні викону-
ються не тільки судові рішення, але й рішення позасу-
дових органів та уповноважених посадових осіб. Адже 
ніхто  не  називає  виконавче  провадження  заключною 
стадією нотаріального процесу чи правозастовчої діяль-
ності  органів  та  посадових  осіб,  уповноважених  роз-
глядати  справи  про  адміністративні  правопорушення. 
Водночас їхні рішення, не виконані добровільно, підля-
гають примусовому виконанню державною виконавчою 
службою.

Нелогічним  у  цій  же  нормі  є  одночасне  визначення 
виконавчого  провадження  і  стадією  судового  прова-
дження,  і примусовим виконанням рішень, що не тільки 
ускладнює розуміння самого визначення, але й надає йому 
невиправдане  подвійне  значення.  Ототожнюючи  катего-
рію  «стадія  судового  провадження»  з  поняттям  «приму-
сове  виконання»,  законодавець не  виключає його проце-
суальну природу, що зазвичай розглядається як сукупність 
певних юридичних дій, але самостійних, незалежних від 
судового  процесу.  Така  сукупність,  об’єднана  спільним 
завданням, утворює виконавче провадження як відокрем-
лений правовий інститут.

Слід  зазначити що,  на жаль,  у  нову  редакцію  закону 
[11] законодавець майже дослівно переніс це визначення 
без суттєвих змін. Законодавець, вживаючи в одній дефі-
ніції два тотожні терміни, не розкриває їх суті і не форму-
лює кінцеву мету виконавчого провадження. А метою є не 
просто дії, спрямовані на примусове виконання рішень, а 
фактична реалізація судового або іншого рішення, яке ще 
не набрало матеріального змісту, адже у виконавчому про-
вадженні реалізуються рішення, у яких де-юре вже віднов-
лені порушені права чи інтереси або вжиті правові заходи 
впливу до правопорушників.

Термін «реалізація рішень» є ширшим за термін «від-
новлення порушених прав», оскільки під час виконання не 
тільки  реально  відновлюються порушені  права  та  інтер-
еси, але й стягуються штрафи, судові витрати тощо, кошти 
від  яких  спрямовуються  до  державного  чи  місцевого 
бюджетів. Тому у законодавчому визначенні виконавчого 
провадження  доцільно  використовувати  термін  «реаліза-
ція рішень», який би відносився до виконання всіх кате-
горій виконавчих документів. Зважаючи, що у ст. 1 Закону 
України «Про виконавче провадження» в одній дефініції 
двічі  використовується  термін  «примусове  виконання», 
що  ускладнює  його  розуміння,  доцільніше  було  б  вико-
ристовувати  словосполучення  «реалізація  документів», 
яке охоплює всі можливі категорії виконавчих документів, 
виданих на користь чи в інтересах фізичних, юридичних 
осіб та держави.

Також  варто  замінити  словосполучення  «сукупність 
дій» правовим терміном «юридична діяльність», що під-
креслить сутність виконавчого провадження й прямо вка-
зуватиме на правову регламентацію процедури виконання 
рішень.

Висновки. Отже,  з  використанням  запропонова-
них нами юридичних  термінів,  виключивши  словоспо-
лучення  «завершальна  стадія  судового  провадження 
та  сукупність  дій»,  законодавча  дефініція  процесу-
альної  форми  виконавчого  провадження  мала  б  інше, 
більш зрозуміле та юридично обґрунтоване визначення. 
На  нашу  думку,  воно може  бути  сформульоване  таким 
чином: виконавче провадження – це врегульована зако-
нодавством  самостійна  юридична  процесуальна  діяль-
ність  спеціально  уповноважених  органів  та  посадових 
осіб  у формі  державного  примусу,  спрямована  на фак-
тичну реалізацію юрисдикційних рішень, які підлягають 
примусовому  виконанню.  Таке  визначення  буде  більш 
наближеним до розкриття  сутності  інституту примусо-
вого виконання рішень, юридично обґрунтованим і зро-
зумілим для правозастовчої практики.
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ПРиНЦиПи АДМІНІСТРАТиВНО-ПРАВОВОГО ЗАхиСТУ  
ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ В УКРАЇНІ

PrINCIPLES Of adMINISTraTIVE aNd LEgaL PrOTECTION  
Of PErSONS wITh dISaBILITy IN uKraINE

Кандиба С.В., 
здобувач 

Науково-дослідного інституту публічного права 

У статті визначено, що принципи адміністративно-правового захисту осіб з інвалідністю в Україні – це основоположні ідеї та керівні 
засади, особливі настанови, правила обов’язкового характеру щодо здійснення адміністративно-правового захисту осіб з інвалідністю в 
Україні, де вони є фундаментом для визначення порядку, механізму й адміністративного інструменту, а також де вони визначають напря-
ми вдосконалення правового забезпечення прав, свобод та законних інтересів осіб з обмеженими можливостями та надання якісних 
соціальних послуг. Серед цих принципів є загальні (верховенства права; законності; рівності громадян перед законом; принцип пріорите-
ту прав, свобод та законних інтересів людини і громадянина; принцип гуманізму і справедливості у взаєминах між державою та людиною 
та ін.) та спеціальні (принципи гуманності та соціальної справедливості, системності і комплексності, превентивних заходів, адресності, 
багатосуб’єктності та ін.). Визначено, що система адміністративно-правового захисту осіб з інвалідністю в Україні ґрунтується на принци-
пах системності і комплексності. Вона створюється як упорядкована сукупність взаємодіючих компонентів, як цілісне утворення, складе-
не з частин, як комплекс взаємопов’язаних структурних елементів, які в процесі інтеграції утворюють певну цілісність. Найважливішими 
елементами системи адміністративно-правового захисту осіб з інвалідністю в Україні є суб’єкти та об’єкти, зміст яких розкривається в 
цілях, завданнях, функціях, засобах. Наголошено, що найважливіший принцип адміністративно-правового захисту осіб з інвалідністю в 
Україні – адресність, тобто здійснення комплексу заходів з підтримки гідних умов існування конкретно нужденних людей, які потрапили у 
важку життєву ситуацію, з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей їх задоволення відповідно до встановлених критеріїв. 
Зроблено висновок, що найважливіший суб’єкт соціального захисту населення – держава, яка розробляє і здійснює соціальну політику в 
галузі соціального захисту, прагне зробити її сильною та ефективною, враховує регіональні фактори у її проведенні.

Ключові слова: адміністративно-правовий захист, громадські організації інвалідів, законодавство про соціальний захист інвалідів, 
особа з інвалідністю, пенсія, принципи, публічна адміністрація.

The article defines that the principles of administrative and legal protection of persons with disabilities in Ukraine are fundamental ideas and 
guidelines, special guidelines, rules of mandatory nature, regarding the implementation of administrative and legal protection of persons with 
disabilities in Ukraine, where they are the basis for determining order, mechanism and administrative instrument, as well as where they determine 
the directions of improving the legal support for the rights, freedoms and legitimate interests of persons with disabilities and the provision of quality 
social services. Among these principles are the general (rule of law; law; equality of citizens before the law; the principle of priority of rights, 
freedoms and legitimate interests of the individual and the citizen; the principle of humanism and justice in the relationship between the state 
and the person and others) and special (the principles of humanity and social justice; systematic and comprehensive, preventative measures, 
targeting, many subjectivity and others). It is determined that the system of administrative and legal protection of persons with disabilities in Ukraine 
is based on the principles of consistency and complexity. It is created as an ordered set of interacting components, as an integral formation made 
up of parts, as a set of interconnected structural elements that, in the process of integration, form a certain integrity. The most important elements 
of the system of administrative and legal protection of persons with disabilities in Ukraine are the subjects and objects, the content of which is 
revealed in the purposes, tasks, functions, means. It is emphasized that the most important principle of administrative and legal protection of 
persons with disabilities in Ukraine is targeting, that is, carrying out a set of measures to support decent living conditions of particularly needy 
people who have got into a difficult life situation, taking into account their individual needs and their ability to meet according to established criteria. 
It is concluded that the most important subject of social protection of the population – the state, which develops and implements social policy in 
the field of social protection, seeks to make it strong and effective, taking into account regional factors in its implementation.

Key words: administrative and legal protection, public organizations of persons with disabilities, legislation on social protection of persons 
with disabilities, person with disability, pension, principles, public administration.

Актуальність дослідження. В умовах сучасної полі-
тичної  нестабільності  досить  гостро  постає  питання 
соціального  та  адміністративно-правового  захисту  осіб 
з  інвалідністю  в  Україні.  Основою  для  функціонування 
будь-якого суспільно значимого інституту є керівні засади 
захисту осіб з обмеженими можливостями.

Загалом, принципи у своїй природі є основоположним 
фундаментом функціонування  будь-чого, що побудовано 
людьми. Як фундамент для будинка, так і для функціону-
вання  адміністративно-правового  захисту  осіб  з  інвалід-
ністю необхідні принципи.

Ситуацію  щодо  соціального  забезпечення  наглядно 
показує дослідження, проведене соціологічною службою 
Центру Разумкова з 1 по 7 листопада 2019 року. Було опи-
тано 2015 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах 
України,  за  винятком  Криму  та  окупованих  територій 
Донецької та Луганської областей, за вибіркою, що репре-
зентує доросле населення країни за основними соціально-
демографічними  показниками.  37,5%  респондентів  вва-
жають, що  події  в  Україні  розвиваються  у  правильному 
напрямі  (у  вересні  2019  р.  так  вважали  57%,  у  жовтні 
2019 р. – 45%), 35% – що події розвиваються в неправиль-

ному напрямі  (у  вересні  –  17%,  у жовтні  –  29%). Отже, 
частка тих, хто вважає, що події в Україні розвиваються 
у  правильному  напрямі,  зрівнялася  з  часткою  тих,  хто 
дотримується протилежної точки зору. Оцінюючи, як змі-
нилася  ситуація  у  країні  загалом  порівняно  з  початком 
2019 р.,  48% респондентів вважають, що вона не  зміни-
лася, 26% – що загальна ситуація в країні погіршилася, а 
15% – що покращилася [1].

Відповідно до цього опитування ми можемо побачити, 
що  невелика  кількість  громадян  нашої  держави  довіря-
ють сучасній владі у сфері соціального забезпечення гро-
мадян.  Отже,  це  означає,  що  адміністративно-правовий 
захист  осіб  з  інвалідністю  в  Україні  забезпечується  на 
низькому рівні.

Таким  чином,  наше  основне  завдання   –  розкрити 
основні  принципи  адміністративно-правового  захисту 
осіб з інвалідністю в Україні та показати їх дію у цій сфері 
на практиці.

Виклад основних положень.  Принцип  (від  лат. 
principium – «основа, начало») – це першооснова, керована 
ідея,  основне  правило  поведінки.  У  суб’єктивному  розу-
мінні принцип означає основне припущення, передумову, 
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в об’єктивному розумінні – вихідний пункт, першооснову. 
Тлумачний словник української мови дає  такі  визначення 
слова  принцип:  основне  вихідне  положення  якої-небудь 
наукової системи, теорії, ідеологічного напряму і таке інше; 
засада, основний закон якої-небудь точної науки;  особли-
вість, покладена в основу створення або здійснення чого-
небудь, спосіб створення або здійснення чогось; правило, 
покладене в основу діяльності якої-небудь організації, това-
риства і т. ін.; переконання, норма, правило, яким керується 
хто-небудь у житті, поведінці [2, с. 927].

Професор Р. Мельник визначає роль принципів адмі-
ністративного  права,  які  зокрема  виконують  системот-
вірну роль, тобто зумовлюють формування в межах нових 
інститутів;  беруться  до  уваги  у  процесі  законотворчості 
та нормотворчої діяльності, будучи орієнтирами для роз-
витку  норм  адміністративного  права;  створюють  основу 
для судового контролю за адміністративними діями; запо-
внюють  прогалини  у  сфері  адміністративно-правового 
регулювання суспільних відносин [3].

У  теорії  права  визначають, що  принципи  права  –  це 
об’єктивно  властиві  праву  відправні  начала,  незаперечні 
вимоги (позитивні зобов’язання), які ставляться до учас-
ників  суспільних  відносин  із  метою  гармонічного  поєд-
нання індивідуальних, групових і громадських інтересів. 
Інакше кажучи, це своєрідна система координат, у рамках 
якої розвивається право, і одночасно вектор, який визначає 
напрям його розвитку. Тобто принципи є підставою права, 
вони  містяться  у  його  змісті,  виступають  як  орієнтири 
у формуванні права, відбивають сутність права та основні 
зв’язки, які реально існують у правовій системі. У прин-
ципах зосереджено світовий досвід розвитку права, досвід 
цивілізації. Тому принципи права можна назвати  стриж-
нем правової матерії [4].

Професор В. Галунько, вважає що до характерних рис 
принципів адміністративного права належать такі: 1) вони 
формуються з метою забезпечення прав і свобод людини 
та громадянина й нормального функціонування громадян-
ського  суспільства  та  держави;  2)  установлюють  керівні 
засади-настанови,  що  визначають  найважливіші  пра-
вила,  за  якими  здійснюється  та  організується  діяльність 
суб’єктів  адміністративного  права;  3)  принципи  адміні-
стративного  права  характеризуються  прогресивністю, 
засвідчують ідеальні для умов сучасності основоположні 
засади  поведінки  суб’єктів  адміністративного  права,  але 
які є реально досяжними [5].

Таким  чином,  враховуючи  думки  провідних  учених-
адміністративістів, а також погляди на це питання теорети-
ків держави і права, принципи адміністративно-правового 
захисту  осіб  з  інвалідністю  в  Україні  –  це  основопо-
ложні ідеї та керівні засади, особливі настанови, правила 
обов’язкового  характеру  щодо  здійснення  адміністра-
тивно-правового захисту осіб з інвалідністю в Україні, де 
вони  є фундаментом для  визначення порядку, механізму 
й адміністративного інструменту, а також де вони визнача-
ють напрями вдосконалення правового забезпечення прав, 
свобод та законних  інтересів осіб з обмеженими можли-
востями та надання якісних соціальних послуг.

За  своєю  природою  розрізняють  різні  класифікації 
принципів.  Згідно  із  загальною теорією держави  і  права 
вони  поділяються  на:  1)  загальнолюдські  (цивілізаційні) 
принципи права – це загальноприйняті норми-ідеї (основні 
засади), що  зумовлені досягнутим рівнем розвитку люд-
ства,  втілюють  цивілізаційні  правові  здобутки  протягом 
історії та закріплені в міжнародних правових документах 
всесвітнього  значення;  2)  принципи  національної  сис-
теми права, які мають відмітні ознаки в різних правових 
системах, є конкретно-історичними, визначаються право-
вими  традиціями,  рівнем  розвитку  демократії,  залежать 
від потреб та інтересів суб’єктів їх тлумачення, за сферою 
дії поділяються на загальногалузеві, міжгалузеві, галузеві, 
підгалузеві й інституційні [6].

Отже,  можна  зазначити,  що  принципи  адміністра-
тивно-правового  захисту    осіб  з  інвалідністю  в  Україні 
слід класифікувати таким чином: загальні, які притаманні 
адміністративній  галузі  права  та  мають  свої  характерні 
ознаки в аналізованій нами сфері; спеціальні, які призна-
чені  саме  для  адміністративно-правового  захисту    осіб 
з інвалідністю в Україні.

До загальних принципів ми відносимо такі: верховен-
ства права; законності; рівності громадян перед законом; 
принцип  пріоритету  прав,  свобод  та  законних  інтересів 
людини  і  громадянина;  принцип  гуманізму  і  справедли-
вості  у  взаєминах  між  державою  та  людиною;  взаємної 
відповідальності особи й держави; демократизму нормот-
ворчості та реалізації права. Цей перелік є певною мірою 
усталеним, проте не вичерпним [7; 8]. Тобто  ці принципи 
є загальновизнаними та стосуються всіх галузей права.

Далі ми розглянемо спеціальні принципи адміністра-
тивно-правового  захисту    осіб  з  інвалідністю  в  Україні. 
Найважливішими  принципами  адміністративно-право-
вого захисту  осіб з інвалідністю в Україні є принцип гума-
нізму  і  принцип  соціальної  справедливості.  Бути  гуман-
ним  і  справедливим  –  значить  визнавати  самоцінність 
людської особистості, її право на свободу, розвиток своїх 
здібностей, гідне, повноцінне і щасливе життя незалежно 
від національних, расових, релігійних та інших індивіду-
альних  або  соціальних  особливостей. Це  створення  без-
корисливих відносин між людьми, заснованих на взаємо-
допомозі, взаєморозумінні й доброті [9].

Ці  принципи  є  важливими  для  кожного  громадя-
нина  нашої  держави,  гуманність  та  справедливість 
є  невід’ємними  частинами  будь-якого  цивілізованого 
суспільства.  

Система  адміністративно-правового  захисту    осіб 
з  інвалідністю в Україні  ґрунтується на принципах  сис-
темності і комплексності. Вона твориться як упорядкована 
сукупність  взаємодіючих  компонентів,  як  цілісне  утво-
рення, складене з частин, як комплекс взаємопов’язаних 
структурних  елементів,  які  в  процесі  інтеграції  утво-
рюють  певну  цілісність.  Найважливішими  елементами 
системи  адміністративно-правового  захисту  осіб  з  інва-
лідністю в Україні є суб’єкти та об’єкти, зміст яких роз-
кривається в цілях, завданнях, функціях, засобах. Під час 
формування системи важливо забезпечити, щоб її об’єкти 
являли собою ієрархічно організовану, цілісну суспільну 
систему, щоб суб’єкти, що здійснюють діяльність, відби-
вали цю цілісність, а зв’язуюча об’єкта і суб’єкта ланка – 
форми, методи,  системи,  технології  соціальної роботи – 
являла собою взаємозалежний процес надання допомоги 
і підтримки нужденній людині. З системністю в організа-
ції та змісті соціального захисту пов’язана комплексність, 
тобто забезпечення тісної єдності всього комплексу захо-
дів економічного, соціального, правового та іншого харак-
теру забезпечення гарантованого державою мінімального 
рівня соціального захисту. Комплексність забезпечується: 
єдністю  цілей,  принципів  і  напрямів  діяльності;  поєд-
нанням історичного досвіду і традицій із сучасною прак-
тикою  допомоги  людині;  всебічним  вивченням  об’єкта 
соціального  захисту  (індивідуума,  соціальної  групи, 
територіальної спільності, трудового колективу); коорди-
нацією і узгодженістю дій суб’єктів соціального захисту; 
контролем  за  здійсненням  заходів  з  надання  допомоги 
та підтримки людям [9].

Величезне значення має принцип превентивних захо-
дів щодо адміністративно-правового захисту  осіб з інва-
лідністю  в  Україні,  який  означає,  що  слід  попереджати 
причини  соціального  неблагополуччя,  розкривати  їх  на 
самій  початковій  стадії  формування  та  усувати.  Пре-
вентивність – це не тільки  і не стільки попереджувальні 
компенсації в грошовій і натуральній формі малозабезпе-
ченим групам населення у разі підвищення цін чи інших 
соціальних потрясінь, а насамперед створення таких умов, 
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коли люди самі можуть впоратися зі складною життєвою 
ситуацією, використовувати особисті ресурси на випадки 
виникнення соціальних ризиків: старості, хвороби, безро-
біття [9].

Принцип превентивності є необхідним для того, щоб 
попередити  соціальне  неблагополуччя  населення  та  змі-
нити хід обставин на краще.

Найважливіший  принцип  адміністративно-правового 
захисту осіб з інвалідністю в Україні – адресність, тобто 
здійснення  комплексу  заходів  з  підтримки  гідних  умов 
існування  конкретно  нужденних  людей,  які  потрапили 
у важку життєву ситуацію, з урахуванням їхніх індивіду-
альних потреб  і можливостей  їх  задоволення  відповідно 
до встановлених критеріїв. Слід зазначити, що в сучасних 
умовах надання засобів існування старим, хворим людям, 
а також людям, що потрапили у важку життєву ситуацію, 
поки  не  завжди  є  адресним  і  справедливим:  допомога 
нерідко  виплачуються не  тим,  кому вона має  виділятися 
насамперед; призначувані пенсії не повною мірою врахо-
вують трудовий стаж громадян, вузький перелік соціаль-
них послуг та ін. [9].

Принцип  адресності  є  важливим,  оскільки  допомога 
має  здійснюватися  конкретно  нужденним  громадянам 
нашої  держави.  Принципом  соціального  захисту  є  його 
багатосуб’єктність.  Найважливіший  суб’єкт  соціального 
захисту населення – держава. Вона розробляє і здійснює 
соціальну  політику  в  галузі  соціального  захисту,  прагне 
зробити її сильною та ефективною, враховує регіональні 
фактори  у  її  проведенні.  Реалізуючи  свої  найважливіші 

функції  –  цілепокладання  та  організаційного  впливу  на 
соціальні  процеси  в  суспільстві,  ефективного  регулю-
вання та контролю соціальної сфери, – держава забезпечує 
мінімальний  рівень  соціальних  гарантій,  створює  соці-
ально гарантовані умови для життєдіяльності людей, під-
тримує оптимальні відносини між доходами активної час-
тини населення і непрацездатних громадян, мінімальними 
розмірами  оплати  праці,  пенсій,  стипендій,  соціальних 
допомог  та  величиною прожиткового мінімуму,  створює 
умови для зміцнення здоров’я населення, зростання його 
освіченості і культури, вирішення житлових проблем [9].

Висновки. Отже,  принципи  адміністративно-право-
вого захисту осіб з інвалідністю в Україні – це основопо-
ложні ідеї та керівні засади, особливі настанови, правила 
обов’язкового  характеру  щодо  здійснення  адміністра-
тивно-правового захисту осіб з інвалідністю в Україні, де 
вони  є фундаментом для  визначення порядку, механізму 
й адміністративного інструменту, а також де вони визнача-
ють напрями вдосконалення правового забезпечення прав, 
свобод та законних  інтересів осіб з обмеженими можли-
востями та надання якісних соціальних послуг. Серед цих 
принципів  є  загальні  (верховенства  права;  законності; 
рівності  громадян  перед  законом;  принцип  пріоритету 
прав,  свобод  та  законних  інтересів  людини  і  громадя-
нина;  принцип  гуманізму  і  справедливості  у  взаєминах 
між  державою  та  людиною  та  ін.)  та  спеціальні  (прин-
ципи  гуманності  та  соціальної  справедливості,  систем-
ності  і комплексності, превентивних заходів,  адресності, 
багатосуб’єктності та ін).
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У статті розглянуто основні напрями діяльності органів місцевого самоврядування у сфері забезпечення законності, правопорядку, охоро-
ни прав, свобод і законних інтересів громадян та визначено адміністративні процедури, через здійснення яких реалізуються повноваження в 
цій галузі. Виявлено особливості надання органами місцевого самоврядування адміністративних послуг у зазначеній сфері. На підставі аналізу 
правових норм щодо наділення повноваженнями органів місцевого самоврядування у сфері забезпечення законності, правопорядку, охорони 
прав, свобод та законних інтересів громадян виокремлено такі адміністративні процедури, через здійснення яких реалізуються повноваження 
у зазначеній галузі, а саме: нормотворчі, установчі, дозвільно-реєстраційні, контрольно-наглядові, координаційно-погоджувальні тощо.

Наголошено, що в межах проведення реформи публічної влади в Україні шляхом її децентралізації необхідним є прийняття окремо-
го закону, який не лише передбачатиме право органів місцевого самоврядування на створення муніципальної поліції, а й забезпечить 
реальну здатність виконання відповідними органами місцевої влади передбаченого законодавством про місцеве самоврядування влас-
ного (самоврядного) повноваження щодо створення муніципальної поліції на термін повноважень місцевої ради для реалізації однієї з 
головних функцій місцевого самоврядування – забезпечення законності та правопорядку, охорони прав, свобод та законних інтересів 
громадян у межах відповідного населеного пункту. 

Аргументовано необхідність поширити норму щодо періодичності звітування прокурорів на відкритому пленарному засіданні відпо-
відної ради і на керівників органів Національної поліції та внести відповідні зміни до чинного законодавства України.

Зроблено висновок, що надання послуг, у тому числі адміністративних, громадянам та юридичним особам має бути прерогативою і 
провідною функцією саме органів місцевого самоврядування, які мають найтісніший контакт із місцевим населенням. Враховуючи при-
роду та сутність місцевого самоврядування, територіальні громади мають не лише право, а й реальну здатність самостійно вирішувати 
всі питання місцевого значення.

Ключові слова: публічна влада, територіальна громада, децентралізація влади, муніципалітет, громадський порядок, місцева мілі-
ція (поліція).

The article deals with the main directions of local self-government bodies’ activity in the field of ensuring the rule of law, protection of rights, 
freedoms and legitimate interests of citizens, and defines the administrative procedures through which the powers in this field are exercised. The 
peculiarities of the provision of administrative services by local self-government bodies are revealed. On the basis of the analysis of legal norms 
concerning the empowerment of local self-government bodies in the field of ensuring the legality, law-order, protection of rights, freedoms and 
legal interests of citizens, the following administrative procedures are distinguished, through the exercise of which powers are exercised in the 
specified field: rulemaking, constituent, permitting and registration, supervisory, coordination.

It is emphasized that within the framework of public administration reform in Ukraine through its decentralization, it is necessary to adopt a 
separate law, which will not only provide for the right of local self-government bodies to create municipal police, but also ensure the real ability 
of the local self-government bodies to enforce their own self-government legislation authority to set up municipal police for the term of the local 
council for the exercise of one of the main functions of the local self-government – ensuring law-order, protection of rights, freedoms and legal 
interests of citizens within the respective locality.

The necessity to spread the rule on the frequency of reporting by prosecutors at an open plenary meeting of the relevant council and to the 
heads of bodies of the National Police is justified and to amend the current legislation of Ukraine accordingly.

It is argued that the provision of services, including administrative, to citizens and legal entities should be the prerogative and leading function 
of local self-government bodies, which have the closest contact with the local population. Given the nature of local self-government, territorial 
communities have not only the right, but also the real ability to independently resolve all issues of local importance.

Key words: public authority, territorial community, decentralization of power, municipality, public order, local police.

Постановка проблеми. Будь-яка  демократична  дер-
жава  світу  прагне  до  збільшення  свого  економічного 
потенціалу,  політичної  стабільності  та  соціальної  рівно-
сті, що є неможливим без становлення правової держави 
і  громадянського  суспільства,  утвердження  в  державі 
принципів  верховенства  права  і  закону,  справедливості 
та гуманізму, пріоритету прав, свобод  і  законних  інтере-
сів людини і громадянина, а також зміцнення законності 
та правопорядку. 

В умовах суспільно-політичних перетворень та децен-
тралізації  органів  публічної  влади,  зумовлених  прагнен-
ням  України  до  євроінтеграції,  вдосконалення  законо-
давчого  регулювання  у  сфері  забезпечення  публічного 
порядку та додержання прав, свобод і законних інтересів 
громадян  та  підвищення  його  ефективності,  важливого 
значення набувають питання здійснення органами місце-
вого  самоврядування  адміністративних  процедур  щодо 

виконання передбачених  законодавством України повно-
важень із забезпечення законності, правопорядку, охорони 
прав, свобод і законних інтересів громадян. 

Стан опрацювання проблематики. Провідну  роль 
у  трансформації  правової  системи  України  відіграють 
сучасні  демократичні  цінності  європейської  цивіліза-
ції.  Вітчизняні  представники  науки  адміністративного 
права  та  державного  управління  єдині  у  своїх  поглядах 
щодо  необхідності  проведення  комплексної  адміністра-
тивно-правової  реформи  та  переосмислення  ключових 
положень адміністративно-правової доктрини України на 
основі  загальновизнаних демократичних цінностей. При 
цьому  європейські  принципи  адміністративного  права 
визнаються  пріоритетним  орієнтиром  державно-право-
вих  реформ,  перегляду  основоположних  засад  побудови 
вітчизняних  адміністративно-правових  інститутів.  Як 
зазначає А.А. Пухтецька,  запровадження  демократичних 
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стандартів  діяльності  органів  публічної  адміністрації 
виступає  однією  з  передумов  розвитку  в  Україні  право-
вої держави, утвердження верховенства права, громадян-
ського суспільства, забезпечення всебічної реалізації прав 
та свобод, законних інтересів громадян [1, с. 44–45].

Науково-теоретичним  підґрунтям дослідження  адмі-
ністративних  процедур  органів  місцевого  самовряду-
вання  у  сфері  забезпечення  законності,  правопорядку, 
охорони прав, свобод і законних інтересів громадян є нау-
кові  праці  вчених,  зокрема  К.Л.  Бугайчука,  А.І.  Камін-
ського,  О.П.  Костюшка,  В.  Кравченка,  М.Я.  Петренко,  
О.М. Солоненко, О.С. Федченка. 

Метою статті є  дослідження  основних  напрямів 
діяльності  органів  місцевого  самоврядування  в  зазначе-
ній сфері та визначення адміністративних процедур, через 
здійснення яких реалізуються повноваження в цій галузі.

Виклад основного матеріалу. Системний  аналіз 
функцій  місцевого  самоврядування  свідчить  про  наяв-
ність  у  територіальної  громади функції  забезпечення 
законності,  правопорядку,  охорони  прав,  свобод  і  закон-
них інтересів громадян, яка є складовим елементом більш 
загальної  (основної)  політико-адміністративної  функції, 
що  і  вказує  на  відповідне  місце  та  роль  цього  напряму 
діяльності територіальної громади в системі функцій міс-
цевого самоврядування. Згідно з ч. 3 ст. 140 Конституції 
України, органам місцевого самоврядування можуть нада-
ватися  окремі  повноваження  органів  виконавчої  влади, 
зокрема  й  щодо  забезпечення  законності,  правопорядку, 
охорони прав,  свобод  і  законних  інтересів  громадян, що 
зумовлює  громадівсько-державну  (дуалістичну)  природу 
функцій  відповідних  органів  місцевого  самоврядування. 
Тому діяльність органів і посадових осіб місцевого само-
врядування у цій сфері спрямована на реалізацію як влас-
них  (самоврядних),  так  і  делегованих  (зокрема,  органів 
державної влади) повноважень [2, с. 9].

Ст.  38  Закону України  «Про місцеве  самоврядування 
в Україні» закріплює за виконавчими органами місцевих 
рад повноваження щодо забезпечення законності, правопо-
рядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян 
[3]. Кодекс цивільного захисту України у ч. 2 ст. 19 містить 
перелік  повноважень  органів  місцевого  самоврядування 
у сфері цивільного захисту тощо [4].

Аналіз  правових  норм  щодо  наділення  повноважен-
нями  органів  місцевого  самоврядування  у  сфері  забез-
печення  законності,  правопорядку,  охорони прав,  свобод 
та  законних  інтересів  громадян  дає  змогу  виокремити 
адміністративні процедури, через здійснення яких реалі-
зуються  повноваження  в  зазначеній  галузі:  нормотворчі, 
установчі,  дозвільно-реєстраційні,  контрольно-наглядові, 
координаційно-погоджувальні тощо.

У  будь-якій  сфері  суспільної  діяльності  значну 
частку  становлять  нормотворчі  процедури,  результа-
том  здійснення  яких  є  прийняття  нормативно-право-
вих  актів  органів місцевого  самоврядування,  які містять 
загальнообов’язкові  норми  права  щодо  забезпечення 
законності, правопорядку, охорони прав, свобод та закон-
них інтересів громадян. Наприклад, Рішенням Харківської 
міської  ради VII  скликання  було  затверджено  Програму 
«Безпечне  місто  Харків»  на  2016–2020  рр.,  основним 
завданням якої є створення системи «Безпечне місто Хар-
ків» із метою забезпечення об’єктів захисту та критично 
важливих об’єктів шляхом зниження ймовірності реаліза-
ції загроз природного, техногенного, кримінального, теро-
ристичного  та  іншого  характеру.  Враховуючи  кількість 
злочинів,  які  вчиняються  в  громадських  місцях,  метою 
Програми є також підвищення ефективності роботи орга-
нів  внутрішніх  справ  щодо  забезпечення  громадського 
правопорядку  на  території  міста,  профілактики  злочин-
ності, боротьби з нею, охорони прав, свобод та законних 
інтересів  громадян міста  та  посилення  взаємодії  з  орга-
нами місцевого  самоврядування  у  протидії  всім формам 

злочинності в інтересах територіальної громади. Реаліза-
ція цієї Програми дасть змогу покращити охорону громад-
ського порядку в Харкові, здійснити профілактику право-
порушень та попередити скоєння злочинів [5].

У  межах  установчих  адміністративних  процедур 
органи  місцевого  самоврядування  відповідно  до  законо-
давства  можуть  створювати  комунальні  аварійно-ряту-
вальні служби, адміністративні комісії та комісії з питань 
боротьби зі злочинністю, служби у справах дітей та спо-
стережні служби.

Особливу  цікавість  викликає  передбачене  законодав-
ством  України  право  органів  місцевого  самоврядування 
створювати  відповідно до  закону міліцію. Водночас  від-
сутність спеціального закону не дає змоги органам місце-
вого  самоврядування реалізувати норму щодо  створення 
місцевої міліції коштами місцевого самоврядування.

Тема  створення  муніципальної  міліції  (поліції)  не 
є для України новою. Актуальність питання легітимізації 
муніципальної міліції  стоїть ще від 90-х років минулого 
століття.  І нині стало очевидним, що збережена з радян-
ських часів жорстко централізована  система МВС Укра-
їни, в якій міські, районні відділи (управління) внутрішніх 
справ були ланками місцевих виконавчих органів держав-
ної  влади,  не  відповідає  принципам  побудови  демокра-
тичної правової держави, однією з конституційних засад 
якої  є місцеве  самоврядування. Найважливішою  складо-
вою  частиною  права  на  самостійне  відання  питаннями 
місцевого значення є право населення самому вирішувати 
питання  щодо  охорони  громадського  порядку  [6,  с.  57]. 
Тому  слушною  є  позиція  О.С.  Федченка,  який  вважає, 
що  підтримка  досить  консервативної  ідеї  неподільності 
правоохоронної  функції  нівелює  право  місцевого  само-
врядування  на  самостійне  вирішення  питань  місцевого 
значення,  а  також  пропонують  здійснити  передання 
повноважень щодо охорони громадського порядку безпо-
середньо  муніципальним  утворенням.  Досвід  діяльності 
поліції  зарубіжних  країн  засвідчує, що  поліцейську  сис-
тему загалом має бути реформовано [7, с. 151].

Як слушно зазначає О.П. Костюшко, муніципалізація 
функції охорони громадського порядку логічно випливає 
з  необхідності  забезпечення  конституційного  положення 
про право й обов’язок органів місцевого самоврядування 
самостійно  здійснювати  охорону  громадського  порядку. 
Чинне  законодавство  як  головний  засіб  реалізації  цього 
конституційного  положення  пропонує  розглядати  муні-
ципальні  органи  охорони  громадського  порядку.  Водно-
час постає питання про необхідність переходу від наявної 
централізованої  системи  охорони  громадського  порядку, 
яку  забезпечують  територіальні  органи  Національної 
поліції, до децентралізованої системи, що ґрунтується на 
правоохоронних формуваннях,  підпорядкованих органам 
місцевого  самоврядування. Цей  підхід  не  варто  вважати 
надуманим  і  несвоєчасним для нашої держави,  оскільки 
забезпечення  охорони  громадського  порядку  на  місцях 
є відображенням світового закордонного та вітчизняного 
досвіду правоохоронної діяльності [6, с. 56].

Більшості  зарубіжних  країн  притаманна  децентралі-
зація  поліції,  тобто  наявність  муніципальної  (місцевої) 
поліції,  створеної  органами  місцевого  самоврядування, 
що функціонує в межах визначених законом повноважень. 
Доцільність її існування обґрунтовують традиціями орга-
нізації влади окремих країн, необхідністю ліквідації моно-
полії  держави  в  галузі  охорони  громадського  порядку, 
боротьби зі злочинністю [8].

Наприклад, поліція Великобританії відрізняється висо-
ким  рівнем  децентралізації  та  значним  ступенем  залу-
чення громадськості до управління нею [9, с. 14]. Муніци-
пальна поліція США складається з підрозділів патрульної 
служби,  кримінальної  та  дорожньої  поліції,  криміналіс-
тичних, кадрових підрозділів, органів комунікації  з насе-
ленням,  довідкових  та  інформаційно-довідкових  служб.  
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У  невеликих  містах  із  населенням  до  трьох  тисяч  меш-
канців сформовано поліцейські дільниці, працівники яких 
здійснюють  майже  весь  обсяг  поліцейських  функцій,  за 
винятком розслідування тяжких злочинів. У великих міс-
тах  зі  значною  кількістю  населення  можуть  створювати 
допоміжні підрозділи. В Італії до компетенції муніципаль-
ної  (місцевої)  поліції  належить  контроль  за  додержан-
ням місцевого законодавства та Правил дорожнього руху. 
Муніципальна (місцева) поліція також функціонує в Нідер-
ландах,  де  успішно  здійснює  свою  діяльність  із  забезпе-
чення правопорядку. Передумовою створення її підрозділу 
є  переговори  керівництва  міста  з  міністром  внутрішніх 
справ і додаткове узгодження рішення з міністром юстиції. 
Тому не всі міста Нідерландів мають власні правоохоронні 
органи  [6,  с.  60].  У  Польщі  на  рівні  гміни  створюється 
гмінна (міська) стража [10]. Цікавими є й реформи органів 
внутрішніх справ Латвії, Естонії та Молдови, де у складі 
міністерств внутрішніх справ створено департаменти полі-
ції,  а на місцях діє муніципальні поліція, яка структурно 
входить до департаменту поліції та водночас підпорядко-
вується органам місцевого самоврядування. 

І  в  Україні  муніципальна  міліція  (поліція)  має  роз-
виватися  шляхом  подальшої  автономізації,  виключення 
дублювання її функцій і повноважень функціями і повно-
важеннями Національної поліції. І головне, як підкреслює 
М.Я. Петренко, – утворення місцевої міліції (поліції) жод-
ним чином не має зменшувати відповідальність держави 
і її правоохоронних органів за стан правопорядку і захист 
прав  і  свобод  людини  і  громадянина  на  всій  державній 
території, в усіх її місцевостях. Муніципальні органи охо-
рони громадського порядку мають діяти не замість орга-
нів внутрішніх справ на місцевому рівні, а поряд із ними, 
за умови чіткого розмежування компетенції, відповідного 
контролю та взаємодії [11, с. 91].

Ще в 2015 р. до Верховної Ради України було подано 
законопроект «Про муніципальну варту», в якому перед-
бачалося створення муніципальної варти як органу в сис-
темі місцевого самоврядування з метою забезпечення на 
території,  що  перебуває  під  юрисдикцією  відповідної 
ради,  охорони  громадського  порядку,  законності,  прав, 
свобод  і  законних  інтересів  громадян  та  утримується 
коштом відповідного місцевого бюджету [12]. Однак досі 
ані  зазначений закон,  ані  інший закон,  який би визначав 
правові та організаційні засади діяльності муніципальної 
поліції,  її  основні  завдання  та  функції,  принципи  діяль-
ності  та  організації  управління,  не  було  прийнято.  Тим 
часом, у деяких містах України (наприклад, у Києві, Дні-
прі,  Ужгороді,  Львові,  Одесі  тощо)  муніципальні  варти 
вже працюють на підставі рішень місцевих рад.

Отже,  нині  в  межах  проведення  реформи  публічної 
влади  в  Україні  шляхом  її  децентралізації  необхідним 
є прийняття окремого закону, який не лише передбачатиме 
право  органів  місцевого  самоврядування  на  створення 
муніципальної поліції, а й забезпечить реальну здатність 
виконання відповідними органами місцевої влади перед-
баченого  законодавством  про  місцеве  самоврядування 
власного  (самоврядного)  повноваження  щодо  створення 
муніципальної  поліції  на  термін  повноважень  місцевої 
ради  для  реалізації  однієї  з  головних функцій місцевого 
самоврядування  –  забезпечення  законності  та  правопо-
рядку, охорони прав, свобод та законних інтересів грома-
дян у межах відповідного населеного пункту. При цьому 
посада керівника муніципальної поліції має бути  вибор-
ною, як і посада сільського, селищного, міського голови, 
що  збільшить  його  відповідальність  перед  територіаль-
ною громадою.

Чинне  законодавство  України  передбачає  процедури 
взаємовідносин органів місцевого самоврядування з тери-
торіальними  органами  поліції  та  прокуратури  з  питань 
забезпечення  законності,  правопорядку  та  охорони 
прав,  свобод,  законних  інтересів  громадян.  Відповідно 

до  ст.  26  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування 
в Україні»  виключно на  пленарних  засіданнях  сільської, 
селищної,  міської  ради  заслуховується  інформація  про-
курорів  та  керівників  органів  Національної  поліції  про 
стан  законності,  боротьби  із  злочинністю,  охорони  гро-
мадського  порядку  та  результати  діяльності  на  відпо-
відній території. Відповідно до ч. 3 ст. 6 Закону України 
«Про  прокуратуру»  керівники  регіональних  та  місцевих 
прокуратур  на  відкритому  пленарному  засіданні  відпо-
відної  ради,  на  яке  запрошуються  представники  засобів 
масової  інформації, не менш як двічі на рік  інформують 
населення  відповідної  адміністративно-територіальної 
одиниці про результати діяльності на цій  території шля-
хом  надання  узагальнених  статистичних  та  аналітичних 
даних  [13].  Проте  з  якою  періодичністю  має  звітувати 
керівник територіального органу Національної поліції, ані 
Законом  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Укра-
їні»,  ані  Законом  України  «Про  Національну  поліцію» 
не  передбачено.  Ч.  2  ст.  9  Закону України  «Про Націо-
нальну поліцію» лише встановлює, що поліція забезпечує 
постійне інформування органів державної влади та орга-
нів  місцевого  самоврядування,  а  також  громадськості 
про діяльність у сфері охорони та захисту прав і свобод 
людини,  протидії  злочинності,  забезпечення  публічної 
безпеки  і порядку. А ст. 86 Закону України «Про Націо-
нальну поліцію» передбачає щорічне звітування про полі-
цейську діяльність із метою інформування громадськості 
про діяльність поліції керівником поліції та керівниками 
територіальних  органів  поліції,  які  раз  на  рік  готують 
та опубліковують на офіційних вебпорталах органів полі-
ції звіт про діяльність поліції [14].

Оскільки Законом про місцеве самоврядування перед-
бачено заслуховування інформації прокурорів та керівни-
ків  органів  Національної  поліції  однією  нормою,  вида-
ється  за необхідне поширити норму щодо періодичності 
звітування прокурорів і на керівників органів Національ-
ної поліції і внести відповідні зміни до чинного законодав-
ства України та доповнити, зокрема, ст. 9 Закону України 
«Про Національну поліцію», яка визнає принципом діяль-
ності поліції відкритість та прозорість, нормою, яка запро-
вадить  інформування  керівниками  органів  Національної 
поліції  на  відкритому  пленарному  засіданні  відповідної 
ради, не менш як двічі на рік про стан забезпечення право-
порядку на відповідній території та результати діяльності 
органів поліції шляхом надання узагальнених статистич-
них та аналітичних даних. Окрім цього, варто доповнити 
і п. 40 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самовря-
дування» нормою щодо періодичності одночасного інфор-
мування  на  пленарних  засіданнях  сільської,  селищної, 
міської ради прокурорами та керівниками органів Націо-
нальної поліції про стан  законності, боротьби  із  злочин-
ністю, охорони громадського порядку та результати діяль-
ності на відповідній території двічі на рік.

Ст.  87  Закону  України  «Про  Національну  поліцію» 
передбачено  можливість  прийняття  резолюції  недовіри 
керівникам органів поліції, а ст. 88 цього ж Закону перед-
бачає взаємодію між керівниками територіальних органів 
поліції  та  представниками органів місцевого  самовряду-
вання шляхом  проведення  не  менше  одного  разу  на  два 
місяці відкритих зустрічей із представниками органів міс-
цевого самоврядування на рівнях областей, районів, міст 
та  сіл  із  метою  налагодження  ефективної  співпраці  між 
поліцією  та  органами  місцевого  самоврядування  і  насе-
ленням.  На  таких  зустрічах  обговорюється  діяльність 
поліції,  визначаються  поточні  проблеми  та  обираються 
найефективніші способи їх вирішення. Така взаємодія має 
позитивне  значення  для  забезпечення  законності,  право-
порядку, охорони прав, свобод і законних інтересів грома-
дян та відповідних територіальних громад загалом. Тому 
має  бути  передбачено  і  в  Законі  України  «Про  місцеве 
самоврядування  в  Україні»  проведення  таких  відкритих 
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зустрічей не лише з керівниками територіальних органів 
Національної  поліції,  а  й  з  керівниками  територіальних 
органів прокуратури та Служби безпеки України.

Питання  підтримки  належного  публічного  порядку 
в населених пунктах, всебічної охорони прав, свобод і закон-
них інтересів членів територіальних громад, а також забезпе-
чення  їх безпеки мають вирішуватись, перш за все, на міс-
цевому рівні. Адже вони безпосередньо зачіпають  інтереси 
територіальних громад і внаслідок цього не можуть залиша-
тися поза увагою органів місцевого самоврядування [15, с. 8].

Органи  місцевого  самоврядування  мають  досить 
широкий спектр повноважень щодо створення безпечних 
та комфортних умов життя у відповідних територіальних 
громадах,  а  також  забезпечення  певних  потреб  місце-
вого населення. До повноважень місцевих рад належить 
затвердження  цільових  програм,  спрямованих  на  розви-
ток  безпечного  середовища.  Разом  із  тим  варто  наголо-
сити, що місцева програма стане ефективною лише тоді, 
коли  буде  «не  просто  формальним  документом,  а  про-
явом активізації локальних ініціатив, які покликані вирі-
шити конкретні проблеми на певній території» [16, с. 80], 
зокрема, у  сфері  забезпечення  законності, правопорядку, 
охорони прав, свобод і законних інтересів громадян.

Децентралізація  публічної  влади,  становлення місце-
вого самоврядування та розширення повноважень органів 

місцевої влади має передбачити й удосконалення органі-
зації на місцевому рівні забезпечення законності та право-
порядку, охорони прав, свобод і законних інтересів грома-
дян. Як зазначає М.В. Ковалів, пріоритетними тут мають 
стати  питання  забезпечення публічної  безпеки  у  вигляді 
особливого напряму, націленого і на вирішення соціально-
економічних завдань,  і на забезпечення захищеності всіх 
сфер життєдіяльності  громадян  на  території  конкретних 
місцевих утворень [17, с. 198].

Висновки. Не  викликає  сумнівів,  що  цінність  міс-
цевого самоврядування полягає в тому, що цей інститут 
публічної  влади  є  найбільш  наближеним  до  населення, 
тому  саме  йому  найкраще  мають  бути  відомі  повсяк-
денні  проблеми  та  потреби  територіальної  громади. 
Отже, у процесі  здійснення адміністративних процедур 
у сфері забезпечення законності, правопорядку, охорони 
прав,  свобод  і  законних  інтересів  громадян  діяльність 
органів місцевого самоврядування має бути спрямована 
на підтримання безпечних, сприятливих умов для життє-
діяльності  територіальних  громад  задля  реалізації  кон-
ституційної норми, яка проголошує, що людина, її життя 
і  здоров’я,  честь  і  гідність,  недоторканість  і  безпека 
визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю, а 
права  і свободи людини та  їх гарантії визначають зміст 
і спрямованість діяльності держави.
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АДМІНІСТРАТиВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУБ’ЄКТиВНих ПРАВ  
ОКРЕМих КАТЕГОРІЙ ГРОМАДЯН У СфЕРІ СОЦІАЛьНОЇ ІНфРАСТРУКТУРи

adMINISTraTIVE LEgaL PrOVIdINg Of EQuITaBLE rIghTS Of SEParaTE 
CaTEgOrIES Of CITIZENS IN ThE fIELd Of SOCIaL INfraSTruCTurE

Кондратенко В.М.,
доктор юридичних наук, доцент,

завідувач кафедри галузевого права та правоохоронної діяльності
Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

Статтю присвячено розгляду основних питань щодо здійснення публічного адміністрування у сфері налагодження фізичної та інфор-
маційної доступності людей зі стійкими розладами здоров’я до об’єктів соціальної інфраструктури. Окреслено сутність і зміст низки юри-
дичних категорій, зокрема «соціальна інфраструктура» «об’єкти соціальної інфраструктури», «інформаційно-телекомунікаційна сфера». 
Охарактеризовано особливості адміністративно-правового забезпечення в аналізованій сфері, що включає чотири складники. Ці склад-
ники, що передбачають застосування комплексу відповідного юридичного інструментарію, є такими: а) організаційно-правові юридичні 
засоби; б) регулятивні юридичні засоби; в) юридичні засоби адміністративного примусу; г) контрольні та наглядові юридичні засоби.

Визначено головне функціональне призначення організаційно-правових юридичних засобів (державних будівельних норм та націо-
нальних стандартів), що передбачає створення умов безбар’єрного архітектурного середовища за високого рівня наукового й технічного 
обґрунтування. Регулятивні юридичні засоби розділено на дві групи: а) дозвільні та реєстраційні адміністративні процедури у сфері 
зведення об’єктів архітектури; б) адміністративно-правові приписи, якими визначено зобов’язання фізичних і юридичних осіб незалежно 
від форми власності щодо забезпечення доступності до фізичного оточення.

Юридичні засоби адміністративного примусу передбачають накладення адміністративних стягнень компетентними органами дер-
жавної влади та органами місцевого самоврядування за вчинення правопорушень у сфері забезпечення безбар’єрного середовища для 
осіб зі стійкими порушеннями функцій організму. Аргументовано, що основна роль контрольних і наглядових юридичних засобів поля-
гає у видачі адміністративно-правових актів та індивідуальних приписів, проведенні планових та позапланових перевірок, притягненні 
винних осіб до дисциплінарної відповідальності.

Ключові слова: адміністративно-правове забезпечення, особи зі стійкими розладами здоров’я, публічна адміністрація, соціальна 
інфраструктура, юридичні засоби.

The article is sanctified to consideration of basic questions in relation to realization of public administration in the field of adjusting physical 
and informative availability of people with proof disorders of health to the objects of social infrastructure. Essence and maintenance of row of 
legal categories are outlined, in particular “social infrastructure” of “objects of social infrastructure”, “informative telecommunication sphere”. The 
features of administrative legal are characterized providing in an analyzable sphere that includes four constituents. They envisage application of 
complex of corresponding legal tool, in particular: organizational legal facilities; leading legal facilities; legal facilities of administrative compulsion; 
control and observant legal facilities.

The main functional setting of organizational legal facilities (state building norms and national standards), that envisages conditioning of 
accessible architectural environment at the high level of scientific and technical ground, is certain. Leading legal facilities are divided into two 
groups: а) permissive and registration administrative procedures in the field of erection of objects of architecture; б) administrative legal binding 
overs the obligation of physical and legal persons is certain that regardless of pattern of ownership in relation to providing of availability to physical 
surroundings.

Legal facilities of administrative compulsion envisage imposition of administrative penalties competent public authorities and organs of 
local self-government for committing offences in the field of providing of accessible environment for persons with proof violations of functions of 
organism. Argued, that the basic role of control and observant legal facilities consists in delivery of administrative legal acts and individual binding 
overs, realization provided for by the plan verifications, bringing in of guilty persons to disciplinary responsibility.

Key words: administrative legal providing, persons with proof disorders of health, public administration, social infrastructure, legal facilities.

Постановка проблеми. Сприяння публічною адміні-
страцією залученню людей із певними розладами здоров’я 
до соціальної сфери є важливим аспектом демократичних 
засад,  передумовою  реалізації  прав  і  свобод  цієї  катего-
рії населення. Суб’єкти владних повноважень розуміють 
провідну роль зазначеної діяльності серед інших завдань 
і  напрямів  роботи.  Вони  створюють  належні  умови  рів-
ного  доступу  громадян  зі  стійкими  функціональними 
порушеннями до всіх об’єктів соціальної та  інформацій-
ної  інфраструктури  в  державі.  Відповідний  адміністра-
тивно-правовий механізм покликаний втілити в життя за 
допомогою  комплексу  юридичних  засобів,  застосованих 
значною  кількістю  органів  державної  влади  та  виконав-
чих органів місцевого самоврядування, наведене завдання 
з дотриманням засад недискримінації, рівних можливос-
тей і найбільшого публічного сприяння.

Стан дослідження.  Суспільна  важливість  розви-
тку  питань  публічного  адміністрування  соціальної 
інфраструктури  людей  із  розладами  здоров’я  зумовила 
активні наукові пошуки, які реалізувалися в певній кіль-
кості  праць.  На  особливу  увагу  заслуговують  публі-
кації  останніх  декількох  років  низки  вчених,  зокрема 
Г.О. Барабаш, А.М. Куцої, С.В. Пасічніченко, Є.Ю. Соболя, 

В.С.  Тарасенко,  М.В.  Чічкань.  Натомість  основні  проб-
леми  з’ясування  підстав  і  порядку  застосування  адміні-
стративно-правових засобів реалізації та захисту окремих 
категорій  громадян  у  сфері  соціальної  інфраструктури 
мають фрагментарний характер, а також залишаються не 
досить дослідженими в контексті сучасного етапу адміні-
стративної реформи в Україні.

Мета статті полягає  у  визначенні  особливостей 
та  наданні  характеристики  адміністративно-правового 
забезпечення  прав  і  свобод  окремих  категорій  громадян 
у сфері соціальної інфраструктури, які мають стійкі роз-
лади функцій організму.

Виклад основного матеріалу.  Нині  сутність  і  зміст 
соціальної інфраструктури не знайшли єдиного наукового 
тлумачення, а наявні бачення відрізняються з урахуванням 
специфіки  розгляду  цієї  проблематики.  На  переконання 
Н.Г.  Пігуль,  соціальна  інфраструктура  –  це  сукупність 
об’єктів, які сприяють життєдіяльності людини та метою 
функціонування  яких  є  забезпечення  загального  рівня 
життя населення й гармонійного його розвитку [1, с. 40]. 
О.М. Салій вважає, що це явище виражає сукупність мате-
ріальних  об’єктів,  які  забезпечують  умови  для  ефектив-
ної  діяльності  людини в  усіх  сферах  суспільного життя.  
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Автор  виокремлює  певні  специфічні  функції  зазначеного 
явища, серед яких – раціональне використання вільного часу 
та формування самосвідомості населення [2, с. 215–218].

Більшість  класифікацій  об’єктів  соціальної  інфра-
структури здійснено за критерієм призначення, яке є функ-
ціональним, побутовим або інженерно-технічним. Класи-
фікацію цих об’єктів ми побудуємо  з  урахуванням прав, 
свобод та законних інтересів осіб з інвалідністю, зокрема:

–  об’єкти житлово-комунальної сфери;
–  об’єкти соціально-побутової сфери;
–  об’єкти охорони здоров’я та реабілітації;
–  об’єкти освіти й науки;
–  об’єкти транспортної та інженерно-технічної кому-

нікації;
–  об’єкти інформаційної комунікації;
–  об’єкти духовної та культурної сфери;
–  об’єкти у сфері трудової діяльності;
–  об’єкти у сфері публічного управління та судочинства.
Основною  підсистемою  соціальної  інфраструктури 

є сукупність об’єктів в інформаційно-телекомунікаційній 
сфері, які відіграють важливу роль у житті всіх прошар-
ків населення, вимагаючи системних дій публічної адмі-
ністрації  щодо  створення  належного  доступу  з  аналізо-
ваних питань. Для людей зі стійкими розладами здоров’я 
активна залученість до всесторонньої інформаційної соці-
альної  взаємодії  має  подвійне  значення:  з  одного  боку, 
реалізується  право  на  доступ  до  публічної  та  іншої  від-
критої інформації, забезпечується свобода слова й думки, 
вільність поглядів, а з іншого – вона є інструментом соці-
альної інтеграції, де ці особи можуть на рівних умовах вті-
лювати в життя всю сукупність громадянських, соціально-
економічних, культурних та інших прав і свобод. Сутність 
інформаційної  інфраструктури  полягає  в  тому,  що  вона 
включає  сукупність  інформаційних  систем  і  ресурсів, 
телекомунікаційних  мереж  та  каналів  передачі  даних, 
засобів комунікацій та управління інформаційними пото-
ками, а також організаційно-технічних структур, механіз-
мів, що забезпечують їх функціонування [3].

Адміністративно-правове  забезпечення  в  цій  сфері 
включає чотири складники, які передбачають застосування 
комплексу відповідного юридичного  інструментарію. Це 
такі складники: а) організаційно-правові юридичні засоби; 
б) регулятивні юридичні засоби; в) наглядові (контрольні) 
юридичні  засоби;  г) юридичні  засоби  адміністративного 
примусу. Перша  з  наведених  категорій  відіграє  ключову 
роль у всій системі засобів державного впливу на сферу 
створення умов безбар’єрного архітектурного середовища 
для  осіб  з  інвалідністю.  Вона  є  правовим  фундаментом 
можливості реалізації й захисту прав і свобод людей з осо-
бливими потребами шляхом належного обладнання фізич-
ного оточення згідно з їхніми потребами за високого рівня 
наукового та технічного обґрунтування.

Державні будівельні норми й стандарти покликані визна-
чити обов’язковий до виконання органами влади, підприєм-
ствами, установами та організаціями вимір доступності до 
об’єктів соціальної інфраструктури громадян з інвалідністю 
різної  нозології.  Дієвість  інститутів  нормування  та  стан-
дартизації  у  сфері  будівельної  галузі  досягається  за  раху-
нок встановленого порядку  їх затвердження й погодження 
з органами публічної адміністрації із залученням провідних 
представників  науково-технічного  та  експертного  середо-
вища [4]. На вимогу правових актів щодо створення безпе-
решкодного життєвого середовища задано вектори реаліза-
ції окресленого напряму насамперед за рахунок державних 
гарантій щодо дотримання та постійного розвитку вітчизня-
ної системи будівельних норм і стандартів, узгодженої з пра-
вом країн Європейського Союзу.

Вітчизняна  система  державних  будівельних  норм 
і національних стандартів в аналізованій сфері в сьогод-
нішніх  реаліях  потребує  суттєвих  змін  за  внутрішнім 
наповненням і шляхами розвитку. Вбачаються такі основні 
проблеми зниження ефективності їх застосування:

–  одночасне  застосування  застарілих  і нових, нещо-
давно прийнятих нормативних актів, які не узгоджуються 
між собою за певними спільними аспектами;

–  у  низці  державних  будівельних  норм  посилання 
здійснюється на  інші державні будівельні норми й  стан-
дарти, які втратили чинність;

–  положення оновлених державних будівельних норм 
не  апробовані,  а  також низка  новацій  (на  кшталт  перед-
бачення  в  усіх  закладах  дошкільної  освіти  спеціального 
типу ліфтів для одночасного перевезення двох дітей з інва-
лідністю на колясках) є складними в дотриманні з архітек-
турного й економічного боків.

Адміністративно-правові засоби регулятивного харак-
теру  спрямовані  на  окреслення  сукупності  дозволів, 
приписів  і  заборон щодо  забезпечення  доступності  осіб 
з  інвалідністю до  об’єктів  соціальної  інфраструктури не 
лише для суб’єктів господарювання у сфері будівництва, 
містобудування  та  архітектури,  а  й  для  органів  держав-
ної влади та органів місцевого самоврядування, фізичних 
і  юридичних  осіб,  які  згідно  із  законодавством  повинні 
створювати  безбар’єрне  середовище  для  таких  людей. 
Основу  цих юридичних  засобів  становлять  дві  категорії 
засобів, зокрема: а) дозвільні та реєстраційні адміністра-
тивні  процедури  у  сфері  зведення  об’єктів  архітектури; 
б)  адміністративно-правові  приписи,  якими  визначено 
зобов’язання  фізичних  і  юридичних  осіб  незалежно  від 
форми власності забезпечувати доступність осіб з інвалід-
ністю до фізичного оточення.

Дозвільні  та  реєстраційні  адміністративні  проце-
дури посідають особливе місце серед ланок публічного 
управління  в  будівельній  галузі,  оскільки  визначають 
підстави,  умови  та  порядок  здійснення  відповідної 
діяльності  суб’єктами  господарювання  з  метою  забез-
печення  безпечності  для  населення  та  довговічності 
об’єктів  архітектури.  За  рахунок  встановлення  меж 
дозволеної  поведінки  компетентні  органи  публічної 
адміністрації задовольняють суспільні потреби й інтер-
еси,  зокрема,  уможливлюють  повноцінне  долучення 
осіб  зі  стійкими  розладами  здоров’я  до  соціальної 
сфери.

Адміністративні  процедури  різняться  за  формами 
й  напрямами  владного  впливу  на  забезпечення  доступ-
ності осіб з інвалідністю до об’єктів будівництва та архі-
тектури на стадії їх проєктування і зведення. Водночас їм 
притаманні  спільні  риси,  серед  яких  на  особливу  увагу 
заслуговують такі:

а)  здійснюються  на  виконання  положень  держав-
них  будівельних  норм  і  стандартів  щодо  створення 
безбар’єрного середовища;

б)  керівними  органами  є  Державна  архітектурно-
будівельна  інспекція України та  інші органи державного 
архітектурно-будівельного  контролю,  що  підпорядковані 
місцевим органам публічної адміністрації;

в)  переслідують мету  забезпечення  доступності  осіб 
з інвалідністю до будівельних об’єктів на стадії зведення;

г)  передбачають  вчинення  значимих  юридичних  дій 
у певній формі, у тому числі видачу ліцензій на провадження 
господарської  діяльності  з  будівництва  об’єктів,  видачу 
дозволів  на  будівельні  роботи,  видачу  сертифікатів  щодо 
прийняття в експлуатацію об’єктів, реєстрацію повідомлень 
про початок виконання підготовчих і будівельних робіт.

Основна увага держави  зосереджена на обов’язку орга-
нів  публічної  адміністрації  центрального  й місцевих  рівнів 
забезпечити належні умови пересування людей  зі  стійкими 
порушеннями  здоров’я  на  громадському  транспорті,  заліз-
ниці  за  рахунок  таких  заходів:  1)  закупівлі  пристосованого 
рухомого складу або обладнання його спеціальними техніч-
ними й інженерними засобами; 2) передбачення роботи авто-
бусів і тролейбусів у населених пунктах за окремим графіком; 
3)  сприяння  перевізникам,  які  використовують  відповідні 
транспортні засоби; 4) отримання квитків у касах поза чер-
гою; 5) надання працівниками транспорту допомоги окремим 
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громадянам [5]. Особи з інвалідністю за висновками медико-
соціальної експертної комісії можуть безкоштовно отримати 
технічні  засоби  реабілітації  для  пересування  та  автомобілі 
з виділенням спеціальних місць для паркування.

Інформаційна  сфера  пронизує  всі  процеси  суспільного 
життя, є невід’ємним складником діяльності публічних і при-
ватних інститутів. Обмежити доступ до інформації в сучас-
них умовах означає позбавити людину можливості пізнати 
світ,  навчатися,  культурно  й  духовно  розвиватися  тощо. 
Питання сутності та значення інформації щодо осіб з інвалід-
ністю має вузьке й широке значення. За вузького розуміння, 
коли  інформаційне  відображення  у  спеціальних  формах 
є необхідною умовою тимчасової компенсації порушених чи 
втрачених функцій (повна або часткова втрата зору та слуху), 
безбар’єрне середовище реалізується в межах архітектурної, 
транспортної та іншої відповідної інфраструктури.

Для адміністративно-правових засобів, які  застосову-
ються для забезпечення безперешкодного доступу людей 
із порушеннями функцій організму до об’єктів  інформа-
ційно-телекомунікаційної інфраструктури, характерні такі 
особливості:

1)  комплексність  застосування,  що  реалізується 
у  вигляді  охоплення базових  сфер життя  суспільства,  де 
необхідним є отримання систематичної, вчасної й точної 
інформації з метою забезпечення прав і свобод населення, 
а також задоволення духовних, культурних та інших біо-
соціальних потреб;

2)  неоднорідність  системи  суб’єктів  владного  впливу, 
що проявляється у значній кількості органів публічної адмі-
ністрації,  не  підпорядкованих  один  одному,  та  відмінність 
сфер доступу, щодо яких застосовуються юридичні засоби;

3)  уніфікованість  об’єкта  доступу,  що  передбачає 
застосування  юридичних  засобів  із  метою  забезпечення 
доступу  до  відкритої  інформації  або  сприяння  поінфор-
муванню  про  окремі  процеси,  об’єкти,  предмети  тощо 
в передбаченому законодавством порядку;

4)  диференціація  способів  і  методів  створення  умов 
безбар’єрного  інформаційного  середовища  залежно  від 
нозології захворювання людей з інвалідністю, зокрема:

–  з порушеннями слуху;
–  з порушеннями зору;
–  з порушеннями окремих функцій організму;
–  із  загальними  стійкими  порушеннями  чи  втраче-

ними функціями організму.
Питання  забезпечення  безперешкодного  життєвого 

середовища стосується всіх органів публічної адміністра-
ції, у підпорядкуванні яких перебувають об’єкти соціаль-
ної  інфраструктури.  Особлива  роль  у  створенні  належ-
них умов реалізації й захисту прав і свобод цієї категорії 
людей відводиться Міністерству охорони  здоров’я Укра-
їни, Міністерству  інфраструктури України, Міністерству 
освіти і науки України, Міністерству соціальної політики 
України. Вони  в межах  своїх повноважень  зобов’язують 
адміністрації відповідних підприємств, установ та органі-
зацій втілювати в життя положення необхідних державних 
будівельних норм, стандартів і правил.

Контрольні та наглядові заходи з боку вказаних орга-
нів  влади  щодо  дотримання  архітектурної  й  транспорт-

ної  доступності  реалізуються  поряд  з  іншими  адміні-
стративно-правовими  засобами,  які  спрямовуються  на 
забезпечення  законності у  сфері  відповідальності певної 
публічної  інстанції.  Основна  роль  відводиться  видачі 
адміністративно-правових  актів  та  індивідуальних  при-
писів, плановим і позаплановим перевіркам, притягненню 
винних  осіб  до  дисциплінарної  відповідальності.  Отже, 
такі  заходи  мають  внутрішньовідомчий  характер,  буду-
ються на  засадах  єдиноначальності без  звітування перед 
іншими суб’єктами публічного права.

Правова модель поєднання контрольних і наглядових 
повноважень  дає  змогу  на  належному  рівні  забезпечити 
створення  умов  для  доступності  осіб  зі  стійкими  пору-
шеннями функцій організму до об’єктів архітектури. Реа-
лізується вона через застосування сукупності адміністра-
тивно-правових засобів, зокрема таких:

а)  здійснення перевірок місць будівництва з фіксуван-
ням процесу за допомогою фото-, аудіо- та відеотехніки;

б)  видачі  приписів щодо усунення порушення  вимог 
будівельного законодавства, зупинення підготовчих і буді-
вельних робіт;

в)  заборони експлуатації окремих закінчених будівни-
цтвом об’єктів, не прийнятих в експлуатацію;

г)  складання протоколів про вчинення адміністратив-
них  проступків  і  правопорушень  у  сфері  містобудівної 
діяльності з накладенням штрафів [6].

Висновки. Таким  чином,  варто  зробити  висно-
вок,  що  безперешкодне  життєве  середовище  є  запо-
рукою належної  реалізації  особами  зі  стійкими  розла-
дами здоров’я прав  і свобод на одному рівні з  іншими 
громадянами.  Відповідний  забезпечувальний  адмі-
ністративно-правовий  механізм  у  сфері  соціальної 
інфраструктури  передбачає  застосування  сукупності 
юридичних засобів, якими є:

1)  організаційно-правові  юридичні  засоби  –  норму-
вання  та  стандартизація  сфери  будівництва,  архітектури 
й містобудування, що дає змогу встановити загальні тех-
нічно-інженерні та інші необхідні показники забезпечення 
безбар’єрного середовища;

2)  регулятивні  юридичні  засоби  –  дозвільні  та  реє-
страційні процедури у сфері зведення об’єктів архітектури 
й  транспорту,  ліцензування  будівельної  та  інформаційно-
телекомунікаційної  діяльності,  а  також  адміністративно-
правові приписи, якими визначено зобов’язання фізичних 
і юридичних осіб в аналізованій сфері, що спрямовані на 
встановлення системи публічних дозволів, приписів і забо-
рон  щодо  забезпечення  безперешкодної  доступності  до 
фізичного та інформаційного оточення в суспільстві;

3)  наглядові (контрольні) юридичні засоби – адміністра-
тивно-правові  заходи,  здійснювані  в  межах  виконавчо-роз-
порядчої діяльності органів публічної адміністрації з метою 
забезпечення  законності  у  сфері  доступності  об’єктів  соці-
альної  інфраструктури,  попередження  та  виявлення  фактів 
порушення прав і свобод із подальшим владним реагуванням;

4)  юридичні засоби адміністративного примусу – адмі-
ністративні  стягнення,  які  накладаються  компетентними 
органами публічної адміністрації за вчинення правопору-
шень у сфері забезпечення безбар’єрного середовища.
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ПОНЯТТЯ ТА ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОНТРОЛЮ  
ЗА ДІЯЛьНІСТЮ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛьНОЇ ОСВІТи

CONCEPTS aNd LEgISLaTIVE CONTrOL IN ThE aCTIVITIES  
Of PrESChOOL EduCaTION INSTITuTIONS

Костіна М.Г.,
здобувач 

Науково-дослідного інституту публічного права

У статті з’ясовано сутність контролю як явища, задля чого розглянуто наукові підходи до тлумачення цього поняття, а також його 
визначення, що містяться на законодавчому рівні. Встановлено сутність контролю за діяльністю закладів дошкільної освіти та дослі-
джено законодавчі засади його здійснення. З’ясовано, що контроль за діяльністю закладів дошкільної освіти можна визначити як специ-
фічний засіб управління, що реалізується компетентними суб’єктами та суть якого полягає в перевірці відповідності діяльності закладів 
дошкільної освіти вимогам чинного законодавства в цілях забезпечення належного рівня якості й результативності цієї освіти, виявлення 
та усунення недоліків, прогалин, порушень у роботі зазначених закладів, притягнення винних у цих порушеннях осіб до відповідальності. 
Наголошено на тому, що поточний контроль за дотриманням досліджуваними закладами санітарно-епідеміологічних вимог, а також за 
якістю харчування покладається на засновників закладів дошкільної освіти, відповідні органи управління охорони здоров’я та відповідні 
органи управління освітою. Зазначено, що специфіка контролю як засобу управління, а саме те, що його суб’єкт має право втручатися в 
роботу підконтрольного, впливати на її перебіг та застосовувати за необхідності заходи юридичної відповідальності, зумовлює потребу в 
суворій законодавчій регламентації здійснення контролю, щоб уникнути свавілля й зловживання повноваженнями з боку контролюючих 
суб’єктів. Зроблено висновок, що сьогодні в Україні закладені організаційно-правові основи для здійснення комплексного контролю за 
діяльністю закладів дошкільної освіти. Однак водночас варто зауважити, що ці засади мають низку прогалин і недоліків. Так, скасовуючи 
певні нормативно-правові акти з питань контролю, влада не вдається до прийняття нових із метою швидкого усунення прогалини. Крім 
того, з прийняттям нових нормативно-правових актів не відбувається ретельна ревізія змісту вже існуючих чинних, а тому в них залиша-
ються положення, які з урахуванням нововведень не відповідають вимогам сьогодення.

Ключові слова: контроль, державний контроль, ліцензування, громадський контроль.

The article clarifies the essence of control as a phenomenon, which examines the scientific approaches to the interpretation of this concept, as 
well as its definitions contained at the legislative level. The essence of control over the activity of pre-school educational institutions is established 
and the legislative bases of its implementation are investigated. It is determined that the control over the activity of preschool education institutions 
can be defined as a specific management tool implemented by competent entities, the essence of which is to check the compliance of the activities 
of preschool education institutions with the requirements of the current legislation in order to ensure the proper level of quality and effectiveness of 
this education, identification and elimination of deficiencies, gaps, violations in the work of these institutions, bringing those responsible for these 
violations to justice. It is emphasized that the current control over the observance of the examined institutions of the sanitary-epidemiological 
requirements, as well as the quality of nutrition is entrusted to the founders of the pre-school educational establishments, the relevant health 
authorities and the relevant educational management bodies. It is noted that the specificity of control as a means of management, namely that its 
subject has the right to interfere with the work of the controlled, influence its course and, if necessary, apply legal liability measures, necessitates 
strict legislative regulation of control, so to avoid arbitrariness and abuse of authority by controlling entities. It is concluded that today in Ukraine 
organizational and legal bases are laid for the implementation of complex control over the activity of pre-school institutions. However, it should be 
noted that these principles have a number of gaps and drawbacks. Thus, by abolishing some regulatory acts on control issues, the authorities, 
however, do not resort to the adoption of new ones in order to quickly eliminate the gap. In addition, with the adoption of new regulations, there 
is no careful review of the content of existing ones, as a result, the latter remain provisions that, taking into account the innovations, do not meet 
the requirements of today.

Key words: control, state control, licensing, public control.

Постановка проблеми.  Останнім  часом  дослідники 
та  громадські  діячі  дедалі  частіше наголошують на  осо-
бливому значенні та необхідності вдосконалення дошкіль-
ної освіти як початкової, відправної ланки системи освіти. 
Ми  також переконані  в  тому, що наразі  не  досить уваги 
приділяється  проблемним  питанням  дошкільної  освіти, 
зокрема,  вважаємо,  що  важливим  кроком  на  шляху  її 
реформування  та  покращення  її  якості  є  вдосконалення 
контролю за діяльністю закладів дошкільної освіти. Адже 
дошкільний  заклад  є  найпершим  суспільним  середови-
щем для дитини, його мета – забезпечення гармонійного 
розвитку  особистості  дитини,  її  фізичного  і  психічного 
здоров’я, виховання ціннісного ставлення до природного 
й соціального довкілля, до самої себе, формування меха-
нізмів соціальної адаптації та творчого втілення в умовах 
життя в товаристві незнайомих дітей і дорослих [1, c. 4].

Стан дослідження проблеми.  Питаннями  контролю 
у  сфері  освіти  тією  чи  іншою  мірою  цікавилося  багато 
науковців, зокрема В.Б. Авер’янов, Ю.П. Битяк, С.Г. Сте-
ценко,  О.М.  Бандурка,  В.К.  Колпаков,  А.З.  Підгорний, 
Р.Г. Валєєв, О.П. Орлюк, Т.І. Туркот  та  інші. Однак без-
посередньо  контроль  за  діяльністю  закладів  дошкіль-
ної  освіти  не  отримав  належного  науково-теоретичного 
обґрунтування.

З огляду на зазначене мета статті – дослідити поняття 
та  законодавче  регулювання  контролю  за  діяльністю 
закладів дошкільної освіти.

Виклад основного матеріалу.  Термін  «контроль» 
у  сучасних  словниках  української  мови  тлумачиться  як 
«перевірка  відповідності,  контрольованого  об’єкта  вста-
новленим  вимогам»;  «спостереження  за  параметрами»; 
«облік  діяльності  кого-,  чого-небудь,  нагляд  за  кимось, 
чимось»  [2,  с.  569;  3,  с.  193].  Сутність  і  значення  конт-
ролю  перебувають  у  полі  зору  дослідників  різних  галу-
зей знання, особлива увага його проблемам приділяється 
в теорії управління та правознавстві. Так, Ю.П. Битяк вва-
жає, що контроль являє собою основний спосіб забезпе-
чення законності й дисципліни в державному управлінні, 
один із найбільш важливих елементів державного управ-
ління. Без організації та здійснення контролю неможлива 
належна робота державного апарату,  інших підконтроль-
них державі структур. Контроль також є одним з основних 
дисциплінуючих факторів поведінки громадян [4, c. 244].

С.Г.  Стеценко  тлумачить  контроль  як  організаційно-
правовий  спосіб  забезпечення  законності  й  дисципліни, 
що характеризується спостереженням і перевіркою право-
мірності діяльності об’єкта контролю та фактичної відпо-
відності тих чи інших дій вимогам чинного законодавства. 
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Державний контроль, на думку адміністративіста, – це одна 
з  функцій  державного  управління,  що  полягає  в  оціню-
ванні правомірності діяльності об’єкта контролю та здій-
снюється  відповідними  державними  органами  (посадо-
вими особами) [5, c. 195–198].

В.Д. Бакуменко вважає, що державний контроль – це 
форма здійснення влади, яка забезпечує дотримання зако-
нів  та  інших  нормативно-правових  актів,  які  видаються 
органами держави [6, c. 157]. Своєю чергою В.К. Колпа-
ков та О.В. Кузьменко розуміють контроль як здійснення 
суб’єктом  контролю  обліку  й  перевірки  того,  як  контр-
ольований  об’єкт  виконує  покладені  на  нього  завдання 
та реалізує свої функції [7, c. 524].

В.Я.  Малиновський  стверджує,  що  контрольна 
й  наглядова  діяльність  щодо  забезпечення  законності 
в  державному  управлінні  притаманна  всім  ланкам  дер-
жавного  механізму.  У  загальному  вигляді  контрольна 
функція полягає у встановленні того, чи відповідає діяль-
ність  органів  влади,  підприємств,  установ,  організацій 
тим  завданням,  які  стоять  перед  ними;  чи  виконуються 
та як саме виконуються покладені на них обов’язки; яким 
є практичний результат зробленої роботи; чи є відхилення 
від  поставлених  цілей  і  якщо  так,  то  які  причини  й  хто 
в цьому винен тощо. Отже, на переконання науковця, кон-
троль – це процес забезпечення досягнення організацією 
своєї  мети,  що  складається  зі  встановлення  критеріїв, 
визначення фактично досягнутих результатів та запрова-
дження корективів у тому випадку, якщо досягнуті резуль-
тати  суттєво  відрізняються  від  встановлених  критеріїв. 
Державний контроль (нагляд), як зазначає В.Я. Малинов-
ський, є однією з форм здійснення державної влади, забез-
печення додержання законів та інших нормативних актів, 
що видаються органами держави, це система державних 
органів перевірки [8, c. 293–294].

На думку Д.М. Павлова, контроль – це складник (еле-
мент)  управління,  який  забезпечує  систематичну  пере-
вірку  виконання  законів  та  інших  нормативно-правових 
актів, дотримання дисципліни й правопорядку та полягає 
у  втручанні  контролюючих  органів  в  оперативну  діяль-
ність підконтрольних органів, у виданні обов’язкових для 
виконання  вказівок,  у  припиненні,  зміні  чи  скасуванні 
актів  управління,  у  вжитті  заходів  примусу  щодо  під-
контрольних  органів.  Сутність  контролю  полягає  у  спо-
стереженні  за  функціонуванням  відповідного  підконтр-
ольного  об’єкта,  в  одержанні  об’єктивної  й  достовірної 
інформації про стан законності і дисципліни з метою сво-
єчасного вжиття заходів щодо усунення порушень закон-
ності й дисципліни та запобігання їм, а також притягнення 
порушників до відповідальності [9, c. 75].

Аналіз  наведених  вище  та  інших  наукових  позицій 
свідчить  про  те,  що  контроль  розуміють  і  як  функцію 
(напрям),  і  як  форму,  і  як  принцип,  і  як  метод  (спосіб) 
управління.  Водночас  незалежно  від  цього  змістовий 
складник  цього  явища  дослідники,  як  правило,  вбача-
ють у проведенні перевірки об’єкта (предмета) контролю 
з  метою  з’ясування  його  відповідності  встановленим 
вимогам  (критеріям, параметрам), виявлення й усунення 
наявних у ньому недоліків. Відповідно, контроль за діяль-
ністю  закладів  дошкільної  освіти  можемо  визначити  як 
специфічний  засіб  управління,  що  реалізується  компе-
тентними суб’єктами та суть якого полягає в перевірці від-
повідності діяльності закладів дошкільної освіти вимогам 
чинного  законодавства  в  цілях  забезпечення  належного 
рівня  якості  й  результативності  цієї  освіти,  виявлення 
та  усунення  недоліків,  прогалин  і  порушень  у  роботі 
зазначених закладів, притягнення винних у цих порушен-
нях осіб до відповідальності.

Зауважимо, що  поряд  із  контролем  існує  такий  засіб 
управління,  як  нагляд,  який  також  передбачає  спостере-
ження  за  об’єктом  (предметом  управління),  його  пере-
вірку.  Більшість  дослідників,  як  правило,  стверджують, 

що контроль і нагляд, попри суттєву схожість, усе-таки не 
варто ототожнювати. Проте законодавець не розрізняє кон-
троль і нагляд та використовує ці поняття як синонімічні 
(тотожні). Так, наприклад, у Законі України «Про основні 
засади державного нагляду (контролю) у сфері господар-
ської діяльності» закріплено, що державний нагляд (кон-
троль) – це діяльність уповноважених законом централь-
них органів виконавчої влади, їх територіальних органів, 
органів місцевого самоврядування в межах повноважень, 
передбачених законом, щодо виявлення порушень вимог 
законодавства  суб’єктами  господарювання й  запобігання 
їм та забезпечення інтересів суспільства, зокрема належ-
ної  якості  продукції,  робіт  і  послуг,  прийнятного  рівня 
небезпеки  для  населення,  навколишнього  природного 
середовища [10]. В освітньому законодавстві України тер-
міни «контроль» і «нагляд» також застосовуються як вза-
ємозамінні. Загалом такий підхід не є суттєвим недоліком 
чи помилкою, оскільки, як слушно зазначають З.Р. Кісіль 
та  Р.В.  Кісіль,  мета  контрольної  діяльності  та  мета  
нагляду збігаються [11].

Специфіка контролю як засобу управління, а саме те, 
що його суб’єкт має право втручатися в роботу підконтр-
ольного,  впливати  на  її  перебіг  і  за  необхідності  засто-
совувати  заходи  юридичної  відповідальності,  зумовлює 
потребу в суворій законодавчій регламентації здійснення 
контролю, щоб уникнути свавілля та зловживання повно-
важеннями  з  боку  контролюючих  суб’єктів.  Розмірко-
вуючи  про  законодавчі  засади  контролю  за  діяльністю 
закладів дошкільної освіти, можемо зауважити, що заклад 
освіти – це не лише суб’єкт освітньої діяльності, а й юри-
дична  особа,  функціонування  якої  має  фінансово-гос-
подарські  аспекти,  а  також  пов’язане  з  використанням 
найманої праці. Це зумовлює досить широке коло норма-
тивно-правових актів, якими тією чи  іншою мірою вста-
новлюються юридичні матеріальні та процедурні правила 
здійснення досліджуваного контролю. Проте для нас осо-
бливий інтерес становлять насамперед засади контролю за 
їх освітньою діяльністю.

Головним  джерелом  правових  засад  діяльності 
дошкільних  навчальних  закладів  є  Закон  України  «Про 
дошкільну освіту» від 11 липня 2001 р. № 2628-III. Однак 
у  частині  контролю  його  положення  є  досить  лаконіч-
ними та не дають чітке уявлення про його напрями, види 
й форми. Так,  ст.  21  зазначеного  закону має  бланкетний 
характер  та  проголошує:  «Державний  нагляд  (контроль) 
у  сфері  дошкільної  освіти  здійснюється  відповідно  до 
Закону України “Про освіту”» [12]. У Законі України «Про 
освіту» від 5 вересня 2017 р. № 2145-VIII закріплено, що 
державний нагляд (контроль) у сфері освіти здійснюється 
з метою реалізації єдиної державної політики в цій сфері 
та  спрямований  на  забезпечення  інтересів  суспільства 
щодо належної якості освіти й освітньої діяльності. Дер-
жавний  нагляд  (контроль)  у  сфері  освіти  здійснюється 
центральним  органом  виконавчої  влади  із  забезпечення 
якості освіти та його територіальними органами [13]. Ана-
ліз положень цього закону свідчить про те, що державний 
контроль за діяльністю дошкільних закладів здійснюється 
вже на етапі створення такого закладу – у формі ліцензу-
вання. Ліцензування освітньої діяльності – це процедура 
визнання  спроможності  юридичної  або  фізичної  особи 
надавати освітні послуги на певному рівні  освіти відпо-
відно до ліцензійних умов [13]. Законодавчі засади ліцен-
зування  дошкільних  навчальних  закладів  визначаються 
Законом України «Про ліцензування видів  господарської 
діяльності» від 2 березня 2015 р. № 222-VIII, який визна-
чає  загальні  засади  ліцензування.  Однак  вимоги  щодо 
ліцензійних  умов  провадження  освітньої  діяльності  за 
рівнем  дошкільної  освіти  визначаються  окремим  спе-
ціальним  підзаконним  актом  –  Постановою  Кабінету 
Міністрів України «Про  затвердження Ліцензійних умов 
провадження освітньої діяльності» від 30 грудня 2015 р. 
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№ 1187, у якій закріплені кадрові, технологічні, організа-
ційні та інші вимоги щодо започаткування й провадження 
освітньої  діяльності  за  рівнем  дошкільної  освіти  [14]. 
Окремим  підзаконним  нормативно-правовим  актом, 
а  саме  Наказом  Міністерства  охорони  здоров’я  Укра-
їни  «Про  затвердження  Санітарного  регламенту  для 
дошкільних навчальних закладів» від 24 березня 2016 р. 
№ 234 [14], визначаються санітарні норми, яким має від-
повідати дошкільний освітній заклад. Поточний контроль 
і нагляд за дотриманням досліджуваними закладами сані-
тарно-епідеміологічних  вимог,  а  також  за  якістю  харчу-
вання  покладається  на  засновників  цих  закладів,  відпо-
відні  органи  управління  охорони  здоров’я  та  відповідні 
органи управління освітою [12].

Що стосується поточного контролю за якістю освіти, 
то  цим  питанням  опікується  Державна  служба  якості 
освіти  України,  що  є  центральним  органом  виконавчої 
влади,  діяльність  якого  спрямовується  й  координується 
Кабінетом Міністрів України через міністра освіти і науки 
України та який реалізує державну політику у сфері освіти, 
зокрема,  з  питань  забезпечення  якості  освіти,  забезпе-
чення якості освітньої діяльності, здійснення державного 
нагляду (контролю) за закладами освіти щодо дотримання 
ними законодавства [15].

Варто  зауважити, що  донедавна  важливим  інструмен-
том контролю за діяльністю закладів дошкільної освіти була 
атестація.  Однак  Порядок  державної  атестації  дошкіль-
них,  загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів, 
затверджений Наказом Міністерства  освіти  і  науки Укра-
їни від 30 січня 2015 р. № 67, втратив чинність, натомість 
був прийнятий Порядок проведення інституційного аудиту 
закладів  загальної  середньої  освіти  (Наказ  Міністерства 
освіти і науки України від 9 січня 2019 р. № 17). Інститу-
ційний  аудит  передбачає  оцінювання  освітніх  та  управ-
лінських  процесів  закладу  освіти  і  внутрішньої  системи 
забезпечення якості освіти, а також перевірку додержання 
закладом освіти вимог законодавства у сфері освіти. Метою 
проведення  інституційного  аудиту  є  оцінювання  якості 
освітньої  діяльності  закладу  освіти  та  вироблення  реко-
мендацій  щодо  підвищення  якості  освітньої  діяльності 
і вдосконалення внутрішньої системи забезпечення якості 
освіти, узгодження освітнього й управлінського процесів із 
вимогами  законодавства  [16]. Проте Порядок  проведення 
інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти 
стосується лише закладів загальної середньої освіти, окре-
мого  документа  з  питань  інституційного  аудиту  закладів 
дошкільної освіти немає. У Законі України «Про дошкільну 
освіту» від 11 липня 2001 р. № 2628-III з питань інституцій-
ного аудиту міститься лише одне положення, згідно з яким 
педагогічна рада закладу дошкільної освіти має право іні-
ціювати проведення позапланового  інституційного  аудиту 
закладу  та  проведення  громадської  акредитації  закладу 
[12]. Тобто ця норма свідчить про те, що у сфері дошкіль-
ної освіти інституційний аудит також застосовується, однак 
порядку його проведення немає.

Окрім суб’єктів публічної влади, важливим суб’єктом 
контролю за діяльністю дошкільних навчальних закладів 
є громадськість. Правові засади цього контролю визначає 
Закон України «Про освіту», у якому закріплено, що гро-
мадський нагляд (контроль) у системі освіти здійснюється 
громадськими об’єднаннями та іншими інститутами гро-
мадянського суспільства, установчими документами яких 
передбачена  діяльність  у  сфері  освіти  та/або  соціаль-
ного захисту осіб з  інвалідністю, а також професійними 
об’єднаннями  педагогічних  і  науково-педагогічних  пра-
цівників, об’єднаннями здобувачів освіти, об’єднаннями 
батьківських комітетів та органами, до яких вони делегу-
ють своїх представників [13]. Запровадження цієї форми 
контролю  є  важливим  кроком  у  напрямі  забезпечення 
всебічного  та  об’єктивного  оцінювання  ступеня  відпо-
відності  діяльності  закладу  дошкільної  освіти  вимогам 
чинного  законодавства.  Завдяки  зазначеному  контролю 
громадськість має змогу перевіряти реальний стан вико-
нання  закладами  дошкільної  освіти  свого  функціональ-
ного призначення.

Окрім  наведених  нормативно-правових  актів,  кон-
троль за діяльністю закладів дошкільної освіти тією чи 
іншою  мірою  регламентується  низкою  інших  норма-
тивно-правових  актів  залежно  від  того,  про  який  саме 
аспект  їхньої  діяльності  йдеться.  Так,  наприклад,  гос-
подарська  діяльність  зазначених  закладів  перевіряється 
відповідно  до  положень  Закону  України  «Про  основні 
засади  державного  нагляду  (контролю)  у  сфері  госпо-
дарської діяльності» від 5 квітня 2007 р. № 877-V [10]. 
Як  платник  податків  і  зборів  заклад  дошкільної  освіти 
контролюється  відповідно  до  податкового,  пенсійного 
та  іншого  законодавства,  що  визначає  правові  засади 
сплати податків, зборів, платежів до відповідних бюдже-
тів і цільових державних фондів.

Висновки. Отже, на сьогодні в Україні закладені орга-
нізаційно-правові  основи  для  здійснення  комплексного 
контролю за діяльністю закладів дошкільної освіти. Вод-
ночас  необхідно  зауважити,  що  ці  засади  мають  низку 
прогалин і недоліків. Так, скасовуючи певні нормативно-
правові акти з питань контролю, влада не вдається до при-
йняття  нових  із  метою  швидкого  усунення  прогалини. 
Крім  того,  з  прийняттям  нових  нормативно-правових 
актів  не  відбувається  ретельна  ревізія  змісту  вже  існую-
чих  чинних,  а  тому  в  них  залишаються  положення,  які 
з урахуванням нововведень не відповідають вимогам дій-
сності (наприклад, у чинній Постанові Кабінету Міністрів 
України «Про  затвердження Положення про дошкільний 
навчальний заклад» від 12 березня 2003 р. № 305 у час-
тині, присвяченій контролю, досі йдеться про атестацію, а 
не про інституційний аудит, а також про Державну інспек-
цію навчальних закладів, яку було ліквідовано та на її базі 
утворено Державну службу якості освіти України). Такий 
стан речей вимагає від нормотворця більш ретельної уваги 
до питань законодавчого врегулювання контролю за діяль-
ністю зазначених закладів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
1. Базовий компонент дошкільної освіти / А.М. Богуш, Г.В. Бєлєнька, О.Л. Богініч та ін. ; наук. кер. А.М. Богуш. Київ : Видавництво, 

2012. 26 с.
2. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з додатками і доповненнями) / уклад. і гол. ред. В.Т. Бусел. Київ ; Ірпінь : 

ВТФ «Перун», 2005. 1728 с.
3. Івченко А.О. Тлумачний словник української мови. Харків : Фоліо, 2002. 543 с.
4. Административное право Украины : учебник для студентов высших учеб. заведений юрид. спец. / Ю.П. Битяк, В.В. Богуцкий, 

В.Н. Гаращук и др. ; под ред. Ю.П. Битяка. 2-е изд., перераб. и доп. Харьков : Право, 2003. 576 с.
5. Стеценко С.Г. Адміністративне право України : навчальний посібник. Київ : Атіка, 2007. 624 с.
6. Енциклопедичний словник з державного управління / уклад. : Ю.П. Сурмін, В.Д. Бакуменко, А.М. Михненко та ін. ; за ред. Ю.В. Ков-

басюка, В.П. Трощинського, Ю.П. Сурміна. Київ : НАДУ, 2010. 820 с.
7. Колпаков В.К., Кузьменко О.В. Адміністративне право України : підручник. Київ : Юрінком Інтер, 2003. 544 с.
8. Малиновський В.Я. Державне управління : навчальний посібник. 2-ге вид., доп. та перероб. Київ : Атіка, 2003. 576 с.
9. Павлов Д.М. Адміністративне право. Загальна частина : конспект лекцій. Київ : МАУП, 2007. 136 с.
10. Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності : Закон України від 5 квітня 2007 р. № 877-V / 

Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 2007. № 29. Ст. 389.



263

Порівняльно-аналітичне право
♦

11. Кісіль З.Р., Кісіль Р.В. Адміністративне право : навчальний посібник. 3-тє вид. Київ : Алерта ; ЦУЛ, 2011. 696 с. URL:  
https://pidruchniki.com/1350082645184/pravo/kontrol_naglyad_derzhavnomu_upravlinni.

12. Про дошкільну освіту : Закон України від 11 липня 2001 р. № 2628-III / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/2628-14.

13. Про освіту : Закон України від 5 вересня 2017 р. № 2145-VIII / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/2145-19.

14. Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності : Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 
2015 р. № 1187 / Кабінет Міністрів України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-%D0%BF.

15. Деякі питання Державної служби якості освіти України : Постанова Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 р. № 168 / 
Кабінет Міністрів України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/168-2018-%D0%BF.

16. Про затвердження Порядку проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти : Наказ Міністерства освіти і 
науки України від 9 січня 2019 р. № 17 / Міністерство освіти і науки України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0250-19.



264

№ 6 2019
♦

УДК 338.22(477):65.0128

СУТНІСТь АДМІНІСТРАТиВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ  
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКи ДЕРжАВи

ThE ESSENCE Of ThE adMINISTraTIVE aNd LEgaL rEguLaTION  
Of ThE ECONOMIC SECurITy Of ThE STaTE

Кошиков Д.О.,
кандидат юридичних наук,

старший викладач кафедри поліцейської діяльності  
та публічного адміністрування

факультету № 3
Харківського національного університету внутрішніх справ

У статті досліджено зміст поняття «адміністративно-правове регулювання» та його складові елементи. Окрему увагу приділено 
науковій характеристиці ознак адміністративно-правового регулювання економічної безпеки держави, дослідженню їх змісту та осо-
бливостям реалізації у практичній діяльності державних органів. Наголошено, що основною метою адміністративно-правового регу-
лювання економічної безпеки держави є забезпечення реалізації та захисту економічних прав, свобод і законних інтересів фізичних 
і юридичних осіб. Визначено, що економічна безпека – це складова частина національної безпеки України, що представляє собою 
стан суспільних відносин, які складаються із приводу виробництва, розподілу, обміну та споживання матеріальних благ та послуг, що 
характеризує їх захищеність та стійкість до зовнішніх і внутрішніх загроз, гарантує захист національних економічних інтересів, сприяє 
реалізації соціально-економічних прав і свобод громадян, а також створює умови для подальшого розвитку і зростання національної 
економіки та забезпечує конкурентоспроможність держави у світовому економічному середовищі. З’ясовано, що економічна безпека 
держави як об’єкт адміністративно-правового регулювання являє собою сукупність відносин, що складаються у сфері публічного управ-
ління із приводу виробництва, розподілу, обміну та споживання матеріальних благ та послуг, стабільний та захищений стан яких гарантує 
захист національних економічних інтересів, сприяє реалізації соціально-економічних прав і свобод громадян, а також створює умови 
для подальшого розвитку і зростання національної економіки та забезпечує конкурентоспроможність держави у світовому економічному 
середовищі. Зроблено висновок, що за своєю сутністю адміністративно-правове регулювання економічної безпеки доцільно розглядати 
у двох аспектах: 1) як сукупність адміністративно-правових норм, які регулюють управлінські суспільні відносини у сфері економічної без-
пеки; 2) як системний організуючий вплив спеціально уповноважених органів держави на економічні суспільні відносини за допомогою 
адміністративно-правових норм та інших юридичних засобів, насамперед адміністративного характеру, з метою їх захисту, вдосконален-
ня та створення належних умов для подальшого розвитку в контексті забезпечення національної безпеки України.

Ключові слова: безпека, економічна безпека, правове регулювання, адміністративно-правове регулювання.

The article investigates the content of the concept of “administrative and legal regulation” and its constituent elements. Special attention 
is paid to the scientific characterization of the features of administrative and legal regulation of the economic security of the state, the study of 
their content and peculiarities of implementation in the practical activity of state bodies. It is emphasized that the main purpose of administrative 
and legal regulation of the economic security of the state is to ensure the realization and protection of economic rights, freedoms and legitimate 
interests of individuals and legal entities. It is established that economic security is a component of Ukraine’s national security, which is a state 
of public relations consisting of the production, distribution, exchange and consumption of tangible goods and services, which characterizes 
their security and resistance to external and internal threats, guarantees the protection of national economic interests, promotes the realization 
of socio-economic rights and freedoms of citizens, and creates conditions for the further development and growth of the national economy 
and ensures the competitiveness of the states in the global economic environment. It is revealed that the economic security of the state as an 
object of administrative and legal regulation is a set of relations that are formed in the sphere of public administration concerning the production, 
distribution, exchange and consumption of material goods and services, a stable and protected state of which guarantees the protection of 
national economic interests, promotes the realization of socio-economic rights and freedoms of citizens, and creates conditions for the further 
development and growth of the national economy and ensures the competitiveness of the state in the world this economic environment. It is 
concluded that by its nature administrative and legal regulation of economic security it is advisable to consider in two aspects: 1) as a set of 
administrative and legal norms that regulate managerial social relations in the field of economic security; 2) as systematic organizing influence of 
specially authorized bodies of the state on economic social relations by means of administrative-legal norms and other legal means, first of all, 
of an administrative character, with the purpose of their protection, improvement and creation of proper conditions for further development in the 
context of ensuring national security of Ukraine.

Key words: security, economic security, legal regulation, administrative and legal regulation.

Постановка проблеми. Значення  економічної  без-
пеки  держави  для  її  розвитку  та  існування  в  сучасному 
світі  важко  переоцінити.  Стала  економіка,  що  здатна 
забезпечити  потреби  населення  та  створити  передумови 
для реалізації людиною базових прав і свобод, що закрі-
плені  Конституцією  України,  є  своєрідним  «двигуном» 
розвитку будь-якої країни, який підвищує її міжнародний 
та регіональний авторитет, а також гарантує захищеність 
від  зовнішніх  та  внутрішніх  загроз  соціально-політич-
ного,  економічного  та  військового  характеру.  Водночас 
слід  відмітити, що  економічні  відносини,  які  є  основою 
економічної безпеки, потребують належного нормативно-
правового регулювання, а також чіткої та скоординованої 
діяльності  уповноважених  органів  державної  влади, що, 
реалізуючи владні повноваження, здатні вдосконалювати 
та розвивати такі суспільні відносини.

Вищезазначена діяльність уповноважених органів дер-
жави, які відповідають за формування та реалізацію дер-

жавної  політики  у  сфері  економіки,  здебільшого  лежить 
в  адміністративно-правовій  площині,  оскільки  тісно 
пов’язана зі здійсненням публічного управління та реалі-
зацією владних організаційно-розпорядчих повноважень, 
спрямованих  на  стабільність  та  передбачуваність  еконо-
мічних відносин. Незважаючи на  існування об’єктивних 
економічних законів, саме держава відповідає за належне 
впорядкування  суспільних  відносин  у  сфері  економіки, 
здійснення  їх моніторингу та коригування, що зумовлює 
застосування  певних  правових  норм,  форм  та  методів 
управління, які мають адміністративно-правову природу. 
Виходячи із пропонованих тез, можна зробити висновок, 
що  наукове  опрацювання  проблем  адміністративно-пра-
вового регулювання економічної безпеки держави набуває 
актуальності та своєчасності в сучасних умовах розвитку 
держави та національної правової науки.

Аналіз останніх публікацій. Питанням  адміністра-
тивно-правового  регулювання  різних  сфер  суспільного  
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життя у  свій  час  були  присвячені  наукові  роботи 
таких  дослідників,  як: Безпалова  О.І.  [1,  с.111], 
Ємець  Л.О.  [2,  с.  39],  Іванищук  А.А.  [3,  с.  401–402], 
Ільєва Н.В. [4, с. 96–97], Красюк Н.І. [5, c. 34], Олійник 
О.В. [6, с. 157], Падалко Р.К. [7, c. 289–291]. Разом із цим 
слід  відмітити, що  сьогодні  проблема  адміністративно-
правового  регулювання  економічної  безпеки  держави 
перебуває  поза  межами  системного  наукового  опрацю-
вання,  а  отже  існує  потреба  в  актуалізації  зазначеного 
питання та його висвітлення у спеціальній літературі.

Метою статті є визначення  змісту  та  особливостей 
адміністративно-правового регулювання економічної без-
пеки України.

Виклад основного матеріалу. Питання  адміністра-
тивно-правового регулювання будуть розглянуті неповно 
без  докладного  аналізу  змісту  загальної  категорії  «пра-
вове регулювання» та  її  складових частин.  Із цього при-
воду маємо відмітити, що зазначений термін був об’єктом 
наукових  досліджень  багатьох  вчених  із  різних  галузей 
юридичної  науки:  теорії  держави  та  права,  конститу-
ційного  права,  адміністративного  та  цивільного  права 
тощо.  У  найбільш  загальному  вигляді  правове  регулю-
вання визначається як регулювання суспільних відносин 
за  до помогою  норм  права  та  інших  юридичних  засобів 
[8,  с.  5];  вплив права на  суспільні  відносини  за допомо-
гою юридичних засобів: норм права, правовідносин, актів 
реалізації  права  [9,  с.  10]. На  думку А.Т. Комзюка,  пра-
вове регулювання – це специфічний вплив, який здійсню-
ється  правом  як  особливим  нормативним  інституційним 
регулятором. При  цьому  правове  регулювання  має  ціле-
спрямований,  організаційний,  результативний  характер 
і здійснюється за допомогою цілісної системи засобів, що 
реально виражають саму матерію права як нормативного 
інституту утворення – регулятора [10, c. 47].

І.М.  Шопіна  досліджувала  поняття  правового  регу-
лювання  з  декількох  позицій,  а  саме:  в  інструменталь-
ному аспекті правове регулювання – це частина (елемент) 
правового  впливу  держави  на  суспільні  відносини  за 
допомогою  специфічних  правових  засобів  (норм  права, 
правовідносин,  актів  реалізації  права)  з  метою  упоряд-
кування, закріплення, охорони і розвитку суспільних від-
носин; у діяльнісному аспекті правове регулювання – це 
діяльність  держави,  її  органів  і  посадових  осіб,  а  також 
уповноважених на те громадських організацій щодо вста-
новлення  обов’язкових  для  виконання  юридичних  норм 
(правил) поведінки суб’єктів права їх реалізації в конкрет-
них  відносинах  та  застосування  державного  примусу  до 
правопорушників із метою досягнення стабільного право-
порядку в суспільстві [11, с. 1059].

У контексті діяльнісного підходу проводив свої дослі-
дження і В.І. Теремецький, на думку якого правове регу-
лювання  охоплює  1)  специфічну  діяльність  держави  
(її нормотворчих органів), пов’язану з виробленням юри-
дичних настанов і визначенням юридичних засобів забез-
печення їх дієвості; 2) діяльність безпосередніх учасників 
суспільних відносин, спрямовану на пошук та залучення 
засобів  юридичного  регулювання  для  узгодження  своєї 
поведінки  із  правом  (його  принципами,  ідеями,  призна-
ченнями) [12, с. 106]. Р.Я. Демків подібно до попередніх 
вчених  наголошує  на  тому,  що  правове  регулювання  як 
юридичне явище  (нормативно-юридичне регулювання) – 
це  система  дій  та  операцій,  які  здійснюються  органами 
державної влади у встановлених процесуальних формах за 
допо могою певних методів та з використанням при цьому 
юридичних  засобів,  спрямованих на  встановлення  і  реа-
лізацію певних моделей суспільного розвитку [13, с. 22].

Різниться  в  наукових  працях  і  підхід  до  складових 
частин правового регулювання. Зокрема, виділяються два 
підходи: широкий та вузький. Відповідно до першого пра-
вове регулювання – це всі форми впливу держави на пове-
дінку  суб’єктів  суспільних  відносин  (норми  права,  акти 

застосування  права,  юридичні  договори,  забезпечення 
реалізації  норм  права,  в  тому  числі  примусовою  силою, 
законність і правопорядок). У свою чергу, вузький підхід 
говорить, що правове регулювання не можна розуміти як 
всі форми  і  засоби, що використовуються державою для 
впорядкування суспільних відносин [13, с. 20; 14, с. 94].

На  підставі  вищевикладеного  можна  дійти  висновку, 
що сутність правового регулювання можна розглядати  із 
двох  позицій.  Перша  визначає  правове  регулювання  як 
сукупність  певних правових  засобів,  за  допомогою  яких 
здійснюється вплив на суспільні відносини. Друга позиція 
полягає в тому, що правове регулювання можна розглядати 
як специфічну діяльність уповноважених органів держави 
щодо встановлення або застосування таких правових засо-
бів із метою впорядкування певних суспільних відносин, 
встановлення прав і обов’язків їх учасників та меж їхньої 
належної поведінки, а також закріплення юридичної від-
повідальності за порушення певних правових приписів.

Підтверджують  зазначену  думку  наукові  здобутки 
О.І.  Безпалової,  яка  говорить, що  в механізмі  правового 
регулювання управління органами поліції можна виокре-
мити дві складові частини – статичну та динамічну. Ста-
тичний складник включає в себе правові норми, які регла-
ментують  специфіку  управління  органами  поліції.  Інші 
ж  елементи  правового  механізму  управління  органами 
поліції (інституційна складова частина, принципи, форми 
й методи, правовідносини та ресурсна складова частина) 
виступають  динамічним  складником. Невід’ємною  скла-
довою частиною механізму правового регулювання управ-
ління органами поліції є правове забезпечення, тобто ста-
тичний складник [1, c. 111].

Засновуючись  на  вищезазначених  позиціях,  спробу-
ємо  визначити  специфіку  терміна  «адміністративно-пра-
вове регулювання». Не викликає сумнівів, що це поняття 
пов’язане  зі  сферою  суспільних  відносин,  що  входять 
до  предмета  адміністративного  права. Якщо проаналізу-
вати  наукову  позицію  таких  відомих  вчених-адміністра-
тивістів, як Ю.П. Битяк та Р.С. Мельник, то можна дійти 
висновку,  що,  оскільки  адміністративне  право  регулює 
суспільні  відносини,  які  виникають у  зв’язку  із  забезпе-
ченням публічною адміністрацією прав  і свобод людини 
та громадянина, то йому притаманні певні межі правового 
регулювання – сфера діяльності виконавчих та розпоряд-
чих  органів  і  суспільні  відносини  управлінського  харак-
теру, що складаються в цій сфері [15, с. 58; 16, с. 27]. 

Отже,  якщо  вести  мову  про  сферу  економічної  без-
пеки та економічні відносини, що складають її основу, то 
слід попередньо зазначити, що саме економічні відносини 
управлінського характеру мають належати до об’єкта адмі-
ністративно-правового регулювання. Порівняльний аналіз 
наукових  праць  із  проблематики  адміністративно-пра-
вового  регулювання  різних  сфер  суспільно-політичного 
життя показує такі результати:

–  у сфері забезпечення екологічної безпеки держави 
об’єктом  адміністративно-правового  регулювання  висту-
пають,  зокрема,  суспільні  відносини  у  формі  поведінки 
та дій людей, які мають місце у зв’язку із забезпеченням 
суб’єктами публічної влади, насамперед публічною адмі-
ністрацією,  екологічних  прав  і  свобод  людини  та  гро-
мадянина,  інтересів  суспільства  та  держави  у  цій  сфері 
[2, с. 39];

–  адміністративно-правове  регулювання  судової 
гілки влади – цілеспрямований вплив норм конституцій-
ного  та  адміністративного  права  на  суспільні  відносини 
у цій сфері [3, с. 401–402];

–  виборчі відносини, як об’єкт адміністративно-пра-
вового регулювання, характеризує особливий вид суспіль-
них відносин, що регулюються за допомогою цілеспрямо-
ваного впливу адміністративно-правових норм [6, с. 157];

–  нафтогазовий  комплекс  як  об’єкт  адміністра-
тивно-правового  регулювання  –  це  система  суспільних 
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відносин  у  цій  сфері,  що  врегульовані  нормами  адміні-
стративного права [17, с. 185–186];

–  метою  адміністративно-правового  регулювання 
земельних відносин є  забезпечення реалізації  та  захисту 
прав,  свобод  і  законних  інтересів  держави,  фізичних 
і  юридичних  осіб щодо  можливості  володіння,  користу-
вання і розпорядження землею [5, c. 34].

На підставі наведених правових позицій можемо зро-
бити висновок, що адміністративно-правове регулювання 
економічної  безпеки  можна  сформулювати  як  багато-
складне поняття, яке включає в себе два компоненти:

–  сукупність  адміністративно-правових  норм,  які 
регулюють управлінські суспільні відносини, що склада-
ються із приводу виробництва, розподілу, обміну та спо-
живання матеріальних благ та послуг, забезпечення захи-
щеності  та  стійкості  економічної  системи  держави  до 
зовнішніх  і  внутрішніх  загроз  і  які  гарантують  захист 
національних економічних інтересів, сприяють реалізації 
соціально-економічних  прав  і  свобод  громадян,  а  також 
створюють  умови  для  подальшого  розвитку  і  зростання 
національної економіки та забезпечують конкурентоспро-
можність держави у світовому економічному середовищі;

–  системний  організуючий  вплив  спеціально  упо-
вноважених органів держави на економічні суспільні від-
носини  за  допомогою  адміністративно-правових  норм 
та  інших юридичних  засобів, насамперед  адміністратив-
ного характеру, з метою їх захисту, вдосконалення та ство-
рення належних умов для подальшого розвитку в контек-
сті забезпечення національної безпеки України.

Сформульоване нами визначення дає  змогу впевнено 
сказати, що економічна безпека України виступає повно-
цінним об’єктом адміністративно-правового регулювання 
на таких підставах:

1)  суспільні відносини, що складаються у сфері еконо-
міки, є предметом практичній діяльності уповноважених 
на  те  органів  виконавчої  влади  щодо  реалізації  завдань 
і  функцій  держави  в  різних  сферах  суспільного  життя, 
зокрема у сфері забезпечення національної безпеки;

2)  однією зі  сторін суспільних відносин у сфері еко-
номічної  безпеки  як  об’єкта  адміністративно-правового 
регулювання є спеціально уповноважений орган держави, 
який  має  визначені  законодавством  предметну  та  тери-
торіальну компетенцію. Як вказано в нормативних актах 
нашої  країни,  основними  складовими  частинами  еконо-
мічної безпеки виступають фінансова безпека, макроеко-
номічна безпека, виробнича безпека, енергетична безпека, 
зовнішньоекономічна  безпека,  інвестиційно-інноваційна 
безпека.  Складовими  частинами  фінансової  безпеки 
визначаються: банківська безпека, безпека небанківського 
фінансового сектору, боргова безпека, бюджетна безпека, 
валютна безпека, грошово-кредитна безпека [18].

За відповідними напрямами діяльності держави функ-
ціонують такі органи центральні виконавчої влади: Мініс-
терство  розвитку  економіки,  торгівлі  та  сільського  гос-
подарства  України,  Міністерство  енергетики  та  захисту 
довкілля  України,  Міністерство  фінансів  України,  Дер-
жавна  казначейська  служба  України,  Державна  служба 
фінансового моніторингу України, Державна служба екс-
портного контролю України, Державне агентство з енер-
гоефективності  та  енергозбереження  України,  Державна 
інспекція  енергетичного  нагляду  України,  Національна 
комісія з цінних паперів та фондового ринку, Національна 
комісія, що здійснює державне регулювання у сфері рин-
ків фінансових послуг тощо. Окрім цього, враховуючи те, 
що економічна безпека є складовою частиною національ-
ної безпеки, важливу роль у її забезпеченні відіграє Рада 
національної безпеки та оборони України як координацій-
ний орган із питань національної безпеки і оборони; 

3)  особливістю  суспільних  відносин,  що  склада-
ються  у  сфері  економічної  безпеки  як  об’єкта  адміні-
стративно-правового регулювання, є те, що вказані вище 

органи  виконавчої  влади  та  інші  уповноважені  суб’єкти 
мають  право  вимагати  від  відповідних  учасників  від-
носин  певної  поведінки  шляхом  встановлення  адміні-
стративно-правових  норм.  Наприклад,  Міністерство 
енергетики  та  захисту  довкілля  розробляє  і  затверджує 
правила безпеки постачання електричної енергії  та  здій-
снює моніторинг безпеки постачання електричної енергії 
та природного газу, зокрема балансу попиту та пропозицій 
природного  газу  в Україні;  галузеві  технічні  регламенти 
та нормативні характеристики технологічних витрат елек-
тричної енергії [19]. Міністерство фінансів України забез-
печує управління фіскальними ризиками, складає разом із 
головними розпорядниками коштів державного бюджету 
Бюджетну  декларацію,  розробляє  та  доводить  до  відома 
головних  розпорядників  коштів  державного  бюджету 
інструкції  з  підготовки пропозицій до Бюджетної  декла-
рації  та орієнтовні  граничні показники видатків держав-
ного бюджету [20]. Рада національної безпеки  і оборони 
України приймає рішення щодо: визначення стратегічних 
національних інтересів України, концептуальних підходів 
та напрямів забезпечення національної безпеки і оборони 
в  економічній,  сфері;  проектів  державних  програм,  док-
трин, законів України, указів Президента України, міжна-
родних договорів, інших нормативних актів та документів 
із  питань  національної  безпеки  і  оборони;  заходів  полі-
тичного, економічного, соціального, та  іншого характеру 
відповідно до масштабу потенційних та реальних  загроз 
національним інтересам України [21];

4)  відносини  у  сфері  економічної  безпеки  можуть 
виникнути  за  ініціативою  уповноваженого  суб’єкта, 
зокрема Кабінету Міністрів України, центрального органу 
виконавчої влади,  інших уповноважених посадових осіб, 
водночас  згода  іншої  сторони, що бере  в  них  участь,  не 
є обов’язковою умовою для їх виникнення, на відміну від 
цивільно-правових відносин;

5)  за протиправні діяння у сфері економічної безпеки 
встановлені  адміністративні  санкції  (стягнення).  Зазна-
чені  стягнення  врегульовані  Кодексом  про  адміністра-
тивні правопорушення та іншими нормативними актами, 
які  містять  у  собі  адміністративно-господарські  санкції. 
Зокрема,  в  Кодексі  України  про  адміністративні  право-
порушення  встановлено  відповідальність  за  порушення 
правил про валютні операції (стаття 162 КУпАП), маніпу-
лювання на фондовому ринку (стаття 163-8 КУпАП) [22].

Відповідно до статті 238 Господарського кодексу Укра-
їни  за  порушення  встановлених  законодавчими  актами 
правил  здійснення  господарської  діяльності  до  суб’єктів 
господарювання  можуть  бути  застосовані  уповноваже-
ними органами державної влади або органами місцевого 
самоврядування  адміністративно-господарські  санкції, 
тобто  заходи  організаційно-правового  або  майнового 
характеру,  спрямовані  на  припинення  правопорушення 
суб’єкта господарювання та ліквідацію його наслідків.

Органи  державної  влади  та  органи  місцевого  само-
врядування відповідно до своїх повноважень та в порядку, 
встановленому законом, можуть застосовувати до суб’єк- 
тів  господарювання  такі  адміністративно-господарські 
санкції:  вилучення  прибутку  (доходу),  адміністративно-
господарський  штраф,  стягнення  зборів  (обов’язкових 
платежів),  анулювання  ліцензії  (патенту)  на  здійснення 
суб’єктом  господарювання  окремих  видів  господарської 
діяльності, обмеження або зупинення діяльності суб’єкта 
господарювання, ліквідація суб’єкта господарювання [23].

Окрім  цього,  відповідно  до  положень  Бюджетного 
кодексу  України  (стаття  117)  за  порушення  бюджетного 
законодавства до учасників бюджетного процесу можуть 
застосовуватися такі заходи впливу:

–  попередження  про  неналежне  виконання  бюджет-
ного законодавства з вимогою щодо усунення порушення 
бюджетного законодавства – застосовується в усіх випад-
ках виявлення порушень бюджетного законодавства;
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–  зупинення  операцій  із  бюджетними  коштами  – 
застосовується  за  порушення  бюджетного  законодавства 
в порядку, встановленому статтею 120 Бюджетного кодексу;

–  призупинення  бюджетних  асигнувань  –  застосо-
вується  за порушення бюджетного  законодавства,  визна-
чені статтею 116 Бюджетного кодексу.

–  зменшення  бюджетних  асигнувань  –  застосову-
ється  за  порушення  бюджетного  законодавства,  визна-
чені статтею 116 Бюджетного кодексу [24];

6)  за  описані  вище  порушення  в  економічній  сфері 
винна сторона несе відповідальність перед державою, а не 
перед іншою стороною, як це відбувається в цивільно-пра-
вових відносинах;

7)  у  разі  виникнення  спорів  між  відповідними 
суб’єктами економічних безпекових відносин він може бути 
вирішений як в адміністративному, так і в судовому порядку. 
Зокрема, відповідно до статті 214 Бюджетного кодексу Укра-
їни рішення про застосування заходу впливу за порушення 
бюджетного  законодавства  може  бути  оскаржено  в  органі, 
що його виніс, або в суді протягом 10 днів із дня його вине-
сення, якщо інше не передбачено законом [24].

Господарський  кодекс  України  зазначає,  що  суб’єкт 
господарювання  має  право  оскаржити  до  суду  рішення 
будь-якого органу державної влади або органу місцевого 
самоврядування щодо застосування до нього адміністра-
тивно-господарських  санкцій. У  разі  прийняття  органом 
державної  влади  або  органом місцевого  самоврядування 
акта, що не відповідає законодавству і порушує права чи 
законні  інтереси  суб’єкта  господарювання,  останній має 
право звернутися до суду  із  заявою про визнання такого 
акта недійсним [23].

Водночас  статтею 5 Кодексу адміністративного судо-
чинства  України  кожна  особа  має  право  звернутися  до 
адміністративного суду, якщо вважає, що рішенням, дією 
чи бездіяльністю суб’єкта владних повноважень порушені 
її  права,  свободи  або  законні  інтереси,  і  просити  про  їх 
захист  шляхом:  визнання  протиправним  та  нечинним 
нормативно-правового  акта  чи  окремих  його  положень; 
визнання  протиправним  та  скасування  індивідуального 
акта  чи  окремих  його  положень;  визнання  дій  суб’єкта 
владних  повноважень  протиправними  та  зобов’язання 
утриматися від вчинення певних дій; встановлення наяв-
ності чи відсутності  компетенції  (повноважень)  суб’єкта 
владних повноважень [25].

Висновки. Проведене  наукове  дослідження  дозволяє 
сформулювати такі висновки та узагальнення:

1.  Економічна  безпека  –  це  складова  частина  націо-
нальної  безпеки  України,  що  представляє  собою  стан 
суспільних відносин, які складаються із приводу виробни-
цтва, розподілу, обміну та споживання матеріальних благ 
та послуг, що характеризує їх захищеність та стійкість до 
зовнішніх і внутрішніх загроз, гарантує захист національ-
них  економічних  інтересів,  сприяє  реалізації  соціально-
економічних  прав  і  свобод  громадян,  а  також  створює 
умови для подальшого розвитку і зростання національної 
економіки  та  забезпечує  конкурентоспроможність  дер-
жави у світовому економічному середовищі.

2.  Економічна безпека держави як об’єкт адміністра-
тивно-правового  регулювання  являє  собою  сукупність 
відносин, що складаються у сфері публічного управління 
із приводу виробництва, розподілу, обміну та споживання 
матеріальних  благ  та  послуг,  стабільний  та  захищений 
стан  яких  гарантує  захист  національних  економічних 
інтересів,  сприяє  реалізації  соціально-економічних  прав 
і свобод громадян, а також створює умови для подальшого 
розвитку  і  зростання національної економіки та забезпе-
чує конкурентоспроможність держави у світовому еконо-
мічному середовищі.

3.  За своєю сутністю адміністративно-правове регу-
лювання економічної безпеки доцільно розглядати у двох 
аспектах:  1)  як  сукупність  адміністративно-правових 
норм,  які  регулюють  управлінські  суспільні  відносини 
у сфері економічної безпеки; 2) як системний організу-
ючий вплив спеціально уповноважених органів держави 
на  економічні  суспільні  відносини  за  допомогою  адмі-
ністративно-правових  норм  та  інших  юридичних  засо-
бів, насамперед адміністративного характеру, з метою їх 
захисту, вдосконалення та створення належних умов для 
подальшого  розвитку  в  контексті  забезпечення  націо-
нальної безпеки України.

4.  Основною метою адміністративно-правового регу-
лювання  економічної  безпеки  держави  є  забезпечення 
реалізації та захисту економічних прав, свобод і законних 
інтересів фізичних і юридичних осіб.

Перспективними напрямами подальших наукових 
досліджень визначимо аналіз питання формування та реа-
лізації  державної  політики  у  сфері  економічної  безпеки 
держави.
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ПУБЛІЧНО-СЕРВІСНОЇ ДІЯЛьНОСТІ ОРГАНАМи ДЕРжАВНОЇ ВЛАДи
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У статті на основі аналізу наукових поглядів учених узагальнено досвід держав англосаксонської правової системи у сфері здійснен-
ня публічно-сервісної діяльності органами державної влади та визначено можливості його використання в Україні. Наголошено на тому, 
що управління адміністративних послуг займається здійсненням нагляду й контролю за тим, як федеральний уряд та органи державної 
влади надають адміністративні послуги, а також на основі отриманої інформації змінює і вдосконалює методи їх роботи у сфері надання 
цих послуг. Визначено, що у Великобританії значну роль у підвищенні якості публічних послуг відіграла Громадянська хартія. Зауважено, 
що Громадянська хартія виникла як особиста ініціатива прем’єр-міністра Джона Мейджора після того, як його було обрано в партійне 
керівництво в 1990 р., та оголошена громадськості в 1991 р. Мета хартії полягала в тому, щоб забезпечити «революцію в суспільстві». 
Послуги мали насамперед розширити можливості людей, які стали розглядатися державними службовцями як клієнти. Місія Громадян-
ської хартії полягала в тому, щоб роз’яснити громадськості те, як державні службовці та інші організації виконують державні послуги, а 
також притягти цивільних службовців і постачальників громадських послуг до відповідальності за послуги, які вони постачають. Зроблено 
висновок, що найбільш доцільним для України є запровадження розглянутого позитивного досвіду. Зокрема, необхідно посилити нагляд 
і контроль за публічними адміністраціями щодо якості здійснення ними публічно-сервісної діяльності. Цього можна досягти, по-перше, 
за допомогою створення окремого структурного підрозділу, до повноважень якого входитиме здійснення нагляду й контролю в цій сфері, 
а також розроблення відповідних пропозицій і рекомендацій стосовно вдосконалення публічно-сервісної діяльності; по-друге, шляхом 
перегляду порядку та змісту громадського контролю в окресленій сфері. Також необхідним є створення загальнодержавної єдиної інфор-
маційної бази.

Ключові слова: англосаксонська правова система, публічно сервісна діяльність, законодавство, органи державної влади.

The article summarizes the experience of the states of the Anglo-Saxon legal system in the sphere of public-service activity by the state 
authorities and analyzes the possibilities of its use in Ukraine, based on the analysis of scientific views of scientists. It is emphasized that the 
administration services administration oversees and controls how the federal government and public authorities provide administrative services, 
and, based on the information received, changes and refines their methods of work in providing these services. It has been identified that in 
the UK, the Civil Charter has played a significant role in improving the quality of public services. It is noted that the Civic Charter emerged as a 
personal initiative of Prime Minister John Major after he was elected to the party leadership in 1990 and announced to the public in 1991. The 
purpose of the charter was to ensure a “revolution in society”. The services were primarily intended to open up opportunities for people who began 
to be seen as civil servants by clients. The mission of the Civic Charter was to explain to the public how public servants and other organizations 
perform public services, and to hold civil servants and public service providers accountable for the services they provide. It is concluded that 
introduction of the considered positive experience is the most expedient for Ukraine. In particular, it is necessary to strengthen the supervision and 
control over public administrations regarding the quality of their public service activities. This can be achieved, first of all, through the creation of a 
separate structural unit, which will be entrusted with the supervision and control in this area, as well as the development of appropriate proposals 
and recommendations for improving public service activities; second, by reviewing the order and content of public scrutiny in the field outlined. It 
is also necessary to create a nationwide unified information base.

Key words: Anglo-Saxon legal system, public service activity, legislation, public authorities.

Постановка проблеми. Сьогодні в Україні відбувається 
активне  реформування  низки  органів  державної  влади, 
зокрема, акцент робиться на переорієнтації їх роботи в ключі 
якісного покращення публічно-сервісної діяльності. Усе це 
відповідає  існуючій  світовій  тенденції,  оскільки  в  усьому 
світі  публічною  адміністрацією  активно  провадяться  іні-
ціативи  в  напрямі  поліпшення  якості  публічно-сервісної 
діяльності, адже це сприяє позитивній зміні уявлення гро-
мадськості  про  державну  службу,  підвищує  довіру  грома-
дян до владних органів. Оскільки теорія публічних послуг 
у  західноєвропейських країнах має більш тривалу  історію 
та  є  значно  розвиненішою  за  вітчизняну,  під  час  форму-
вання  напрямів  удосконалення  інституту  адміністратив-
них послуг України необхідно враховувати основні світові 
тенденції  розвитку  цього  суспільно-правового  інституту 
з  метою модернізації  української  доктрини  надання  адмі-
ністративних послуг, інтеграції вітчизняного законодавства 
в європейський адміністративний простір та запровадження 
позитивного  закордонного  досвіду  організації  надання 
зазначених  послуг  [1,  с.  186].  Вказане  зумовлює  актуаль-
ність дослідження, присвяченого зарубіжному досвіду здій-
снення  органами  публічної  адміністрації  публічно-сервіс-
ної  діяльності, що  своєю чергою дасть  змогу  сформувати 
власне бачення щодо напрямів удосконалення цього інсти-
туту в реаліях української держави.

Стан дослідження.  Питанню  публічно-сервісної 
діяльності різних органів державної влади неодноразово 
приділяли  увагу  багато  науковців,  зокрема:  А.Б.  Лис, 
Л.М. Щербаківська, Л.Л. Білик, І.І. Бригілевич, С.І. Ванько, 
В.А. Загайний, І.Б. Коліушко, О.В. Курінний, В.О. Стоян, 
В.П.  Тимощук,  О.В.  Власенко,  П.В.  Ворона,  М.О.  Пух-
тинський,  В.В.  Юзефович,  Н.Л.  Астапова,  Н.І.  Ільчані-
нова, М.І. Мельник, В.Л. Федоренко, Я.О. Кагляк та інші. 
У  своїх наукових працях учені  звертали увагу на багато 
проблемних аспектів розвитку цього інституту. При цьому 
не  досить  дослідженим  є  зарубіжний  досвід щодо  здій-
снення публічно-сервісної функції державними органами, 
а саме досвід країн англосаксонської правової системи, де 
відповідна діяльність перебуває на досить високому якіс-
ному рівні.

Мета статті – узагальнити досвід країн англосаксон-
ської правової системи у сфері здійснення публічно-сер-
вісної діяльності та визначити можливості його викорис-
тання в Україні.

Виклад основного матеріалу. Насамперед приділимо 
увагу досвіду Сполучених Штатів Америки (далі – США). 
У  цій  країні  модель  діяльності  федеральних  державних 
органів  за  функціональними  ознаками  сконцентрована 
на чотирьох сферах: а) послуги для громадян; б) способи 
надання  послуг;  в)  підтримка  процесу  надання  послуг; 
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г)  управління  державними  ресурсами  [2;  3].  При  цьому 
послуги  для  громадян  охоплюють  19  напрямів  діяль-
ності (оборону, національну безпеку, внутрішню безпеку, 
освіту, енергетику, транспорт, охорону здоров’я, соціальні 
послуги, науку та інновації, економічний розвиток тощо), 
кожен із яких поділяється на певні субнапрями. Варто зау-
важити, що найбільш повну класифікацію спектру публіч-
них  послуг  розроблено  в Німеччині. Послуги федераль-
ного уряду (приблизно 400 видів) за змістом класифіковані 
на 8 типів, а 73% загальної їх кількості належать тільки до 
трьох типів: 1)  збір, обробка та надання  загальної  і  спе-
ціалізованої  інформації;  2)  опрацювання  заяв  і  звернень 
до державних органів; 3) надання допомоги в отриманні 
різних форм фінансової допомоги, участі в конкурсах на 
отримання грантів тощо [2; 3].

Важливо зазначити, що в США існує Управління адмі-
ністративних  послуг  (OAS),  яке  було  створене  розпоря-
дженням  Президента  США  від  12  грудня  1977  р. Місія 
цієї організації полягає в наданні адміністративних послуг 
усім підрозділам Адміністрації Президента (EOP), а також 
у  прямій  підтримці Президента США. Послуги  включа-
ють  у  себе  фінансове  управління  й  підтримку  інформа-
ційних  технологій,  управління  персоналом,  бібліотечну 
та дослідницьку допомогу, управління різними об’єктами, 
закупівлями, підтримку друку й графіки, безпеку, а також 
поштові операції.

Зауважимо,  що  Управління  адміністративних  послуг 
займається  здійсненням  нагляду  й  контролю  за  тим, 
як  федеральний  уряд  та  органи  державної  влади  нада-
ють  адміністративні  послуги,  а  також на  основі  отрима-
ної  інформації  змінює  та  вдосконалює методи  їх  роботи 
у сфері надання цих послуг. Хоча, як зазначають американ-
ські фахівці, найбільш важливою функцією цього управ-
ління  є  загальне  керування  всіма  аспектами  програми, 
що  передбачена  Законом  США  «Про  свободу  інформа-
ції»  (FOIA). Також необхідно  зауважити, що Управління 
адміністративних послуг надає широкий спектр публічно-
сервісних послуг  із метою підтримки програм Міністер-
ства  праці  США.  Управління  адміністративних  послуг 
забезпечує загальну політику департаменту з управління 
простором, управління нерухомістю, управління енергос-
поживанням  і  сталим  розвитком,  управління  особистою 
власністю, управління поштою тощо.

Окрім  того,  зазначений орган державної  влади США 
забезпечує  пряму  підтримку  клієнтів  для  програм  DOL 
та  співробітників,  розташованих  у  національному  офісі, 
зокрема: здійснює експлуатацію єдиного офісу обслугову-
вання клієнтів для обробки різноманітних адміністратив-
них вимог до клієнтів у будівлі Френсіс Перкінс  (ФПБ); 
здійснює розпорядження майном для офісів DOL в області 
Національного офісу; надає послуги з планування, управ-
ління  й  матеріально-технічного  забезпечення  конферен-
цій  і нарад для Національного управління департаменту, 
а  також усіх програм та  заходів департаменту. Директор 
Управління  адміністративних  послуг  контролює  розро-
блення політики, а також управляє та здійснює програми 
в  межах  виконання  публічно-сервісної  діяльності.  Крім 
того,  директор  виконує  функції  керівника Департаменту 
нерухомості  та  є  заступником  керівника  Департаменту 
з питань сталого розвитку.

Досліджуючи  досвід  іншої  північноамериканської 
держави,  а  саме Канади,  зазначимо, що  в  ній  із  1995  р. 
на  всіх  адміністративних  рівнях  було  розпочато  рефор-
мування способів надання урядових послуг [4; 5, с. 388]. 
Цікавим  із  погляду  аналізу  зарубіжних  систем  надання 
адміністративних послуг є канадський досвід зі створення 
«інтегрованих  офісів»,  тобто  єдиних  офісів,  у  яких  гро-
мадяни можуть отримати широке коло публічних послуг 
(аналоги  українських  центрів  надання  адміністративних 
послуг). Це місце, де надають послуги всіх  трьох рівнів 
влади, тобто міста (наприклад, Оттави), провінції (напри-

клад,  Онтаріо),  федерації  (Канади).  Створення  таких 
офісів  у  Канаді  починали  у  форматі  «пілотних  проек-
тів»,  проте  населення  країни  вважає  цей  проект  досить 
успішним. Перелік послуг, що надаються в інтегрованому 
офісі, формували за результатами домовленості між зазна-
ченими  вище  трьома юрисдикціями. Організація  роботи 
інтегрованого  офісу  побудована  так:  працівники  різних 
рівнів влади мають окремі робочі місця (сектори) в його 
приміщенні, а також відокремлене керівництво. Фактично 
в  цьому  офісі  є  три  керівники  (менеджери).  Решта  еле-
ментів інтегрованого офісу є типовими для сучасних роз-
винених  країн:  рецепція,  електронна  система  керування 
чергою, зона очікування, місця обслуговування. У Канаді 
великі  міста  не  обмежуються  одним  офісом  із  надання 
послуг [4; 5, с. 388]. Крім цього, у Канаді на рівні провін-
ції функціонує так званий Сервіс Онтаріо, який є підроз-
ділом Міністерства публічних послуг Онтаріо. Він надає 
послуги, за які відповідає влада провінції. Цю організацію 
було утворено у 2000 р. та реорганізовано у 2006 р. Вона 
надає понад 80 типів послуг, виконуючи 48 мільйонів тран-
закцій на рік. Видача прав водія та реєстрація транспорту 
становлять  40% усіх  послуг.  Іншими найбільш популяр-
ними послугами є реєстрація народження, шлюбу і смерті, 
реєстрація медичних карток, реєстрація підприємницької 
діяльності та її припинення, отримання ліцензій на рибо-
ловлю й полювання, зміна адреси тощо [4; 5, с. 388].

На  окрему  увагу  в  межах  представленого  наукового 
дослідження  заслуговує  досвід  провідних  країн  Європи, 
адже  Україна  ментально  ближча  саме  до  європейських 
держав.  З-поміж  європейських  країн  насамперед  розгля-
немо  досвід  Великобританії.  У  цій  державі  значну  роль 
у  підвищенні  якості  публічних  послуг  відіграла  Грома-
дянська хартія. Варто зауважити, що Громадянська хартія 
виникла  як  особиста  ініціатива  прем’єр-міністра  Джона 
Мейджора  після  того,  як  його  було  обрано  в  партійне 
керівництво  в  1990  р,  і  була  оголошена  громадськості 
в  1991  р. Мета  хартії  полягала  в  тому, щоб  забезпечити 
«революцію  в  суспільстві».  Послуги  насамперед  мали 
розширити  можливості  людей,  які  стали  розглядатися 
державними  службовцями  як  клієнти.  Місія  зазначеної 
хартії полягала в тому, щоб роз’яснити громадськості те, 
як державні службовці та інші організації виконують дер-
жавні  послуги,  а  також  притягти  цивільних  службовців 
і постачальників громадських послуг до відповідальності 
за послуги, які вони постачають.

Хоча  Громадянська  хартія  розглядається  як  норма-
тивно-правовий  акт,  який  підняв  стандарти  державної 
служби до статусу «центральної теми 1990-х рр.», важливо 
розуміти, що  вона  також  уперше  ввела  деякі  інші  функ-
ції  у  британську  державну  адміністрацію.  Ми  можемо 
виділити  чотири  основні  політичні  програми,  пов’язані 
із цією хартією: 1) «обмеження порядку денного держав-
ної  служби»,  що  включає  в  себе  укладення  контрактів 
на  надання  послуг;  2)  «порядок  денний  держави  і  гро-
мадянина», що має  на  меті  отримати  більше  інформації, 
ефективні процедури подачі скарг і більш оперативне реа-
гування  на  потреби  клієнтів;  3)  «порядок  денний  нового 
керівництва»  з опертям на делегування відповідальності; 
4) «порядок денний зі скорочення витрат» із турботою про 
економіку. З того часу ці цілі були продовжені й розширені 
за  допомогою  низки  більш  пізніх  політичних  ініціатив, 
таких як Угода про державну службу 1998 р., розроблена 
Кабінетом Блера (спрямована на підвищення ефективності 
й  контролю  витрат  у  центральному  уряді),  бізнес-план, 
представлений коаліційним урядом у 2010 р. (у якому були 
заплановані  цільові  показники  та  більш  ефективне  вико-
ристання  ресурсів  в  Уайтхоллі),  плани  єдиного  департа-
менту, встановлені консервативним урядом у 2015 р. (спря-
мовані на координацію діяльності департаментів,  зв’язок 
їх із загальним оглядом витрат уряду та поліпшення конт-
ролю над витратами й результатами).
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Відповідно до Громадянської хартії урядом було визна-
чено,  що  підвищувати  якість  послуг  необхідно  шляхом 
встановлення  стандартів  роботи  публічних  служб  щодо 
надання послуг. Із часу запровадження в дію цієї хартії не 
втратили своєї актуальності шість її ключових принципів, 
які стосуються таких питань: 1) стандартів (необхідності 
їх встановлення, оприлюднення й дотримання); 2) інфор-
мації та відкритості; 3) консультування; 4) поваги та готов-
ності  допомогти;  5)  виправлення  стану  справ  (уважного 
ставлення  до  скарг  і,  за  можливості,  урахування  поба-
жань  скаржників);  6)  ефективного  використання  коштів 
[6,  с.  19]. На основі Громадянської хартії було прийнято 
десятки  національних  (загальнодержавних)  і  більше  ста 
тисяч  місцевих  хартій.  Тобто  окремі  органи  затверджу-
вали  власні  хартії,  де  визначали  стандарти  послуг,  які 
ними надаються, та цілі, яких вони прагнуть досягти.

Реалізація Громадянської хартії передбачала постійне 
оновлення  та  підвищення  стандартів  публічних  послуг. 
Наприклад,  з  1  квітня  1997  р.  було  впроваджено  такі 
шість  стандартів  роботи  для  центрального  уряду:  1) 
відповідати на листи швидко та зрозуміло; кожен орган 
повинен  сам  встановити  стандарти  щодо  відповіді  на 
листи  та  оприлюднити  цю  інформацію;  2)  прийняти 
особу протягом 10 хвилин для будь-якої зустрічі в будь-
якому офісі уряду; 3) надавати чітку відповідь про свої 
послуги  та  щонайменше  один  номер  для  телефонних 
запитів або зв’язати особу з тим, хто може їй допомогти; 
4) регулярно консультувати своїх клієнтів щодо послуг; 
5) мати щонайменше одну процедуру опрацювання скарг 
щодо послуг і надсилати особі за її вимогою інформацію 
про таку процедуру; 6) робити все можливе, щоб послуги 
були  доступні  кожному,  у  тому  числі  людям  з  особли-
вими потребами [6, с. 19–20].

Узагальнюючи все наведене, варто зазначити, що клю-
чове  призначення  Громадянської  хартії  полягає  в  тому, 
щоб полегшити життя громадян, зробити його кращим, а 
отже,  більш  значимим.  Громадянська  хартія  переосмис-
лює особу громадянина з точки зору його здатності воло-
діти та реалізовувати свої права.

Також  дієвим  методом  підвищення  ефективності 
публічного  адміністрування  у  Великій  Британії  є  Біла 
книга «Модернізація уряду», яка є довгостроковою про-
грамою реформування системи державного управління, 
що  здійснюється  за  такими  п’ятьма  пріоритетними 
напрямами:

1)  дотримання комплексного підходу до розроблення 
державної політики з орієнтацією на загальнонаціональні 
інтереси  та  стратегічні  цілі  (а  не  лише  на  кон’юнктурні 
чинники);

2)  підвищення  цілеспрямованості  й  відповідальності 
за надання та розподіл адміністративно-державних послуг 
на основі ретельного й повного обліку інтересів і запитів 
різних соціальних груп населення (а не тільки пріоритет-
ного  задоволення  інтересів  окремих  адміністративних 
структур);  використання  сучасних  технологій;  упрова-
дження нових публічних послуг  із метою стимулювання 
розвитку малого бізнесу;

3)  підвищення якості публічних послуг, зокрема, шля-
хом  розроблення  програми  звітів  міністерств  і  відомств 
із  цього питання, функціонування  інформаційної мережі 
для моніторингу дотримання якості послуг та обміну кра-
щим досвідом, застосування в роботі державних установ 
різних моделей підвищення якості публічного адміністру-
вання  (наприклад,  загальнонаціональної  премії  «Знак 
Хартії», інвестицій в удосконалення управління персона-
лом тощо);

4)  використання  новітніх  інформаційних  технологій 
для більш якісного й повного задоволення адміністратив-
них потреб громадян та надання послуг державними орга-
нами з використанням електронних мереж;

5)  модернізації  державної  служби  шляхом  удоско-
налення  системи  стимулювання  персоналу,  покращення 
моніторингу їхньої діяльності, оцінки показників її кінце-
вих результатів тощо [1, с. 186–187].

Висновки. Таким чином, у розглянутих країнах скла-
лася  досить  розвинена  та  якісна  система  здійснення 
публічно-сервісної  діяльності  різних  органів  державної 
влади. А  тому найбільш доцільним для України  є  запро-
вадження певного позитивного досвіду. Насамперед необ-
хідно  посилити  нагляд  і  контроль  за  публічними  адмі-
ністраціями,  зокрема,  щодо  якості  здійснення  ними 
публічно-сервісної  діяльності.  Цього,  на  нашу  думку, 
можна досягти, по-перше, за допомогою створення окре-
мого  структурного  підрозділу,  до  повноважень  якого 
входитиме  здійснення нагляду й  контролю в цій  сфері,  а 
також розроблення відповідних пропозицій і рекомендацій 
стосовно  вдосконалення  публічно-сервісної  діяльності; 
по-друге,  шляхом  перегляду  порядку  та  змісту  громад-
ського  контролю  в  окресленій  сфері.  Також  необхідним 
є створення загальнодержавної єдиної інформаційної бази.
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Стаття присвячена аналізу Концепції адміністративної реформи України, проектів Адміністративно-процедурних кодексів України та 
проекту Закону України про «Адміністративну процедуру», поданих на розгляд Верховної Ради України. Зроблено висновок, що в про-
аналізованих проектах нехтується головне призначення державних органів та їх представників, яке полягає у створенні належних орга-
нізаційних умов для реалізації конституційних гарантій. Дослідженням доведено, що призначенням адміністративного права є потрійне 
завдання: здійснення організаційних заходів щодо створення гідних умов життя людини; захист громадянина в його правах від дій орга-
нів публічної адміністрації (їх представників); унормування діяльності публічної адміністрації (їх представників) таким чином, щоб вона 
могла ефективно виконувати свої завдання та функції. Жодний з цих напрямів не може бути реалізований належним чином, якщо не 
існуватиме жорсткий порядок процедур, що зумовлюють межі правотворчості, порядок розробки, погодження з заінтересованими осо-
бами проектів підзаконних актів, а також чітка деталізація правил поведінки представників державних інституцій, і відповідно, – наявності 
дієвого контролю за виконанням їх функціональних обов’язків. 

Федеральний Закон США «Про адміністративну процедуру» 1946 року охарактеризовано як єдиний уніфікуючий правовий акт, 
обов’язковий для виконання всіма органами державної (муніципальної) влади, який деталізує їх правовий статус та встановлює одна-
ковий порядок (правила) їх адміністративної практики. Кожна процедура передбачає універсальний алгоритм відповідних правил і 
обов’язків як для посадових осіб будь-якого агентства, так і для будь-яких фізичних та юридичних осіб. Головним завданням Федераль-
ного Закону США «Про адміністративну процедуру» є надання громадськості (заінтересованим особам) реальної можливості брати 
участь у прийнятті прозорих і ясних процедурних правил державного регулювання аспектів суспільного буття; відкрите (публічне) слу-
хання є невіддільним демократичним складником закону; обґрунтованість адміністративних рішень – є базисним принципом адміністра-
тивного права США.

Ключові слова: адміністративна процедура, обов’язок, відповідальність, публічна адміністрація, нормотворчість.

The article is devoted to the analysis of the Concept of Administrative Reform of Ukraine, the drafts of Administrative Procedural Codes of 
Ukraine and the draft Law of Ukraine on the “Administrative Procedure”, submitted to the Verkhovna Rada of Ukraine. It is concluded that the 
analyzed projects neglect the main purpose of state bodies and their representatives, which is to ensure the proper organizational conditions for 
the implementation of constitutional guarantees. The research has proved that the purpose of administrative law is a threefold task: implementation 
of organizational measures to create decent living conditions; protection of the citizen in his rights from the actions of public administration bodies 
(their representatives); standardizing the activities of the public administration (their representatives) so that it can perform its tasks and functions 
effectively. None of these areas can be properly implemented unless there is a rigid procedure for procedures that determine the boundaries of 
lawmaking, the procedure for drafting, approval of by-laws draft stakeholders, as well as a clear detail of the rules of conduct of representatives 
of public institutions, and, accordingly, control over the fulfillment of their functional responsibilities.

The United States Federal Administrative Procedure Act of 1946 can be characterized as a single unifying legal act, binding on all state 
(municipal) authorities, which details their legal status and establishes the same procedure (rules) for their administrative practices. Each 
procedure provides a universal algorithm of the relevant rules and responsibilities for officials of any agency, as well as for all individuals and 
legal entities.

The main task of the US Federal Law on Administrative Procedure is to provide the public (interested persons) with a real opportunity to 
participate in the adoption of transparent and clear procedural rules for state regulation of aspects of public life; open (public) hearing is an integral 
democratic component of the law; validity of administrative decisions is a basic principle of US administrative law.

Key words: administrative procedure, duty, responsibility, public administration, rulemaking

Постановка проблеми. Станом на 25 січня 2020 року 
в Україні функціонують: 15 міністерств, яким підпорядко-
вано 36 органів; 23 служби; 13 агентств; 4 інспекції; 7 цен-
тральних органів виконавчої влади (далі – ЦОВВ) зі спеці-
альним статусом; 4 колегіальних органи; 7 інших ЦОВВ; 
27 місцевих органів влади, а всього 136 державних інсти-
туцій  [1]. Аналіз свідчить, що з часу прийняття Консти-
туції України [2] в Україні відсутній закон, який би регу-
лював  єдиний порядок  виконання функцій  та  обов’язків 
численних  державних  інституцій  (їх  представників), 
сприяв скороченню чисельності та розмаїття нормативно-
правового регулювання їх діяльності, координації завдань 
та уніфікації їх адміністративної практики.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Досліджен-
ням питань, що пов’язані  з  адміністративними процеду-
рами, під різним кутом зору займались такі вчені-адміні-
стративісти, як В.Б. Авер’янов, Р.С. Алімов, Н.В. Галіцина, 
Н.Л. Губерська, Т.О. Гуржій, С.М. Гусаров, В.К. Колпаков, 
О.В. Кузьменко, О.С. Лагода, О.І. Миколенко, С.С. Овча-
рук, В.П. Тимощук, Д.В. Сущенко, О.Г. Юшкевич. Проте, 
незважаючи на наявність у юридичній літературі числен-

них наукових досліджень з питань визначення змісту і сут-
ності  правової  категорії  «адміністративна  процедура», 
єдиного  розуміння  щодо  визначення  цього  поняття  не 
сформовано, що зумовлює необхідність подальших науко-
вих досліджень.

Постановка завдання. Метою статті є аналіз Концепції 
адміністративної реформи в Україні, проектів Адміністра-
тивно-процедурних  кодексів  України  та  проекту  Закону 
України про «Адміністративну процедуру», поданих на роз-
гляд Верховної Ради України, а також аналіз Федерального 
Закону  США  «Про  адміністративну  процедуру»  1946  р. 
з метою вироблення власного бачення процедур регламен-
тації діяльності представників державних інституцій.

Виклад основного матеріалу.  Звернемось до аналізу 
шляхів розробки вітчизняного закону про адміністративну 
процедуру.  Першою  спробою  започаткувати  розробку 
і прийняття відповідного акту був Указ Президента Укра-
їни «Про заходи щодо впровадження Концепції адміністра-
тивної реформи в Україні» [3], яким з метою забезпечення 
реформування системи державного управління в Україні, 
створення  умов  для  побудови  демократичної,  соціальної 
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та  правової  держави  було  передбачено  створення  нової 
правової бази, зокрема, розробку  і прийняття адміністра-
тивно-процедурного  (процедурального)  кодексу.  Поряд 
з цим Концепцією було акцентовано увагу, що треба зако-
нодавчо унормувати порядок надання органами виконавчої 
влади (надалі – ОВВ) державних (управлінських) послуг. 
Відповідні питання мають знайти своє закріплення у спе-
ціальному кодифікованому Законі України «Про управлін-
ські  послуги  громадянам»,  в  якому  потрібно  визначити 
повноваження ОВВ та органів місцевого самоврядування 
щодо  надання  управлінських  послуг  громадянам  у  сфері 
публічної влади, обов’язки посадових осіб щодо етичного 
і професійного спілкування із громадянами.

Зауважимо,  що  первісно  пропозицію  «управлін-
ських  послуг»  (державних  послуг)  законодавчо  було 
впроваджено  шляхом  прийняття  в  1994  році  Закону 
України  «Про  оподаткування  прибутку  підприємств» 
(ст. 7, п. 7.11.13) [4], яким було встановлено, що «Під тер-
міном «державні  послуги»  слід  розуміти будь-які  платні 
послуги,  обов’язковість  отримання  яких  встановлюється 
законодавством та які надаються фізичним чи юридичним 
особам  органами  виконавчої  влади,  органами  місцевого 
самоврядування  та  створеними ними установами  і  орга-
нізаціями, що  утримуються  за  рахунок  коштів  відповід-
них бюджетів».  З  часу прийняття цього  закону почалася 
стрімка комерціалізація діяльності зазначених органів. 

Законодавча  ініціатива  знайшла  підтримку  у  науко-
вих колах стосовно того, що зміна механізму реалізації 
виконавчої влади може бути  здійснена шляхом надання 
населенню (фізичним і юридичним особам) багатоманіт-
них управлінських послуг [5, с. 92–93]. Незважаючи на 
те, що  головною метою та обов’язком державних орга-
нів  (їх представників)  є  створення організаційних умов 
для забезпечення гідних умов життя людини та захисту 
її  прав  і  законних  інтересів,  а  відповідно  до  вимог 
ст.  67 Конституції України  громадяни  за  рахунок  спла-
чуваних податків і зборів утримують представників дер-
жави,  законодавець  в  2012 році прийняв Закон України 
«Про адміністративні послуги» [6].

Повернемось  до  аналізу  деяких  аспектів  Концепції 
адміністративної  реформи.  Нею  також  було  запропоно-
вано  комплекс  заходів  реформування  ЦОВВ,  спрямова-
ний на уточнення та зміну їх функцій, перегляд їх статусу 
і на цій основі, тобто оптимізацію кількісного складу цих 
органів. Заключними положеннями у напряму законодав-
чого та підзаконного нормативно-правового забезпечення 
адміністративної  реформи  передбачено  удосконалення 
законодавства,  що  регулює  завдання,  функції,  організа-
цію, діяльність ОВВ на різних рівнях та у різних сферах 
і галузях державного управління.

Відносно правового статусу, аналіз Концепції дає під-
стави  виділити  низку  негативних  аспектів.  По-перше, 
згідно  з  термінологічним  словником  (розділ VII)  в  Кон-
цепції під терміном «повноваження» запропоновано розу-
міти  «закріплені  за  органом  виконавчої  влади  права 
і обов’язки (в тому числі обов’язки нести відповідальність 
за наслідки виконання повноважень – так звані «юрисдик-
ційні» обов’язки). Для визначення певного обсягу повно-
важень, закріпленого за кожним ОВВ відповідно до покла-
дених на нього завдань і функцій, застосовується поняття 
«компетенція».  По-друге,  змістом  концептуальних  засад 
реформування державних органів визначено переорієнту-
вання діяльності цих органів з суто адміністративно-роз-
порядчих функцій  на  надання  державних  управлінських 
послуг громадянам та юридичним особам. Зазначене сут-
тєвим чином суперечить приписам ст. 3 Конституції Укра-
їни, яка наголошує саме на виконанні обов’язків. 

Аналіз тлумачних та етимологічних словників дає під-
стави зробити висновок про те, що відсутні жодні підстави 
для  ототожнення  поняття  «повноваження»  як  «права, 
наданого кому-небудь для здійснення чогось» з поняттям 

«обов’язок», сутність якого полягає в його конкретизації 
відповідно до закріплених функцій. Нехтування зумовле-
них правничих понять суттєвим чином суперечить прин-
ципам правової держави  і верховенства права, деформує 
усталені лінгвістичні вимоги української мови, що нега-
тивно відображається на правозастосуванні в процесі реа-
лізації законодавчих актів.

Точність мови закону, зазначає Н.В. Артикуца, учений-
юрлінгвіст, є найважливішою передумовою однозначного 
розуміння,  тлумачення  і  виконання  правових  приписів. 
Законопроект  повинен  передавати  думку,  ідею  законо-
давця  максимально  точно,  не  допускати  двозначності 
і довільного тлумачення. Точність та однозначність право-
вих норм – це важливі складники змісту ясності, доступ-
ності і зрозумілості законодавчого акта [7, с. 118–119].

Вищенаведене  свідчить,  що  під  правовим  статусом 
суб’єктів  державного  управління  слід  розуміти  правову 
регламентацію  їх функцій, обов’язків  і  відповідальності. 
Ігнорування таких правових інститутів, як обов’язки і від-
повідальність,  унеможливлює  реалізацію  функцій  пред-
ставниками держави.

Звернемось  далі  до  історії  законотворення.  Кабінет 
Міністрів  України  як  суб’єкт  права  законодавчої  ініціа-
тиви неодноразово надавав на розгляд до Верховної Ради 
України проекти «Адміністративно-процедурного кодексу 
України»:  29  грудня  2001  року;  29  квітня  2004  року; 
18 липня 2008 року; 3 грудня 2012 року. Всі вони були від-
кликані. 

28 грудня 2018 року на розгляд Верховної Ради Укра-
їни надано проект закону про адміністративну процедуру 
(проект  відкликано  29  серпня  2019  року)  [8].  У  висно-
вку  Головного  науково-експертного  управління  Верхо-
вної Ради України на цей проект акцентується увага, що 
він фактично дублює зміст та структуру вищезазначених 
законопроектів.  Аналіз  законопроектів  свідчить,  що  всі 
вони  ґрунтуються  на  доктрині  «публічно-сервісного» 
права, тоді як призначенням  і  змістом діяльності адміні-
стративних органів та їх представників є створення у від-
повідності із приписами ст. 3 Конституції України належ-
них організаційних умов для реалізації прав та законних 
інтересів фізичних та юридичних осіб. 

Відзначається,  що  у  своїх  висновках  на  аналогічні 
законопроекти Головне управління неодноразово звертало 
увагу на  те, що  запропоновані у проекті правила проце-
дури  є  надзвичайно  подібними  до  правил  судочинства, 
зокрема,  положення  про  докази,  заперечення,  слухання, 
клопотання,  відвід  посадової  або  службової  особи,  про-
ведення огляду місця  та  речей,  допиту  спеціалістів,  екс-
пертів та свідків тощо. 

Варто звернути увагу на той факт, що проекти «Адміні-
стративно-процедурного кодексу України» щодо «правил 
судочинства» не враховують приписів ст. 124 Конституції 
України,  якою  однозначно  встановлено:  «Делегування 
функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими 
органами  чи  посадовими  особами  не  допускаються». 
Тобто, як  відзначається  у  висновку,  адміністративний 
орган не може бути прирівняний за своїм процесуальним 
статусом до судових органів.

Зі змісту ст. ст. 1, 3, 5, 6, 8, 124, 127 Конституції Укра-
їни вбачається, що діяльність адміністративних органів (їх 
представників) ґрунтується саме на нормах матеріального 
права,  що  й  визначає  сутність  правил  (процедур)  вико-
нання  ними  своїх  конституційних  (службових)  функцій 
та обов’язків в  інтересах людини та суспільства. Акцен-
тується  увага  на  тому, що  «встановлення  адміністратив-
ного збору порушує конституційні приписи ст. 3 Консти-
туції України, згідно з якою головним обов’язком держави 
є  утвердження  і  забезпечення  прав  і  свобод  людини 
і громадянина, які разом з їх гарантіями визначають зміст 
і  спрямованість  діяльності  держави.  Там же  у  висновку 
відзначається:  «Абсолютно  неприйнятною  є  ситуація, 
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коли громадянину чи юридичній особі, крім сплати подат-
ків, необхідно також вносити плату  за виконання управ-
лінськими органами будь-яких покладених на них законом 
обов’язків, причому  здійснити це до вирішення питання 
по суті». 

Як ми вбачаємо, фактично зміст і сутність усіх вище-
зазначених  проектів  зведено  до  поняття  «формування 
та реалізації державної політики» шляхом надання плат-
них «адміністративних послуг». 

У висновку також звертається увага на те, що передба-
чені  проектом  процесуальні  повноваження  адміністратив-
них органів не сприяють укріпленню правового становища 
громадянина чи юридичної особи, не гарантують безсторон-
нього вивчення питання, не ставлять на перше місце людину 
і  право,  а  лише  підсилюють  панівне  становище  адміні-
стративного  органу  у  відповідних  правовідносинах,  особ-
ливо юридичну  «підготовленість»  адміністративних  актів, 
оскаржувати які в судових  інстанціях громадянам та юри-
дичним особам стане набагато складніше як з юридичної, 
так і з організаційної точок зору. Як зазначає Головне управ-
ління, з огляду на численні висловлені раніше зауваження 
відносно  аналогічних  законопроектів,  є  підстава  зробити 
висновок, що поданий проект не може бути підтриманий.

Зауважимо, що суб’єктом права законодавчої ініціативи 
в  усіх  вищезазначених  випадках  були  представники Кабі-
нету Міністрів України, які отримали висновки Головного 
науково-експертного  управління  Верховної  Ради  України 
відносно недоречності трансформації суто «управлінського 
права» в «публічно-сервісне» право. До речі, дефініція тер-
міну «сервіс» відповідно до великого тлумачного словника 
української  мови  означає  ніщо  інше,  як:  «обслуговування 
населення, забезпечення його побутових потреб; сукупність 
організацій,  обов’язком  яких  є  обслуговування  побутових 
потреб  населення  і  створення  різноманітних  вигод  для 
нього; сервісний –  стосовно до сервісу, побутового обслу-
говування  тощо»  [9, с.  1308].  Як  ми  вбачаємо,  всупереч 
принципам правої держави і верховенства права, нехтується 
головне  призначення  (мета,  завдання)  державних  органів 
та їх представників, яке полягає у створенні належних орга-
нізаційних умов для реалізації конституційних гарантій.

В  адміністративно-правовій  науці  сьогодні  домінує 
точка зору, що в «західних демократіях розвиток законо-
давства про адміністративну процедуру призвів до такого 
становища, коли загалом адміністративне право в цих кра-
їнах регулює здебільшого діяльність публічної адміністра-
ції [10, с. 195]. 

Ми  підтримуємо  точку  зору  С. Головатого,  член-
кореспондента  Академії  правничих  наук  України,  який 
критично  констатує,  що:  «при  оцінюванні  вітчизняного 
стану дослідження проблеми верховенства права катего-
рично  стверджується  про  невиправданість  «запозичення 
досвіду зарубіжних країн, які мають більш високий рівень 
забезпечення  прав,  свобод  і  гарантій  людини»,  та  про 
неприйнятність «спроб пристосування глобальних науко-
вих  категорій,  зокрема  «верховенство  права»,  до  потреб 
поточних політичних процесів»; «особливо сумно визна-
вати,  що  істотний  опір  просуванню  поняття  «верховен-
ство  права» – у  розумінні  європейських  стандартів –  на 
авангардні  позиції  сучасного  правничого життя  в  нашій 
країні  ще  й  досі  чиниться  (як  не  парадоксально)  саме 
в академічному середовищі [11, с. 210, 206].

З огляду на вищевикладене вартою уваги є точка зору 
відомого компаративіста, французького вченого Р. Давида, 
який  свого  часу  відзначав, що порівняльне право  дозво-
ляє юристам різних країн поліпшувати своє національне 
право.  Вивчення  національного  права  з  використанням 
методів  порівняльного  права  надає  можливість  виявити 
недоліки  національного  права  й  сформувати  пропозиції 
по вдосконаленню національного права [12, с. 15]. 

На  наш  погляд,  як  приклад  для  вивчення  та  запози-
чення у вітчизняне законодавство є досвід США. Перш за 
все зупинимось на характеристиці Конституції США. 

Цю найстарішу з  існуючих нині у світі конституцій 
недарма називають юридичною Біблією. Цей документ 
втілив  у  собі  такі  нетлінні  політико-правові  ідеї,  які 
і  через  200 років  не  втратили  своєї  суспільної  значи-
мості  й  демократичності,  хоча  за  весь  цей  час  у  нього 
було внесено лише 26 виправлень, причому перші десять 
(Білль про права) були ратифіковані одночасно із самою 
Конституцією.  Аналіз  Конституції  США  свідчить,  що 
вона  суттєво  відрізняється  від  основних  законів  бага-
тьох інших держав своєю лаконічністю і практичністю, 
містить  порівняно  мало  декларативних  положень,  що 
мають  чисто  ідеологічне  значення.  Вона  побудована 
насамперед як юридичний документ, що визначає орга-
нізацію  федеральної  влади,  який  передбачає  судовий 
механізм  захисту  основних  прав  і  свобод  американців 
від зазіхань із боку урядових органів усіх рівнів: феде-
рації і штатів [13, с. 10]. 

Г.І. Нікеров  зазначає,  що  у  США  надають  великого 
значення  встановленим  законом  процедурам,  вважають 
їх  найважливішою  стороною  системи  панування  права: 
«Історія  свободи, –  проголосив  в 1943 році  член Верхо-
вного суду США Ф. Франфуртер у виступі в справі Mcnabb 
v. Unіted States, – багато в чому була історією дотримання 
процедурних  гарантій»  [14,  с.  99].  Безпосередньо  така 
повага ґрунтується на поправках до федеральної Консти-
туції США: «Жодна особа не повинна втрачати життя, сво-
боду або власність без належної правової процедури» (V); 
«Жоден штат  не  може  позбавити  будь-яку  особу  життя, 
свободи  або  власності  без  належної  правової  процедури 
або відмовити будь-якій особі в межах своєї юрисдикції 
в рівному захисті законів (XІV) [15, с. 35–62].

У. Бернам,  американський  правознавець,  відзначає, 
що «предметом адміністративного права США є вивчення 
норм  права,  що  регулюють  діяльність  агентств  (адміні-
стративних  відомств)  і  їх  службовців. Це  і  установлення 
належного порядку запровадження адміністративних пра-
вил,  і  вирішення  спорів,  правові питання, що виникають 
у  результаті  менш  формальної  діяльності  відомств,  про-
блем невідповідної поведінки службовців агенцій, а також 
засоби  судового  захисту, що доступні  в  кожній  з перера-
хованих областей. Поштовхом до прийняття Федерального 
Закону США «Про адміністративну процедуру», зазначає 
науковець,  по-перше  була  реалізація  програми  реформ 
«Новий  курс»  32-го  Президента  США  Ф.Д. Рузвельта 
та  висновки критичної  доповіді  (President’s Comission on 
Administrative Management.  Report with Special Studies 
1937 Aman&Mayton. Op.  cit.  p.  3), що була  оприлюднена 
в  1937 році.  У  доповіді  відзначався  факт  необмеженого 
розростання федеральних адміністративних відомств, що 
стосувалося їх розмірів, кількості та різноманітності прак-
тики; «вони стали безголовою четвертою гілкою державної 
влади,  випадковим  набором  безвідповідальних  агентств 
і некоординованих повноважень» [16, с. 339, 341]. 

Л. Браунлоу, член Комітету президента по адміністра-
тивних  питаннях  управління,  у  доповіді  звернув  увагу 
на  те,  що  «в  умовах  демократії  адміністративне  управ-
ління має справу з посадовою особою і його обов’язками, 
з управлінською допомогою й допомогою під час добору 
персоналу, з організацією, з персоналом, а також з фінан-
совою системою, тому що все це – необхідні засоби, що 
дозволяють  виконати  волю  народу  в  демократичному 
уряді» [17, с. 118–125].

11 червня 1946 року, майже після 10 років опрацьову-
вання проекту, “Administrative Procedure Act”  (далі – APA) 
нарешті було прийнято [18]. Закон загалом можна охаракте-
ризувати як єдиний уніфікуючий правовий акт, обов’язковий 
для  виконання  всіма  органами  державної  (муніципальної) 
влади, який деталізує їх правовий статус та однаковий поря-
док (правила) їх адміністративної практики. 

APA  містить всього  12 статей  на  9 сторінках.  Закон 
включений до п’ятого розділу Зводу законів США (титул 
V, глава V). Зауважимо, що в тому ж році було прийнято 
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Федеральний  закон  про  претензії  із  заподіяння  шкоди 
(Federal Tort Claіms Act),  який деталізує питання майно-
вої відповідальності федеральної скарбниці за шкоду, що 
заподіяна неправомірними діями державних службовців; 
можливість  пред’явлення  регресного  позову  дисциплі-
нує службовця, примушує його до належного виконання 
обов’язків [19, с. 365–366]. 

Аналіз  положень APA свідчить, що  кожна процедура 
передбачає  універсальний  алгоритм  відповідних  правил 
і  обов’язків  як для посадових осіб  будь-якого  агентства, 
так і для будь-яких фізичних та юридичних осіб. 

Надзвичайно  важливими  є  питання  «нормотвор-
чості», які встановлені § 553 APA і передбачають участь 
суспільства  (конкретних  осіб)  у  нормотворчій  діяль-
ності. По-перше,  загальне  повідомлення  про  запропоно-
вані  проекти  нормативних  актів  повинно  публікуватися 
у  Федеральному  реєстрі,  за  винятком  актів,  які  адресо-
вані  конкретним  особам  і  доведені  до  їхньої  відомості 
за  допомогою  персональних  повідомлень  або  в  іншому 
порядку, установленому законом. По-друге, повідомлення 
повинно включати: інформацію про час, місце й характер 
публічних нормотворчих процедур; посилання на законо-
давчі  акти,  на  основі  яких  ухвалюється  правило;  умови 
застосування і сутність пропонованого правила або опис 
суб’єктів і питань, що підпадають під його дію. По-третє, 
після  повідомлення  агентство  повинно  дозволити  заці-
кавленим особам брати участь у нормотворчості шляхом 
надання  в  письмовій формі  інформації,  оцінок  і  обґрун-
тувань рішень або можливості усного виступу. Після роз-
гляду  відповідного  питання  адміністративне  агентство 
повинно включити в прийняті правила точно сформульо-
вану загальну заяву про їхні підстави і цілі. По-четверте, 
закон встановлює жорсткий  термін: публікація  або пові-
домлення  про  прийняті  правила, що містять матеріальні 
норми, повинні бути доведені до суспільства не більш ніж 
за  30  днів  до  набрання  ними  чинності.  По-п’яте,  кожне 
адміністративне агентство повинне надавати зацікавленій 
особі  право  на  подачу  петиції  про  прийняття,  зміну  або 
скасування правил [13, с. 278–279]. 

Як  відзначає  У.  Бернам,  правила  прийняття  підза-
конних  актів  (legislative  rules)  закріплюють  процедурні 

норми, які мають виконуватись як самим відомством, так 
і особами, яких стосуються ці норми. Надзвичайно важ-
ливим аспектом АРА є встановлення процедури «повідо-
млення і отримання коментарів» (notice and comment), яка 
полягає в тому, що агентство повинно спочатку оприлюд-
нити повідомлення про запропонований до прийняття під-
законний акт у Федеральному регістрі  (Federal Register), 
щоденному урядовому виданні, і запросити зацікавлених 
осіб направити до відомства свої коментарі із запропоно-
ваної пропозиції [16, с. 341, 342]. 

Висновки. З огляду на викладене є підстави зробити 
такі  висновки:  правила  АРА  поширюються  на  всі  дер-
жавні інституції, кожна процедура передбачає універсаль-
ний  алгоритм  відповідних  правил  і  обов’язків  для  будь-
якого  агентства,  фізичних  та юридичних  осіб;  головним 
завданням АРА є надання громадськості (заінтересованим 
особам)  реальної  можливості  брати  участь  у  прийнятті 
прозорих  і  ясних  процедурних правил  державного  регу-
лювання аспектів  суспільного буття;  відкрите  (публічне) 
слухання  є  невіддільним  демократичним  складником 
закону; обґрунтованість адміністративних рішень є базис-
ним принципом адміністративного права США. 

Дослідженням  доведено,  що  призначенням  адміністра-
тивного права є потрійне завдання: а)  здійснення організа-
ційних заходів щодо створення гідних умов життя людини; 
б) захист громадянина в його правах від дій органів публіч-
ної адміністрації (їх службовців); в) унормування діяльності 
публічної  адміністрації  (їх  службовців)  таким  чином, щоб 
вона могла ефективно виконувати свої завдання та функції.

Жодний  з  цих  напрямів  не  може  бути  реалізований 
належним чином, якщо не існуватиме жорсткий порядок 
процедур, що зумовлюють межі правотворчості, порядок 
розробки, погодження з заінтересованими особами проек-
тів підзаконних актів тощо.

Вітчизняні  проблеми,  що  стосуються  реалізації  кон-
ституційних гарантій прав громадян, полягають у відсут-
ності: чіткої регламентації правового статусу представни-
ків держави; жорсткої процедуралізації правил поведінки 
представників  державних  інституцій  у  будь-якій  сфері 
суспільного життя  і,  відповідно,  наявності дієвого  конт-
ролю за виконанням їх функціональних обов’язків. 
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ОЦІНЮВАННЯ ЕфЕКТиВНОСТІ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ  
ЗА ДОПОМОГОЮ ГРОМАДСьКОСТІ В УКРАЇНІ

EffICIENCy EVaLuaTION Of PuBLIC adMINISTraTION  
By MEaNS Of CITIZENS IN uKraINE

Левченко Д.С.,
аспірант 

Науково-дослідного інституту публічного права

У статті проаналізовано процес оцінювання ефективності публічного адміністрування за допомогою громадськості в Україні. Визна-
чено сутність оцінювання ефективності публічного адміністрування за допомогою громадськості як комплексного, взаємопов’язаного та 
методологічно побудованого процесу визначення громадськістю стану окремих сфер публічного адміністрування, що дозволяє проана-
лізувати діяльність органів влади, визначити проблеми публічного адміністрування, динаміку та перспективи розвитку публічного адміні-
стрування з метою реального задоволення всебічних інтересів суспільства та дотримання принципів демократичної, правової держави.

Встановлено, що в Україні необхідно впроваджувати нові механізми та технології адміністрування публічних правовідносин громад-
ськістю, концептуальними основами яких має стати доступність до публічної інформації, можливість аналізу та обробки публічної інфор-
мації, налагодження правильного контакту між громадянами та владою, врахування позиції громадськості органами влади. 

Зазначено, що технічна ефективність публічного адміністрування, тобто ефективність впливу діяльності суб’єктів публічного адмі-
ністрування на стан суспільних відносин, визначається, зокрема, шляхом оцінки ефективності діяльності публічного адміністрування 
громадськістю. Оцінювання ефективності публічного адміністрування за допомогою громадськості здійснюється шляхом урахування 
певних критеріїв, які є різними для окремих сфер публічного адміністрування. Під час оцінювання ефективності публічного адміністру-
вання за допомогою громадськості необхідно аналізувати окремі сфери публічного адміністрування, а не всебічні виміри публічного 
адміністрування.

Доведено, що оцінювання ефективності публічного адміністрування за допомогою громадськості здійснюється за певною методоло-
гію, шляхом вчинення таких дій: отримання громадськістю інформації про стан публічного адміністрування; аналіз та обробка громад-
ськістю інформації про стан публічного адміністрування; на основі публічної інформації громадськість висвітлює власну позицію щодо 
сучасного стану публічного адміністрування та перспективи розвитку; влада та громадськість через різні форми діяльності взаємодіють 
щодо вирішення проблем у діяльності органів влади та підвищення ефективності публічного адміністрування.

Ключові слова: взаємодія, громадськість, ефективність, незалежність, органи влади, оцінка, принципи, прозорість, публічне адмі-
ністрування.

The article defined the process of evaluating the effectiveness of public administration through the public in Ukraine. The essence of 
evaluating the effectiveness of public administration with the help of the public is determined as a complex, interrelated and methodologically 
constructed process of determining the state of certain spheres of public administration, which allowing to defined the activity of the authorities, 
to identify problems of public administration, dynamics and prospects of development of public administration with the aim of real satisfaction of 
the comprehensive interests of society and compliance with the principles of a democratic, rule of law.

It is established that in Ukraine it is necessary to introduce new mechanisms and technologies for administering public legal relations to 
the public, the conceptual bases of which should be accessibility to public information, the ability to analyze and process public information, to 
establish correct contact between citizens and the authorities, and to take into account the position of the public by the authorities.

It is noted that the technical effectiveness of public administration, that is, the effectiveness of the activity of public administration entities 
on the state of public relations is determined, in particular, by evaluating the effectiveness of public administration activities. Evaluation of the 
effectiveness of public administration through the public is carried out by taking into account certain criteria, which are different for individual areas 
of public administration. When evaluating the effectiveness of public administration with the help of the public, it is necessary to analyze individual 
areas of public administration, rather than the comprehensive dimensions of public administration.

It is proved that the evaluation of the effectiveness of public administration through the public is carried out according to a certain methodology, 
by performing the following actions: obtaining information about the state of public administration from the public; analysis and processing by the 
public of information on the state of public administration; on the basis of public information, the public covers its own position on the current state 
of public administration and development prospects; the authorities and the public, through various forms of activity, interact to solve problems in 
the activity of the authorities and to increase the efficiency of public administration.

Key words: interaction, public, efficiency, independence, authorities, rating, principles, transparency, public administration.

Постановка проблеми. Демократизація  не  може  відбу-
тися без інституту участі, який сприяє втіленню принципу вер-
ховенства права, імплементуванню демократичних стандартів 
державності,  забезпечує  зв’язок  держави  з  громадськістю, 
публічний  діалог,  партнерські  відносини  органів  публічної 
влади та інститутів громадянського суспільства [3, с. 8].

Участь  громадськості  є  фактором  забезпечення  про-
зорості  і  відкритості  влади  та  забезпечує  такі  вимоги 
законності державно-владних рішень: адекватність, тобто 
відповідність  нормативних  правових  актів  об’єктивним 
потребам  суспільства  у  правовому  регулюванні  суспіль-
них відносин;  закріплення прав  і свобод людини та гро-
мадянина на законодавчому рівні; відповідність правових 
актів  правам  і  свободам  людини  та  громадянина;  рів-
ність громадян; верховенство права  і закону в поєднанні 
з  дотриманням  встановленого  порядку  прийняття,  зміни 
та скасування нормативних правових актів тощо [3, с. 8].

Взаємодія  з  громадськістю є  важливим функціональ-
ним складником діяльності органу виконавчої влади. Вона 

включає передусім отримання «зворотного зв’язку», від-
стеження реакції громадськості на чинну державну полі-
тику, забезпечення прозорості та відкритості у діяльності 
органу влади. Першим кроком на шляху покращення вза-
ємодії органу влади з громадськістю може стати запрова-
дження оцінки його діяльності у цьому напряму [5].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Взаємодію 
між громадськістю та публічною адміністрацією у  своїх 
працях досліджували Н. Берлач, А. Буханевич, В. Галунько, 
О.  Джафарова,  К.  Дубич,  О.  Іващенко,  Н.  Калинець, 
Л. Кисіль, О. Костюшко, С. Коханчук, В. Курило, Я. Лазур, 
М. Лошицький, О. Онуфрієнко, С. Параниця, А. Полов-
ченя, А. Приймак, Є. Соболь, С. Тимофєєв, І. Тищенкова, 
Ю.  Ткаченко,  О.  Тронько,  В.  Цимбалюк  та  інші.  Однак 
після  революційних  подій  українське  суспільство  ще 
активніше  почало  вимагати  від  держави  удосконалення 
механізму участі громадськості в публічному адміністру-
ванні,  тому  сучасні  наукові  дослідження  у  цій  площині 
є надзвичайно актуальними.
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Мета статті полягає у тому, щоб на основі положень 
чинного  національного  та  міжнародного  законодавства, 
позицій  вчених-юристів  та  аналізу  діяльності  громад-
ськості  та  практики  функціонування  суб’єктів  публічної 
адміністрації розкрити особливості оцінювання ефектив-
ності  публічного  адміністрування  за  допомогою  громад-
ськості в Україні.

Виклад основного матеріалу. Останнім часом ефек-
тивність  державного  управління  часто  розглядається 
з  позиції  двох  вимірних  складників:  технічної  ефектив-
ності  та  економічної  ефективності.  Технічна  ефектив-
ність  державного  управління  визначається  ступенем 
досягнення  поставлених  цілей  діяльності  з  урахуванням 
громадських  інтересів.  Вона  відображає  відповідність 
державного управління вимогам зовнішнього середовища 
з урахуванням впливу, який він справляє на стан суспіль-
ства,  і  пов’язана  кількісними  і  якісними  показниками, 
важливими  характеристиками  яких  є  їх  оперативність 
і  регулярність.  Економічна  ефективність  державного 
управління  визначається  як  відношення  вартості  обсягів 
наданих послуг до вартості обсягів  залучених для цього 
ресурсів. Вона  відображає  внутрішній  стан  справ  в  сис-
темі державного управління, її власну діяльність [6].

Технічна  ефективність  публічного  адміністрування, 
тобто  ефективність  впливу  діяльності  суб’єктів  публіч-
ного адміністрування на стан суспільних відносин, визна-
чається, зокрема, шляхом оцінки ефективності діяльності 
публічного адміністрування громадськістю. 

Термін  «оцінка»  має  специфічний  зміст,  а  саме  нео-
днозначність  процедури  оцінювання  людьми  результатів 
і наслідків одних і тих же дій і рішень керівника суб’єкта. 
Оцінка ефективності державного управління необхідна не 
тільки для державних органів влади, а й для суспільства, 
що  дозволяє  контролювати  якість  діяльності  державних 
інститутів. А для державних службовців – удосконалення 
управлінської діяльності [6; 7, с. 63–71]. Об’єктами оцінки 
ефективності  є  різноманітні  результати  управлінської 
діяльності:  життєві  засоби,  види  суспільних  відносин, 
процеси, конкретні акти діяльності і так далі. Вони імену-
ються  «предметними цінностями». Об’єкти  оцінюються, 
тобто  визначається  їх  суспільне  значення,  відповідно  до 
ідеалів, принципів, цілей, концепцій, норм. Ці явища нале-
жать до числа «суб’єктивних цінностей» [6; 7, с. 63–71].

Тобто  оцінка  ефективності  діяльності  поєднує  два 
складника – оцінку та ефективність. Згідно  з  тлумачним 
словником «оцінка – це дія за значенням оцінити, оціню-
вати;  вартість,  ціна  чого-небудь;  думка,  міркування  про 
якість, характер, значення і таке інше кого-, чого-небудь; 
прийняте позначення якості знань і поведінки» [1, с. 828]; 
а  ефективність  –  це  стан,  що  приводить  до  потрібних 
результатів, наслідків, дає найбільший ефект [2, с. 492].

Оцінка  результативності  публічного  адміністрування 
є  досить  важким  завданням  через  складність  вимірю-
вання  насамперед  результатів  діяльності,  які,  мають 
місце на державному рівні, на рівні діяльності окремого 
органу публічного адміністрування та як результат вико-
нання  своїх  обов’язків  окремими  державними  службов-
цями. Адже ці результати мають як безпосередню форму 
(надання адміністративних послуг), так і опосередковану 
(прийняття закону по сприянню інвестиційній привабли-
вості). Опосередкована форма передбачає створення від-
повідних умов для протікання процесів у державі, але ціл-
ком можливо, що ці умови не дадуть бажаного результату 
через  їх несистемність. З  іншого боку, конкретні резуль-
тати не завжди можна виміряти однозначними [4, с. 47].

Найбільш  відомим  інтегральним  показником,  що 
характеризує  ефективність  діяльності  органів  публічної 
влади,  є  показник CRICS  (Governance Research  Indicator 
Country  Snapshot),  розроблений  Світовим  банком.  Інте-
гральний  показник  відображає  погляди  представників 
державних  та  приватних  секторів,  неурядових  організа-

цій та громадян на шість складових індикаторів «гарного 
управління»:  1)  «Голос  народу»  та  підзвітність  влади: 
оцінює  можливість  участі  громадян  в  управлінні  спра-
вами  держави,  а  також  їх  здатність  впливати  на  владу, 
спостерігати за нею та оцінювати результати її діяльності, 
зокрема, через вільні вибори, незалежність ЗМІ, свободу 
слова, свободу об’єднань громадян, вільну пресу; 2) полі-
тична стабільність  і відсутність насильства – передбачає 
оцінку  ймовірності  дестабілізації  ситуації  і  повалення 
уряду  неконституційними  методами  чи  з  застосуванням 
насильства, в тому числі тероризму; 3) ефективність дер-
жавного управління – дозволяє оцінити якість послуг, що 
надаються  за  рахунок  бюджетних  коштів,  якість  та  ком-
петенцію бюрократії, рівень  її незалежності від політич-
ного тиску, якість розробки та реалізації політики уряду, 
відданість уряду заявленій політиці; 4) якість державного 
регулювання – оцінює  здатність уряду розробляти  і реа-
лізувати  раціональну  політику  і  правові  акти,  що  забез-
печують  розвиток  приватного  сектора;  5)  верховенство 
права – оцінює рівень довіри  громадян до встановлених 
законодавчих норм країни та їх упевненість у дотриманні 
цих  норм. Включає  показники, що  відображають  дотри-
мання договірних зобов’язань, ефективність роботи судів, 
органів  правопорядку,  а  також  ймовірність  здійснення 
злочинів і насильства; 6) контроль над корупцією – відо-
бражає  рівень  сприйняття  корупції  в  суспільстві,  де  під 
корупцією  розуміється  використання  владних  повнова-
жень в особистих цілях [8, с. 117].

Складником  усієї  оцінки  діяльності  органів  влади 
є  оцінка  ефективності  публічного  адміністрування через 
громадськість, тобто тут варто враховувати взаємозв’язок 
публічної влади та громадськості.

Так, спільними зусиллями представників українського 
громадянського суспільства та Уряду,  за підтримки Про-
грами  розвитку  ООН  було  розроблено  та  апробовану 
пілотну  методологію  оцінки  результативності  взаємодії 
органу  виконавчої  влади  із  громадськістю.  Методологія 
оцінки ґрунтується на розумінні того, що взаємодія з гро-
мадськістю  відбувається  на  чотирьох  рівнях  та  передба-
чає: інформування, консультації, діалог та партнерство [5].

У  Методології  оцінки  діяльності  органів  виконавчої 
влади за напрямом «взаємодія з громадськістю» вказано, 
що методами, що застосовуються під час оцінки, є: аналіз 
нормативно-правових актів, виданих органом виконавчої 
влади  для  реалізації  функції  взаємодії  з  громадськістю; 
аналіз  офіційних  звітів,  листів,  протоколів  зустрічей 
і засідань та статистичних даних; аналіз публічних звітів 
та відкритих даних відповідних громадських організації; 
контент-аналіз  офіційного  веб-сайту  органу  виконавчої 
влади;  індивідуальні  та  групові  інтерв’ю;  фокус-групові 
обговорення [5].

Тобто  на  основі  пілотного  проекту  Уряду  України 
та Програми розвитку ООН «Методологія оцінки діяль-
ності  органів  виконавчої  влади  за  напрямом  «взаємо-
дія  з  громадськістю»  можна  вважати,  що  оцінювання 
ефективності  публічного  адміністрування  за  допомо-
гою громадськості здійснюється за певною методологію 
та шляхом вчинення таких дій: отримання громадськістю 
інформації про стан публічного адміністрування; аналіз 
та  обробка  громадськістю  інформації  про  стан  публіч-
ного  адміністрування;  на  основі  публічної  інформації 
громадськість висвітлює власну позицію щодо сучасного 
стану публічного адміністрування та перспективи розви-
тку; влада та громадськість через різні форми діяльності 
взаємодіють щодо вирішення проблем у діяльності орга-
нів влади та підвищення ефективності публічного адмі-
ністрування.

Висновки. В  Україні  необхідно  впроваджувати  нові 
механізми  та  технології  адміністрування  публічних  пра-
вовідносин  громадськістю,  концептуальними  основами 
яких  має  стати  доступність  до  публічної  інформації,  
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можливість аналізу та обробки публічної інформації, нала-
годження правильного контакту між громадянами та вла-
дою, врахування позиції громадськості органами влади.

Оцінювання ефективності публічного адміністрування 
за  допомогою  громадськості  здійснюється  за  певною 
методологію, на наш погляд, шляхом вчинення таких дій: 
отримання громадськістю інформації про стан публічного 
адміністрування; аналіз та обробка громадськістю інфор-
мації  про  стан  публічного  адміністрування;  на  основі 
публічної  інформації  громадськість  висвітлює  власну 
позицію  щодо  сучасного  стану  публічного  адміністру-
вання  та  перспективи  розвитку;  влада  та  громадськість 
через різні форми діяльності взаємодіють щодо вирішення 
проблем у діяльності органів влади та підвищення ефек-
тивності публічного адміністрування.

Оцінювання ефективності публічного адміністрування 
за  допомогою  громадськості  здійснюється шляхом ураху-

вання  певних  критеріїв,  які  є  різними  для  окремих  сфер 
публічного адміністрування. Під час оцінювання ефектив-
ності  публічного  адміністрування  за  допомогою  громад-
ськості  необхідно  аналізувати  окремі  сфери  публічного 
адміністрування,  а  не  всебічні  виміри  публічного  адміні-
стрування.

Таким чином, оцінювання ефективності публічного 
адміністрування за допомогою громадськості – це комп-
лексний, взаємопов’язаний та методологічно побудова-
ний  процес  визначення  громадськістю  стану  окремих 
сфер публічного адміністрування, що дозволяє проана-
лізувати діяльність органів влади, визначити проблеми 
публічного  адміністрування,  динаміку  та  перспективи 
розвитку  публічного  адміністрування  з  метою  реаль-
ного  задоволення  всебічних  інтересів  суспільства 
та  дотримання  принципів  демократичної,  правової  
держави.
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Стаття присвячена проблемам правового регулювання електронних грошей в Україні, визначено сутність і значення електронних 
грошей, їх переваги та недоліки, а також проаналізовано перспективи розвитку електронних платіжних систем в Україні. Зауважено, що 
обіг й використання е-грошей пов’язані з низкою проблем, зокрема, з недостатнім досвідом роботи з системами електронних платежів. 
Тому з метою вирішення таких проблем часто доводиться приймати рішення без належного теоретичного обґрунтування. Знаходження 
шляхів адекватного розв’язання цих проблем має велике значення для ефективного використання електронних грошей в Україні. Недо-
сконалість законодавчої дефініції електронних грошей в Україні зумовлюється насамперед новизною цього інституту, відсутністю єдності 
та одностайності щодо визначення їх сутності, феноменом використання таких грошей, а також розбіжністю у правовому регулюванні 
обігу електронних грошей у різних країнах. Констатовано, що відсутність нормативного регулювання емісії та обігу електронних грошей 
в Україні породжувала масу правових проблем, оскільки функціонування операторів електронних грошей в умовах правової невизна-
ченості давало їм можливості для зловживань, створення схем податкової оптимізації, що межували з ухиленням від сплати податків.

Визначено, що розвиток ринку електронних грошей певною мірою залежить від ефективного нормативно-правового регулювання. Питан-
ня щодо закріплення фінансово-правової сутності електронних платежів у нормативних актах має вирішальне значення, оскільки від цього 
залежить подальше успішне введення в платіжний обіг електронних грошей. Тому з метою вдосконалення і вирішення сучасних проблем обігу 
електронних грошей в Україні пропоновано скористатися міжнародним досвідом, насамперед вдосконалити й адаптувати законодавчу базу 
до змінних умов, впровадити нові системи електронного розрахунку і створити єдиний орган їх регулювання, забезпечити надійність емітентів 
електронних грошей, а також підвищити безпеку здійснення платіжних трансакцій з використанням електронних платежів. 

Ключові слова: електронні гроші, електронна торгівля, електронне урядування, платіжні інструменти, цифрова валюта.

The article deals with the problems of legal regulation of electronic money in Ukraine, defines the nature and value of electronic money, 
their advantages and disadvantages, and also analyzes the prospects of development of electronic payment systems in Ukraine. It has been 
noted that the circulation and use of e-money is associated with a number of problems, including a lack of experience with electronic payment 
systems. Therefore, in order to solve such problems, it is often necessary to make decisions without proper theoretical justification. Finding 
ways to adequately address these issues is of great importance for the effective use of electronic money in Ukraine. The imperfection of the 
legislative definition of electronic money in Ukraine is due, first of all, to the novelty of this institution, the lack of unity and unanimity in determining 
their essence, the phenomenon of the use of such money, and the divergence in the legal regulation of electronic money circulation in different 
countries. The lack of regulatory regulation of the issue and circulation of e-money in Ukraine found that there were many legal problems, 
since the functioning of e-money operators in the conditions of legal uncertainty gave them opportunities for abuse, creation of tax optimization 
schemes, which bordered on tax evasion.

It has been determined that the development of the electronic money market depends to some extent on effective regulatory regulation. The 
issue of consolidating the financial and legal nature of electronic payments in regulatory acts is crucial, since it depends on the further successful 
introduction of electronic money into the payment circulation. Therefore, in order to improve and solve the current problems of electronic money 
circulation in Ukraine, it is proposed to use international experience, first of all, to improve and adapt the legislative framework to changing 
conditions, to introduce new electronic payment systems and to create a single body for their regulation, to ensure the reliability of issuers, the 
security of making payment transactions using electronic payments.

Key words: e-money, e-commerce, e-government, payment instruments, digital currency.

Постановка проблеми. Початок ХХІ століття харак-
теризується  появою  великої  кількості  електронних  пла-
тіжних інструментів. Підвищення інтересу до нових тех-
нологій зумовлено як потребами електронної комерції, що 
повною мірою не задовольняються традиційними платіж-
ними засобами, так і швидким розвитком інформаційних 
технологій. Тому особливо актуальним виступає питання 
визначення сутності та правового регулювання інституту 
електронних грошей.

Водночас  обіг  й  використання  е-грошей  пов’язано 
з низкою проблем, зокрема, з недостатнім досвідом роботи 
з  системами  електронних  платежів.  Тому  з  метою  вирі-
шення таких проблем часто доводиться приймати рішення 
без  належного  теоретичного  обґрунтування.  А  отже, 

доцільність  деяких  подібних  рішень  і  заходів  можна 
поставити під сумнів. Тому знаходження шляхів адекват-
ного  розв’язання  цих  проблем  має  велике  значення  для 
ефективного використання електронних грошей в Україні. 

Аналіз дослідження проблеми. Практичні й теоретичні 
аспекти використання електронних грошей були предметом 
дослідження таких українських науковців, як М. Радченко, 
Т. Батракова, П. Сенищ, М. Савлук, І. Трубін. Своєю чергою 
ці ж питання більш детально висвітлюються у працях іно-
земних вчених, а саме С. Кляйна, М. Вудфорда, Г. Селджіна, 
М. Кінга, А. Шамраєва, Б. Шміта. 

Мета статті – визначення сутності і значення електро-
нних  грошей,  їх  переваг  та  недоліків,  а  також  аналіз  пер-
спектив розвитку електронних платіжних систем в Україні. 
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Виклад основного матеріалу. Вперше  ідея  застосу-
вання  електронних  грошей  та  електронних  платіжних 
систем  була  висунута  Д.  Чаумом  в  середині  80-х  років 
ХХ століття. Подальша комп’ютеризація, підвищення тех-
нологічної обізнаності населення, швидке розповсюдження 
інформаційних технологій у банківській сфері призвели до 
технічної еволюції електронних грошей, оскільки в мережі 
Інтернет з’явилися електронні платіжні системи, за допомо-
гою яких можна було здійснювати обмін грошима за відсут-
ності безпосередньої участі банків. 

При  цьому  необхідно  зазначити,  що  на  офіційному 
рівні,  в  тому  числі  банками Європейського Союзу,  існу-
вання електронних грошей було визнане лише у 1994 році. 
Тому у подальшому з метою регулювання операцій з елек-
тронними  грошима  та  електронними  платіжними  сис-
темами  Європейським  парламентом  і  Радою  Європей-
ського  Союзу  були  прийняті  Директиви  2000/46/ЕС 
та 2009/110/ЕС [7, с. 40].

Тим не менше, в сучасній науці немає одностайності 
щодо розуміння поняття та сутності електронних грошей 
як  таких.  Ще  не  склалася  цілісна  теорія  використання 
електронних  платіжних  систем.  У  зв’язку  з  цим  значно 
відрізняються оцінки значущості електронних коштів для 
економіки та розвитку країн загалом, а також по-різному 
оцінюються перспективи електронних платіжних систем.

Необхідно  звернути  увагу,  що  з  юридичної  точки 
зору, електронні гроші – це безстрокові грошові зобов’я-
зання  емітента  на  пред’явника  в  електронній  формі, 
випуск  в  обіг  яких  здійснюється  емітентом  як  після 
отримання грошових коштів у розмірі, не меншому від 
обсягу  зобов’язань,  прийнятих  на  себе  емітентом,  так 
і  у  формі  емітованої  грошової  вартості.  Крім  того,  за 
своєю сутністю електронні гроші – це еквівалент тради-
ційних фіатних грошей, що зберігають свою вартість на 
електронних носіях [8, с. 115].

Важливо,  що  в  Україні  правове  регулювання  відно-
син,  що  пов’язані  з  використанням  та  обігом  електро-
нних грошей, здійснюється Цивільним кодексом України 
№ 435-ІУ від 16 січня 2003 року, Законом України «Про 
платіжні системи та переказ коштів в Україні» № 2346-ІІІ 
від  05  квітня  2001  року,  Постановою  Правління  Націо-
нального банку України «Про здійснення операцій з вико-
ристанням  спеціальних  платіжних  засобів»  №  223  від 
30 квітня 2010 року, а також Постановою Правління Наці-
онального банку України «Про внесення  змін до деяких 
нормативно-правових актів Національного банку України 
з питань регулювання випуску та обігу електронних гро-
шей» № 481 від 04 листопада 2010 року, що  затверджує 
Положення про електронні гроші [8, с. 117].

Відповідно  до  пункту  15.1  статті  15  Закону  України 
«Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» елек-
тронні гроші являють собою одиниці вартості, які  збері-
гаються на електронному пристрої, приймаються як засіб 
платежу  іншими  особами,  ніж  особа,  яка  їх  випускає, 
та  виступають  грошовим  зобов’язанням  цієї  особи,  що 
виконується в готівковій чи безготівковій формі [4]. 

При  цьому  не  варто  ототожнювати  поняття  електро-
нних грошей із безготівковою формою розрахунків. Адже 
кошти в Україні існують лише у двох формах – готівковій 
та безготівковій. Це закріплено у статті 3 Закону «Про пла-
тіжні системи та переказ коштів в Україні». Тому можна 
підкреслити,  що  розрахунки  за  допомогою  електронних 
грошей не є безготівковими розрахунками відповідно до 
українського законодавства [4].

Варто зазначити, що недосконалість законодавчої дефі-
ніції електронних грошей в Україні зумовлюється насам-
перед  новизною  цього  інституту,  відсутністю  єдності 
та одностайності щодо визначення їх сутності, феноменом 
використання таких грошей, а також розбіжністю у пра-
вовому  регулюванні  обігу  електронних  грошей  у  різних 
країнах [6, с. 190].

Відсутність нормативного регулювання емісії та обігу 
електронних  грошей в Україні породжувала масу право-
вих  проблем,  оскільки функціонування  операторів  елек-
тронних грошей в умовах правової невизначеності давало 
їм можливості для зловживань, створення схем податкової 
оптимізації, що межували з ухиленням від сплати подат-
ків, дозволяли використовувати грошові кошти в незакон-
них угодах, а інших учасників фінансового ринку з обігу 
електронних  грошей  ставили  у  невигідне  становище, 
оскільки  держава  не  забезпечувала  їм  надійного  право-
вого захисту [5, с. 34].

Одними з перших банків, що  зареєстрували в Націо-
нальному  банку  України  правила  системи  електронних 
грошей, були ПАТ Банк «Конракт» (використовували елек-
тронні гроші MоnеXУ) та банк VАB («Максі»), Ощадбанк 
(GlоbаlMоnеу) та Національна платіжна система «Україн-
ський платіжний простір» (ПРОСТІР).

Водночас відсутність єдності щодо фінансової та право-
вої сутності електронних грошей знаходить відбиток і на їх 
нормативному регулюванні. Так, у країнах Європейського 
Союзу, Сінгапурі, Японії, Сполучених Штатах Америки, а 
також в деяких інших державах е-гроші являють собою гро-
шову вартість, що зберігається на електронних пристроях. 
Своєю чергою на рівні окремих штатів Сполучених Штатів 
Америки електронні гроші визначаються як засіб платежу, 
що погашається або не погашається грошима і зберігається 
в електронній формі [6, с. 191].

Безумовно, велику цінність для застосування й аналізу 
електронних  грошей  має  законодавство  Європейського 
Союзу,  оскільки  нормативну  основу  правового  регулю-
вання  обігу  електронних  грошей  у  державах  Європей-
ського Союзу являють директиви Комісій Європейського 
Союзу,  затверджені  у  2000–2009  роках,  зокрема  дирек-
тиви №  2000/28/  ЄС, №  2000/46/ЄС,  а  також  директива 
№ 2009/110/ЄС.

Досвід правового регулювання обігу й випуску елек-
тронних  грошей  у  державах  Європейського  Союзу  дає 
змогу  зробити  висновок,  що  занадто  жорсткі  методи 
фінансово-правового  регулювання,  які  закріплюють 
вимоги  до  емітентів  е-грошей,  стають  перешкодою  для 
подальшого  розвитку  всієї  системи  електронних платіж-
них систем, внаслідок чого під час визначення вимог до 
установ  у  сфері  обігу  електронних  платежів  потрібно 
застосовувати  збалансований  підхід,  що  враховує  як 
публічно-правові,  так  і  приватні  інтереси  всіх  учасників 
відповідних відносин [5, с. 47].

Водночас  варто  звернути  увагу  на  переваги  електро-
нних  коштів  над  традиційними  засобами платежу,  серед 
яких виділяють такі, як низька вартість трансакцій, висока 
швидкість  здійснення  операцій,  а  також  портативність 
й  можливість  забезпечення  конфіденційності  та  анонім-
ності.  Внаслідок  цього  використання  електронних  пла-
тежів дає  змогу отримати  значні  економічні  вигоди усім 
суб’єктам економіки України [7, с. 49].

Своєю чергою отримання прибутку значно ускладню-
ється численними недоліками й проблемами, пов’язаними 
з використанням електронних платіжних систем. Ці недо-
ліки можна поділити на три групи: 1) недоліки, пов’язані 
з  фізичною  безпекою  електронних  грошей,  серед  яких 
значну  увагу  приділяють  хакерським  атакам  та шахрай-
ству); 2) недоліки, пов’язані з правовою безпекою, основне 
місце серед яких займає проблема недосконалості законо-
давчих норм; 3) об’єктивні проблеми, які пов’язані з без-
посереднім використанням електронних коштів, зокрема, 
потреба у спеціальному обладнанні, необхідність якісного 
з’єднання  з мережею  Інтернет.  Тому  необхідно  підсуму-
вати, що проблеми обігу й використання електронних пла-
тіжних  систем  мають  комплексний  та  взаємопов’язаний 
характер. У зв’язку з цим вирішення відповідних проблем 
вимагає розроблення єдиного комплексу заходів, спрямо-
ваного на усунення недоліків [7, с. 50].
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Враховуючи  всі  переваги  та  недоліки  обігу  й  вико-
ристання  електронних  платежів,  виникає  питання:  чи 
використання  е-грошей  безпечний  спосіб  розрахунків? 
Аналізуючи це  питання,  варто  звернути  увагу  на  судову 
практику. Так, районний суд Київської області розглядав 
справу за позовом Товариства з обмеженою відповідаль-
ністю «ГлобалМані» на загальну суму близько 800 тисяч 
гривень, поданий до фізичної особи. Як з’ясувалося, неві-
дома особа здійснила незаконне втручання в роботу апа-
ратно-програмного комплексу позивача  та провела пере-
рахування  електронних  коштів  з  електронного  гаманця 
юридичної  особи  на  свій  електронний  гаманець.  Варто 
зазначити, що позов було задоволено, але зазначена судова 
практика  дає  можливість  зробити  висновок,  що  різниці 
з погляду безпечності між електронними грошима та без-
готівковими коштами немає.

Крім  того,  за  даними  Національного  банку  Укра-
їни  (далі – НБУ), платіжними системами,  з  використан-
ням  яких  здійснюються  операції  з  е-грошима,  є  такі: 
“FОRPОST”, MаstеrCаrd, «Максі», Vіsа, ПРОСТІР, «Гло-
балМані».  При  цьому  в  Україні  також  функціонують 
електронні  платіжні  системи,  які  не  узгодили  правила 
використання електронних грошей з Національним бан-
ком України. Отже, поняття «електронних грошей» фор-
мально  ними  не  використовується,  проте  вживаються 
такі  дефініції,  як  «електронні  одиниці»  й  «титульні 
знаки».  У  зв’язку  з  цією  проблемою  7  листопада 
2016 року Національний банк надіслав банкам телеграму 
№  57-0002/90626  «Щодо  діяльності  окремих  платіжних 
систем  й  систем  розрахунків».  У  ній  зазначалося,  що 
правила  використання  е-грошей,  таких  як  “Wеbmоnеу”, 
«Яндекс.Деньги»,  “QІWІ  Wаllеt”,  “Wаllеt  оnе”  /  «Єди-
ний гаманець», не узгоджувалися Національним банком 
України й надання послуг з використанням цих торгових 
марок користувачам категорично заборонено. З огляду на 
це в судовій практиці у разі використання титульних зна-
ків або електронних одиниць положення про електронні 
гроші не застосовуються [2, с. 660].

Варто звернути увагу також на ідею випуску централь-
ними  банками  власних  цифрових  валют,  яка  в  останні 
роки  знаходиться  у  центрі  уваги  банків  усього  світу. 
Причинами  такої  зацікавленості  стало,  зокрема,  стрімке 
зростання ролі інновацій у фінансовому секторі, поява на 
ринку  нових  платіжних  технологій  і  сервісів,  тенденції 
та прагнення до  зменшення частки  готівки в обігу бага-
тьох  країн. Цифрова  валюта  центрального  банку  (далі  – 
ЦВЦБ) є цифровою формою традиційних паперових гро-
шей, що випускається центральним банком  і  є  законним 
платіжним засобом [1].

Тому з метою зниження частки готівкових розрахунків 
у обігу, а також підвищення прозорості, швидкості, й зруч-
ності  платежів  у  країні НБУ  вивчає можливість  упрова-
дження  на  ринку  інноваційного,  захищеного,  відносно 
дешевого й функціонального інструменту для здійснення 
платежів  на  невеликі  суми.  Водночас  НБУ  розглядає 
ЦВЦБ як альтернативний платіжний інструмент з метою 
здійснення миттєвих переказів фізичними особами. 

При  цьому  Національний  банк  України  наприкінці 
2016  року  розпочав  вивчення  можливості  емісії  власної 
ЦВЦБ – електронної гривні або е-гривні, виходячи з того, 
що: електронна гривня являє собою цифрову валюту, що 
випускається  НБУ;  е-гривня  може  виступати  як  націо-
нальна  цифрова  валюта,  що  є  фіатною  валютою;  елек-
тронна гривня має обмінюватись у співвідношенні 1:1 на 
готівкові  чи  безготівкові  кошти;  е-гривня  виступає  засо-
бом платежу, а не засобом накопичення.

У  2018  році  НБУ  провів  закритий  пілотний  проект, 
який передбачав запровадження платформи «Електронна 
гривня»  (далі  – Платформа),  емісію обмеженої  кількості 
електронної гривні й тестування операцій з її використан-
ням учасниками проекту (далі – Пілотний проект) [1].

У результаті НБУ отримав корисні висновки щодо емі-
сії  власної  цифрової  валюти,  серед  яких  варто  звернути 
увагу на такі:

–  електронна  гривня  як  засіб  (інструмент)  для  здій-
снення миттєвих роздрібних платежів фізичними особами 
може  стати  альтернативою  наявних  засобів  та  інстру-
ментів  роздрібних  платежів. Перевагами  е-гривні  є  про-
стота використання, безпечність (погашення і розрахунки 
гарантуються Національним банком), швидке отримання 
статусу користувача, швидкість розрахунків;

–  е-гривня може бути розглянута як так звана dіsruptіvе 
tеchnоlоgу  (руйнівна  технологія),  оскільки  потенційно 
може суттєво змінити екосистему платіжного ринку Укра-
їни та перерозподілити наявні ролі учасників ринку; 

–  впровадження  е-гривні  неможливе  без  значних 
інвестицій та часу на модернізацію платіжної інфраструк-
тури для такого інструменту, оскільки український ринок 
платіжних послуг характеризується високим рівнем кон-
куренції, концентрації та сформованою інфраструктурою; 

–  упровадження е-гривні на платіжному ринку України 
можливе за однією з двох альтернативних верхньорівневих 
моделей (схем) взаємодії учасників – централізованою або 
децентралізованою. У разі використання децентралізованої 
моделі е-гривня вже не підпадатиме під визначення ЦВЦБ, 
оскільки емісія цієї цифрової валюти здійснюватиметься не 
центральним банком,  а учасниками платіжного ринку під 
контролем регулятора. Для обох моделей питання обрання 
оптимальної  базової  технології  залишається  відкритим. 
Для децентралізованої моделі основні переваги технології 
розподілених  реєстрів  (DLT)  можуть  використовуватися 
ефективніше,  ніж  для  централізованої.  Варто  звернути 
увагу, що в разі впровадження е-гривні за централізованою 
моделлю НБУ виконуватиме невластиві для нього функції 
щодо роботи з фізичними особами (у тому числі щодо вирі-
шення спірних ситуацій) [1].

Варто  зазначити,  що  статистичні  дані  дають  можли-
вість зробити висновок, що в Україні значно зростає обіг 
електронних платежів, що з часом призведе до лібераліза-
ція діяльності банківської системи й розвитку оптималь-
них  правових  умов  для  використання  системи  електро-
нних грошей. 

Так, у 2016 році обсяг випущених е-грошей оцінювався 
у  40,5  млн  гривень,  а  загальний  обсяг  операцій  з  ними 
склав близько 3 млрд гривень. Для порівняння, кількість 
емітованих е-платежів у Європейському Союзі наприкінці 
2016 року становила близько 10,6 млрд євро [7, с. 43].

Висновки. Електронні  гроші  –  унікальний  правовий 
та економічний феномен. За економічною сутністю вони 
є  своєрідною  третьою формою  грошей,  оскільки  значно 
відрізняються як від готівкових,  так  і безготівкових пла-
тіжних систем. При цьому наразі у зв’язку з недостатньою 
розповсюдженістю і відносною новизною електронні пла-
тежі не виконують в повному обсязі всі функції грошей. 
Така  неповноцінність  пояснюється  також  певними  про-
галинами в законодавстві, зокрема, з погляду права елек-
тронні кошти є грошовим зобов’язанням емітента (одини-
цями вартості, що зберігаються в електронній формі), яке 
виконується у звичайних грошах й підлягає обміну на такі 
гроші за вимогою пред’явника. Отже, є підстави вважати, 
що з плином часу е-платежі будуть мати набагато більше 
значення для економіки, аніж зараз. 

Таким  чином,  необхідність  удосконалення  правового 
регулювання обігу електронних грошей в Україні зумов-
лена:  1)  потребою  розвитку фінансового  сектору  за  рів-
нем застосування інформаційних технологій, зумовленою 
прагненням  України  до  євроінтеграції;  2)  відсутністю 
законодавчого регулювання відносин у сфері обігу елек-
тронних грошей; 3) діяльністю в Україні операторів елек-
тронних грошей міжнародних систем, які, користуючись 
прогалинами у правовому полі України, здійснюють тран-
закції  з  електронними  грошима  без  дотримання  вимог 
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українського  законодавства;  3)  невідповідністю  норм 
національного законодавства європейському (насамперед 
нормам Директиви 2009/110/ЄС); 4) прогалинами в наці-
ональному  законодавстві  України,  яким  врегульовується 
обіг електронних грошей в Україні [1, с. 659].

Отже,  розвиток  ринку  електронних  грошей  певною 
мірою залежить від ефективного нормативно-правового 
регулювання.  Питання  щодо  закріплення  фінансово-
правової  сутності  електронних  платежів  у  норматив-
них актах має вирішальне  значення, оскільки від цього 

залежить подальше успішне  введення  в  платіжний обіг 
е-грошей.  Тому  з  метою  вдосконалення  і  вирішення 
сучасних  проблем  обігу  електронних  грошей  в  Україні 
потрібно  скористатися  міжнародним  досвідом,  насам-
перед  вдосконалити  й  адаптувати  законодавчу  базу  до 
змінних  умов,  впровадити  нові  системи  електронного 
розрахунку  і  створити  єдиний  орган  їх  регулювання, 
забезпечити надійність емітентів е-грошей, а також під-
вищити безпеку здійснення платіжних трансакцій з вико-
ристанням електронних платежів. 
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ОКРЕМІ ПиТАННЯ фОРМУВАННЯ ЄДиНОГО МЕДиЧНОГО ПРОСТОРУ УКРАЇНи

SOME ISSuES ON ThE fOrMaTION Of ThE uNIfIEd MEdICaL SPaCE Of uKraINE
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професор кафедри адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

У статті досліджуються окремі питання формування єдиного медичного простору України. Наголошено на важливості розвитку єди-
ного медичного простору як невіддільного складника реформи системи фінансування охорони здоров’я в Україні. Висловлене власне 
бачення позитивних і негативних чинників, що супроводжують реалізацію медичної реформи в Україні. До питань, пов’язаних із форму-
ванням єдиного медичного простору України, запропоновано включити розвиток електронної медицини в Україні та забезпечення рівного 
доступу кожного до якісної медичної допомоги шляхом створення єдиної системи закладів охорони здоров’я. Наголошено, що єдиний 
медичний простір не є новою категорією у вітчизняному медичному праві, однак процес його створення і розвитку багато в чому залежить 
від формування та реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я.

Електронна медицина як складник єдиного медичного простору має відбуватися в двох напрямах, де першим є розвиток електронної 
системи громадського здоров’я в Україні, а другим – спрощення доступу до медичної допомоги на всіх рівнях для кожного, хто по неї 
звертається, тобто реалізація особистого права на охорону здоров’я особою. Акцентовано увагу, що доступ до медичної допомоги для 
пацієнтів в Україні можна умовно представити у вигляді звернення до трьох типів закладів: 1) державних та комунальних; 2) приватних; 3) 
відомчих. Формування єдиного медичного простору має уніфікувати доступ для отримання медичних послуг пацієнтами у разі звернення 
до будь-якого із перерахованих закладів. Фактично ж, реформа фінансування системи охорони здоров’я не врахувала багатьох питань, 
пов’язаних із належністю таких закладів та особливостей медичного обслуговування прикріпленого до них контингенту.

Для належної організації та пошуку компромісів щодо інтеграції відомчих закладів охорони здоров’я до єдиного медичного простору 
вбачається необхідним проведення додаткових міжвідомчих консультацій для прийняття нормативно-правового акту, що закріплював би 
такі зміни.

Ключові слова: єдиний медичний простір, медична реформа, електронна медицина, заклади охорони здоров’я, доступ до медичної 
допомоги, громадське здоров’я, особисте здоров’я.

The article deals with some issues on the formation of the unified medical space of Ukraine. The importance of developing a unified medical 
space as an integral part of the healthcare financing reform in Ukraine is emphasized. Author expressed his own vision of the positive and 
negative factors that accompany the implementation of medical reform in Ukraine. The issues related to the formation of the unified medical space 
of Ukraine are proposed to include the development of electronic medicine in Ukraine and ensuring equal access to high quality medical care by 
creating a unified system of healthcare institutions. It is emphasized that the unified medical space is not a new category in national medical law, 
but the process of its creation and development depends largely on the formulation and implementation of the state health policy.

Electronic medicine, as an integral part of the unified medical space, should take place in two directions, the first being the development of 
the electronic public health system in Ukraine, and the second – facilitating access to health care in all levels for everyone who needs it, as the 
the realization of personal health rights by a person. It is emphasized that access to medical care for patients in Ukraine can be provisionally 
presented in the form of appeals to three types of medical institutions: 1) state and municipal; 2) private; 3) departmental. The formation of a 
unified medical space should unify access for patients to receive medical services when accessing any of these institutions. In fact, the health 
care financing reform has failed to address many of the issues related to the affiliation of such institutions and the health care features of the 
contingent attached to them.

In order to properly organize and seek compromises on the integration of departmental healthcare institutions into the unified medical space, 
it is necessary to hold additional interagency consultations to adopt a new regulatory act that would enshrine such changes.

Key words: unified medical space, medical reform, electronic medicine, health care institutions, access to health care, public health, 
personal health.

Постановка проблеми. Сьогодні в Україні триває реа-
лізація реформи фінансування системи охорони здоров’я 
[1], що має відношення не лише до зміни джерел фінан-
сування медичної  сфери,  а й  зумовлює  створення нових 
алгоритмів  забезпечення  права  кожного  на  охорону 
здоров’я. Можна  вести мову про  успішне  впровадження 
низки  новацій  у  сфері  охорони  здоров’я.  Зокрема,  це 
стосується  розвитку  електронної  медицини  (eHEALTH) 
в Україні, нових підходів до організації охорони здоров’я 
у  сільській  місцевості,  закупівлі  лікарських  засобів, 
нового підходу до трансплантації анатомічних матеріалів 
людини,  організації  медичної  допомоги  на  первинному 
рівні, створення єдиного національного замовника медич-
них послуг – Національної служби здоров’я України, авто-
номізації закладів охорони здоров’я, розбудови нової сис-
теми екстреної медичної допомоги (парамедицина) тощо. 

Проте  багато  проголошених  реформою  змін  досі  не 
знайшли  втілення  у  реальному  житті.  До  числа  таких 
можна віднести проблеми із формуванням в Україні єди-
ного медичного простору.

Аналіз досліджень і публікацій. Проблемні питання 
формування  єдиного  медичного  простору  України 
постійно  ставали  у  фокусі  наукових  досліджень  фахів-

ців  з  різних  юридичних  та  медичних  спеціальностей. 
Можна відмітити науковий доробок А. Бакай, З. Гладуна, 
О. Дзюби, С. Книша, В. Лехан, Р. Майданика, С. Кащев-
ської, Н. Кучеренко, Р. Полюлях, Г. Слабкого, С. Стеценка, 
О. Світличного, Ю. Фільц, С. Чукут, О. Яремчук та інших.

Єдиний  медичний  простір  не  є  новою  категорією 
у вітчизняному медичному праві, однак процес його ство-
рення і розвитку багато в чому залежить від формування 
та реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я. 
Новий виток медичної реформи, що триває у теперішній 
час,  актуалізує  проблемні  питання,  пов’язані  зі  створен-
ням єдиного медичного простору України.

Мета статті полягає у розкритті окремих питань фор-
мування Єдиного медичного простору України та форму-
люванні пропозицій щодо їх вирішення.

Виклад основного матеріалу. Переходячи до висвіт-
лення основних положень, відмітимо, що створення єди-
ного  медичного  простору  України  є  тісно  пов’язаним 
з  електронною  охороною  здоров’я  –  “eHEALTH”.  Так, 
Концепція  реформи  фінансування  системи  охорони 
здоров’я,  схвалена  Розпорядженням  Кабінету  Міністрів 
України  від  30.11.2016  №  1013-р.,  передбачає,  що  така 
електронна  система  відкриє  можливість  для  створення 
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«єдиного  медичного  простору»  –  координації  й  інтегра-
ції  між  рівнями  медичної  допомоги,  а  також  для  запро-
вадження  нової  системи  управління  якістю  послуг  [2]. 
Створення  системи  електронного  здоров’я  передбачає 
запровадження моделі активних (стратегічних) закупівель 
медичних  послуг  із  використанням  даних  про  медичні 
й економічні параметри надання послуг на рівні закладу, 
а  також  про  медичну  історію  окремих  пацієнтів.  Відпо-
відні новації мають відбуватися в межах єдиного загаль-
нонаціонального медичного простору  за допомогою уні-
фікованих  стандартів  обміну  даними.  Це  необхідно  для 
визначення  національних  пріоритетів  у  цьому  секторі 
і фінансово обґрунтованих показників державного гаран-
тованого пакета медичної допомоги. Крім того, наявність 
єдиної національної системи збору та обміну медичними 
даними є платформою для майбутньої реалізації принципу 
«гроші ходять за пацієнтом» на рівні єдиного загальнона-
ціонального медичного простору через направлення паці-
єнтів  у  разі  необхідності  до  будь-якого  закладу  охорони 
здоров’я  країни,  де  необхідну  послугу  буде  надано  най-
швидше  і  найефективніше  [2].  Як  бачимо,  обмін  інфор-
мацією виступає чи не найголовнішою передумовою для 
створення єдиного медичного простору.

Поряд  із  викладеним,  створення  єдиного  загально-
національного  медичного  простору  передбачає  запрова-
дження інструментів електронної охорони здоров’я, таких 
як електронні реєстри, протоколи обміну даними, системи 
кодування діагнозів та процедур та інше. Основною умо-
вою  для  ефективного  функціонування  системи  фінансу-
вання є  запровадження системи унікальної  ідентифікації 
пацієнтів [2]. 

З  іншого боку,  у Воєнно-медичній  доктрині України, 
затвердженій  Постановою  Кабінету  Міністрів  України 
від  31.10.2018  №  910,  дається  визначення  поняття  єди-
ного медичного простору як системи організації надання 
медичної допомоги, яка об’єднує всі медичні ресурси дер-
жави  спільним  управлінням  і  визначеними  механізмами 
фінансування  та  забезпечує  доступність,  якість  і  ефек-
тивність  усіх  видів медичної  допомоги  всім  громадянам 
України, у тому числі і військовослужбовцям [3]. Тут наго-
лошується  на  значенні  єдиного медичного  простору  для 
доступної,  якісної  і  ефективної  медичної  допомоги  для 
кожного. 

Серед іншого, формування єдиного медичного простору 
передбачатиме, що заклади охорони здоров’я, які належать 
до сфери управління окремих суб’єктів владних повнова-
жень (МВС України, Укрзалізниця, СБУ тощо), мають бути 
інтегровані у загальнонаціональну систему. Насамперед це 
стосується  реалізації  принципу  «гроші  ходять  за  пацієн-
том»,  яким передбачено можливість отримання медичних 
послуг у будь-якому медичному закладі [4].

Отже, першим питанням, пов’язаним із формуванням 
єдиного медичного простору України, є розвиток електро-
нної медицини в Україні, а другим – забезпечення рівного 
доступу  кожного  до  якісної  медичної  допомоги шляхом 
створення єдиної системи закладів охорони здоров’я.

Торкаючись першого питання, відмітимо, що поняття 
«е-медицина»  наводиться  у  затвердженій  Розпоряджен-
ням Кабінету Міністрів України від 15.05.2013. № 386-р 
Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні, 
відповідно  до  якої  «електронна  медицина»  являє  собою 
діяльність  з  використанням  електронних  інформаційних 
ресурсів у сфері охорони здоров’я та забезпечення опера-
тивного доступу медичних працівників та пацієнтів до них 
[5]. Головними напрямами щодо розвитку «е-медицини» 
Концепцією  визначено:  а)  впровадження  автоматизова-
них інформаційних галузевих систем, які, зокрема, дають 
змогу перейти до ведення медичної документації в елек-
тронному вигляді; б) розвиток телемедицини; в) удоскона-
лення розвитку системи моніторингу стану здоров’я насе-
лення; г) створення та впровадження нових комп’ютерних 

технологій  профілактики  захворювань,  діагностики, 
забезпечення  лікувальних  процесів;  ґ)  створення  загаль-
нодоступних електронних медичних ресурсів [5]. 

Слід  погодитись  із  тим,  що  відповідно  до  Поста-
нови  Кабінету  Міністрів  України  від  25  квітня 
2018 р. № 411 «Деякі питання електронної системи охо-
рони  здоров’я»  важливим  складником  запровадження 
медичної  реформи  в  Україні  можна  вважати  створення 
електронної системи охорони здоров’я [6]. Як справедливо 
зазначають  Г.  Слабкий,  В.  Білак-Лук’янчук  та  В.  Брич, 
електронна  система  охорони  здоров’я  забезпечить  авто-
матизацію ведення обліку медичних послуг та управління 
медичною  інформацією шляхом  створення,  розміщення, 
оприлюднення та обміну інформацією, даними і докумен-
тами в електронному вигляді, до складу якої входять цен-
тральна  база  даних  та  електронні  медичні  інформаційні 
системи, між якими буде забезпечено автоматичний обмін 
інформацією,  даними  та  документами  через  відкритий 
програмний інтерфейс [7, с. 140].

Водночас  необхідно  звернути  увагу  на  те,  що 
є доволі багато чинників, які стримують розвиток елек-
тронної медицини в Україні. Передусім це пов’язано із 
доступністю електронних медичних послуг у сільській 
місцевості, низькою комп’ютерною грамотністю як зна-
чної  кількості  медичних  працівників,  так  і  населення  
(пацієнтів).

В.  Черемісіна  та  П.  Снісаренко  зазначають,  що 
резолюція  Всесвітнньої  організації  охорони  здоров’я 
А58/21  «eHealth  /  Електронна  охорона  здоров’я»  чітко 
визначає  переваги,  можливості  і  напрями  розвитку 
подальшої інформатизації у медичній сфері, яке повинно 
вплинути  на  систему  охорони  здоров’я  шляхом  підви-
щення  ефективності  медичного  обслуговування  і  поліп-
шення доступу до медико-санітарної допомоги, особливо 
у  віддалених  районах,  для  інвалідів  і  осіб  літнього  віку 
[8, с. 136]. Дійсно так, але сьогодні в Україні лишається 
чимало проблем  із фактичною доступністю електронних 
медичних послуг, зокрема, через проблеми, наведені вище.

Т. Знаменська, Т. Клименко та Т. Сандуляк слушно від-
мічають, що  електронна охорона  здоров’я  є  використан-
ням електронних засобів для подання  інформації, ресур-
сів  і  послуг,  пов’язаних  з  охороною  здоров’я населення, 
швидко поширюється на медичні карти та іншу докумен-
тацію; мобільне  збирання,  аналітичну обробку  та поши-
рення  даних;  телемедичні  консультаційні  центри,  кон-
сультування  та  онлайн-обстеження  хворих;  діагностичні 
та лікувальні алгоритми, стандарти та протоколи ведення 
хворих;  посібники,  підручники,  симуляційні  навчальні 
центри та класи для онлайн-навчання [9].

Підсумовуючи  викладене,  слід  погодитись  із  
Дж. К. Хілі,  який  відмічає, що  сфера  електронної меди-
цини (eHEALTH) охоплює два основні аспекти. По-перше, 
вона  уявляється  як  обов’язок  держави  і  спрямована  на 
запобігання  та  реагування  на  випадки  хвороб  у  країні 
(громадське  здоров’я).  По-друге,  вона  спрямована  на 
окремих пацієнтів щодо лікування захворювань (особисте 
здоров’я) [10, с. 12]. Дійсно, формування єдиного медич-
ного  простору  України  в  аспекті  розвитку  електронної 
медицини вбачається перспективним за двома напрямами. 
Першим  є  розвиток  електронної  системи  громадського 
здоров’я  в  Україні,  а  другим  –  спрощення  доступу  до 
медичної допомоги на всіх рівнях для кожного, хто по неї 
звертається, тобто реалізація особистого права на охорону 
здоров’я особою (пацієнтом).

Що стосується другого проблемного питання, то воно 
безпосередньо пов’язане  із  оптимізацією  системи  закла-
дів охорони здоров’я в Україні.

Доступ до медичної допомоги для пацієнтів в Україні 
можна умовно представити у вигляді звернення до трьох 
типів закладів: 1) державних та комунальних; 2) приват-
них; 3) відомчих.
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Звичайно,  формування  єдиного  медичного  простору 
має  уніфікувати  доступ  для  отримання  медичних  послуг 
пацієнтами  у  разі  звернення  до  будь-якого  із  перерахова-
них закладів. Фактично ж, реформа фінансування системи 
охорони здоров’я не врахувала багатьох питань, пов’язаних 
із  належністю  таких  закладів  та  особливостей медичного 
обслуговування прикріпленого до них контингенту.

У  цьому  аспекті  А.  Бакай  звертається  до  робіт 
В.  Лехан,  де  останньою  наголошується  на  можливості 
створення  єдиного  медичного  простору  шляхом  лікві-
дації  відомчих дублювань  [11,  с.  31]. Дійсно,  думка про 
переведення відомчих закладів до сфери управління МОЗ 
України  істотно  поліпшило  б  адміністрування  системою 
лікувально-профілактичних  закладів  у  цілому.  Водночас 
окремі  категорії  державних  службовців  в Україні  мають 
право  на  медичне  забезпечення  відповідно  до  спеціаль-
ного законодавства. Так, поліцейські мають право на без-
оплатне медичне обслуговування в закладах Міністерства 
внутрішніх справ України  (Стаття 95 «Медичне забезпе-
чення поліцейських») [12]. Наведене свідчить про те, що 
медичною  реформою  в  Україні  не  враховано  специфіки 
функціонування відомчих закладів охорони здоров’я для 
їх ефективної інтеграції у єдиний медичний простір.

Р. Майданик справедливо наголошує на тому, що мета 
єдиного медичного простору полягає  в  охороні  здоров’я 
всіма  допустимими  соціальними  регуляторами  (правові, 
економічні,  етичні,  релігійні  тощо)  на  засадах  самовід-
творення  (усталеного  розвитку)  і  справедливого  (одна-
кового для всіх) гарантованого рівня медичної допомоги, 
яке відображає реалії та практичні можливості для покра-
щення ситуації у сфері охорони здоров’я [13, с. 41].

Принагідно зазначимо, що у «відповідь» на розвиток 
єдиного  медичного  простору  України  Урядовий  комі-
тет з економічних питань підтримав законопроект, який 

виключає медичні заклади, що підпорядковуються Дер-
жавному  управлінню  справами  (ДУС)  та  Національній 
академії  медичних  наук  України  (НАМНУ)  з  процесу 
трансформації системи охорони здоров’я. Своєю чергою 
МОЗ  України  не  підтримало  рішення  Урядового  комі-
тету,  апелюючи до того, що у результаті  змін в  системі 
охорони  здоров’я  в Україні має бути  створений  єдиний 
медичний простір. Відомчі медичні заклади, в тому числі 
і клінічна лікарня «Феофанія» та заклади НАМНУ, пови-
нні  перейти  на  принцип  «гроші  йдуть  за  пацієнтом». 
Згідно  з цим принципом пацієнт має право вільно оби-
рати заклад, в якому він буде лікуватися, а Національна 
служба  здоров’я України оплатить послуги  за пацієнта, 
хто б це не був. Відповідно, в Україні має сформуватися 
здорова конкуренція за пацієнта [14].

Висновки. Підсумовуючи  викладене,  ми  хотіли  б 
зупинитися на перспективах вирішення поставлених нами 
питань.  Що  стосується  розвитку  електронної  медицини 
в  Україні  (eHEALTH),  то  він  має  відбуватися  за  напря-
мами  особистого  та  громадського  здоров’я.  Необхідним 
є  також  якнайшвидше  створення  єдиної  медичної  бази 
даних  з  високим  ступенем  безпеки.  Метою  функціону-
вання такої бази буде оперативний обмін інформацією між 
закладами  охорони  здоров’я  всіх  рівнів  медичної  допо-
моги та відомчої належності,  включаючи фармацевтичні 
та психіатричні заклади. 

Що стосується другого питання, то єдиний медичний 
простір не має передбачати винятків. У противному разі 
він  не  може  вважатися  єдиним  за  своєю  сутністю.  Для 
належної  організації  та  пошуку  компромісів  щодо  інте-
грації  відомчих  закладів  охорони  здоров’я  до  єдиного 
медичного простору необхідним є проведення додаткових 
міжвідомчих  консультацій  для  прийняття  нормативно-
правового акту, що закріплював би такі зміни.
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фУНКЦІЇ НАЦІОНАЛьНОЇ ПОЛІЦІЇ:  
ОКРЕМІ ПІДхОДи ДО РОЗУМІННЯ ПОНЯТТЯ ТА ВиДІВ
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ПрАТ ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»

У статті досліджуються питання функцій Національної поліції та підходів до їх класифікації. Під функціями Національної поліції слід 
розуміти специфічні, відносно самостійні та якісно однорідні напрями діяльності, спрямовані на досягнення об’єктивно зумовлених цілей 
і завдань, які поставлені перед поліцією на сучасному етапі державотворення в Україні. Обґрунтовується, що незалежно від підходів до 
класифікації функцій у процесі управління всі функції є взаємопов’язаними та здійснюються одночасно. Ефективне виконання функцій 
значною мірою залежить від раціонального розподілу їх між органами та підрозділами поліції. При цьому керівництво Національної полі-
ції має враховувати багато факторів, зокрема таких, як стан оперативної обстановки, процеси державотворення, що відбуваються, тощо. 

Важливим складником адміністративно-правового статусу Національної поліції є ті функції, які вона реалізує. Від їх правильного 
визначення та розподілу залежать й інші параметри системи управління: структура, розподіл повноважень між органами та підрозді-
лами Національної поліції тощо. Вивчення проблеми функцій Національної поліції має не тільки теоретичне, але й практичне значення, 
оскільки сприятиме удосконаленню адміністративно-правового статусу Національної поліції, а також функціонуванню всієї системи її 
служб та підрозділам.

Зазначається, що функції є важливим елементом змісту управління, адже саме вони дозволяють встановити напрями його здійснен-
ня. Аналіз функцій Національної поліції має першочергове значення для усвідомлення діяльності поліції, з’ясування механізму вирішен-
ня завдань, які виконує поліція на сучасному етапі проведення реформування, встановлення їх відповідності поставленим перед Націо-
нальною поліцією завданням у сучасних умовах проведення політико-правових реформ, встановлення, чи відповідають вони потребам 
громадянського суспільства та держави, європейським стандартам правоохоронної діяльності. Дослідження функцій також дозволить 
визначити, наскільки раціональною є внутрішня структура Національної поліції для реалізації своєї діяльності. 

Ключові слова: функції, державне управління, публічна адміністрація, поліція, Національна поліція.

The article explores the issues of National Police functions and approaches to their classification. An important component of the administrative 
and legal status of the National Police is the functions it performs. It is justified that, оther parameters of the management system depend on their 
proper definition and distribution: structure, distribution of powers between bodies and units of the National Police, etc. The study of the problem 
of the functions of the National Police is not only theoretical but also of practical importance, as it will help to improve the administrative and legal 
status of the National Police, as well as the functioning of the whole system of its services and units.

Therefore, functions are an important element of the content of management, because they allow you to set directions for its implementation. 
Analysis of the functions of the National Police is of paramount importance for understanding the activities of the police, ascertaining the 
mechanism of solving the tasks performed by the police at the present stage of reforming, establishing their compliance with the task set before 
the National Police in the current conditions of political and legal reforms, establishing whether they meet the needs of civil society and the state, 
European standards of law enforcement. Function studies will also help to determine how rational the internal structure of the National Police is 
to carry out its activities.

It is noted that the functions of the National Police should be understood as specific, relatively independent and qualitatively homogeneous 
components of activities aimed at achieving objectively stated goals and objectives set before the police at the present stage of state-building 
in Ukraine. Regardless of the approaches to the classification of functions in the management process, all functions are interrelated and carried 
out simultaneously. Functional performance depends to a large extent on the rational distribution of functions between the authorities and police 
units. In doing so, the leadership of the National Police must take into account many factors, such as the state of the operational situation, the 
processes of state formation that are taking place, and so on.

Key words: functions, public administration, public administration, police, National Police.

Постановка проблеми.  Важливим  складником  адмі-
ністративно-правового  статусу  Національної  поліції  є  ті 
функції, які вона реалізує. Від їх правильного визначення 
та  розподілу  залежать  й  інші  параметри  системи  управ-
ління:  структура,  розподіл  повноважень  між  органами 
та  підрозділами  Національної  поліції  тощо.  Вивчення 
проблеми функцій Національної поліції має не тільки тео-
ретичне,  але  й  практичне  значення,  оскільки  сприятиме 
удосконаленню адміністративно-правового статусу Наці-
ональної поліції, а також функціонуванню всієї системи її 
служб та підрозділів.

Отже,  функції  є  важливим  елементом  змісту  управ-
ління,  адже  саме  вони  дозволяють  встановити  напрями 
його  здійснення.  Аналіз  функцій  Національної  поліції 
має першочергове значення для усвідомлення діяльності 
поліції,  з’ясування  механізму  вирішення  завдань,  які 
виконує поліція на сучасному етапі проведення реформу-
вання, встановлення  їх відповідності поставленим перед 
Національною  поліцією  завданням  у  сучасних  умовах 
проведення політико-правових реформ, встановлення, чи 
відповідають вони потребам громадянського суспільства 

та  держави,  європейським  стандартам  правоохоронної 
діяльності. Дослідження функцій також дозволить визна-
чити,  наскільки  раціональною  є  внутрішня  структура 
Національної поліції для реалізації своє діяльності. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Розв’язанню  проблем  реформ  Національної  поліції, 
дослідженню  її  функцій  було  присвячено  праці  таких 
учених,  як  А.І.  Ануфрієв,  О.М.  Бандурка,  О.О.  Бан-
дурка, О.І. Безпалова, С.М. Гусаров,  І.П. Голосніченко, 
О.В. Негодченко, В.О.  Заросило,  Т.П. Мінка, В.К. Кол-
паков,  Р.А.  Калюжний,  А.Т.  Комзюк,  Т.О.  Коломоєць, 
М.В. Корнієнко, М.В. Лошицький та інших. Роботи цих 
науковців мають значну наукову та практичну цінність, 
однак  питанням  з’ясування  сутності  та  змісту  функцій 
Національної поліції на сучасному етапі її розвитку при-
ділялося недостатньо уваги. 

Метою статті  є  з’ясування  особливостей  та  змісту 
функцій Національної поліції, висвітлення їх видів. 

Виклад основного матеріалу.  Сутність  державного 
управління має більш чіткий прояв у тих функціях, на вико-
нання яких його спрямовано. Ці функції становлять зміст 
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державного управління як самостійної форми діяльності, 
що має певну мету. Функції державного управління своєю 
чергою визначають його структуру. Отже, проблема функ-
цій державного управління дозволяє створити оптимальну 
й ефективну систему і структуру державного управління, 
визначити  об’єктивно  необхідні  повноваження  органів 
державного управління для їх реалізації. У зв’язку із цим 
особливої  уваги  набуває  необхідність  наукового  осмис-
лення категорії «функції державного управління». 

На  думку  В.Б.  Авер’янова,  поняття  функцій,  у  його 
загальносоціологічному  розумінні,  покликане  охопити 
і  внутрішню  природу,  найглибший  зміст,  тобто  суть 
діяльності. Як далі зазначає В.Б. Авер’янов, функції слід 
розуміти  як  складники  змісту  управлінської  діяльності, 
що відображають окремі напрями (види) цієї діяльності, 
включаючи відносно самостійні групи якісно однорідних 
дій  керуючого  суб’єкта.  Таким  чином,  функції  –  це  від-
носно  самостійні  складники  змісту  управлінської  діяль-
ності,  які  характеризуються  якісною  однорідністю  дій 
та цільовою спрямованістю [1].

Функції окремого органу державного управління гово-
рять про соціальне призначення цього конкретного органу 
як особливої частини механізму держави. Зважаючи на це, 
було б невірно визначати функції державного управління 
як просту сукупність функцій його органів, а функції орга-
нів – як результат подільності функцій державного управ-
ління [2, с. 103]. Функції державного управління і держави 
загалом знаходять своє практичне втілення у конкретних 
функціях органів державного управління [3]. 

Похідним від загального поняття «функції управління» 
є поняття «функції органу публічної влади». Поряд з цим, 
функції  управління  та  функції  органів  публічної  влади, 
хоча  і  мають  спільні  риси,  однак  вони  не  є  тотожними 
явищами  (поняттями).  Досліджуючи функції  Національ-
ної поліції, слід приділити увагу з’ясуванню саме змісту 
поняття «функції органу публічної влади», висвітлити  їх 
систему. Правильне розуміння функцій органу публічної 
влади дає змогу чітко відрізняти їх від меж повноважень 
та  способу  дії  органу  публічної  влади  і  його  посадо-
вих осіб;  спрямовує орган публічної влади на керування 
у  своїй  державно-владній  діяльності  повноваженнями,  а 
не  загальною  та  доволі  абстрактною функцією;  спрямо-
вує діяльність органу публічної влади у русло виконання 
завдань і цілей його створення та існування; надає можли-
вість  законодавцеві більш виважено підходити до визна-
чення переліку функцій та повноважень органів публічної 
влади у так званих установчих і статусних актах, що спри-
ятиме покращенню структури таких актів [4, с. 213].

В основі розподілу повноважень між органами держав-
ного управління щодо здійснення функцій держави та функ-
цій  державного  управління  лежить  однаковий  критерій  – 
орієнтація на об’єкт управління [5, с. 38], за яким розподіл 
діяльності  щодо  здійснення  функцій  і  завдань  держави 
відбувається шляхом закріплення за органами державного 
управління відповідних об’єктів (сфер) управління, а функ-
цій державного управління – шляхом визначення способів 
впливу з боку цих органів на об’єкти (регулює, координує, 
контролює  тощо). Таким чином,  на  рівні  органів  держав-
ного управління відбувається поєднання функцій і завдань 
держави з функціями державного управління [3].

Наявність  різних  підходів  до  визначення  функцій 
говорить  про  багатогранність  та  неоднозначність  цього 
поняття. Говорячи про функції Національної поліції, варто 
виходити з того, що цей правоохоронний орган – це цен-
тральний орган виконавчої влади, який служить суспіль-
ству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, 
протидії  злочинності,  підтримання  публічної  безпеки 
і  порядку,  а  отже,  виконує  певні  завдання  з  державного 
управління.  Статус  Національної  поліції  зумовлений 
цілями та завданнями державного управління, потребами 
громадянського суспільства. 

Тому,  на  нашу  думку,  під  функціями  Національної 
поліції  слід  розуміти  специфічні,  відносно  самостійні 
та  якісно  однорідні  напрями  діяльності,  спрямовані  на 
досягнення  об’єктивно  зумовлених  цілей  і  завдань,  які 
поставлені перед поліцією на сучасному етапі державот-
ворення в Україні.

Так,  досліджуючи  зміст  функцій  органів  внутріш-
ніх справ, О.М. Бандурка функції управління класифікує 
за  їх  загальним  значенням,  виділяючи  функції  цільові 
та організаційні. Призначення цільових функцій полягає 
в  наданні  певної  спрямованості  до  мети  (цілі)  розвитку 
системи,  котра  може  охоплювати  суспільство  чи  галузь, 
регіон,  установи  тощо.  Призначення  організаційних 
функцій  полягає  в  запровадженні  оптимальних  способів 
об’єднання фахівців, співробітників, що дозволяє реалізу-
вати цільові функції [6]. Інші автори вказують на основні 
та допоміжні функції, загальні та спеціальні тощо.

Г.В. Атаманчук класифікує функції державного управ-
ління таким чином: внутрішні (управління всередині дер-
жавної управляючої системи), зовнішні (вплив державних 
органів  на  об’єкти  управління);  загальні  (що  відобража-
ють  суттєві  моменти  управління:  організацію,  плану-
вання,  регулювання,  кадрове  забезпечення  та  контроль); 
специфічні (відображають особливий зміст окремих впли-
вів) [7, с. 120]. 

Вважаємо  також  суперечним  виокремлення  таких 
функцій,  як  «збирання,  обробка,  аналіз  інформації, 
передача  її  іншим  органам»  або  «робота  з  інформа-
цією»  [5,  с.  50].  Будь-які  дії  з  інформацією,  як  зазначає 
В.Б. Авер’янов, зокрема, збирання, обробка, передача, збе-
рігання, поширення, є однією з умов здійснення будь-якої 
діяльності. Інформаційні потоки пронизують усі суб’єкт-
об’єктні  управлінські  відносини,  надають  знання  про 
реальний  стан  об’єкта  управління,  його  потреби,  є  тією 
комунікативною  ланкою,  яка  з’єднує  суб’єкт  та  об’єкт 
управління [2, с. 110].

Своєю чергою О.С. Проневич зазначає, що специфіка 
виконавчої влади об’єктивно зумовлює необхідність дво-
рівневого аналізу функцій поліції.  З одного боку,  їх  слід 
розглядати  крізь  призму  загальної  функціональної  спря-
мованості  держави,  відповідальної  за  внутрішній  спокій 
та  мир,  а  також  забезпечення  безперешкодної  реалізації 
конституційних прав і свобод. З іншого боку, йдеться про 
наявність  конкретних  функцій  поліції,  що  мають  допо-
міжний характер  і фактично  є  організаційно-технічними 
засобами  реалізації  основоположних  функцій  держави. 
Вони не є статичними, оскільки вони змінюються залежно 
від  напрямів  трансформації  суспільства  та  коригування 
функцій  держави.  Функції  поліції  реалізуються  уповно-
важеними  суб’єктами  (посадовими  особами),  які  несуть 
юридичну  відповідальність  за  обґрунтованість  і  закон-
ність конкретних дій. З огляду на необхідність пріоритет-
ного забезпечення прав і свобод людини та громадянина, 
одним  з  основних  завдань  держави  має  стати  вичерпна 
процедурна  урегульованості  поліцейсько-правових  від-
носин,  а  також  забезпечення  «зовнішнього»  контролю 
за  діями  поліції,  що  є  галузевою  підсистемою  прямого 
та  зворотного зв’язку в  інформаційних відносинах «дер-
жава – суспільство» [9, с. 144].

Кожна  з  наведених  класифікацій  функцій  надає  своє 
вираження  того  чи  іншого  напряму  діяльності  чи  здій-
снення  державного  управління.  Тому  досить  складно 
виокремити  якусь  одну  із  них  і  зазначити, що  така  кла-
сифікація  є  вичерпною  і  єдиною. Усі  вони мають  право 
на існування під час дослідження того чи іншого аспекту 
державного управління [10, с. 62].

Отже,  зміст  діяльності  Національної  поліції  має 
свій вираз у її функціях. На практиці такі елементи, як 
мета, завдання та функції, у нормативно-правових актах 
поєднуються  і  відображаються  або  у  задачах  органу 
публічної влади,  або у повноваженнях чи компетенції.  
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Аналіз  Закону  України  «Про  Національну  поліцію» 
дозволяє  зазначити,  що  у  ньому  зміст  функцій  поліції 
не розкривається. Як випливає з аналізу Положення про 
Національну поліцію [11], прямої фіксації і чіткого закрі-
плення  функцій  Національної  поліції  немає.  Водночас 
безпосередньо визначаються основні завдання і повнова-
ження, що є елементами компетенції відповідного органу. 
Так, у п. 4 Положення зазначено, що Національна поліція, 
відповідно до покладених на неї завдань, здійснює <…> 
і далі вказується перелік того, що здійснює Національна 
поліція. Тому, з огляду на відмінності тлумачення понять 
функцій, задач і повноважень, виокремлення конкретних 
функцій вимагає певних аналітичних зусиль.

Отже,  досліджуючи функції Національної  поліції,  на 
нашу думку, підходом до їх класифікації має стати спря-
мованість функцій у діяльності Національної поліції. Ми 
підтримуємо Є.І. Білокур, яка, досліджуючи функції дер-
жавного управління,  поділяє  їх на  соціально-орієнтовані 
та  внутрішньо-орієнтовані  [10].  Соціально-орієнтовані 
та  внутрішньо-орієнтовані  функції  притаманні  Націо-
нальній поліції як центральному органу виконавчої влади, 
діяльність якого пов’язана із забезпеченням охорони прав 
і  свобод  людини,  протидією  злочинності,  підтриманням 
публічної безпеки і порядку. 

Перші функції, спрямовані на реалізацію соціального 
призначення МВС України, випливають із того її призна-
чення, яке сформульовано у ч. 1 ст. 2 Закону України «Про 
Національну  поліцію»,  другі  –  із  створення  відповідних 

умов організації діяльності Національної поліції. Особли-
вості цих функцій пов’язані  з п. 3 Положення про Наці-
ональну поліцію, відповідно до якого основними завдан-
нями Національної поліції є: 

1)  реалізація  державної  політики  у  сферах  забезпе-
чення  охорони  прав  і  свобод  людини,  інтересів  суспіль-
ства і держави, протидії злочинності, підтримання публіч-
ної безпеки і порядку;

2)  внесення  на  розгляд  Міністра  внутрішніх  справ 
пропозицій  щодо  забезпечення  формування  державної 
політики в зазначених сферах;

3)  надання  в  межах,  визначених  законом,  послуг 
з допомоги особам, які з особистих, економічних, соціаль-
них причин або внаслідок надзвичайних ситуацій потре-
бують такої допомоги.

Висновки. Отже,  підсумовуючи  вищенаведене,  під 
функціями  Національної  поліції  слід  розуміти  специфічні, 
відносно  самостійні  та  якісно  однорідні  напрями  діяль-
ності,  спрямовані  на  досягнення  об’єктивно  зумовлених 
цілей і завдань, які поставлені перед поліцією на сучасному 
етапі  державотворення  в  Україні.  Незалежно  від  підходів 
до  класифікації  функцій  у  процесі  управління  всі  функції 
є взаємопов’язаними та здійснюються одночасно. Ефективне 
виконання функцій значною мірою залежить від раціональ-
ного розподілу їх між органами та підрозділами поліції. При 
цьому  керівництво  Національної  поліції  має  враховувати 
багато факторів, зокрема таких, як стан оперативної обста-
новки, процеси державотворення, що відбуваються, тощо. 
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ЗВІЛьНЕННЯ З ПУБЛІЧНОЇ СЛУжБи ЯК КАТЕГОРІЯ АДМІНІСТРАТиВНих СПРАВ

rELEaSE frOM ThE PuBLIC SErVICE aS a CaTEgOry Of adMINISTraTIVE CaSES

Марин П.П.,
здобувач 

Науково-дослідного інституту публічного права

У статті визначено, що звільнення з публічної служби як категорія адміністративних справ є найпоширенішою з справ, пов’язаних 
з публічною службою, та включає в себе дві підкатегорії: поновлення на публічній службі в разі неправомірного припинення публічної 
служби та стягнення на користь особи несплачених коштів, які належать їй та не були сплачені одразу після припинення публічної служ-
би. Встановлено, що під час вирішення справ щодо звільнення з публічної служби варто враховувати передусім норми спеціального 
законодавства, а якщо такі відсутні, враховувати загальні норми трудового законодавства. Під час аналізу судової практики розкрито, що 
поновлення на публічній службі в результаті звільнення внаслідок вчинення грубого дисциплінарного проступку реалізується через недо-
статнє доведення відповідачем (суб’єктом владних повноважень) факту вчинення публічним службовцем саме грубого дисциплінарного 
проступку. Наголошено, що однією з поширених підстав задоволення позову громадянина про поновлення на публічній службі є застосу-
вання до нього не виправдано суворого покарання за дисциплінарний проступок, яким є звільнення. Визначено, що перетворення одно-
го структурного підрозділу органу в інший, якщо повністю збігаються засади й мета створення, функції та завдання, порядок організації 
роботи, штатна чисельність, повноваження публічного службовця, не є зміною в організації виробництва і праці, а тому не можуть бути 
підставою для звільнення з публічної служби за п. 1 ч. 1 ст. 40 Кодексу законів про працю України. З’ясовано, що, застосовуючи крайню 
міру дисциплінарного стягнення, відповідач повинен був належним чином обґрунтувати необхідність застосування такої міри та немож-
ливість застосування інших видів дисциплінарного стягнення. Колегія суддів зауважує, що невиконання наказу є суттєвим порушенням зі 
сторони позивача. Однак, враховуючи, що наказ про відрядження позивача для проходження стажування є протиправним, що мало бути, 
проте не було встановлено під час службового розслідування, колегія суддів погоджується з судом першої інстанції, що застосування 
найсуворішого дисциплінарного стягнення у вигляді звільнення є надмірним.

Ключові слова: адміністративне судочинство, докази, звільнення, публічна служба, публічний службовець, публічно-правовий спір, 
справи пов’язані з публічною службою, суб’єкт владних повноважень.

The article states that dismissal from public service as a category of administrative cases is the most common of cases related to public 
service and includes two sub categories – renewal in public service in case of wrongful termination of public service and recovery of unpaid 
funds, which belonged to her and were not paid upon termination of public service. It is established that in the case of dismissal cases from public 
service it is necessary to take into account first and foremost the rules of special legislation, and if none are to take into account the general rules 
of labor law. In the case-law analysis, it is revealed that the resumption in the public service as a result of dismissal as a result of committing a 
gross disciplinary misconduct is realized due to insufficient proof by the defendant (a subject of authority) of the act of a public servant being a 
gross disciplinary misconduct. It is emphasized that one of the common grounds for satisfying a citizen's claim for renewal in public service is 
the application to him of an unjustifiably severe punishment for disciplinary action, which is dismissal. It is determined that the transformation of 
one structural subdivision of an authority into another, if the principles and purpose of creation, functions and tasks, the order of organization of 
work, staffing, powers of a public servant coincide completely, is not a change in the organization of production and labor, and therefore cannot 
be grounds for dismissal from public service under item 1 of Part 1 of Art. 40 of the Labor Code of Ukraine. It was found that, in the exercise of 
extreme disciplinary sanction, the defendant had to duly justify the need for such a measure and the impossibility of applying other disciplinary 
sanctions. The panel notes that failure to comply with the order is a material breach by the claimant. However, given that the plaintiff's business 
trip order was unlawful, which should not have been established in the course of the ex officio inquiry, the panel agrees with the trial court that the 
most severe disciplinary action in the form of dismissal is excessive.

Key words: administrative proceedings, evidence, dismissal, public service, public servant, public-law dispute, public service cases, subject 
of authority.

Актуальність теми. Інституту публічної служби нале-
жить  особливе  місце  в  адміністративному  праві.  Якість 
державного управління є маркером ефективності функціо-
нування як держави загалом, так і захисту прав та інтересів 
її громадян. Формуючи правозастосовну практику, україн-
ські  суди повинні  забезпечувати дотримання балансу між 
правами і гарантіями окремої особи та дієвістю функціону-
вання всього державного апарату [10, с. 3].

Спори з відносин публічної служби – це одні з най-
складніших  адміністративних  справ,  оскільки  інсти-
тут публічної  служби недостатньо розвинутий не  лише 
у законодавстві, а й у доктрині. Адміністративним судам 
випала  відповідальна  місія  формувати  і  розвивати  цей 
інститут [7].

Найчисленнішими  спорами  в  категорії  відносин  сто-
совно публічної служби є спори щодо звільнення [12], що 
і зумовлює актуальність обраної теми дослідження.

Огляд останніх досліджень. Сфера публічної служби 
з позиції адміністративного судочинства є досить актуаль-
ним предметом дослідження, якій приділяли увагу у свої 
наукових працях В. Бевзенко, В. Васильківська, Н. Гладка, 
М.  Іншин,  І.  Качур,  В.  Косик,  Л.  Кошелева,  Р.  Куйбіда, 
В. Поплавський, К. Тимошенко, Н. Хлібороб, Ю. Цвіркун, 
М.  Цуркан  та  інші,  однак  цілісних  новітніх  досліджень 

нині у науковій літературі обмаль, тому ця проблематика 
потребує сучасних наукових викликів. 

Мета статті полягає в тому, щоб на базі дослідження 
позицій вчених-юристів, нормативно-правової бази адмі-
ністративно-процесуального  права  визначити  звільнення 
з публічної служби як категорію адміністративних справ.

Виклад основного матеріалу.  Кодексом  адміністра-
тивного  судочинства  України  (далі  –  КАСУ)  визначено 
категорії  справ,  на  які  поширюється юрисдикція  адміні-
стративних судів. Відповідно, юрисдикція адміністратив-
них  судів  поширюється  на  справи  у  публічно-правових 
спорах, зокрема: спорах з приводу прийняття громадян на 
публічну службу,  її проходження,  звільнення з публічної 
служби [4]. 

Спори щодо звільнення з публічної служби мають кон-
ституційну,  адміністративну  та  трудову  юридичну  при-
роду, адже випливають з цих норм права. Статтею 43 Кон-
ституції України визначено, що Кожен має право на працю, 
що включає можливість заробляти собі на життя працею, 
яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. Дер-
жава створює умови для повного здійснення громадянами 
права на працю, гарантує рівні можливості у виборі профе-
сії та роду трудової діяльності, реалізовує програми про-
фесійно-технічного навчання, підготовки і перепідготовки 
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кадрів  відповідно  до  суспільних  потреб.  Використання 
примусової праці забороняється. Громадянам гарантується 
захист  від  незаконного  звільнення.  Право  на  своєчасне 
одержання винагороди за працю захищається законом [6].

При цьому відповідно статті 24 Європейської соціаль-
ної хартії усі працівники мають право на захист у випад-
ках звільнення [1].

Рішенням Ради суддів адміністративних судів України 
від  31 жовтня  2013 №  114  р.  затверджено Класифікатор 
категорій  адміністративних  справ,  відповідно  до  якого 
категорія  «спори  щодо  звільнення  з  публічної  служби» 
(пункт  12.3  Класифікатора  категорій  адміністративних 
справ),  серед  інших  спорів,  включає,  зокрема,  спори 
щодо: поновлення на службі, стягнення на користь особи 
несплачених  коштів,  які  належало  їй  виплатити  під  час 
звільнення зі служби (військової служби) [8].

Тобто  звільнення  з  публічної  служби  як  категорія 
адміністративних  справ  є  найпоширенішою  зі  справ, 
пов’язаних з публічною службою та включає в себе дві під 
категорії – поновлення на публічній службі в разі непра-
вомірного припинення публічної служби та стягнення на 
користь особи несплачених коштів, які належать їй та не 
були сплачені при припиненні публічної служби.

Розглядаючи спори щодо звільнення публічних служ-
бовців,  суди  мають  враховувати  правову  позицію  Вер-
ховного Суду,  яка полягає у  тому, що під час вирішення 
спорів  зазначеної  категорії  пріоритетними  є  норми  спе-
ціальних  законів,  а  норми  трудового  законодавства  під-
лягають  застосуванню  лише  у  випадках,  якщо  нормами 
спеціальних  законів  не  врегульовано  спірних  відносин, 
та коли про можливість такого застосування прямо зазна-
чено у спеціальному законі [9].

Тому,  якщо  у  спеціальному  законі  (Закони  України 
«Про  прокуратуру»,  «Про  судоустрій  і  статус  суддів» 
тощо) не передбачено або прямо заборонено застосування 
норм трудового законодавства, то особа може бути звіль-
нена  винятково  з  підстав,  передбачених  цими  законами. 
В  той  же  час  ряд  спеціальних  законів  (Закони  України 
«Про  державну  службу»,  «Про  службу  в  органах  місце-
вого самоврядування» та інші) передбачають можливість 
поширення  на  службові  відносини  трудового  законодав-
ства. У зв’язку з цим судам необхідно виходити з того, що 
підстави  припинення  служби  у  такому  разі  діляться  на 
загальні, передбачені Кодексом законів про працю Укра-
їни (далі – КЗпП України), та спеціальні, передбачені від-
повідними спеціальними законами України [9].

В адміністративній справі щодо оскарження рішення 
про  звільнення  з  публічної  служби  суд  повинен  переві-
рити,  зокрема,  чи  зазначені  в  оскарженому  рішенні  під-
стави для припинення публічної служби, якщо вони визна-
чені законом, та чи застосовані вони обґрунтовано [7].

Як  показує  практика,  однією  з  найпоширеніших  під-
став  для  поновлення  на  публічній  службі  працівників, 
звільнених  у  зв’язку  зі  вчиненням  грубого  дисциплінар-
ного  проступку,  є  недоведення  відповідачем  факту  вчи-
нення позивачем такого проступку [12].

Разом з тим однією з поширених підстав задоволення 
позову громадянина про поновлення на публічній службі 
є  застосування  до  нього  не  виправдано  суворого  пока-
рання  за  дисциплінарний  проступок,  яким  є  звільнення. 
Тобто судом встановлюється, що громадянин дійсно вчи-
нив  проступок,  однак  не  настільки  грубий,  щоб  засто-
сувати  до  нього  найсуворіше  дисциплінарне  стягнення 
[12].  Прикладом  може  слугувати  справа №  821/1180/18, 
в якій вирішувався спір між Головним управлінням Наці-
ональної  поліції  в  Херсонській  області  та  працівником 
поліції  щодо  звільнення  останнього.  Підставою  звіль-
нення слугувало невиконання працівником поліції наказу 
про направлення для проходження стажування до ГУНП 
у  Луганській  області.  Суди  встановили,  що  позивач  не 
належав  до  категорії  працівників  поліції,  які  підлягають 

стажуванню, однак, не зважаючи на це, апеляційний суд 
вирішив, що  позивача  звільнено  правомірно.  Верховний 
Суд, розглянувши вказану справу, зазначив у своїй поста-
нові від 20.05.2019 р., що звільнення зі служби в поліції 
як  вид  стягнення  є  крайнім  заходом  дисциплінарного 
впливу.  Разом  з  цим,  застосовуючи  крайню  міру  дисци-
плінарного стягнення, відповідач повинен був належним 
чином обґрунтувати необхідність застосування такої міри 
та  неможливість  застосування  інших  видів  дисциплі-
нарного  стягнення.  Колегія  суддів  зауважує, що  невико-
нання наказу є суттєвим порушенням зі сторони позивача. 
Однак,  враховуючи, що наказ про  відрядження позивача 
для  проходження  стажування  є  протиправним,  що  мало 
бути, проте не було встановлено під час службового роз-
слідування,  колегія  суддів  погоджується  з  судом  першої 
інстанції,  що  застосування  найсуворішого  дисциплінар-
ного стягнення у вигляді звільнення є надмірним [2; 12].

Іншою розповсюдженою підставою звільнення, щодо 
якого  виникає  чимало  спорів,  –  є  звільнення  особи  вна-
слідок ліквідації чи реорганізації публічного органу та за 
скороченням штатів [12; 9].

Питання припинення публічної служби внаслідок лік-
відації  публічного  органу  нормами  спеціальних  законів 
не  врегульовані.  Тому,  з  дотриманням  вищенаведеного 
правила, під час розгляду справ вказаної категорії засто-
суванню  підлягають  норми  Кодексу  законів  про  працю 
України [9].

Перетворення одного структурного підрозділу органу 
на інший, якщо повністю збігаються засади й мета ство-
рення,  функції  та  завдання,  порядок  організації  роботи, 
штатна  чисельність,  повноваження  публічного  служ-
бовця,  не  є  зміною  в  організації  виробництва  і  праці,  а 
тому не можуть бути підставою для звільнення з публічної 
служби за п. 1 ч. 1 ст. 40 Кодексу законів про працю Укра-
їни. Однак звільнення за цим пунктом чи зміна  істотних 
умов праці не виключаються у разі перетворення одного 
структурного підрозділу органу на інший або у разі його 
перепрофілювання,  якщо  це  супроводжується  скорочен-
ням чисельності чи штату службовців, змінами у їх складі 
за посадами, спеціальностями, кваліфікацією, професіями 
тощо [7; 5].

У ч. 2 ст. 40 Кодексу законів про працю України визна-
чено,  що  звільнення  з  підстав,  зазначених  у  пунктах  1, 
2 і 6 цієї статті, допускається, якщо неможливо перевести 
працівника за його згодою на іншу роботу [5].

Суди  визнають  звільнення  незаконним  та  поновлю-
ють  громадянина  на  публічній  службі,  якщо  буде  вста-
новлено, що такій особі керівництвом не пропонувались 
рівнозначні посади у разі їх наявності. Так, у постанові 
від 15 травня 2019 року у справі №479/432/16-а Верхо-
вний Суд зазначив, що судом апеляційної інстанції пра-
вильно встановлено, що відповідно до наявного в мате-
ріалах  справи штатного розпису  відповідача на момент 
звільнення  були  наявні  вакантні  посади,  які  позивачці 
не  були  запропоновані,  у  зв’язку  з  чим визнав рішення 
апеляційного  суду про поновлення на публічній  службі 
законним [12; 2].

Слід зауважити, що Верховний Суд України в поста-
нові від 28 жовтня 2014 року у справі № 21-484а14 сфор-
мулював правову позицію,  з якою погодився Верховний 
Суд у своїх постановах від 16 травня 2019 року у справі 
№  823/5361/15  та  від  16  травня  2019  року  у  справі 
№  820/10744/15,  за  якою  встановлена  законодавством 
можливість  ліквідації  державної  установи  (організа-
ції)  з  одночасним  створенням  іншої,  яка  буде  викону-
вати  повноваження  (завдання)  особи,  що  ліквідується, 
не  виключає,  а  включає  зобов’язання  роботодавця  (дер-
жави) щодо працевлаштування працівників  ліквідованої 
установи. При цьому у разі незаконного звільнення пра-
цівника з роботи його порушене право повинно бути від-
новлене шляхом поновлення його на посаді,  з  якої його 



291

Порівняльно-аналітичне право
♦

було незаконно звільнено. Прикладом наведеної у вказа-
ній постанові позиції може слугувати ліквідація органів 
міліції  і  створенням  органів  поліції,  а  також  ліквідація 
державних інспекцій з питань праці та створення органів 
Держпраці, у зв’язку з чим було вивільнено велику кіль-
кість працівників [12; 2].

Загалом,  розглядаючи  справи  про  звільнення  публіч-
ного службовця з посади у зв’язку з ліквідацією публічної 
установи,  суди  повинні,  по-перше,  перевірити  наявність 
чи відсутність факту ліквідації юридичної особи публіч-
ного  права  згідно  з  Конституцією  України  та  чинним 
законодавством,  по-друге,  встановити,  чи  вжито  адміні-
страцією публічного органу всіх зусиль для переміщення 
або  переведення  публічного  службовця,  чи  іншого  його 
працевлаштування,  як  це  прямо  передбачено  частиною 
другою статті 40 КЗпП України [9].

Після звільнення працівника між колишніми працівни-
ком  та  роботодавцем  може  виникнути  спір  щодо  невчас-
ного  чи  неповного  розрахунку  у  разі  звільнення  (напри-
клад,  вихідна  допомога,  компенсація  за  невикористану 
відпустку,  оплата  за  час  тимчасової  непрацездатності 
тощо), який не підпадає під категорію спорів, передбачених 
ч. 2 ст. 233 Кодексу законів про працю (у разі порушення 
законодавства про оплату праці працівник має право зверну-
тися до суду з позовом про стягнення належної йому заро-
бітної плати без обмеження будь-яким строком) [2; 11; 5].

При цьому у таких справах суд не зобов’язаний з влас-
ної ініціативи залучати до участі у справі як співвідпові-
дача чи третю особу без самостійних вимог орган, з яким 
позивач перебуває або перебував у службових відносинах, 
але який не приймав оскаржуване рішення, якщо не сто-
їть питання про вирішення питань про права, інтереси чи 
обов’язки такого органу [7].

Наприклад,  якщо  у  справі  про  незаконне  звільнення 
публічного  службовця  суб’єктом  владних  повноважень, 
з яким особа не перебувала у службових відносинах, пози-
вач не заявляє вимог про присудження заробітної плати чи 
іншого грошового утримання та інших вимог, вирішення 
яких судом може вплинути на права, інтереси чи обов’язки 
органу,  де  працював  позивач,  підстав  для  обов’язкового 
залучення такого органу з ініціативи суду немає [7].

Необхідно  також  зазначити,  що  відповідно  до 
статті 371 КАСУ негайно виконуються рішення суду про: 
присудження виплати заробітної плати, іншого грошового 
утримання у відносинах публічної служби – у межах суми 
стягнення за один місяць; поновлення на посаді у відноси-
нах публічної служби [4].

Висновки. Таким  чином,  звільнення  з  публічної 
служби  як  категорія  адміністративних  справ  є  найпо-
ширенішою  з  справ,  пов’язаних  з  публічною  службою, 
та включає в себе дві під категорії: поновлення на публіч-
ній  службі  в  разі  неправомірного  припинення  публіч-
ної  служби  та  стягнення  на  користь  особи  несплачених 
коштів, які належать  їй та не були сплачені одразу після 
припинення публічної служби.

Під час вирішення справ щодо звільнення з публічної 
служби варто враховувати передусім норми спеціального 
законодавства, а якщо такі відсутні, враховувати загальні 
норми трудового законодавства.

Під  час  аналізу  судової  практики  можна  визначити, 
що  поновлення  на  публічній  службі  в  результаті  звіль-
нення внаслідок вчинення грубого дисциплінарного про-
ступку реалізується через недостатнє доведення відпові-
дачем (суб’єктом владних повноважень) факту вчинення 
публічним  службовцем  саме  грубого  дисциплінарного 
проступку.
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Стабільність та ефективність функціонування фінансового ринку напряму залежить від правової складової частини та інтенсивності 
спрямування грошових потоків. У публікації розглядаються питання щодо способів залучення до фінансового сектору необхідних ресур-
сів. А це, своєю чергою, залежить від рівня довіри до функціонування фінансових установ, яка нині значно знизилась. Одним із напрямів 
подолання зазначеної проблеми є вдосконалення системи захисту прав споживачів на ринку фінансових послуг. 

У статті розглядається низка змін до чинного законодавства із захисту інтересів споживачів фінансових послуг, що стосуються таких 
напрямів: встановлення повноважень державних органів щодо захисту прав та визначення основних принципів такого захисту; розши-
рення відповідальності фінансових установ за порушення прав споживачів; встановлення єдиних вимог до реклами фінансових послуг 
та порядок її надання, закріплення ознак недобросовісної реклами; розкриття інформації про фінансові послуги, порядок та умови діяль-
ності фінансових установ та інше.

Недостатній рівень та відсутність належних гарантій захисту прав та інтересів споживачів фінансових послуг стримують подальший 
розвиток фінансового сектора.

Позитивними нововведеннями законодавства є визнання нікчемними умов договору про збільшення фіксованої процентної ставки 
без письмової згоди клієнта. 

У публікації обґрунтовується необхідність більш ефективного вирішення конфліктів, що виникають на ринку фінансових послуг та 
пошуку альтернативних способів для їх розв’язання. Одним із таких механізмів в Україні передбачається створення інституту фінансово-
го омбудсмена. Його діяльність доповнюватиме роботу державних органів і стосуватиметься контролю за дотриманням норм у договір-
них відносинах на ринку фінансових послуг.

Кроки по захисту прав споживачів сприятимуть не лише покращенню якості фінансових послуг, а й підвищуватимуть довіру до фінан-
сового сектора в подальшому сприятимуть його зміцненню. Тому в запровадженні нових підходів мають бути зацікавлені отримувачі 
фінансових послуг, органи державного регулювання та фінансові установи.

Ключові слова: ринок фінансових послуг, захист прав, фінансова установа, розкриття інформації, недобросовісна реклама, фінан-
совий омбудсмен.

The stability and efficiency of the functioning of the financial market depends directly on the legal component and intensity of directing cash 
flows. The publication discusses how to attract the necessary resources to the financial sector. And this, in turn, depends on the level of trust in 
the functioning of financial institutions, which has significantly decreased to date. One of the ways to overcome this problem is to improve the 
system of consumer protection in the financial services market.

The article deals with a number of changes to the current legislation on protection of interests of the consumers of financial services, 
which relate to the following areas: establishment of powers of state bodies on protection of rights and definition of the basic principles of 
such protection; increasing the responsibility of financial institutions for consumer rights violations; establishment of uniform requirements for 
advertising of financial services and the procedure for its provision, consolidation of signs of unfair advertising; disclosure of information about 
financial services, the procedure and conditions of activity of financial institutions and more.

The insufficient level and lack of adequate safeguards to protect the rights and interests of consumers of financial services impede further 
development of the financial sector.

The positive innovation of the legislation is the invalidation of the terms of the agreement on the increase of the fixed interest rate without the 
written consent of the client

The publication justifies the need for more effective resolution of conflicts arising in the financial services market and finding alternative ways 
to resolve them. One such mechanism in Ukraine is to establish a financial ombudsman institute. Its activities will complement the work of public 
authorities and will relate to monitoring compliance with contractual relations in the financial services market.

Consumer protection steps will not only improve the quality of financial services, but will also enhance confidence in the financial sector and 
further strengthen it. Therefore, financial service recipients, government regulators and financial institutions should be interested in introducing 
new approaches.

Key words: financial services market, protection of the rights, financial institution, disclosure of information, unfair advertising, financial 
ombudsman.

Постановка проблеми.  Упродовж  останніх  років 
захистом  прав  споживачів  фінансових  послуг  в  Україні 
майже  не  опікувалися  державні  органи.  Це  спричинило 
невдоволеність  якістю  фінансових  послуг.  А  визнання 
окремих  дій  надавачів  фінансових  послуг  порушенням 
призводить до подання значної кількості скарг до держав-
ного регулятора.

Як відомо,  в Україні правові механізми  захисту прав 
споживачів  фінансових  послуг  знаходяться  на  доволі 
низькому  рівні.  Значна  частина  споживачів  погано  знає 

або  взагалі  не  обізнані  із  своїми  законними  правами. 
Невисокий рівень грамотності споживачів провокує нада-
вачів фінансових послуг на неякісне їх надання.

У всьому світі посилення уваги до захисту прав спо-
живачів  фінансових  послуг  пояснюється  специфікою 
фінансових  послуг,  які  передбачають  можливість  істот-
ного перекладення ризиків, що виникають при цьому, на 
самих  споживачів.  Проте  нездатність  зрозуміти  та  оці-
нити  ризики  створює  загрозу  для  економічної  безпеки 
населення  та  підриває  довіру  до  фінансового  ринку.  



293

Порівняльно-аналітичне право
♦

Це негативно впливає на стан матеріального становища гро-
мадян та стримує економічний розвиток держави загалом. 

Належний захист прав споживачів фінансових послуг 
полягає як в усвідомленні споживачами всіх умов надання 
фінансових  послуг,  рішення  про  отримання  яких  вони 
приймають, так і в добросовісності надавачів фінансових 
послуг.

Удосконалення  системи  захисту  прав  споживачів  на 
ринках фінансових послуг позитивно вплине на загальну 
економічну ситуацію в державі. А відновлення довіри до 
фінансових  установ  сприятиме  залученню  до  фінансо-
вого сектора заощаджень населення, зростання їх доходів, 
і позитивним результатом є  зменшення навантаження на 
державні фінанси, що  дасть  змогу  спрямовувати  вивіль-
нені ресурси на виконання завдань економічного розвитку.

Аналіз останніх досліджень. Питання удосконалення 
захисту  прав  споживачів  на  ринку  фінансових  послуг 
стали  предметом  наукових  інтересів  науковців,  зокрема, 
І.  Аванесова,  І.  Борисов,  Н.  Зачосова,  О.  Конарівська, 
Н. Міокова, А. Пінчук, С. Мамедов, О. Шаров, П. Медвє-
дєв, А. Ємєлін, О. Турбанов, Г. Браун, О. Дзюнь, Г. Жуков-
ська, А. Єрмошенко, Л. Єрмошенко та інші.

Ми позитивно оцінюємо внесок науковців у розкриття 
теоретичних  і  практичних  засад охорони й  захисту прав 
споживачів на ринку фінансових послуг, однак вважаємо, 
що  необхідне  подальше  їх  висвітлення,  зокрема,  крізь 
призму змін до чинного законодавства та у зв’язку із заго-
стренням  конфлікту  інтересів  між  фінансовими  устано-
вами та споживачами фінансових послуг.

Мета статті полягає в дослідженні та аналізі  інстру-
ментів захисту прав споживачів фінансових послуг.

Виклад основного матеріалу.  На  ринку  фінансових 
послуг України спостерігається низький рівень  інформа-
ційної  прозорості.  Надавачі  фінансових  послуг  не  нада-
ють повної, достовірної, доступної та порівняльної інфор-
мації про вартість і умови надання таких послуг, пов’язані 
з ними ризики та переваги, тоді як споживачі фінансових 
послуг намагаються маніпулювати інформацією про влас-
ний  фінансово-майновий  стан  та  зобов’язання  фінансо-
вого характеру з метою отримання таких послуг або уник-
нення пов’язаної з ними майнової відповідальності.

Державне  регулювання  ринку  фінансових  послуг 
здійснюється  відповідно  до  основного  Закону  України 
«Про фінансові послуги та державне регулювання ринків 
фінансових послуг»  [1]. Норми цього  закону спрямовані 
на створення правових засад захисту інтересів споживачів 
фінансових послуг. Але нормативний акт не враховує кон-
цептуальні  положення  щодо  забезпечення  захисту  прав 
споживачів цих послуг.

Аналіз  звернень  громадян  щодо  захисту  порушених 
прав свідчить про значну кількість конфліктів між фінан-
совими  установами  та  споживачами  фінансових  послуг. 
І це спонукає як до пошуку альтернативних способів вирі-
шення спорів, так і до вдосконалення чинного законодав-
ства.

Правління НБУ затвердило Комплексну програму роз-
витку фінансового сектору України до 2020 р. [2], в якій 
визначено, що  недостатній  рівень  або  повна  відсутність 
гарантій захисту прав та інтересів споживачів фінансових 
послуг стримують подальший розвиток фінансового сек-
тору. Головними напрямами реалізації  захисту прав спо-
живачів мають стати:

1)  підвищення рівня фінансової обізнаності;
2)  підвищення стандартів розкриття інформації в інте-

ресах споживачів фінансових послуг;
3)  підвищення ефективності реалізації прав спожива-

чів фінансових послуг;
4)  створення нових інструментів захисту прав спожи-

вачів.
Прийняття Закону України «Про внесення змін до дея-

ких законодавчих актів України щодо захисту прав спожи-

вачів фінансових послуг» від 20 вересня 2019 р. № 122-IX 
[3] (набув чинності 19 січня 2020 р.) викликане необхід-
ністю створення системи захисту прав споживачів фінан-
сових  послуг  без  прогалин,  які  ведуть  до  неоднакового 
застосування правових норм.

У законі передбачено врегулювання таких питань:
1)  встановлення  повноважень  державних  органів 

щодо захисту прав споживачів фінансових послуг і визна-
чення принципів захисту прав споживачів;

2)  надання регуляторам ринків чіткого переліку повно-
важень із захисту прав споживачів фінансових послуг;

3)  запровадження  відповідальності  фінансових  уста-
нов за порушення прав споживачів фінансових послуг;

4)  однакові правила для банків та небанківських уста-
нов у сфері реклами фінансових послуг і надання інфор-
мації про них;

5)  єдиний  для  всіх  кредиторів  підхід  до  визначення 
розрахунку  загальної  вартості  кредиту  для  споживача 
та реальної процентної ставки.

Вперше закріплено в ст. 3-1 Закону України [3] прин-
ципи захисту прав споживачів фінансових послуг, а саме:

1)  забезпечення  відповідального  ставлення  до  всіх 
категорій споживачів фінансових послуг;

2)  забезпечення  своєчасного  надання  повної,  точ-
ної  та  достовірної  інформації  про  фінансові  послуги, 
суб’єктів господарювання, які надають фінансові послуги, 
та про їхній фінансовий стан;

3)  сприяння  просвітницькій  роботі  з  метою  забезпе-
чення  обізнаності  споживачів  фінансових  послуг,  отри-
мання ними навичок, знань та впевненості щодо розуміння 
ризиків,  відповідальності  та можливостей,  пов’язаних  із 
користуванням фінансовими послугами;

4)  забезпечення  відповідальної  ділової  поведінки 
осіб, які надають фінансові послуги, та їх уповноважених 
представників  (осіб, що надають посередницькі послуги 
на ринках фінансових послуг);

5)  забезпечення захисту коштів та інших активів спо-
живачів фінансових послуг від шахрайства та зловживань;

6)  забезпечення  захисту  персональних  даних  спожи-
вачів фінансових послуг;

7)  створення  і  впровадження  механізму  досудового 
вирішення спорів щодо надання фінансових послуг;

8)  сприяння конкуренції у сфері надання фінансових 
послуг.

Цей Закон України [3] має на меті  запровадити одна-
кові  правила  для  фінансових  установ,  зокрема,  щодо 
реклами послуг, розкриття інформації та передбачає одна-
кову  відповідальність  за  порушення  прав  споживачів 
фінансових послуг. Такі умови мають дозволити спожива-
чам краще порівнювати різні фінансові продукти, а також 
забезпечать  однакові  конкурентні  умови  для  фінансових 
установ.

Головний нормативний акт, що регулює сферу фінан-
сових  послуг,  −  Закон  України  «Про  фінансові  послуги 
та державне регулювання ринків фінансових послуг» [1]. 
Одна з головних новацій закону – обов’язкове розкриття 
інформації  про  реальну  вартість  фінансових  продуктів 
та послуг. 

Відповідно  до  ст.  12  Закону  України  [1],  фінансова 
установа зобов’язана розкривати клієнтам визначену зако-
нодавством інформацію про умови й порядок її діяльності, 
яку  розміщують  у місці  надання  послуг  клієнтам  та/або 
на  власному  вебсайті  фінансової  установи.  У  цій  статті 
визначено  детальний  перелік  такої  інформації.  Отже, 
надавачам фінансових послуг  треба докладно ознайоми-
тися з нею перед отриманням фінансових послуг.

У  ст.  6  Закону  України  [1]  закріплено,  що  договір 
про надання фінансових послуг (крім послуг із торгівлі 
валютними  цінностями  та  послуг  із  переказу  коштів, 
якщо  відповідні  правочини  повністю  виконуються 
сторонами  у  момент  їх  вчинення  і  під  час  проведення  
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відповідних операцій у суб’єкта первинного фінансового 
моніторингу не виникає обов’язку здійснення ідентифіка-
ції  та/або  верифікації  клієнта  згідно  із  законом)  уклада-
ється виключно в письмовій формі: у паперовому вигляді; 
у вигляді електронного документа; а також шляхом приєд-
нання клієнта до договору, який може бути наданий йому 
для  ознайомлення  у  вигляді  електронного  документа  на 
власному вебсайті особи, яка надає фінансові послуги, та/
або (у разі надання фінансової послуги за допомогою пла-
тіжного пристрою) на екрані платіжного пристрою, який 
використовує особа, яка надає фінансові послуги.

Останні нововведення спрямовані на захист прав клі-
єнтів. Так,  норми  законодавства  закріплюють, що умови 
договору стосовно надання клієнту пропозицій про зміну 
істотних  умов  договору  про  надання фінансових  послуг 
в інший спосіб, ніж той, що дає змогу встановити дату від-
правлення повідомлення клієнту, а також про збільшення 
фіксованої процентної ставки за договором без письмової 
згоди клієнта є нікчемними.

На захисті прав споживачів фінансових послуг стоїть 
норма, яка передбачає, що у разі виникнення неоднознач-
ного тлумачення прав й обов’язків сторони за договором за 
участю споживача фінансових послуг ці права й обов’язки 
тлумачать на користь такого споживача

Нова  редакція  ст.  11  Закону  України  [1],  окреслює 
вимоги щодо  достовірності  реклами  й  іншої  інформації 
про фінансові послуги. При цьому буде заборонено поши-
рювати в будь-якій формі та в будь-який спосіб фінансо-
вими  установами  недобросовісну  рекламу  про  їх  діяль-
ність  у  сфері  фінансових  послуг,  фінансові  послуги,  які 
вони  надають,  умови  отримання  таких  послуг.  У  Законі 
подано  ознаки  недобросовісної  реклами,  які  закріплені 
в  ч.  2  ст.  11,  основними  з  яких  є:  реклама  фінансових 
послуг  без  набуття  статусу  фінансової  установи  чи  без 
одержання  дозволу  або  ліцензії;  реклама  фінансових 
послуг,  надання  яких  на  території  України  заборонено 
законом;  недотримання  вимог  щодо  розміру  шрифту, 
швидкості оголошення назви послуги та складності візу-
ального сприйняття реклами.

Наступним кроком у напрямі охорони прав на ринку 
фінансових послуг стає розширення підстав відповідаль-
ності  фінансових  установ  за  порушення  законодавства 
та посилення відповідальності. 

Нові правила надання фінансових послуг сприятимуть 
захисту  прав  споживачів  фінансових  послуг  та  не  лише 
покращенню якості надання фінансових послуг в Україні, 
а  й  підвищенню  довіри  до фінансового  сектора,  а  отже, 
його подальшому зміцненню. Тому в запровадженні нових 
підходів до захисту прав споживачів мають бути зацікав-
лені отримувачі фінансових послуг та органи державного 
регулювання  ринку  фінансових  послуг,  які  відстоюють 
їхні інтереси, а також безпосередньо фінансові установи.

Законодавчі зміни не вирішують повною мірою проб-
леми охорони прав клієнтів на ринку фінансових послуг. 
А  наявна  система  захисту  прав  потребує  перебудови, 
що  ефективно  вплине  на  розвиток  фінансового  ринку. 
Науковці  та  практики  розглядають  необхідність  більш 
ефективного  вирішення  конфліктів,  що  виникають  між 
споживачами та надавачами фінансових послуг, що нині 
розглядається  шляхом  створення  інституту  фінансового 
омбудсмена. 

О.  Ізюмова  переконана,  що  інститут  фінансового 
омбудсмена  зручніший  за  традиційний  судовий  розгляд. 
По-перше,  для  клієнтів  −  фізичних  осіб  послуги  омбуд-
смена  абсолютно  безплатні.  Часто  суд  економічно  неви-
гідний, оскільки сума спору виявляється меншою за мож-
ливі  судові  витрати.  По-друге,  фінансовий  омбудсмен 
може  розглянути  конфлікт  набагато  швидше,  ніж  судді. 
По-третє,  він  не  залежить  ані  від  кредитних  організа-
цій,  ані  від  держави,  тобто  діє  максимально  об’єктивно 
[4, с. 5].

Для впровадження цього механізму в Комплексній про-
грамі розвитку фінансового сектора України до 2020 р. [2] 
одним із завдань передбачено створення інституту фінан-
сового  омбудсмена  з  метою  позасудового  врегулювання 
спорів між учасниками фінансового сектору та спожива-
чами фінансових послуг.

Кроки  в  напрямі  створення  такого  інституту  зро-
блені  були в  рамках проекту Закону України «Про уста-
нову  фінансового  омбудсмена»  [5].  Потреба  цієї  посади 
підтверджується  багаторічним  міжнародним  досвідом. 
Інститут фінансового омбудсмена є ефективним демокра-
тичним  механізмом  позасудового  вирішення  суперечок 
між фінансовими установами та споживачами фінансових 
послуг.

Натомість  наукові  експерти,  проаналізувавши  проект 
закону «Про установу фінансового омбудсмена», дійшли 
висновку, що механізм,  запропонований документом для 
реалізації його головної мети – покращення захисту прав 
споживачів  та  відновлення  довіри  до  фінансового  сек-
тора,  –  навряд  чи  забезпечить  поліпшення  захисту  прав 
споживачів фінансових послуг як з огляду на те, що він не 
досягає належної об’єктивності і неупередженості фінан-
сового омбудсмена, так  і на те, що він не може гаранту-
вати споживачам того ж рівня захисту, як суд [6]. Але все 
ж таки це є кроком демократичного суспільства до вибору 
способів захисту та відновлення порушених прав.

Омбудсмен у сфері фінансових послуг з’явився у Вели-
кобританії в 1981 р., у Німеччині – у 1992 р., а нині в понад 
40  країнах  є  у  відповідних  формах  посада  фінансового 
омбудсмена, що  дає  змогу  не  доводити  до  суду  великий 
обсяг дрібних спорів, в яких не зацікавлені самі надавачі 
фінансових послуг [7, с. 70].

Для  впровадження механізму функціонування фінан-
сового  омбудсмена  у  світі  створено  мережу  фінансових 
омбудсменів.  Ідеї  щодо  створення  фінансового  омбуд-
смена в Україні вже тривалий час переконують в її необ-
хідності та можливості функціонування з метою: 

1)  альтернативного (позасудового) врегулювання спо-
рів між споживачами та надавачами фінансових послуг;

2)  сприяння  підвищенню  якості  надання  фінансових 
послуг;

3)  сприяння споживачам фінансових послуг у захисті 
їхніх законних прав та інтересів;

4)  підвищення довіри між споживачами та надавачами 
фінансових послуг;

5)  підвищення  фінансової  обізнаності  споживачів 
фінансових послуг.

Створення  установи фінансового  омбудсмена  розгля-
далося  в  проекті  Закону  України  «Про  установу  фінан-
сового  омбудсмена»  [5],  який  є  запровадженням кращих 
ефективних практик захисту прав споживачів та створен-
ням  законодавчого  підґрунтя  для  збільшення  довіри  до 
фінансового  сектора шляхом  створення  установи фінан-
сового омбудсмена – незалежного органу, який вирішува-
тиме спори споживачів фінансових послуг та сприятиме 
захисту їхніх прав.

Проаналізуємо  основні  положення  законопроекту 
порівняно  з  міжнародною  практикою.  Відповідно  до 
ст.  2  законопроекту  [5]  установа  фінансового  омбуд-
смена  –  це  незалежна  установа  альтернативного  (поза-
судового)  врегулювання  спорів,  пов’язаних  із  наданням 
фінансових  послуг  між  споживачами  та  надавачами 
фінансових послуг, мета діяльності та статус якої визна-
чені Законом «Про установу фінансового омбудсмена». Ця 
установа є юридичною особою публічного права, значить, 
її створення належить до компетенції державних органів, 
але діє вона як незалежний орган.

У світі є установи фінансового омбудсмена, що засно-
вані на приватній та державній формі власності. З огляду 
на приклад Великобританії, в Україні була спроба ство-
рити  установу  фінансового  омбудсмена,  яка  розгляда-
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тиме спори після того, як споживач фінансових послуг не 
зміг самостійно вирішити суперечку з фінансовою уста-
новою. При цьому спір не підлягає розгляду фінансовим 
омбудсменом,  якщо  його  розмір  перевищує  100  міні-
мальних  розмірів  заробітної  плати.  Обмеження  щодо 
сум встановлені в Нідерландах – 250 000 євро, в Італії – 
100 000 євро [8].

Можливість  звернення  до  фінансового  омбудсмена 
може бути обмежена лише для фізичних осіб, як це впро-
ваджено  в Англії.  В Україні  таких  обмежень  не  перед-
бачено. 

Стосовно  строків  розгляду  скарги,  то  в  Україні  про-
понували закріпити такий строк на рівні 60 календарних 
днів. В Англії він становить 6 місяців, у Німеччині – від 
3 до 5  місяців [9, с. 70]. У середньому тривалість розгляду 
спорів у більшості європейських країн − 3−4 місяці [8].      

Однією з переваг розгляду спорів фінансовим омбуд-
сменом  є  те,  що  послуга  безплатна  [10,  с.  121].  Автори 
законопроекту  [5]  пропонують  ввести  збір  за  розгляд 
спору у розмірі 5% від прожиткового мінімуму для працез-
датних осіб, але така плата є в рази меншою, ніж витрати 
на розгляд справи в суді.

З  метою  зменшення  кількості  звернень  до  фінансо-
вого  омбудсмена  і  налаштування фінансових  установ  на 
об’єктивність їх розгляду може стати застосування плати 
до фінансових установ за кожне таке звернення  до омбуд-
смена. В Англії фінансові установи сплачують 500 фунтів 

за  кожну  подану  скаргу  на  користь  служби  фінансового 
омбудсмена.

Рішення  фінансового  омбудсмена  може  носити  як 
обов’язковий, так і рекомендаційний характер для особи, 
на яку подано скаргу. Основним таким критерієм є сума 
позову.  Обов’язковість  виконання  рішення  фінансового 
омбудсмена в Німеччині встановлена, якщо сума позову до 
5 тис. євро. У світовій практиці для заявника рішення не 
є обов’язковим, він вправі подати скаргу до суду. В Україні 
обрали такий варіант: рішення може бути оскаржене нада-
вачами фінансових послуг. 

Висновки. Сприятливе  середовище  для  фінансового 
ринку України  здебільшого  ґрунтується  на  дієвому  меха-
нізмі  охорони  та  захисту  прав  його  учасників. У напрямі 
правового  забезпечення  зроблені  значні  кроки,  які  мають 
на меті відновити рівень довіри населення до фінансових 
установ. Адже на неї впливає багато чинників, але одним 
із  базових  залишається  справедливого  ставлення  під  час 
здійснення фінансових операцій  та  впевненість  в  охороні 
власних прав та можливості їх захисту. Як підтверджує сві-
това практика,  цьому сприяє інститут фінансового омбуд-
смена,  позитивними  рисами  якого  є  підвищення  довіри 
населення на основі позасудового вирішення спорів. Фінан-
совий  омбудсмен  доповнює  роботу  чинних  регуляторів 
ринку  фінансових  послуг,  контролюючи  реалізацію  норм 
у договірних відносинах між суб’єктом, що надає фінансові 
послуги, та споживачем фінансових послуг. 
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МЕТА ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ  
У СфЕРІ фІЗиЧНОЇ КУЛьТУРи І СПОРТУ УКРАЇНи

PurPOSE Of PuBLIC adMINISTraTION  
IN ThE fIELd PhySICaL CuLTurE aNd SPOrTS Of uKraINE

Моргунов О.А.,
кандидат юридичних наук, доцент, докторант 

Харківського національного університету внутрішніх справ 

Метою статті є формування мети публічного адміністрування у сфері фізичної культури і спорту України, з огляду на сучасні тенденції 
трансформації відносин влади та суспільства, євроінтеграційний курс України з орієнтацією на кращі традиції та стандарти управління. 
Визначено, що метою публічного адміністрування сфер фізичної культури та спорту в аспекті вищевикладеного є забезпечення прав, 
свобод та інтересів людини і громадянина на основі побудови партнерських відносин між владою і суспільством, що, своєю чергою, дає 
змогу метою функціонування публічної адміністрації у вказаних серах визначити служіння суспільству. І ця мета потребує уточнення 
та конкретизації щодо сфер фізичної культури та спорту, розкриття та продовження у визначенні завдань публічного адміністрування. 
Зроблено висновок, що провідне значення уточнення та конкретизації мети має виділення пріоритету: це перемоги, або ж здоров’я  
(в найбільш узагальненому вигляді). Тобто забезпечення прав, свобод та інтересів людини і громадянина на основі побудови партнер-
ських відносин між владою і суспільством може здійснюватися в рамках концентрації зусиль на професійному спорті та спорті вищих 
досягнень, що має забезпечувати підвищення показників України в міжнародних змаганнях, сприяти формуванню позитивного іміджу 
держави як на внутрішньодержавному рівні, так і в рамках міжнародного співробітництва. Іншим пріоритетом може бути масовий спорт, 
розвиток якого сприятиме вирішенню проблем тривалості життя, його якості шляхом покращення здоров’я населення, зменшення алко-
голізму, наркоманії, тютюнокуріння та ін. І від визначення пріоритету залежить розподіл ресурсів: фінансових, кадрових, матеріально-
технічних тощо. Однак у процесі обрання пріоритету неможливо не враховувати всіх п’яти функцій спорту, які закріплено в Білій книзі по 
спорту: освітня, підтримки здоров’я суспільства, соціальна, культурна, рекреаційна.

Ключові слова: публічне адміністрування, мета публічного адміністрування, адміністрування сфер фізичної культури та спорту, 
належне врядування.

The purpose of the article is to formulate the goal of public administration in the spheres of physical culture and sports of Ukraine, taking into 
account the current tendencies of transformation of relations between the authorities and society, the European integration course of Ukraine with 
the focus on the best traditions and standards of management. Thus, in the article the purpose of public administration in the spheres of physical 
culture and sports of Ukraine is formed, taking into account the modern tendencies of transformation of relations between the authorities and the 
society, the European integration course of Ukraine with the focus on the best traditions and standards of management. It is determined that the 
purpose of public administration of physical culture and sports in the aspect of the foregoing is to ensure the rights, freedoms and interests of the 
individual and the citizen on the basis of building partnerships between the authorities and society, which in turn allows the purpose of functioning 
of public administration in the specified districts to define the service to society. And this goal needs to be clarified and specified in the areas of 
physical culture and sports, disclosure and continuation in defining public administration tasks. It is concluded that the leading importance of 
refining and specifying the goal is the priority: it is victory, or health (in the most general form). That is, the protection of rights, freedoms and 
interests of the individual and the citizen on the basis of building partnerships between the authorities and the society can be carried out within 
the framework of concentration of efforts on professional sports and sports of higher achievements, which should provide increase of indicators 
of Ukraine in international competitions, promote formation of a positive image of the state as at the national level and within the framework of 
international cooperation. Another priority may be mass sports, the development of which will contribute to solving problems of life expectancy, 
its quality by improving the health of the population, reducing alcoholism, drug addiction, smoking and others. And the allocation of resources 
depends on the priority setting: financial, personnel, logistical and so on. However, when choosing a priority, it is impossible to disregard all five 
sports functions enshrined in the White Paper on Sport: Educational, Community Health, Social, Cultural, Recreational.

Key words: public administration, purpose of public administration, administration of physical education and sports, good governance, good 
administration.

Постановка проблеми. Зміна  принципів  держав-
ного  управління  неодмінно  відбивається  у  формуванні 
його  мети,  яка  нині  відповідає  демократичним  ціннос-
тям,  визначеним  із  проголошенням  незалежності  Укра-
їни  у  вигляді  найвищої  соціальної  цінності  людини,  її 
життя  і  здоров’я як основних чинників, що зумовлюють 
діяльність  держави.  Зміни проявляться не  тільки  в меті, 
формах, зміні методів, але й у термінології, що застосову-
ється: нині широковживаним є поняття «публічне адміні-
стрування». Відповідне поняття формується, як і всі його 
характеристики та ознаки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Поняття мети 
публічного  адміністрування,  мети  державного  управління, 
яке  треба  піддавати  критичній  оцінці  та  аналізу  у  процесі 
визначення  мети  публічного  адміністрування,  неоднора-
зово  досліджувалися  науковцями.  Для  цієї  статті  провідне 
значення  мали  праці  таких  науковців,  як  Т.Б.  Аріфходжа-
єва, П.С. Елькінд, З.Р. Кісіль, Р.-В.В. Кісіль, В.К. Колпаков, 
В.П. Пилипишин, В.В. Середа, К.І. Хромова та інших.

Невирішені раніше проблеми. Мета – це  категорія, 
що визначає спрямування певної діяльності. А тому від її 

визначення залежать спрямування сил, засобів, ресурсів, 
пріоритетність функцій, форм і методів. 

Метою статті є формування мети публічного адміні-
стрування у  сферах фізичної  культури  і  спорту України, 
враховуючи  сучасні  тенденції  трансформації  відносин 
влади  та  суспільства,  євроінтеграційний  курс  України 
з орієнтацією на кращі традиції та стандарти управління. 

Виклад основного матеріалу. Мета  –  це  категорія, 
яка  окреслює  бажаний  результат,  на  досягнення  якого 
спрямована  система  [1,  с.  54],  визначаючи  тим  самим 
напрями її руху. Перенесення цього значення в площину 
адміністративного права пов’язує категорію мети з бажа-
ним станом управлінської системи. Як із цього приводу 
вказує    Д.К.  Катрич,  «у  наукових  працях,  присвячених 
питанням теорії управління, під метою найчастіше мають 
на  увазі  ідеальний  образ  (логічну  модель)  бажаного 
стану суб’єкта чи об’єкта управління, сформульованого 
на основі пізнання та врахування їх об’єктивних і орга-
нізаційних  форм,  потреб  і  інтересів».  Без  чітко  визна-
ченої мети діяльність втрачає зміст  і сенс [2, с. 18, 19].  
Мета  в  державному  управлінні –  суспільна  потреба, 
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сформульована у вигляді кінцевого результату державно-
управлінської  дії,  що  має  об’єктивний,  раціональний 
і системно організований характер [3, с. 7].

Мета є загальною категорію, що може мати конкрети-
зацію в цілях. Проведення різниці між метою та цілями 
для  публічного  адміністрування  має  важливе  значення, 
оскільки  розробка  та  реалізація  програмних  актів  має 
включати як мету, так і конкретні цілі з визначенням тер-
мінів їх досягнення. «Принциповий вибір головної мети, 
з одного боку, визначає генеральні напрями діяльності, а 
з  другого  – потребує  їхньої  конкретизації  як  у просторі, 
так  і  в  часі.  З  цією  метою  здійснюється  структуризація 
цілей  держави»  [3,  с.  7–8].  Цілі  можуть  мати  визначені 
часові проміжки часу їх досягнення, а також більш дета-
лізовано визначати результат, до якого прогнозовано при-
веде виконання завдань. Своєю чергою,  завдання – це ті 
конкретні  дії,  які  сприяють  чи  забезпечують  досягнення 
цілей та мети. 

Остання гіпотеза щодо зв’язку мети – цілей – завдань 
не знаходить підтвердження в семантиці [4, с. 38] та філо-
софії,  де  «мета»  розуміється  як  заздалегідь  визначене 
завдання [5, c. 378]. Водночас П.С. Елькінд дійшов висно-
вку, що підстави розмежування цих понять лежать не в роз-
ходженні їх змісту, а в змозі їх різноаспектно використати. 
Категорія «мета» – філософська; категорія «завдання» має 
більш  практичне  значення  [4,  с.  38].  К.І.  Хромова  твер-
дить: «На перший погляд може здатися, що поняття «мета» 
та «завдання» є синонімами. Однак більш детальний аналіз 
вищенаведених понять, дослідження позицій учених-пра-
вознавців щодо їх співвідношення свідчить, що дані катего-
рії хоча й є взаємопов’язаними, але не тотожні» [6, c. 162]. 
З цього приводу Д.К. Катрич говорить: «Хоча такі поняття, 
як «мета» і «завдання», в етимологічному значенні є прак-
тично тотожними, різниця між ними все ж є. Мета – це під-
сумковий стан, кінцевий результат, заради якого робляться 
всі дії для його досягнення. Як правило, мета завжди чітко 
сформульована  і  має  тимчасові  рамки  –  вона  може  бути 
короткостроковою, середньостроковою і довгостроковою. 
Завдання – це кожен зі способів і дій, необхідних для досяг-
нення поставленої мети. Завдання можна вважати етапами 
у просуванні до необхідного результату, оскільки їх вико-
нання або рішення саме до нього і призводить» [2, с. 19]. 
Отже, сформуємо мету публічного адміністрування у сфе-
рах фізичної культури і спорту.

При цьому будемо виходити з того, що встановлення 
мети  визначають  найважливішим  і  складним  завданням 
управлінської  діяльності,  особливо  для  держави,  яка 
є  складною,  багатоконтурною,  нелінійною,  відкритою, 
динамічною  та  ймовірнісною  системою  зі  зворотним 
зв’язком. Визначення мети  державного  управління  –  це, 
насамперед,  визначення  пріоритетів  на  рівні  основних 
напрямів  її  діяльності,  тобто  її  пріоритетів  на  найви-
щому  рівні,  які  на  певний  час  визначають  подальше 
спрямування  державної  діяльності,  зокрема  державного 
управління,  використання  наявних  ресурсів  держави 
[3,  с.  7–8].  І  одразу доводиться констатувати, що в  зако-
нах  України  «Про  центральні  органи  виконавчої  влади» 
від 17.03.2011 р. № 3166-VI [7], «Про державну службу» 
від 10.12.2015 р. № 889-VIII [8], в Положенні про Міністер-
ство молоді та спорту України від 02.07.2014 р. № 220 [9] 
не визначено мету функціонування відповідних суб’єктів 
публічного адміністрування. 

Це  означає,  що  ані  загальний  стосовно  центральних 
органів  виконавчої  влади,  ані  спеціальний  щодо  сфер 
фізичної  культури  та  спорту  нормативно-правовий  акт 
не  дає  відповіді  на  питання  їх  цільового  призначення, 
мети  їх функціонування. За відсутності базового у сфері 
виконавчої  влади  закону  (наприклад,  закону  про  органи 
виконавчої  влади,  про  державне  управління  чи публічне 
адміністрування), встановлення мети організації та функ-
ціонування публічного адміністрування у сферах фізичної 

культури і спорту стикається з труднощами та розбіжнос-
тями підходів, із числа яких є сумнівні позиції.  

Наприклад,  В.П.  Пилипишин  метою  державного 
управління  визначає  діяльність  державних  органів,  що 
спрямована  на  управління  державними  справами,  їх 
удосконалення  і  розвиток,  забезпечення  владно-органі-
зуючого впливу на відповідні суспільні відносини і про-
цеси  в  економічній,  соціальній  та  політичній  сферах 
[10, с. 377–378].  На наш погляд, таке розуміння мети не 
є коректним із тієї точки зору, що мета має окреслювати 
результат певного процесу, дії тощо [11, с. 267], являючи 
вихідну  позицію  для  визначення  перспективних  напря-
мів діяльності задля її досягнення.

Якщо  скористатися  запропонованим  тлумаченням 
змісту  та  зв’язків  категорій  «мета»,  то  визначення  мети 
державного  управління  як  діяльності  державних органів 
[10,  с.  377–378]  викликає  зауваження.  Державне  управ-
ління по суті є діяльністю, якщо застосувати діяльнісний 
підхід  до формування  категорії.   А  тому метою держав-
ного управління не може бути та сама діяльність, а от очі-
куваний від неї результат як раз вказує на мету. Мета – це 
«те, заради чого» [3, с. 8]. Тим більш сумнівною видається 
наведена  вище  позиція,  коли  сам  науковець  підсумовує 
в тому ж дослідженні, що «мета є найважливішою харак-
теристикою управління – визначенням його призначення. 
Власне  задля  певних  досягнень  і  здійснюється  управ-
ління» [10, с. 378]. Таким чином, наведена позиція вима-
гає перегляду та уточнення.

На наш погляд, формування мети публічного  адміні-
стрування у сферах фізичної культури і спорту стикається 
з необхідністю шляху від частини до цілого, оскільки деякі 
нормативно-правові акти включать положення щодо мети 
організації та функціонування певних органів виконавчої 
влади,  органів  місцевого  самоврядування.  Так,  у  Законі 
України  «Про  службу  в  органах  місцевого  самовряду-
вання»  від 07.06.2001 р. № 2493-III  йдеться про  її  спря-
мування «на реалізацію територіальною громадою свого 
права на місцеве самоврядування та окремих повноважень 
органів  виконавчої  влади,  наданих  законом»  (ч.  1  ст.  1). 
При цьому першим із принципів служби в органах місце-
вого самоврядування в. ч. 1 ст. 4 вказаного Закону визна-
чено «служіння територіальній громаді» [12].

Також звертаємо увагу на акти, які не спеціалізуються 
на сфері фізичної культури та спорту, але їх аналіз із точки 
зору узагальнення доцільний з огляду на відсутність від-
повіді на поставлене питання в наведених вище актах, які 
є  підставою  діяльності  суб’єктів  публічного  адміністру-
вання у сфері фізичної культури та спорту.

Визначаючи  основну  мету  діяльності  Національної 
поліції України,  Д.К. Катрич під такою розуміє «служіння 
суспільству», що досягається шляхом виконання постав-
лених перед поліцією завдань [2, с. 19]. Беручи до уваги, 
що поліція служить суспільству шляхом протидії злочин-
ності, підтримання публічної безпеки і порядку [2, с. 19], 
акцентуємо увагу на використаному понятті «служіння», 
яке в контексті мети публічного адміністрування відпові-
дає  вже неодноразово  згадуваній нами людиноцентрист-
ській  теорії  та на цій  основі  впроваджуваним реформам 
децентралізації управління, підвищення якості та доступ-
ності  адміністративних  послуг,  розвитку  електронного 
врядування тощо.

Як пояснює Д.К. Катрич, Національна поліція України 
«забезпечує охорону прав і свобод людини, протидію зло-
чинності, підтримання публічного порядку та безпеки лише 
заради людини, при цьому державні інтереси відходять на 
другий план. Тобто поліція захищає народ, а не державу від 
народу» [2, с. 19]. Згідно зі ст. 1 Закону України «Про Націо-
нальну поліцію України» відповідна система – це централь-
ний орган виконавчої влади, який служить суспільству шля-
хом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії 
злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку [13]. 
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І в наведеній статті для цього дослідження два положення 
мають визначальне  значення. 

По-перше, поліція організаційно належить до системи 
органів виконавчої влади [14, с. 74], що дає змогу викорис-
тати  обґрунтовані  Д.К.  Катрич  положення щодо  публіч-
ного  адміністрування  загалом.  По-друге,  в  конструкції 
самої статті використано поняття «служіння». При цьому, 
з огляду на контекст, служіння визначено метою організа-
ції та функціонування такого органу виконавчої влади, як 
Національна поліція України. 

Д.К. Катрич уточнює: «Згідно з міжнародними стан-
дартами, основною метою діяльності поліції в демокра-
тичному суспільстві  є  забезпечення верховенства права. 
Ця  діяльність  включає  два  різні,  але  взаємопов’язані 
обов’язки:  забезпечувати  дотримання  офіційних  зако-
нів,  належним  чином  прийнятих  державою,  що  вклю-
чає  забезпечення  загального  стану  публічного  спокою, 
та  пов’язаний  із  цим  обов’язок  суворо  обмежуватися 
власними  визначеними  повноваженнями,  утримуючись 
від будь-яких свавільних дій  і дотримуючись особистих 
прав  і  свобод  представників  громадськості»  [2,  с.  20]. 
Таким чином, забезпечення охорони прав і свобод людини 
і  громадянина,  інтересів  суспільства  і  держави,  публіч-
ної  безпеки  і  порядку,  протидія  злочинності,  надання 
в  межах,  визначених  законом,  послуг  із  допомоги  осо-
бам,  які  з  особистих,  економічних,  соціальних  причин 
або  внаслідок  надзвичайних  ситуацій  потребують  такої 
допомоги – це ті завдання, виконанням яких Національна 
поліція  України  служить  суспільству,  суворо  в  межах 
своїх визначених  законом повноважень.  І  таке служіння 
і є метою її функціонування.

При  цьому  звернімо  увагу,  що  мета  формується  як 
процес, а не певного обмежений чи визначений за часом 
настання  результат,  що  відповідає  принципам  стабіль-
ності та безперервності служби.

Друге,  на  чому  акцентуємо,  –  це  зв’язок Національ-
ної  поліції України  з  суспільством через  категорію  слу-
жіння, що одразу визначає не тільки пріоритети у функ-
ціях публічного адміністрування, але й належність влади 
в  Україні  народу  та  її  реалізацію  опосередковано  через 
органи  виконавчої  влади  та  місцевого  самоврядування, 
тим  самим  зумовлюючи  мету  публічного  адміністру-
вання.  Тим  самим  розмежовано  категорії  державних 
та суспільних інтересів, підміна яких була характерна для 
радянської  докрити  адміністративного  права, що прояв-
лялось у відносинах влади та суспільства виведенням на 
перший план контролю з його каральною спрямованістю, 
централізацією  влади,  адміністративно-командною  сис-
темою управління. 

Як наслідок, нині  «діюча  система публічного  адміні-
стрування  в  Україні  залишається  неефективною,  корум-
пованою  та  внутрішньо  суперечливою,  що  є  суттєвою 
перешкодою на шляху до позитивних  змін  у  суспільстві 
та державі. Недостатній рівень прозорості та відкритості 
у сфері державного управління, нечіткість розмежування 
політичної та адміністративної сфер, недостатній профе-
сійний рівень  державних  службовців,  відсутність  єдиної 
системи  оцінювання  їх  компетентності,  низький  рівень 
дисциплінарної  відповідальності,  недосконалість  меха-
нізму політичного та адміністративного контролю в сис-
темі державного управління – усі ці чинники є деструк-
тивними  елементами  в  організації  ефективної  системі 
публічного  адміністрування»  [15,  с.  87–88].  У  той  час, 
коли, «як показує практика, впровадження нових концеп-
цій публічного  адміністрування  дало  змогу  країнам роз-
винутої  демократії  подолати  відсутність  інституційного 
поділу  влади,  власності  та  управління,  корупцію.  Тому 
є  актуальним  впровадження  демократичних  стандартів 
та принципів діяльності публічних адміністрацій у роботу 
вітчизняних органів влади» [16, с. 15–16], що в цілепокла-
данні  та  напрямах  діяльності  суб’єктів  публічного  адмі-

ністрування має відбуватися у виведенні на перший план 
сервісної функції. На цій основі за змістом публічне адмі-
ністрування  пропонується  поділяти  на  надання  публіч-
ною  адміністрацією  адміністративних  послуг  (основний 
вид  діяльності)  та  здійснення  виконавчо-розпорядчої 
(управлінської)  та  контрольної  діяльності  (додатковий) 
[17, с. 107].

Формулювання  мети  публічної  адміністрації  як  слу-
жіння  суспільству  може  бути  першим  кроком  не  тільки 
на шляху вирішення проблем трансформації державного 
управління у вузькому розумінні, але й у широкому, коли 
відповідне поняття охоплювало всі ланки механізму дер-
жави:  вказаний  висновок  має  значення  для  вирішення 
проблеми невизначеності статусу низки органів держави 
на  предмет  їх  належності  до  визначених  конституцією 
України гілок влади та від цього здійснюваної ними діяль-
ності,  її  мети  та  завдань,  статусу  посад  та  осіб,  які  такі 
посади  обійматимуть.  Наприклад,  прокуратура  України, 
СБ України не належать до гілки виконавчої влади та  їх 
діяльність  не  охоплюється  об’ємом  поняття  публічного 
адміністрування, що має свої обґрунтовані підстави в кон-
тексті  втіленої  в  законодавстві  України  конституційної 
концепції поділу влади на три види, доктрини державної 
служби,  служби  в  органах  місцевого  самоврядування. 
Однак при цьому має негативним наслідком неоднознач-
ність  у  питанні  поширення  на  такі  органи  нормативно-
правових актів щодо виконавчої влади. 

За  відсутності  підстав  зарахування  описаних  органів 
до системи законодавчої та судової гілок влади,  їх місце 
в апараті держави та її механізмі, формуванні нормативно-
правового підґрунтя їх діяльності, визначення здійснюва-
ної ними діяльності, статус посад стикається зі значними 
труднощами,  в  числі  яких  сумніви  щодо    статусу  дер-
жавних  службовців  для  тих  осіб,  які  обіймають  посади 
в органах, на які не поширюється дія Закону України «Про 
державну службу» від 10.12.2015 р. № 889-VIII  [8],  зна-
ходження їх діяльності поза категорією державної служби. 
Однак такий висновок передчасний із точки зору належ-
ності  влади  в  державі  виключно  народові  України  та  її 
реалізації прямо чи опосередковано через систему органів 
держави та місцевого самоврядування. Закономірно вини-
кає питання: що ж здійснюють особи, обіймаючи посади 
в таких органах? Яка мета їх діяльності? Що за сутністю 
їхня діяльність як не служіння?

Всі ці питання можна розпочати вирішувати з визна-
чення мети створення та функціонування всіх органів дер-
жави  та місцевого  самоврядування  як  служіння  суспіль-
ству,  а  мети  публічного  адміністрування  –  як  побудови 
партнерських  відносин  між  публічною  адміністрацією 
і  громадянином  [16,  с.  13]  задля  реалізації,  дотримання, 
гарантування,  забезпечення  прав,  свобод  та  законних 
інтересів  осіб,  їх  груп,  суспільства  загалом  [18,  с.  605]. 
В  умовах  демократичної,  правової,  соціально  орієнтова-
ної  держави  публічне  й,  зокрема,  державне  управління 
спрямоване на забезпечення прав і свобод людини, висо-
кої  якості  життя  громадян,  безпеки  їх  існування.  Звідси 
походить така суттєва особливість функцій такого управ-
ління,  як  постійна  спрямованість  на  життєво  важливі 
потреби  об’єкта,  тобто  діяльність  кожного  конкретного 
суб’єкта має аналізуватися з точки зору реального забез-
печення, насамперед, цих, а не якихось інших внутрішніх 
потреб самого суб’єкта [19, c. 240]. Мета адміністрування 
з  точки  зору  суб’єкта  –  це  найбільш  ефективне  досяг-
нення  результату  об’єктом,  а  з  точки  зору  об’єкта  –  це 
є  бажаний  його  стан  або  бажаний  результат  його  функ-
ціонування,  отриманий  шляхом  вирішення  поставлених 
керівництвом (але самостійно засвоєних) завдань під час 
застосування  мінімального  обсягу  виробничо-трудового 
резерву [20, с. 60]. Тобто адміністрування, являючи вплив, 
все ж таки визначається взаємодією, партнерством, «являє 
собою  такий  процес  взаємодії  сторін,  при  якому  одна 
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з них чинить вплив на другу, друга ж виявляється здатною 
сприйняти такий вплив і будувати свою поведінку відпо-
відним  чином. Управління може  вважатись  успішним  за 
умови,  що  суб’єкт  (сторона,  яка  впливає)  сформулював 
(визначив) мету взаємодії, а об’єкт (сторона, яка підлягає 
впливу) має засоби й можливості для її реалізації. Управ-
лінська  взаємодія  може  реально  функціонувати  тільки 
в тому випадку, якщо об’єкт управління виконує команди 
суб’єкта  управління.  Для  проходження  управлінського 
процесу необхідною є, з одного боку, наявність у суб’єкта 
управління  потреби  й  можливості  керувати  об’єктом,  а 
з іншого – наявність в об’єкта управління бажання й здат-
ності  виконувати  ці  команди,  так  щоб  у  цій  взаємодії 
був  обопільний  інтерес,  відчувалась  взаємозалежність» 
[20, с. 57].

Мета  публічного  адміністрування  –  публічне  забез-
печення прав і свобод людини і громадянина, нормальне 
функціонування  громадянського  суспільства  та  держави 
[21,  с.  231–235].  За  визначенням  Т.Б.  Аріфходжаєвої, 
метою публічного адміністрування є організація суспіль-
ства  для  забезпечення  ефективного  функціонування 
всього соціуму. Таким чином, на її думку, публічне адмі-
ністрування  –  це  злагоджена  законна  діяльність  публіч-
них  органів  управління  трьох  сфер  влади,  законодавчої, 
виконавчої  та  судової,  що  з  усією  ієрархією  публічно-
адміністративних  інститутів  спрямована  на  досягнення 
ефективного  функціонування  соціуму  задля  зміцнення 
економічної,  політичної  та  соціальної  сфери,  а  також 
урахування  інтересів  усіх  соціальних  груп  і  прошарків 
населення та зміцнення на цій основі соціальної злагоди 
та єдності народу [22, с. 13]. Таке визначення цілком від-
повідає теорії управління як того, на що спрямований сві-
домий, планомірний, організований, систематичний вплив 
суб’єкта управління. Метою такого впливу є спрямування 

об’єкта  шляхом  певного  розвитку,  надання  йому  стану 
впорядкованості, якісного визначення, відповідності пев-
ним вимогам чи ознакам [20, с. 57].

Висновки. Отже,  метою  публічного  адміністрування 
сфер  фізичної  культури  та  спорту  в  аспекті  вищевикла-
деного  вважаємо  забезпечення  прав,  свобод  та  інтересів 
людини  і  громадянина на основі побудови партнерських 
відносин між владою  і  суспільством, що,  своєю чергою, 
дозволяє  метою  функціонування  публічної  адміністра-
ції  у  вказаних  серах  визначити  служіння  суспільству. 
І ця мета потребує уточнення та конкретизації щодо сфер 
фізичної  культури  та  спорту,  розкриття  та  продовження 
у визначенні завдань публічного адміністрування.

У  цьому  аспекті  провідне  значення  має  виділення 
пріоритету:  це  перемоги,  або  ж  здоров’я  (в  найбільш 
узагальненому  вигляді).  Іншими  словами,  забезпе-
чення  прав,  свобод  та  інтересів  людини  і  громадянина 
на основі побудови партнерських відносин між владою 
і  суспільством  може  здійснюватися  в  рамках  концен-
трації  зусиль  на  професійному  спорті  та  спорті  вищих 
досягнень, що має забезпечувати підвищення показників 
України в міжнародних змаганнях, сприяти формуванню 
позитивного  іміджу  держави  як  на  внутрішньодержав-
ному рівні, так і в рамках міжнародного співробітництва. 
Іншим пріоритетом може бути масовий спорт, розвиток 
якого сприятиме вирішенню проблем тривалості життя, 
його якості за рахунок покращення здоров’я населення, 
зменшення  алкоголізму,  наркоманії,  тютюнокуріння 
та  ін.  І  від  визначення  пріоритету  залежить  розподіл 
ресурсів:  фінансових,  кадрових,  матеріально-технічних 
тощо.  Однак  у  процесі  обрання  пріоритету  неможливо 
не враховувати всіх п’яти функцій спорту, які закріплено 
в  Білій  книзі  по  спорту:  освітня,  підтримки  здоров’я 
суспільства, соціальна, культурна, рекреаційна.
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СОЦІАЛьНА ЗУМОВЛЕНІСТь ПРАВОВОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСиН,  
ЩО ВиНиКАЮТь ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ ПРиВАТНОЇ ДЕТЕКТиВНОЇ  

ТА НЕДЕРжАВНОЇ ОхОРОННОЇ ДІЯЛьНОСТІ

SOCIaL CONdITIONaLITy Of LEgaL rEguLaTION Of rELaTIONS arISINg  
IN ThE IMPLEMENTaTION Of PrIVaTE dETECTIVE  

aNd NON-STaTE SECurITy aCTIVITIES

Мулявка Д.Г.,
кандидат юридичних наук, професор,

завідувач кафедри оперативно-розшукової  діяльності 
Університету державної фіскальної служби України

Стаття присвячена соціальній зумовленості правового врегулювання відносин, що виникають під час здійснення приватної детек-
тивної та недержавної охоронної діяльності. Автор обґрунтовує, що з моменту набуття Україною незалежності питання правового регу-
лювання діяльності її правоохоронних органів завжди визнавалося з боку держави, науковців та практиків досить важливим. У статті 
акцентовано на тому, що Україні у спадок від Радянського Союзу лишилася державоцентрична система правового регулювання. Усі 
органи, підприємства, установи та організації мали виконувати виключно волю держави, а в разі наявності розбіжностей між позицією 
держави і людини (громадянина) однозначно вірною визнавалися виключно позиція держави. Громадяни не мали змоги висловлювати 
власну позицію щодо  захисту їхніх прав, свобод та інтересів недержавними суб’єктами правоохоронної діяльності. 

Автор з’ясовує, що соціальна зумовленість правового врегулювання відносин, що виникають під час здійснення приватної детектив-
ної та недержавної охоронної діяльності, – це наявність комплексу чинників, пов’язаних із розвитком в Україні громадянського суспіль-
ства, конкурентних відносин у сфері господарської діяльності, а також зі зміцненням гарантій додержання прав і свобод людини і грома-
дянина. Сукупність цих чинників зумовлює існування потреби фізичних та юридичних осіб у користуванні недержавними охоронними та 
приватними детективними послугами. Інтереси учасників суспільних відносин виступають головним фактором законодавчого врегулю-
вання досліджуваних видів діяльності. Чинниками, які спрямовують законотворчу діяльність у сфері здійснення приватної детективної і 
недержавної охоронної діяльності, є використання потенціалу суб’єктів недержавної правоохоронної діяльності для зміцнення системи 
протидії злочинам та правопорушенням. 

Ключові слова: правове регулювання, недержавна охоронна діяльність, приватна детективна діяльність, держава, учасники госпо-
дарських відносин, права та свободи людини і громадянина.

The article is devoted to the social conditionality of the legal regulation of relations arising from the implementation of private detective 
and private security activities. The author substantiates that since Ukraine gained independence, issues of legal regulation of the activities of 
its law enforcement bodies have always been recognized by the state, scientists and practitioners as quite important. The article focuses on 
the fact that Ukraine inherited from the Soviet Union remained a power-centric system of legal regulation. All bodies, enterprises, institutions 
and organizations must comply exclusively with the will of the state, and in the event of disagreement between the position of the state and the 
person (citizen), the position of the state is recognized uniquely true. Citizens did not have the opportunity to express their position regarding the 
possibility of protecting their rights of freedoms and interests by non-state actors of law enforcement.

The author finds out that the social conditionality of the legal regulation of relations arising from the implementation of private detective and 
non-state security activities is the presence of a complex of factors related to the development of civil society in Ukraine, competitive relations 
in the field of economic activity, as well as with the strengthening of guarantees for observing human rights and freedoms and citizen. The 
combination of these factors determines the existence of the need for individuals and legal entities to use private security and private detective 
services. The interests of participants in public relations are the main factor in the legislative regulation of the studied types of activity. Factors 
that direct legislative activity in the field of private detective and private security activities are the use of the potential of private law enforcement 
entities to strengthen the system of counteraction to crimes and offenses.

Key words: legal regulation non-governmental security activity, private detective activity, state, participants in economic relations, human 
and civil rights and freedoms.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її 
зв’язок із важливими науковими чи практичними завдан-
нями. Як відомо, право як універсальний регулятор виконує 
роль  стабілізуючої  основи  суспільних  відносин  завдяки 
тому, що в правових приписах містяться правила поведінки 
учасників  суспільних  відносин  та  встановлюються  заходи 
покарання  за порушення вказаних правил.    Завдяки цьому 
суспільство отримало змогу убезпечити себе від деструктив-
них впливів та здійснювати діяльність у різних сферах. Не 
винятком є і сфера правоохоронної діяльності. Враховуючи, 
що  суб’єкти  правоохоронної  діяльності  мають  більші,  ніж 
в інших фізичних та юридичних осіб, засоби і можливості, 
включаючи  заходи  примусу,  законодавець  регламентував 
значну частину відносин, пов’язаних із здійсненням право-
охоронцями своїх функцій і завдань, на законодавчому рівні. 
Доцільність  вказаних  заходів  не  викликає  сумнівів.  Разом 
із тим останнім часом, із розвитком в Україні ринкових від-
носин з’являються суб’єкти, які, не маючи владних повно-
важень,  притаманних  державним  органам,  здійснюють 
діяльність,  подібну  до  діяльності  представників  силових 
структур. Це стосується недержавної охоронної та приватної 
детективної діяльності. 

У  наукових  джерелах  такий  феномен  вже  отримав 
назву «недержавна правоохоронна діяльність». Протягом 
останніх років було захищено кілька кандидатських і док-
торських дисертацій з означеної теми. Разом із тим ситу-
ація із правовим регулюванням відповідних відносин ще 
не є однозначною. Деякі вчені вважають, що змогу здій-
снювати певні види діяльності, зокрема, детективну, пови-
нні мати  виключно  представники  органів  держави.  Інші 
науковці  обстоюють  позицію,  за  якою  таке  обмеження 
було б порушенням свободи підприємницької діяльності 
і сприяло б скоріше погіршенню ситуації з правами і сво-
бодами  людини  і  громадянина,  ніж  її  оптимізації.  Крім 
того,  необхідно  згадати,  що  вже  протягом  кількох  деся-
тиліть здійснюються безуспішні спроби затвердити Закон 
України  «Про  приватну  детективну  діяльність»,  які  досі 
не завершилися позитивним результатом. 

На  підставі  вказаного  можна  переконатися,  що  про-
блема  соціальної  зумовленості  правового  врегулювання 
відносин,  що  виникають  у  сфері  державної  охоронної 
та приватної детективної діяльності, має високий рівень 
актуальності та важливості для подальшого розвитку пра-
вовідносин у правоохоронній сфері.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких 
започатковано розв’язання проблеми.  Варто  сказати, 
що  тематика,  пов’язана  із  здійсненням  правоохоронної 
діяльності, привертала увагу науковців із моменту набуття 
Україною  незалежності.  Питанням  поняття,  сутності, 
суб’єктів  і  видів  правоохоронної  діяльності  було  при-
свячено роботи О.М. Бандурки, В.Т. Білоуса, В. С. Вене-
діктова, С.М.  Гусарова,  І.П. Катеринчука, О.Ф. Кобзаря, 
М.І. Корнієнка, Ю.Д. Кунєва, О.М. Музичука, А.М. Подо-
ляки,  Д.В.  Приймаченка,  О.О.  Теличкіна,  І.М.  Шопіної 
та інших авторів. Разом із тим питання, пов’язані із зако-
нодавчими перспективами розвитку недержавної охорон-
ної  та  приватної  детективної  діяльності,  не  так  широко 
висвітлювалися у правовій науці. Зокрема ними займалися 
Ю.М.  Бєліков,  М.В.  Завальний,  С.В.  Краснокутський, 
Л.Г.  Чистоклетов,  В.Й. Шишко,  С.С. Юрко.  Недостатня 
дослідженість  вказаних  питань  зумовлює  необхідність 
здійснення  наукових  пошуків,  спрямованих  на  форму-
вання  усталеної  позиції  щодо  правового  регулювання 
недержавної правоохоронної діяльності.

Мета статті полягала у визначенні факторів, які пояс-
нюють  соціальну  зумовленість  правового  врегулювання 
відносин,  що  виникають  у  сфері  приватної  детективної 
та недержавної охоронної діяльності.

Виклад основного матеріалу дослідження.  З моменту  
набуття Україною незалежності питання правового регу-
лювання  діяльності  її  правоохоронних  органів  завжди 
визнавалося  з  боку  держави,  науковців  та  практиків 
доволі  важливим  для  того,  щоб  приділяти  йому  першо-
чергову увагу. Варто наголосити, що Україні у спадок від 
Радянського Союзу лишилася державоцентрична система 
правового регулювання, в якій всі органи, підприємства, 
установи та організації мали виконувати виключно волю 
держави,  а  у  разі  наявності  розбіжностей  між  позицією 
держави  і  людини  (громадянина)  однозначно  вірною 
визнавалися позиція держави. За таких умов у громадян 
не було змоги висловлювати власну позицію щодо захисту 
їхніх  прав,  свобод  та  інтересів  іншими,  ніж  держава, 
суб’єктами  суспільних  відносин.  Такі  рішення  прийма-
лися виключно на державному рівні. 

Варто  визнати,  що  надання  охоронних  послуг  на 
госпрозрахункових засадах існувало і за років радянського 
режиму.  Позавідомча  охорона  як  самостійний  структур-
ний  підрозділ  при  органах  міліції Міністерства  охорони 
громадського  порядку  (пізніше  −  при  органах  внутр. 
справ)  СРСР  була  утворена  для  охорони  підприємств, 
установ і організацій. Становлення системи позавідомчої 
охорони припадає на 50-ті рр. ХХ ст. Діяльність  її регу-
лювалася постановою Ради Міністрів СРСР «Про упоряд-
кування охорони підприємств, організацій і установ» від 
24 січня 1959 р. У 60-і рр. позавідомча охорона сформу-
валася як спеціальний охоронний апарат. Юридично нова 
структура  та  її  статус  були  закріплені  постановою  Ради 
Міністрів СРСР «Про затвердження Типового положення 
про позавідомчу охорону» від 18.11.1966 р. На виконання 
союзної  постанови  Рада  Міністрів  УРСР  12.04.1966  р. 
прийняла  постанову  «Про  затвердження Положення  про 
позавідомчу  охорону  при  органах  міліції  Української 
РСР». Цим Положенням було закріплено сформовану на 
той  час  організаційно-структурну  будову  позавідомчої 
охорони,  визначено  функціональні  обов’язки  особового 
складу охоронних підрозділів, їх внутрішню організацію, 
підпорядкування,  принципи  добору  кадрів  тощо.  Осно-
вними  завданнями  позавідомчої  охорони  були:  забезпе-
чення  на  договірних  засадах  із  підприємствами,  устано-
вами  та  організаціями  охорони  об’єктів  від  розкрадання 
державної  власності  й  проникнення  сторонніх  осіб  на 
об’єкти,  що  охороняються;  здійснення  заходів  з  удоско-
налення технічних засобів охорони об’єктів; забезпечення 
експлуатаційного обстеження апаратури охоронної та охо-
ронно-пожежної  сигналізації  на  об’єктах,  що  охороня-

ються  позавідомчою  охороною;  здійснення  технічного 
нагляду  за  виконанням  монтажних  робіт  з  обладнання 
засобами охоронної сигналізації об’єктів, які знаходяться 
під охороною; проведення заходів із профілактики краді-
жок особистого майна громадян шляхом обладнання квар-
тир та інших місць його зберігання засобами сигналізації 
тощо  [1,  с.  434]. Тим не менш розвиток  системи позаві-
домчої охорони свідчив, що, по-перше, це був державний 
орган, для якого основною функцією був захист держав-
ного майна, по-друге, якщо за часів радянського режиму 
виникали  будь-які  конфліктні  ситуації  у  цій  сфері,  то 
можливість їх вирішення зумовлювалося виключно волею 
держави,  громадяни  не  мали  жодних  важелів  впливу  на 
функціонування цієї системи. І, головне, основний важіль 
впливу на охоронну діяльність був відсутній – внаслідок 
панування державної монополії особи, які бажали скорис-
татися  охоронними  послугами,  не  могли  звернутися  до 
інших, ніж позавідомча охорона, суб’єктів. 

З  моменту  набуття  Україною  незалежності  ринкові 
відносини  почали  визнаватися  такими,  на  яких  базу-
ється демократичні надбання нової української держави. 
Виникнення великої кількості підприємств,  які надавали 
охоронні  та  приватні  детективні  послуги,  сприяло  тому, 
що громадяни отримали змогу задовольняти свої потреби 
та  інтереси не лише за допомогою державних органів,  а 
й шляхом користування послугами, які надавали  їм  інші 
суб’єкти  господарювання.  Втім,  як  неодноразово  вказу-
валося  в  наукових  джерелах,  спостерігалася  ситуація,  за 
якої Міністерство внутрішніх справ України залишалося 
суб’єктом,  що  мав  вагомі  важелі  впливу  на  діяльність 
суб’єктів,  які  надають  охоронні  послуги,  оскільки  здій-
снювало ліцензування їх діяльності. Водночас зберігалася 
перевага  держави на  ринку  охоронних послуг  унаслідок 
монополії  Державної  служби  охорони  (згодом  –  Полі-
ції охорони) на використання вогнепальної  зброї під час 
надання  охоронних  послуг.  А  що  стосується  приватної 
детективної діяльності, то внаслідок відсутності базового 
правового акта, який регулював би її здійснення, приватні 
детективи  надавали  свої  послуги  переважно  під  видом 
інших видів послуг, зокрема, інформаційних.

Така  ситуація,  на жаль,  продовжується  тривалий  час 
і  має  місце  нині.  З  2000  р.  триває  спроба  легалізувати 
детективну  (розшукову)  діяльність,  пов’язана,  у  першу 
чергу, з розробкою та затвердженням проекту закону Укра-
їни «Про приватну детективну (розшукову) діяльність».

Варто  сказати,  що  за  всю  історію  незалежної  Укра-
їни  було  зроблено  кілька  спроб  унормувати  професійну 
приватну детективну діяльність. Перша спроба була зро-
блена в квітні 2000 р., коли народний депутат Ю. Кармазін 
вніс  до  Верховної  Ради  України  проект  Закону  України 
№ 5237 «Про приватну детективну діяльність». Ця спроба 
виявилась невдалою, і проект не обговорювався. У ньому 
приватна  детективна  діяльність  розглядалась  виключно 
як  підприємницька  діяльність,  а  повноваження  приват-
них детективів були досить обмеженими [2, с. 60]. Друга 
спроба була зроблена в квітні 2004 р., коли до Верховної 
Ради України  народними  депутатами України В. Кафар-
ським, О. Бандуркою, В. Мойсиком, В. Сіренком і М. Кру-
цем  був  внесений  проект  закону  України №  5380  «Про 
приватну детективну (розшукову) діяльність». Цей проект 
було знято з розгляду 12 січня 2006 р. з огляду на суттєві 
недоліки,  вказані  експертними  і  юридичними  службами 
парламенту,  зокрема  невідповідності  окремих  положень 
проекту щодо характеру детективної діяльності і порядку 
її  здійснення  до  вимог  Конституції  України  та  деяких 
законодавчих  актів.  За  проектом  детективна  діяльність 
часом  зводилася  до  фактичного  здійснення  дізнання, 
попереднього  слідства,  оперативно-розшукової  роботи 
та, врешті-решт, до охоронних функцій. Неповною мірою 
було  викладено  права  й  обов’язки  приватних  детективів 
(агентств)  і  клієнтів  (замовників). Не  було  врегульовано 
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питання  об’єднання  детективних  агентств,  освітньо-
фахових  вимог  до  претендентів  на  здійснення  детектив-
ної  діяльності,  користування  детективами  спеціальними 
засобами  та  зброєю  тощо  [3].  Альтернативний  проект 
№ 5380-1, внесений народними депутатами М. Оніщуком, 
В. Онопенком і Ю. Кармазіним, мав не менш значні вади: 
не  завжди  узгоджувався  з  національним  законодавством 
України, не визначав суті детективної діяльності; в ньому 
були  не  чітко  формульовані  професійні  повноваження 
детектива. Законопроектом передбачалось створення при-
ватних озброєних правоохоронних структур, що є непри-
пустимим. Положення законопроекту значною мірою були 
запозичені із Закону РФ «Про приватну детективну та охо-
ронну діяльність в Російській Федерації», тому не завжди 
належним чином були узгоджені з чинним законодавством 
України. Тому, як і основний, цей проект не був прийня-
тий Верховною Радою України 12 січня 2005 р. На третій 
сесії V скликання 26 червня 2007 р. народним депутатом 
С. Гусаровим був внесений проект  закону № 3727 «Про 
приватну  детективну  діяльність»,  однак  23  листопада 
2007 р. цей проект було відкликано [2, с. 60]. 

13 квітня 2017 р. Верховною Радою України було при-
йнято  Закон  України  «Про  приватну  детективну  (розшу-
кову)  діяльність»,  яким  було  визначено  загальні  правові 
засади  організації  приватної  детективної  (розшукової) 
діяльності  в Україні  як  один  із шляхів  забезпечення  кон-
ституційних  гарантій  людини  та  громадянина  на  захист 
своїх законних прав та інтересів. Однак цей законопроєкт 
так  і  не набув  статусу  закону. Голова  держави  застосував 
передбачене ст. 106 Конституції України право вето, а для 
його подолання голосів у Парламенті не вистачило. З почат-
ком роботи Верховної Ради України IX скликання у вересні 
2019  р.  було  зареєстровано  одразу  три  законопроекти, 
метою внесення яких є вирішення завдання подолання про-
галин у регулюванні досліджуваних суспільних відносин. 

Як  справедливо  та  повністю  обґрунтовано  зазначено 
в Пояснювальній записці до проекту закону України «Про 
приватну детективну (розшукову) діяльність» № 3010-1 від 
18 лютого 2020 р., у більшості країн світу приватна детек-
тивна  (розшукова)  діяльність  визнана  на  державному 
рівні,  врегульована  законами  й  оптимально  використо-
вується  задля  збільшення  змоги громадян та юридичних 
осіб захистити свої законні права та інтереси. Сполучені 
Штати  Америки,  Великобританія,  Франція,  Німеччина, 
Канада,  Індія,  Ізраїль,  Японія,  Норвегія,  Іспанія,  Іта-
лія, Португалія, Мексика, Російська Федерація  та багато 
інших країн  світу  являють  собою ті  регіони планети,  де 
запровадження  інститутів  приватних  детективів,  приват-
них  детективних  підприємств  (агентств)  та  їх  об’єднань 
стало свого часу наслідком реагування влади на нагальні 
соціальні  виклики,  і  тому  нині  існування  та  діяльність 
таких недержавних інституцій є в них явищем звичайним, 
усталеним  і  доволі  унормованим  національним  законо-
давством.  В  Англії,  наприклад,  чисельність  персоналу 
приватних охоронних й детективних фірм вдвічі переви-
щує  кількість  співробітників  поліції.  У  США  приватні 

служби безпеки мають бюджет,  який на  50% перевищує 
бюджет усіх органів поліції країни разом узятих,  і нара-
ховують понад 1,1 млн співробітників. У державі Ізраїль 
(з населенням трохи більше 5 млн осіб) функціонує понад 
2 тис. детективних і охоронних компаній. Попри це, циві-
лізаційні  потреби  сучасного  суспільства  спонукають  до 
пошуків  шляхів  удосконалення  організаційної  системи, 
структури  і  функції  національних  суб’єктів  приватної 
детективної діяльності, в тому числі і через використання 
новітніх  детективних  технологій  та  передового  досвіду 
приватної детективної діяльності інших країн, що визна-
ються й сприймаються Всесвітньою Асоціацією Детекти-
вів. Досвід країн, в яких приватна детективна діяльність 
законодавчо  врегульована,  показує,  що  функціонування 
приватних детективів, детективних підприємств (агентств) 
та їх об’єднань значно підвищує відповідальність держав-
ної правоохоронної системи за своєчасне  і високопрофе-
сійне реагування на потреби громадян і суспільства, звіль-
няє правоохоронців від необхідності виконання багатьох 
незначних та не властивих їм функцій, сприяє загальному 
оздоровленню криміногенної ситуації [6]. 

Отже, можна констатувати, що нині є соціальна потреба 
в  правовому  врегулюванні  суспільних  відносин  у  сфері 
здійснення  недержавної  охоронної  та  приватної  детектив-
ної діяльності. Така потреба зумовлена низкою об’єктивних 
та  суб’єктивних факторів,  і  з  кожним роком руху України 
шляхом розбудови правової соціальної держави і зміцнення 
демократичних відносин така потреба лише зростає. Розви-
ток  інформаційних технологій  і недостатній рівень  інфор-
маційної культури населення [7, с. 3−5] також загострюють 
потребу в наданні послуг, пов’язаних  із  задоволенням різ-
номанітних потреб учасників  інформаційних відносин. На 
жаль, і у сфері законодавчого регулювання недержавної охо-
ронної діяльності, і у сфері здійснення поза межами право-
вого регулювання приватної детективної діяльності залиша-
ється велика кількість проблем, які потребують вирішення 
на рівні законотворчої діяльності.

Висновки. На підставі викладеного вище можна зро-
бити висновок, що соціальна зумовленість правового вре-
гулювання  відносин,  що  виникають  під  час  здійснення 
приватної  детективної  та  недержавної  охоронної  діяль-
ності  –  це  наявність  комплексу  чинників,  пов’язаних  із 
розвитком  в  Україні  громадянського  суспільства,  кон-
курентних  відносин  у  сфері  господарської  діяльності,  а 
також  зі  зміцненням  гарантій  додержання  прав  і  свобод 
людини  і  громадянина.  Сукупність  цих  чинників  зумов-
лює потребу фізичних та юридичних осіб у користуванні 
недержавними охоронними та приватними детективними 
послугами.  Інтереси  учасників  суспільних  відносин 
виступають  головним  фактором  законодавчого  врегулю-
вання  досліджуваних  видів  діяльності.  Крім  того,  чин-
ником,  який  спрямовує  законотворчу  діяльність  у  сфері 
здійснення  приватної  детективної  і  недержавної  охо-
ронної  діяльності,  є  використання  потенціалу  суб’єктів 
недержавної  правоохоронної  діяльності  задля  зміцнення 
системи протидії злочинам та правопорушенням. 
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У статті розглянуто сучасний стан та подальші перспективи адміністративно-правового забезпечення електронного суду в Укра-
їні. Адміністративно-правове забезпечення електронного суду визначено як теоретичну, правотворчу, організаційну, правореалізацій-
ну та виконавчо-розпорядчу діяльність, спрямовану на якісне підвищення функціонування судової системи та здійснення правосуддя.  
З огляду на це, проаналізовано проблемні питання здійснення окремих видів такої діяльності. Зазначено, що теоретико-правові проб-
леми впровадження електронного суду полягають у недостатньому науковому підґрунті вказаного проекту, відсутності належно сфор-
мованого понятійно-категоріального апарату, що став би основою розробки і впровадження електронного суду. Визначено зміст поняття 
«електронний суд» як адміністративно-правової категорії та наголошено на необхідності його закріплення на рівні законодавства.

У процесі аналізу правотворчої, правореалізаційної та виконавчо-розпорядчої діяльності щодо впровадження електронного суду в 
Україні здійснено порівняння з етапами електронної судової взаємодії, визнаними в країнах Європейського Союзу (перший: онлайнова 
інформація про загальнодоступні послуги; другий: одностороння взаємодія; третій: двостороння взаємодія; четвертий: транзакція), зро-
блено висновок, що вітчизняна судова система успішно подолала перший і другий рівні, починає впроваджувати третій рівень, а четвер-
тий є поки що справою майбутнього. 

У висновках наголошено, що ефективне адміністративно-правове забезпечення електронного суду в Україні передбачає системні 
послідовні дії щодо удосконалення законодавства, технічно-інформаційного забезпечення судів, розроблення заходів і систем забез-
печення захисту інформації, правове регулювання питань відповідальності осіб за порушення у цій сфері, вжиття заходів попередження 
кіберзлочинності у цій сфері, проведення навчальних семінарів серед працівників апарату суду та інших користувачів системи, широку 
просвітницьку роботу серед населення, систематичний моніторинг ефективності роботи системи та її постійну модернізацію.

Ключові слова: адміністративно-правове забезпечення, судова система, електронний суд, єдина судова інформаційно-телекомуні-
каційна система, адміністративно-правове забезпечення електронного суду.

The article considers current state and future perspectives of administrative and legal support of e-court in Ukraine. Administrative and legal 
support of e-court is defined as theoretical, law-making, organizational, law-enforcement and executive-administrative activity aimed at improving 
functioning of the judicial system and the administration of justice. On this basis, the problematic issues of implementing certain types of such 
activities have been analysed. It is noted that theoretical and legal problems of e-court implementation have insufficient scientific basis. They 
also lack properly formed conceptual and categorical apparatus that would become the basis for e-court development and implementation. The 
content of e-court concept as an administrative and legal category has been defined and the necessity of its regulation at the level of legislation 
has been emphasized.

Having analysed law making and enforcement activities related to the implementation of e-court in Ukraine, a comparison with the stages of 
e-court interaction recognized in the European Union has been conducted. The latter include online information about public services; unilateral 
interaction; bilateral interaction and transaction. The analysis proves that the domestic judicial system has successfully overcome the first and the 
second levels; it is making its first steps towards the implementation of the third level, and the fourth one is still a matter of the future.

The author comes to the conclusion that effective administrative and legal support for e-court in Ukraine requires systematic consistent steps 
towards improving legislation as well as technical and information support of courts; development of information security measures and systems; 
legal regulation of the issues of a person’s liability for violations in this field; taking cybercrime prevention measures in this area; conducting 
trainings among court staff and other system users; extensive awareness-raising work among the population, systematic monitoring of the 
efficiency of the system and its constant modernization.

Key words: administrative and legal support, judicial system, e-court, unified judicial information and telecommunication system, 
administrative and legal support of e-court.

Постановка проблеми.  Стрімкий  розвиток  сучас-
них  інформаційних  технологій,  безумовно,  вплинув  на 
всі  сфери  людської  діяльності,  став  незмінним  засобом 
ефективного управління, в тому числі й у сфері організа-
ції  роботи  суду  та  здійснення  правосуддя.  Електронний 
суд – порівняно нове явище в Україні, що розвивається як 
частина  загальновизнаної  в  сучасному  інформаційному 
суспільстві моделі електронного врядування, покликаної 
надавати  швидкі  і  якісні  державні  послуги  населенню. 
Разом із тим без належного наукового обґрунтування прак-
тичне впровадження як електронного уряду, так і електро-
нного суду, може бути недостатньо ефективним. 

Вказана  проблематика  недостатньо  досліджена 
і  в  межах  науки  адміністративного  права,  хоча  з  огляду 
на його сучасну природу, в основу якої покладено люди-
ноорієнтовану  ідеологію,  визначену  В.  Авер’яновим,  за 
якою держава має служити інтересам громадян, діяти на 
їх благо через усебічне забезпечення пріоритету прав, сво-
бод та законних інтересів у сфері публічної адміністрації 
[1,  с.  9],  є  актуальною  як  для  адміністративно-правової 
науки, так і для галузі адміністративного права. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Пробле-
мам електронного судочинства як окремого напряму елек-
тронного  врядування  у  вітчизняній  юридичній  науці  на 
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рівні наукових публікацій приділяють увагу М. Кравчик, 
Н. Кушакова-Костицька, А. Коршун, І. Камінська, Н. Логі-
нова, І. Каланча, Л. Сердюк, М. Бондаренко, С. Погранич-
ний, В. Білоус, О. Фонова, А. Паскар, І. Ізарова, О. Голо-
вченко,  Р.  Кирилюк,  І.  Боголюбський,  О.  Присяжнюк, 
О. Євсєєв, І. Булгакова та інші. 

Перший  досвід  та  перспективи  подальшого  впро-
вадження  електронного  суду  узагальнено  в  монографії 
О.  Бринцева.  З’являються  дослідження,  в  яких  аналізу-
ються  окремі  процесуальні  аспекти  електронного  судо-
чинства. Крім того, питання запровадження електронного 
судочинства останнім часом досить часто висвітлюються 
в засобах масової  інформації, вебсайтах судів тощо. Але 
більшість  публікацій  мають  науково-популярний,  при-
кладний,  публіцистичний  характер.  Звичайно,  це  можна 
пояснити  новизною  самого  проекту,  але  важливо,  щоб 
наука  була  на  крок  вперед  від  практики,  що  актуально 
й для науки адміністративного права. 

Позитивно,  що  з’являються  публікації,  присвячені 
саме  проблемам  адміністативно-правового  забезпечення 
електронного  суду,  зокрема  В.  Куценком  досліджено 
поняття «адміністративно-правове забезпечення електро-
нного суду» та визначено його зміст [2]. Окремі питання 
електронного  судочинства  в  ракурсі  дослідження  адмі-
ністративно-правового  аспекту  надання  судових  послуг 
розглядаються  й  у  дисертаційній  роботі О.  Іваненка  [3]. 
Аналізуючи  проблеми  та  сучасні  тенденції  судового 
реформування, досліджує електронний суд і Р. Крусян [4]. 
Разом із тим спостерігається незначна кількість моногра-
фій  чи  дисертаційних  робіт,  присвячених  вищевказаній 
проблематиці.

Метою статті  є  висвітлення  окремих  аспектів  адмі-
ністративно-правового  забезпечення  електронного  суду 
в  Україні,  визначення  проблемних  питань  його  впрова-
дження на сучасному етапі та подальших перспективних 
напрямів у майбутньому.

Виклад основного матеріалу. Проаналізувавши  під-
ходи науковців до визначення поняття «адміністративно-
правове забезпечення впровадження електронного суду», 
погоджуємося  з  думкою В. Куценка,  який визначає його 
як теоретичну, правотворчу, правореалізаційну діяльність 
щодо  впорядкування,  закріплення  і  розвитку  надання 
адміністративних  послуг  через  електронний  ресурс 
та здійснення в цій системі виконавчо-розпорядчої діяль-
ності з метою якісного підвищення функціонування судо-
вої системи та здійснення правосуддя [2].

Теоретико-правові  проблеми  впровадження  електро-
нного  суду  варто  звести  до  таких:  1)  недостатнє  теоре-
тико-правове підґрунтя вказаного проекту; 2) поки що не 
сформовано  належний  понятійно-категоріальний  апарат, 
який  би  став  науковим  підґрунтям  розробки  і  впрова-
дження електронного суду. Це стосується і самого поняття 
«електронний суд». Як свідчить аналіз наукових публіка-
цій, «електронний суд», «електронне правосуддя», «елек-
тронне судочинство» розглядають як однорядові терміни 
або  ж  розмежовують  їх.  Також  автори  більшості  публі-
кацій не визначають  зміст  самого поняття «електронний 
суд», а називають та характеризують його структурні еле-
менти. Крім того, відсутні єдині підходи щодо визначення 
вищевказаного поняття.  

Так, наприклад, А. Коршун зазначає, що про електро-
нне  правосуддя  варто  говорити  не  лише  як  про  частину 
поняття  «правосуддя»,  а  як  і  про  один  зі  способів  його 
реалізації [5, с. 22]. Саме з таких позицій поняття «елек-
тронний суд» може розглядатися як категорія адміністра-
тивного права.

Н. Телешина електронне правосуддя визначає як спо-
сіб здійснення правосуддя, що базується на використанні 
інформаційних  технологій  [6,  с.  45]. Тобто  акцентується 
увага на судовому процесі, а отже, розумінні електронного 
правосуддя у вузькому значенні. 

Тому  слушною є  думка С. Романенкової,  яка  вважає, 
що  поняття  «електронне  правосуддя»  варто  розглядати 
у широкому  та  вузькому  значенні  [7,  с.  26].  У  вузькому 
значенні електронний суд – це змога суду та інших учас-
ників  судового  процесу  здійснювати  передбачені  нор-
мативно-правовими  актами  дії,  що  безпосередньо  впли-
вають  на  початок  та  хід  судового  процесу.  У широкому 
значенні  нормативно-правове  забезпечення,  організація 
роботи  сукупності  різних  автоматизованих  інформацій-
них систем – сервісів, що забезпечують доступ до право-
суддя та його здійснення.

На  основі  аналізу  поглядів  науковців  щодо  визна-
чення поняття «електронний суд» можна сформулювати 
його  визначення  з  погляду  науки  адміністративного 
права  –  складова  частина  електронного  врядування, 
порівняно  самостійна  та  унікальна  форма  адміністра-
тивної судової діяльності і юридичного процесу, засно-
ваного на інформаційних технологіях, що забезпечують 
повний  цикл  руху  документації  та  розгляду  судової 
справи в електронному форматі, що має легальну юри-
дичну природу.

Категорія  «електронний  суд»  поки  що  не  отри-
мала  правового  визначення  у  вітчизняному  законо-
давстві,  хоча  законодавчо  оформлена,  на  що  вказано 
у п.  9  ст.  152 Закону України «Про  судоустрій  і  статус 
суддів» [8]. Окремі дослідники висловлюють думку, що 
її зміст розкрито через категорію «Єдина судова інфор-
маційно-телекомунікаційна система» у ст. 151 вказаного 
закону  [8],  з  чим  не  можна  погодитись  у  повній  мірі, 
оскільки  у  вказаній  статті  визначено  структурні  еле-
менти вказаної категорії, але не її зміст.

Для успішного впровадження проекту «Електронний 
суд»  вагоме  значення  має  правотворча,  правореаліза-
ційна,  виконавчо-розпорядча  діяльність.  Варто  зазна-
чити, що в адміністративно-правовому регулюванні цих 
напрямів  маємо  як  низку  успішних  кроків,  так  і  неви-
рішених проблем. 

Важливим  кроком  до  впровадження  електронного 
суду став Указ Президента України «Про концепцію вдо-
сконалення  судівництва  та  утвердження  справедливого 
суду  в  Україні  відповідно  до  європейських  стандартів» 
[9],  на  виконання  якого  було  розпочато  роботу над Кон-
цепцією Єдиної судової інформаційної системи. У межах 
її  створення та удосконалення було започатковано реалі-
зацію  проекту  «Електронний  суд».  Робота  над  вказаним 
проектом  розпочалася  зі  створення  міжвідомчої  робочої 
групи, завданням якої було проаналізувати функціональні 
і технологічні можливості інформаційної інфраструктури 
судів загальної юрисдикції для підготовки впровадження 
пілотного проекту [10].

Реалізацію  пілотного  проекту  щодо  обміну  електро-
нними  документами  між  судом  та  учасниками  судового 
процесу  було  розпочато  у  Святошинському  районному 
суді міста Києва та апеляційному суді Дніпропетровської 
області  з  15 жовтня  2012  р.  [11,  с.  18].  З  2015  р.  пілот-
ний проект «Електронний суд» запрацював у трьох судах 
Одеської області [12]. У липні 2016 р. організаторами про-
екту презентовано позитивні його результати [13]. Разом 
із  тим  наголошувалося  на  неможливості  повного  заван-
таження такої практики в судову систему внаслідок непо-
вної готовності чинного законодавства, чим і було зумов-
лено подальші зміни нормативного поля.

Вагоме  місце  серед  них  займає  Закон  України  «Про 
внесення змін до Господарського процесуального кодексу 
України,  Цивільного  процесуального  кодексу  України, 
Кодексу адміністративного судочинства України та інших 
законодавчих актів» [14]. Як уже зазначалося, відповідно 
до ст. 151 і п. 8 ч. 1 ст. 152 Закону України «Про судоустрій 
і статус суддів» було розроблено та затверджено Концеп-
цію  побудови Єдиної  судової  інформаційної-телекомуні-
каційної системи.
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З  4  червня  2018  р.  у  18  пілотних  судах України  роз-
почалося  тестування  підсистеми  Єдиної  судової  інфор-
маційно-телекомунікаційної  системи  (ЄСІТС)  –  «Елек-
тронний суд»  [15], а  з 22 грудня 2018 р. у всіх місцевих 
та  апеляційних  судах,  у  тому числі  й Придніпровському 
районному суді м. Черкаси, розпочалась експлуатація під-
системи «Електронний суд» у тестовому режимі [16].

Як  свідчить  практика  роботи  у  Придніпровському 
районному  суді  м.  Черкаси,  певна  кількість  осіб  звер-
тається  до  суду  через  підсистему  «Електронний  суд»  зі 
зверненнями,  які  є  предметом  розгляду  в  цивільному 
та  адміністративному  судочинстві,  але  значна  їх  час-
тина відхиляється, оскільки вони не подані в паперовому 
вигляді.  Зазначена  ситуація  викликає  негатив  у  відноси-
нах  громадян  із  судом,  спричиняє  низку  скарг  на  діяль-
ність  суду,  зумовлює  розчарування  та  втрату  інтересу 
користувачів  до  функціонування  підсистеми  «Електро-
нний  суд»,  а  також практично підриває  довіру  громадян 
до запровадження електронних інструментів правосуддя. 
Тому Рада суддів України своїм Рішенням від 20.09.2019 р. 
№ 75 «Щодо неоднозначної практики застосування судами 
підсистеми «Електронний суд» рекомендувала судам при-
ймати до розгляду документи, отримані з використанням 
підсистеми «Електронний суд». [17] Але ж відповідно до 
процесуального  законодавства  справа має  бути  і  в  папе-
ровому вигляді. На практиці Придніпровського районного 
суду м. Черкаси  документи,  які  надходять  із  підсистеми 
«Електронного суду», відповідальними працівниками роз-
друковуються, на них проставляються відповідні реєстра-
ційні  позначки,  здійснюється  автоматизований  розподіл 
справи/матеріалів,  що  передаються  судді.  Звісно,  через 
такий  механізм  виникає  питання  в  раціональності  вико-
ристання паперу та обслуговування оргтехніки. 

Єдина  судова  інформаційно-телекомунікаційна  сис-
тема мала запрацювати з 1 березня 2019 р., але Державна 
судова  адміністрація  України  відтермінувала  запуск 
ЄСІТС  відповідно  до  рішення  Вищої  ради  правосуддя, 
враховуючи  результати  обговорення  питання  з  судами, 
іншими органами та установами системи правосуддя. 

07.11.2019  р.  ДСА  затверджено  Концепцію  в  новій 
редакції, якою змінено підходи до побудови Єдиної судо-
вої інформаційно-телекомунікаційної системи, до складу 
цільової  архітектури  якої  входять:  центральна  система 
обробки  та  зберігання  даних,  захищена  телекомуніка-
ційна  мережа,  інформаційно-телекомунікаційні  системи 
автоматизації  діяльності  судів,  органів  та  установ  сис-
теми  правосуддя,  комплексна  система  захисту  інформа-
ції. Для побудови ЄСІТС передбачаються 4 етапи, кожен 
з  яких  характеризується  певними  завданнями  в  рамках 
загального  впровадження  системи  та  розрахований  на 
впровадження починаючи з 2020 р. та має кінцевий тер-
мін 2023 р. [18].

Аналіз  нормативно-правових  актів,  що  регулюють 
процес реалізації проекту «Електронний суд», дає  змогу 
простежити такі етапи його впровадження: 1) направлення 
процесуальних документів суду учасникам судового про-
цесу засобами електронного зв’язку та надсилання судо-
вих  повісток  у  вигляді  SMS-повідомлень;  2)  внесення 
відповідних  змін  у  процесуальне  законодавство;  матері-
ально-технічне забезпечення проекту, повноцінний обмін 

електронними  документами  між  судом  і  учасниками 
процесу;  можливість  направлення  електронних  запитів 
інформації та отримання електронних відповідей на них; 
використання  електронних  платежів  для  оплати  судових 
витрат  тощо.  Заходи,  спрямовані  на  реалізацію  першого 
етапу  проекту  «Електронний  суд»,  мають  два  аспекти: 
1)  надсилання  процесуальних  документів  електронною 
поштою учасникам судового процесу; 2) надсилання судо-
вої повістки у вигляді SMS-повідомлення.

У  межах  реалізації  проекту  нині  здійснюється  над-
силання  сторонам  судового  процесу  повісток,  забезпе-
чується  можливість  участі  особи  у  судовому  засіданні 
в режимі відеоконференції, отримання копій процесуаль-
них документів в електронній формі; проводиться автома-
тичний розподіл справ, фіксація судового процесу техніч-
ними  засобами;  ведуться  електронне  судове  діловодство 
та  документообіг,  електронний  архів,  судова  статистика, 
узагальнення  судової  практики  тощо.  Так,  Придніпров-
ським  районним  судом  м.  Черкаси  у  2019  р.  проведено 
504 засідання в режимі відеоконференції, а лише у січні 
2020 р. 36 таких засідань, з них: 24 – із судовими устано-
вами, 12 – з установами Державної пенітенціарної служби. 
Практикою стало направлення судових повісток у формі 
SMS-повідомлень (січень 2020 р. – 829).

Нині  проблемними  питаннями  залишаються:  відсут-
ність  єдиної  уніфікованої  інформаційної  платформи  для 
спілкування учасників процесу з судом та з іншими дер-
жавними  органами;  відсутність  єдиних  стандартів щодо 
інформаційного контенту, котрим мають відповідати від-
повідні судові інформаційні; ресурси, електронні сервіси; 
неналежне фінансування судової системи взагалі і видат-
ків  на  інформатизацію;  збереження  дисонансу  інфор-
маційних  технологій  та  процесуальних  правил,  захист 
інформації тощо. Актуальним є забезпечення двосторон-
ньої комунікації між судом, учасниками судового процесу 
та усіма іншими заінтересованими особами за допомогою 
засобів сучасних електронних інформаційно-комунікацій-
них технологій.

Висновки. Як  бачимо,  нині  заходи  першого  етапу 
активно  впроваджуються  в  організацію  роботи  суду 
та  здійснення правосуддя.  Значні  кроки  також  здійснено 
для  реалізації  другого  етапу.  Якщо  проаналізувати  рівні 
електронної судової взаємодії, визнані в країнах ЄС (пер-
ший: онлайнова інформація про загальнодоступні послуги; 
другий:  одностороння  взаємодія:  завантаження  форм  із 
сайтів; третій: двостороння взаємодія: обробка форм, про-
цесуальні  дії  в  цифровій  формі;  четвертий:  транзакція: 
робота  зі  справою,  прийняття  та  оголошення  рішення, 
оплата  тощо),  можна  зробити  висновок,  що  вітчизняна 
судова система успішно подолала перший і другий рівні, 
починає впроваджувати третій рівень, а четвертий є поки 
що справою майбутнього.

Аналіз  вищевказаних  нововведень  дає  змогу  дійти 
висновку, що  вони  спрямовані,  перш  за  все,  на  забезпе-
чення  ефективного,  своєчасного,  економічно  вигідного 
інформування учасників судового процесу, яке дозволить 
оптимально реалізувати надані їм права на доступ до пра-
восуддя та захисту своїх прав у суді, а також ширшої вза-
ємодії між  судом  і  суспільством  за  допомогою  інформа-
ційних технологій. 
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ВІДПОВІДАЛьНОСТІ У СфЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НОРМАЛьНОЇ ДІЯЛьНОСТІ СУДІВ
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У рамках судової реформи в Україні був підписаний Указ № 449/2017 від 29 грудня 2017 р. «Про ліквідацію та утворення місцевих 
загальних судів». Цей Указ було прийнято відповідно до пп. 6 п. 161 розділу ХV «Перехідні положення» Конституції України, ст. 19, ч. 
1 ст. 21, п. 40 розділу ХII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів». Головною метою судово-
правової реформи і формування незалежної судової влади є перебудова судової системи, створення нового законодавства, вдоскона-
лення форм судочинства. У процесі реформи необхідно: шляхом ефективного розмежування повноважень гарантувати самостійність і 
незалежність судових органів від впливу законодавчої і виконавчої влади; реалізувати демократичні ідеї правосуддя, вироблені світовою 
практикою і наукою; створити систему законодавства про судоустрій, яке б забезпечило незалежність судової влади; поступово здійсни-
ти спеціалізацію судів; максимально наблизити суди до населення; чітко визначити компетенцію різних ланок судової системи; гаранту-
вати право громадянина на розгляд його справи компетентним, незалежним і неупередженим судом.

Ефективна робота будь-якої соціальної системи істотно залежить від належно організованого управління нею. Не є винятком і систе-
ма судових органів України. А для повноцінної реалізації вказаних у реформі пропозицій судовим органам мають бути надані повноцінні 
умови ведення процесу. І однією із перепон є питання, пов’язані зі значенням інституту адміністративної відповідальності в забезпеченні 
нормальної діяльності місцевих загальних судів.

У статті розглянуті загальнотеоретичні та правові  проблеми значення інституту адміністративної відповідальності в системі адміні-
стративно-правових засобів забезпечення нормальної діяльності місцевих загальних судів. 

Ключові слова: адміністративна відповідальність, суд, діяльність суду, учасники адміністративно-деліктних відносин, адміністра-
тивні проступки.

As part of the judicial reform in Ukraine, Decree No. 449/2017 of December 29, 2017, On Liquidation and Formation of Local General 
Courts was signed. This Decree was adopted in accordance with sub-clause 6 of paragraph 161 of Section XV, “Transitional Provisions” of the 
Constitution of Ukraine, Article 19, Part One, Article 21, Clause 40 of Section XII, “Final and Transitional Provisions” of the Law of Ukraine “On 
Judiciary and Status of Judges”. The main purpose of judicial reform and the formation of an independent judiciary is the restructuring of the 
judicial system, the creation of new legislation, and the improvement of forms of justice. In the course of the reform, it is necessary: by effective 
separation of powers, to guarantee the independence and independence of the judiciary from the influence of the legislative and executive power; 
implement the democratic ideas of justice produced by world practice and science; to create a system of legislation on the judiciary that would 
ensure the independence of the judiciary; to progressively specialize the courts; to bring courts as close as possible to the public; clearly define 
the competence of the various parts of the judiciary; guarantee the right of a citizen to hear his case by a competent, independent and impartial 
court. The effective operation of any social system depends largely on its properly organized management. The judicial system of Ukraine is 
no exception. And for the full implementation of the proposals outlined in the reform, the judicial authorities must be provided with the proper 
conditions for conducting the process. And one of the obstacles is the importance of the institution of administrative responsibility in ensuring the 
proper functioning of local general courts.

The article deals with the general theoretical and legal problems of the importance of the institute of administrative responsibility in the system 
of administrative and legal means of ensuring the normal activity of local general courts.
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Інститут  адміністративної  відповідальності  вже 
досить  давно  привертає  увагу  значної  кількості  вчених-
адміністративістів  і,  незважаючи  на  це,  досі  не  втратив 
своєї актуальності та наукової привабливості. 

Значення  адміністративної  відповідальності  в  охороні 
суспільних  відносин  пояснюється,  насамперед,  тим,  що 
адміністративні проступки – одні з найпоширеніших видів 
правопорушень.  Значна  кількість  і  невелика  шкідливість 
(кожного  окремо)  цих  проступків  вимагають  порівняно 
простого порядку застосування заходів впливу. Такий спро-
щений  порядок  необхідний,  з  одного  боку,  для швидкого 
дисциплінуючого впливу на винних, а з іншого – дає змогу 
економити час та кошти держави і самих правопорушників. 

Під  час  реалізації  адміністративної  відповідальності 
(застосуванні  адміністративних  санкцій)  включається 
механізм правового захисту, тобто адміністративний при-
мус щодо осіб, які порушили певні приписи. Він дає змогу 
не  лише  притягнути  винного  до  відповідальності,  здій-
снюючи при цьому виховний і попереджувальний вплив, 
але й допомагає поновленню людини в її правах.

Дослідженням  зазначеного  інституту  займалися  такі 
провідні вчені, як Д.М. Бахрах, Ю.П. Битяк А.Т. Комзюк, 
В.К. Шкарупа, І.І. Вєрємєєнко, І.О. Галаган, Л.В. Коваль, 
Л.Л. Попов, А.П. Шергин та інші, які провели величезну 
роботу щодо розроблення проблеми адміністративної від-
повідальності. Однак, незважаючи на інтенсивний розви-
ток проблематики, пов’язаної  з  адміністративною відпо-
відальністю, в науці та практиці її реалізації залишилося 
ще чимало нерозв’язаних питань. 

Метою статті  є  аналіз  загальнотеоритичних  та  пра-
вових  характеристик  адміністративної  відповідальності 
у  сфері  забезпечення  нормальної  діяльності  судів,  адже 
від їх роботи залежить якість провадження справ та вста-
новлення істини.

Перш ніж перейти безпосередньо до характеристики 
адміністративної відповідальності у сфері забезпечення 
нормальної  діяльності  судів,  хотілося  б  зупинитися  на 
аналізі  найбільш  проблемних  моментів,  які  останнім 
часом  виникють  в  інституті  адміністративної  відпові-
дальності.
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Головна проблема, з якою постійно стикаються дослід-
ники, полягає у відсутності визначення адміністративної 
відповідальності  в  Кодексі  України  про  адміністративні 
правопорушення  (далі  –  КпАП),  що,  як  вірно  зазначив 
К.С. Бельский, збіднює його зміст, позбавляє стрижневої 
спрямованості правові норми, які містяться у ньому, дає 
змогу  правозастосовнику  трактувати  норми  КпАП  сва-
вільно, при бажанні навіть на власний розсуд [2, с. 12]. 

Адміністративна відповідальність,  зазначає В.Є. Сев-
рюгін, – це кінцевий результат проступку, його фінал, пра-
вовий наслідок. Водночас це й реакція держави на вчинене 
правопорушення, яка захищає державний та громадський 
порядок,  власність, права  та  свободи громадян,  встанов-
лений  порядок  управління  від  протиправних  посягань. 
У цьому плані відповідальність – явище одного порядку 
з  адміністративним покаранням, адміністративною санк-
цією. Якщо ж узяти до уваги, що адміністративна відпо-
відальність  є  результатом  порушення  адміністративно-
правової норми, то тоді характер порушеної вимоги буде 
визначати правову природу відповідальності,  її похідний 
характер  від  адміністративно-правової  норми.  Однак 
адміністративна  відповідальність  не  може  бути  зведена 
ані до адміністративного покарання, ані до адміністратив-
ної санкції [12, с. 72]. 

З огляду на теорію адміністративної відповідальності, 
а також чинне законодавство, можна зробити висновок, що 
адміністративне  стягнення не  завжди  супроводжує  адмі-
ністративну відповідальність, а остання не завжди реалі-
зується через застосування адміністративного стягнення, 
хоча незастосування стягнення не звільняє порушника від 
негативної оцінки його дій із боку уповноважених органів 
(посадових  осіб)  держави, що може  бути  також  названо 
адміністративною відповідальністю. 

Так,  відповідно  до  ст.  21 КпАП України,  суддя  в  разі 
виявлення  адміністративного  правопорушення,  що  пося-
гає  на  нормальну  роботу  суду  (наприклад,  передбаченого 
ч. 1 ст. 185-3 КпАП), має право звільнити порушника від 
адміністративної  відповідальності  з  передачею матеріалів 
на розгляд громадської організації або трудового колективу, 
якщо з урахуванням характеру вчиненого проступку і особи 
правопорушника до нього доцільно застосувати захід гро-
мадського впливу, а згідно із ст. 22 КпАП у разі малознач-
ності  вчиненого  правопорушення  суддя  може  звільнити 
порушника від відповідальності, обмежившись усним зау-
важенням.  Зазначені положення  закону орієнтують  суддів 
на неминучість реагування на кожне адміністративне пра-
вопорушення,  у  тому  числі  і малозначне,  але  невідворот-
ність покарання за усі адміністративні правопорушення не 
встановлюється, хоча і передбачається його настання. 

Зазначимо  також,  що  іноді  адміністративна  відпо-
відальність  супроводжується  не  адміністративним  стяг-
ненням,  а  іншими  примусовими  заходами  виховного 
і  превентивного  впливу.  У  цьому  випадку  йдеться  про 
відповідальність неповнолітніх за адміністративні право-
порушення. Цікавою щодо зазначеного є думка К.С. Бель-
ського,  який  вважає, що негативні  обмеження  (в  певних 
випадках  і  певному  обсязі)  майнового,  матеріального 
і особистісного характеру особа може відчувати ще й до 
застосування до неї адміністративного стягнення, з самого 
моменту  вчинення  адміністративного  правопорушення 
[2, с. 19]. 

Наприклад,  за  порушення  порядку  під  час  судового 
засідання  особа  має  бути  притягнута  до  адміністратив-
ної відповідальності  за ч. 1 ст. 185-3 КпАП, але до часу 
розгляду справи вона може бути затримана відповідно до 
ст.ст. 260, 262, 263 КпАП. З цього неважко зробити висно-
вок, що вже починаючи з моменту застосування заходів, 
що забезпечують провадження в справах про адміністра-
тивні  правопорушення,  порушник  зазнає  несприятливих 
для себе обмежень, апогею яких буде досягнуто з моменту 
набрання чинності постановою по справі.

Таким  чином,  стає  зрозумілим,  що  зведення  адміні-
стративної  відповідальності  лише  до  застосування  стяг-
нень  є  невиправданим  звуженням  її  практичних  та  нау-
ково-теоретичних меж.

Отже,  адміністративна  відповідальність  у  сфері 
забезпечення  нормальної  діяльності  суду  реалізується 
шляхом  вступу  визначених  законом  суб’єктів  у  специ-
фічні  адміністративно-процесуальні  відносини,  учас-
ники  яких  наділені  певними  правами  та  кореспондую-
чими  їм  обов’язками.  Стає  зрозумілим,  що  реалізація 
адміністративної  відповідальності  не  є  одноактовою 
дією,  а  становить  складний  процедурний  механізм, 
у  межах  якого  виділяються  певні  елементи,  які  дають 
змогу говорити про існування структури адміністратив-
ної відповідальності. 

Аналіз прав та обов’язків учасників адміністративно-
деліктних  відносин  дає  змогу  підтримати  висловлену 
Т. Коломоець пропозицію щодо виділення таких елемен-
тів  адміністративної  відповідальності  у  сфері,  що  роз-
глядається:  звинувачення  судом  (суддею)  певної  особи 
у вчиненні адміністративного правопорушення, що завдає 
шкоди нормальній діяльності суду, і пояснення цієї особи 
з приводу свого проступку; негативна оцінка судом (суд-
дею)  протиправного  діяння;  застосування  до  винної 
особи  адміністративного  стягнення  у  вигляді  штрафу 
або  адміністративного  арешту.  Саме  така  послідовність 
розташування  структурних  елементів  адміністративної 
відповідальності  цілком  узгоджується  із  процесуальним 
режимом її реалізації [9, с. 65]. 

З  питанням  загального  визначення  адміністратив-
ної  відповідальності  у  сфері  забезпечення  нормальної 
діяльності суду тісно пов’язані деякі особливості, а саме: 
встановлення підстав зазначеного виду відповідальності, 
за наявності яких може настати адміністративна відпові-
дальність. Аналіз ознак адміністративної відповідальності 
дав змогу вченим виділити три її підстави: 1) нормативна, 
тобто  система  норм,  що  описують  протиправне  діяння 
й адміністративні стягнення, які встановлюються за його 
вчинення; 2) фактична, тобто діяння конкретного суб’єкта, 
що порушують правові приписи, які охороняються адмі-
ністративно-правовими  санкціями  (адміністративні  про-
ступки);  3)  процесуальна,  тобто  процедура  накладення 
конкретного стягнення за конкретне адміністративне пра-
вопорушення [1, с. 343].

Але для того щоб детально розглядати адміністративні 
проступки, що  посягають  на  нормальну  діяльність  суду, 
необхідно визначитися ще з однією проблемою.

Зрозуміло,  що  притягнення  особи  до  адміністратив-
ної  відповідальності  за  вчинення  зазначеної  групи  адмі-
ністративних проступків становить певну сукупність дій 
чи,  іншими  словами,  процес,  головним  учасником  якого 
є суддя. У зв’язку з цим виникає питання: а чим, власне, 
займається суддя – реалізацією функцій державного управ-
ління чи правосуддя? Ю.М. Старилов дає однозначну від-
повідь, зазначаючи, що відносини, пов’язані з розглядом 
суддею справ про адміністративні правопорушення, вхо-
дять до предмета адміністративного права і мають харак-
тер управлінських відносин [14, с. 312]. 

На нашу думку, незважаючи на те, що норми інституту 
адміністративного права захищають нормальну діяльність 
суду,  їх реалізація в  судовому порядку не може визнава-
тися здійсненням функції управління 

Як  вірно  зазначає  Л.В.  Коваль,  розглядати  судовий 
порядок  розгляду  справ  про  адміністративні  правопору-
шення  як  форму  управлінської  діяльності  означає  роз-
глядати суд (суддю) як орган управління,  ігноруючи тим 
самим  розмежування  функцій  державного  управління 
та правосуддя [7, с. 141−143]. 

Отже,  розгляд  судом  справ  про  адміністративні 
проступки  є  нічим  іншим,  як  здійсненням  правосуддя 
[13, с. 59].



309

Порівняльно-аналітичне право
♦

Елементи  складу  адміністративного  проступку  все-
бічно вивчені вченими-адміністративістами, тому, не вда-
ючись  до  глибокого  теоретичного  аналізу,  розглянемо  їх 
стосовно адміністративних проступків, що посягають на 
нормальну діяльність суду. 

Об’єктом адміністративного проступку є суспільні від-
носини, тобто відносини, які утворюються в різних галу-
зях діяльності людей. Залежно від ступеня узагальнення, 
рівня  абстрактності  необхідно  розрізняти  загальний, 
родовий, безпосередній об’єкти [3, с. 22]. 

Принципове  значення  для  досягнення  мети  цього 
дослідження має аналіз останніх двох із зазначених видів 
об’єктів  адміністративних  проступків,  що  посягають  на 
нормальну діяльність суду. 

Якщо  говорити  про  адміністративні  проступки 
(ст. 185-3 «Прояв неповаги до суду»; ст. 185-5 «Перешко- 
джання явці до суду народного засідателя»; ч. 1 ст. 185-6  
«Невжиття заходів щодо окремої ухвали суду чи окремої 
постанови судді»),  то, на нашу думку, родовим об’єктом 
зазначених проступків є не встановлений порядок управ-
ління, як зазначають деякі автори [8, с. 601], а правосуддя, 
оскільки зазначені правопорушення знаходять свій вираз 
у  процесі  підготовки  або  здійснення  основної  функції 
суду – правосуддя у цивільних, кримінальних справах, а 
також справах про адміністративні проступки. 

Що  стосується  безпосереднього  об’єкта  зазначених 
правопорушень,  то  він  буває  різним.  Так,  встановлений 
порядок здійснення правосуддя є безпосереднім об’єктом 
проступків, передбачених ст.ст. 185-3, 185-5 КпАП, а вста-
новлений порядок розгляду окремої ухвали суду чи окре-
мої постанови судді – безпосереднім об’єктом проступку, 
передбаченого ч. 1 ст. 185-6 КпАП.   

Об’єктивну  сторону характеризують  зовнішні  ознаки 
проступку, які визначають акт зовнішньої поведінки пра-
вопорушника. До головних належить протиправне діяння 
двох видів – дія та бездіяльність [5, с. 29]. 

Зазначимо,  що  об’єктивна  сторона  проступків,  від-
повідальність  за  які  передбачена  ст.ст.  185-3  та  185-5, 
найчастіше  проявляється  в  діях,  тобто  противоправній, 
активній, свідомій і вольовій поведінці особи, яка завдає 
або  може  створити  реальну  можливість  завдання шкоди 
об’єкту,  що  охороняється  нормами  адміністративного 
права [10, с. 190]. 

Так, прояв неповаги до суду може проявлятися в різних 
формах  (усній,  письмовій,  друкованій),  поведінці,  якій-
небудь  дії  (хоча  бездіяльність  особи  також  може  бути 
розцінена  судом  (суддею)  як  неповага)  осіб,  що  беруть 
участь  у  вирішенні  адміністративних,  цивільних,  кри-
мінальних  справ.  У  диспозиції  наводиться  приблизний 
перелік  таких  дій.  Це,  перш  за  все,  порушення  порядку 
судового  засідання,  ухилення  від  явки  до  суду,  невико-
нання  розпоряджень  головуючого,  що  свідчить  про  від-
сутність шанобливого ставлення до суду та судових про-
цедур,  регламентованих  законодавством. Можливі  також 
і  інші прояви неповаги до  суду. Аналізуючи диспозицію 
ст. 185-3 КпАП, необхідно пам’ятати, що вона фактично 
передбачає  та  розмежовує  дві  можливі  форм  неповаги 
до суду. У першому випадку йдеться про дії, які можуть 
вчинятися чи, навпаки, не вчинятися як поза межами суду, 
так  і  безпосередньо  у  приміщенні  суду  (залі  судового 
засідання) і які підпадають під визначення «неповага, яка 
проявляється особами, що беруть участь у розгляді судом 
справ» (злісне, тобто два рази і більше, ухилення від явки 
до суду свідка, потерпілого, позивача, відповідача; невико-
нання вимог головуючого тощо). У другому випадку – про 
дії, які свідчать про явну зневагу до суду або встановле-
них у суді правил і можуть мати місце лише у приміщенні 
суду. Вважаємо, що вчинення в приміщенні суду або під 
час судового засідання дій (висловів), що підпадають під 
ознаки  проступку,  передбаченого  ст.  173  КпАП,  додат-
кової кваліфікації  за зазначеною статтею не потребують,  

а повністю охоплюються складом проступку, закріпленим 
у ст. 185-3 КпАП. У зв’язку з цим, необхідно розширити 
диспозицію ст. 185-3  і  зазначити, що в разі образи судді 
особа  підлягає  адміністративній  відповідальності  відпо-
відно до зазначеної статті.

Говорячи  про  об’єктивну  сторону  проступку,  перед-
баченого  ст.  185-5  КпАП,  необхідно  також  наголосити 
на більшості форм активної поведінки суб’єктів, які вчи-
няють  дії,  передбачені  зазначеною  статтею.  Так,  пере-
шкоджання  явці  до  суду  народного  засідателя  [11] може 
здійснюватися  у  різних  формах,  зокрема  таких  як  зміна 
графіку  роботи  або  направлення  у  відрядження  на  час 
виконання обов’язків народного засідателя тощо.  

Говорячи про спосіб вчинення зазначеного проступку 
(перешкоджання  явці  до  суду),  необхідно  наголосити  на 
тому, що і щодо інших учасників судового розгляду справ 
іноді  застосовуються  подібні  дії.  Так,  свідки,  потерпілі, 
експерти,  спеціалісти  також  позбавляються  змоги  бути 
присутніми  під  час  судового  засідання.  Вважаємо,  що 
зазначені  особи,  враховуючи  їх  важливе  процесуальне 
становище, потребують захисту від подібних незаконних 
дій, який міг би бути реалізований у межах інституту адмі-
ністративної відповідальності. 

Необхідно  зупинитися  також  і  на  об’єктивній  сто-
роні  проступку,  передбаченого  ч.  1  ст.  185-6 КпАП.  Її 
особливість полягає в тому, що вона завжди знаходить 
прояв  у  бездіяльності  посадових  осіб,  які  зобов’язані 
вжити  відповідні  заходи  реагування  на  окрему  ухвалу 
або  постанову  суду  (судді)  у  формі  їх  розгляду  або 
здійснення  конкретних  дій  за  ними,  дати  своєчасну 
відповідь  на  зазначені  документи.  Право  суду  (судді) 
вимагати  відповіді  на  окрему  ухвалу  (постанову)  від 
посадових осіб та їх обов’язок своєчасно та належним 
чином відреагувати на них закріплені у ст. 282 КпАП, 
але, незважаючи на це, відповідальність відповідно до 
ч. 1 ст. 185-6 КпАП настає лише за несвоєчасне або нена-
лежне реагування на ухвалу (постанову), яку винесено 
у зв’язку з розглядом кримінальних справ у суді. Отже, 
законодавець  за  допомогою  норм  адміністративного 
права  (інституту  адміністративної  відповідальності), 
насамперед, намагається стимулювати роботу відповід-
них суб’єктів щодо профілактики злочинів, залишаючи 
здійснення  адміністративно-деліктологічної  діяльності 
без  належного  адміністративно-правового  забезпе-
чення.  Такий  стан  речей,  на  нашу  думку,  є  невиправ-
даним, оскільки, незважаючи на те, що адміністративні 
проступки не мають  великої  суспільної  небезпеки  для 
суспільства, вони також вимагають від держави актив-
них  дій,  спрямованих  не  тільки  на  їх  подолання,  але 
й на усунення причин та умов, які сприяють вчиненню 
останніх,  а  така робота в  сучасних умовах,  як  слушно 
зазначає  К.Л.  Бугайчук,  набуває  особливого  змісту 
та актуальності [4, с. 1].

Адміністративні  проступки,  що  посягають  на  нор-
мальну  діяльність  суду,  вчиняються  переважно  умисно 
(ст. 185-5, ст. 185-6), але дії, відповідальність за які перед-
бачена ст. 185-3 КпАП, можуть бути вчинені і у формі нео-
бережності,  коли неповага до  суду проявляється  у  спон-
танних,  заздалегідь  необміркованих  та  непідготовлених 
вчинках, що знайшли прояв під час судового засідання.

Підсумовуючи, варто зазначити, що об’єктивне існу-
вання  суспільно шкідливих  діянь,  які  завдають шкоди 
нормальній  діяльності  суду,  є  достатньою  підставою 
для  запровадження  адміністративної  відповідальності 
за  їх  вчинення.  Адміністративно-правові  норми,  які 
визначають  склади  зазначених  адміністративних  про-
ступків,  виконують  охоронну  функцію,  забороняючи 
певну поведінку під загрозою застосування адміністра-
тивних  санкцій.  Одночасно  вони  здійснюють  регуля-
тивну  функцію,  відмежовуючи  правомірне  діяння  від 
протиправного. 
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УЧАСТь ПОЛІЦЕЙСьКОГО КОМПОНЕНТУ УКРАЇНи  
В МІжНАРОДНих МиРОТВОРЧих ОПЕРАЦІЯх ООН ІЗ ПІДТРиМАННЯ МиРУ

 
ParTICSPaTION Of ThE POLICE COMPONENT Of uKraINE  

IN uN PEaCEKEEPINg OPEraTIONS

Перова Л.В.,
здобувач кафедри адміністративного, фінансового та банківського права

Навчально-наукового інституту права імені князя Володимира Великого
ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Стаття присвячена дослідженню участі поліцейського компоненту України в міжнародних миротворчих операціях ООН із підтримання миру.
Наголошується, що актуальність дослідження участі поліцейського компоненту України в міжнародних миротворчих операціях ООН із під-

тримання миру полягає як у теоретичному пошуку нових форм їх регулювання, так і в реалізації цих форм у практиці міжнародних відносин. 
Зазначено, що зміни в законодавстві України щодо участі поліцейського компоненту України в міжнародних миротворчих операціях 

ООН із підтримання миру і безпеки дають змогу вирішити більшість проблемних питань, які існували раніше. 
З’ясовані концептуальні основи, історія участі України в міжнародних миротворчих операціях ООН. 
Визначено, що Україна, будучи членом-засновником ООН, тим не менше почала брати участь у миротворчих операціях лише після 

проголошення незалежності.
Встановлено, що пріоритетні цілі участі держави в міжнародній миротворчій діяльності, завдання та механізми реалізації національ-

них інтересів у цьому процесі визначені Стратегією міжнародної миротворчої діяльності України, затвердженою Указом Президента 
України від 15 червня 2009 р.

Наголошено, що Першим основним законодавчим актом у сфері миротворчої діяльності, який визначив участь працівників поліції 
України в миротворчих операціях, став Закон України «Про участь України в міжнародних операціях з підтримання миру та безпеки» від 
23 квітня 1999 р. (в редакції від 29.12.2015 р.).

Зазначено, що порядок проходження служби працівників цивільної поліції ООН регламентується, як правило, Постійно діючою 
інструкцією з адміністративних питань (Standard Administrative Procedure).

Розглянуті процедурні питання правоохоронної компоненти міжнародних миротворчих операцій адміністративно-правового механіз-
му призначення працівників поліції України на посади до міжнародних миротворчих операцій під егідою ООН.

Підсумовується, що розуміння механізмів роботи системи забезпечення цивільної поліції ООН є важливим елементом для просуван-
ня по службі в підрозділах цивільної поліції працівників поліції України, направлених для участі в міжнародних миротворчих операціях.

Ключові слова: миротворчі операції, міжнародна цивільна поліція ООН, призначення на посаду, поліцейський компонент України в 
міжнародних миротворчих операціях ООН, адміністративно-правовий механізм направлення працівників поліції України до миротворчих 
операцій ООН. 

The article is devoted to the study of the participation of the police component of Ukraine in international peacekeeping operations of the 
United Nations.

It is emphasized that the relevance of the study of the participation of the police component of Ukraine in the UN peacekeeping peacekeeping 
operations lies both in the theoretical search for new forms of their regulation and in the implementation of these forms in the practice of 
international relations.

It is noted that the changes in the legislation of Ukraine regarding the participation of the police component of Ukraine in the UN peacekeeping 
operations in peacekeeping and security make it possible to resolve most of the problematic issues that existed before.

The conceptual basics and history of Ukraine's participation in international peacekeeping operations have been clarified.
It is determined that Ukraine, as a founding member of the UN, nevertheless began to participate in peacekeeping operations only after 

independence.
It is established that the priority goals of state participation in international peacekeeping activities, tasks and mechanisms of realization of 

national interests in this process are determined by the Strategy of international peacekeeping activity of Ukraine, approved by the Presidential 
Decree of June 15, 2009.

It was emphasized that the first major legislative act in the field of peacekeeping, which defined the participation of police officers of 
Ukraine in peacekeeping operations, was the Law of Ukraine “On Ukraine’s participation in international peacekeeping and security operations”  
of 23 April 1999 (as of December 29, 2015).

It is noted that the order of passage of the UN civilian police service is, as a rule, regulated by the Standard Administrative Procedure.
Pocedural issues of the law enforcement component of international peacekeeping operations are considered. The administrative and legal 

mechanism for the appointment of police officers of Ukraine to positions in international peacekeeping operations under UN auspices.
It is concluded that an understanding of the mechanisms of operation of the UN civilian police support system is an important element for the 

promotion of civilian police units of Ukrainian police forces involved in international peacekeeping operations.
Key words: peacekeeping operations, UN international civilian police, appointment, police component of Ukraine in UN international 

peacekeeping operations, administrative and legal mechanism for sending Ukrainian police officers to UN peacekeeping operations.

Постановка проблеми.  Починаючи  з  1994  р.  МВС 
України відряджає працівників поліції України для участі 
в  міжнародних  миротворчих  операціях. Щорічно  до  ста 
працівників ОВС проходять службу в міжнародних мирот-
ворчих операціях.

Кількість працівників ОВС України, які набули досвід 
у міжнародних миротворчих операціях, перевищує тисячу 
осіб.  Ефективність  роботи  працівників  поліції  України 
в миротворчих операціях, а відповідно, й оцінка резуль-
татів  роботи  всього  національного  контингенту  МВС 
України в конкретній миротворчій операції, залежить від 
системи забезпечення  поліцейським компонентом Укра-

їни на посадах у підрозділах цивільної поліції конкретної 
миротворчої  операції  залежно  від  досвіду  попередньої 
роботи в ОВС України та рівня підготовки. 

Таким чином, актуальність вивчення та вдосконалення 
системи  забезпечення  правоохоронним  компонентом 
миротворчих операцій дасть змогу ефективно використо-
вувати миротворчий персонал МВС України.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Питання  забезпечення  участі  працівників  поліції  Укра-
їни в міжнародних миротворчих операціях досить часто 
ставали  предметом  обговорення  на  міжнародних  нау-
кових  та  практичних  конференціях  і  симпозіумах  [1]. 
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Науковцями  підготовлено  та  захищено  низку  дисерта-
ційних  досліджень  із  цієї  проблематики.  Це  питання 
деякою мірою висвітлене в публікаціях таких вчених, як 
О.О. Телічкін, В.О. Заросило, М. І. Ануфрієв, М. Н. Курко. 
Так,  у  монографії  В.О.  Заросила  ґрунтовно  розглянуто 
проблеми  адміністративно-правового  забезпечення 
участі  працівників  органів  внутрішніх  справ  України 
в  міжнародних  миротворчих  операціях  [2].  О.О.  Теліч-
кін розглядає організаційно-правові засади забезпечення 
роботи  підрозділів  міжнародної  цивільної  поліції  [3], 
Н.І.  Ануфрієв  аналізував  діяльність  цивільної  поліції 
на  території  колишньої Югославії  [4], М.Н.  Курко  роз-
глядав питання підготовки персоналу для участі  в між-
народних  миротворчих  операціях  [5]. Але,  незважаючи 
на  достатню  кількість  наукових  напрацювань,  питання 
участі поліцейського компоненту України в миротворчих 
операціях ООН завжди будуть актуальними для подаль-
ших досліджень його розвитку.

Мета статті – систематизувати  та  проаналізувати 
форми участі поліцейського компоненту України в міжна-
родних миротворчих операціях ООН із підтримання миру.

Виклад основного матеріалу дослідження. У сучас-
них умовах розбудови глобальної та регіональної системи 
безпеки  миротворча  діяльність  набуває  дедалі  більшого 
значення. Все це певною мірою впливає на розвиток обо-
ронної  політики  та  воєнних  доктрин  не  тільки  України, 
але  й  всіх  держав  континенту.  Ця  еволюція  пов'язана, 
насамперед,  зі  зміною  пріоритетів  оборонної  політики 
європейських  держав,  трансформацією  шляхів  застосу-
вання  збройних сил. Особливістю є  те, що  збройні  сили 
європейських держав дедалі частіше залучаються до вико-
нання більш обмежених та менш інтенсивних завдань: від 
миротворчої діяльності до пошуково-рятувальних опера-
цій та спостереження.

В  Україні  з  початку  90-х  рр.  підтримання  миру  роз-
глядається як зовнішній вектор поняття «безпека», і тому 
наша  держава  вважає  за  свій  прямий  обов’язок  тією  чи 
іншою мірою  брати  участь  у  миротворчій  діяльності  на 
різних її етапах та регіонах. 

Починаючи з 1992 р. близько 45 тисяч військовослуж-
бовців  Збройних  сил  України,  включаючи  поліцейський 
компонент,  взяли  участь  у  таких  міжнародних  опера-
ціях із підтримання миру і безпеки: 1) Сили ООН по охо-
роні  (СООНО-UNPROFOR)  (липень  1992  р.  –  грудень 
1995 р.); 2) Сили Виконання Угоди (IFOR), Сили Стабіліза-
ції (SFOR) у Боснії і Герцеговині (грудень 1995 р. – грудень 
1999 р.);  3) Місія ООН у Східній Славонії  (ПАООНСС) 
(квітень 1996 р. – січень 1998 р.); 4) Місія ООН в Анголі 
(січень 1996 р. – лютий 1999 р.); 5) Міжнародні сили з під-
тримки миру в Косово – КФОР (вересень 1999 р. – березень 
2001 р.; грудень 2002 р. – липень 2003 р.); 6) Місія ООН 
превентивного  розгортання  в  Македонії  (МООНПРМ/
UNPREDER) (червень 1995 р. – березень 1999 р.); 7) Місія 
ОБСЄ з верифікації в Косово (Місія ОБСЄ в Косово) (гру-
день 1998 р. – березень 2001 р.); 8) Місія ООН у Гвате-
малі (МІНУГУА) (січень–травень 1997 р.); 9) Місія ООН 
у Таджикистані (грудень 1994 р. – травень 2000 р.); 10) Спе-
ціальна Місія ООН в Афганістані (квітень 2000 р. –  тра-
вень  2001  р.);  11)  Місія  ООН  на  півострові  Превлака, 
Хорватія  (січень  1996  р.  –  грудень  2002  р.);  12)  Гумані-
тарна місія в Державі Кувейт (квітень – серпень 2003 р.);  
13)Місія ООН у Сьєрра-Леоне (березень 2001 р. – грудень 
2004 р.; грудень 2000 р. – грудень 2005 р.); 14) Місія ОБСЄ 
у Грузії (1999 р. – грудень 2005 р.); 15) Багатонаціональні 
сили в Іраку – Національний контингент ЗС України (сер-
пень 2003 р.  –  грудень 2005 р.); Національний персонал 
ЗС  України  (з  20  грудня  2005  р.  по  23  грудня  2008  р.); 
16) Тимчасові сили ООН у Лівані (22 липня 2000 р. – сер-
пень 2006 р.); 17) Місія ООН в Ефіопії та Еритреї (листо-
пад 2000 р.  – липень 2008 р.); 18) Місія ООН у Грузії (сер-
пень 2001 р.  – червень 2009 р.);  19) Місія ООН у Судані 

(жовтень 2005 р. – липень 2011 р.); 20) Тренувальна місія 
НАТО у Республіці Ірак (грудень 2005 р. – грудень 2011 р.); 
21)  Операція  НАТО  «Океанський  Щит»  (12  жовтня 
2013 р. – 3 січня 2014 р.); 22) Антитерористична операція 
НАТО «Активні  зусилля»  (25 травня 2007 р.   – 13 листо-
пада  2013  р.);  23) Операція Європейського Союзу  «АТА-
ЛАНТА»  (3  січня    –  5  березня  2014  р.);  24) Міжнародні 
сили сприяння безпеці в Ісламській Республіці Афганістан 
(2007 р. – 2014 р.); 25) Операція ООН у Кот-д’Івуарі (лис-
топад 2010 р. – грудень 2011 р.; серпень 2013 р.  – лютий 
2016 р.; травень 2014 р. – квітень 2017 р.); 26) Місія ООН 
у Ліберії (2004 р.  – лютий 2018 р.); 27) Сили ООН із під-
тримання миру на Кіпрі (16.09.2013 р.  – 02.09.2018 р.). [6].

15 червня 2009 р. Указом Президента України було 
затверджене Рішення Ради національної безпеки і обо-
рони України від 24 квітня 2009 р. «Про Стратегію між-
народної миротворчої діяльності України» – документ, 
який  передбачає  перспективне,  стратегічне  бачення 
подальшої  миротворчої  діяльності  держави,  визначає 
«пріоритетні цілі участі держави в міжнародній мирот-
ворчій  діяльності,  завдання  та  механізми  реалізації 
національних  інтересів у цьому процесі». Серед пози-
тивних положень цього документа варто зазначити роз-
ширення кола міжнародних організацій, з якими Укра-
їна готова спільно працювати задля забезпечення миру 
та стабільності [7].

Участь  працівників  поліції  України  в  миротворчих 
операціях  визначає  Закон  України  «Про  участь  Укра-
їни в міжнародних миротворчих операціях», прийнятий 
Верховною Радою України 23  квітня 1999 р.  (в  редак-
ції від 29.12.2015 р.) [8]. У ньому визначено, що участь 
України  в  міжнародних  миротворчих  операціях  здій-
снюється  шляхом  надання  миротворчого  контингенту 
і  персоналу,  а  також  матеріально-технічних  ресурсів 
та послуг у розпорядження організацій  та  їх  відповід-
них  органів,  які  визначаються  рішеннями  про  прове-
дення такої операції.

У миротворчих  операціях  залежно  від  типу міжна-
родної  організації,  яка  є  ініціатором  операції,  адміні-
стративно-правові  засади  роботи  цивільної  поліції,  до 
якого,  як  правило,  і  відряджають  працівників  органів 
внутрішніх справ України, відрізняються. МВС України 
бере участь у міжнародних миротворчих операціях під 
егідою різних міжнародних організацій. Нині це – Орга-
нізація Об’єднаних Націй (ООН), Організація з безпеки 
і  співробітництва  в  Європі  (ОБСЄ)  та  Європейський 
Союз (ЄС). Але засади адміністративно-правових меха-
нізмів  забезпечення  поліцейського  компоненту  мирот-
ворчих операцій різних міжнародних організацій є уні-
фікованими. 

Насамперед  це  пов’язано  з  тим,  що  ООН  –  перша 
з міжнародних організацій (у 1989 р. в місії ООН в Намі-
бії був розгорнутий чисельний контингент міжнародної 
цивільної  поліції  як  компонент  миротворчих  операцій 
[4,  с.  161])  матеріалізувала  проблему  існування  право-
охоронного  суб’єкта  діяльності  миротворчої  операції 
і стала приділяти увагу цьому компоненту значно раніше 
від інших регіональних міжнародних організацій. 

Досвідчений персонал, який вже брав участь у між-
народних миротворчих операціях ООН, що і нині най-
потужніші та чисельні у складі персоналу, з часом наці-
ональними  урядами  направляються  до  міжнародних 
миротворчих  операцій  інших  організацій  (ЄС, ОБСЄ), 
керівництво яких має за мету використати позитивний 
досвід ООН. Дійсно, працівники ОВС України найчас-
тіше відряджалися для участі в міжнародних миротвор-
чих  операціях ООН.  З  огляду  на  таке  представництво 
доцільно зосередитися на розгляді адміністративно-пра-
вового  механізму  призначення  працівників  поліції 
України на посади до міжнародних миротворчих опера-
цій саме під егідою ООН.
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Провідним  суб’єктом  правоохоронної  діяльності 
місії Організації Об’єднаних Націй із підтримання миру 
є, як правило, цивільна поліція ООН, яку О.О. Телічкін 
визначає  як  поліцейське  моніторингове  формування,  
що створюється та фінансується ООН і до складу якого 
входять  направлені  своїми  національними  урядами 
чинні  або  звільнені  на  пенсію  працівники  поліції  [3]. 
У  міжнародних  миротворчих  операціях  компонент 
цивільної поліції може виконувати завдання щодо моні-
торингу діяльності поліції країни перебування, рефор-
мування місцевих правоохоронних органів та професій-
ної підготовки їх персоналу, забезпечення правопорядку 
тощо.  Основні  структурні  елементи  цивільної  поліції 
ООН можуть бути згруповані в оперативний та адміні-
стративний  блоки.  Саме  адміністративний  блок  вклю-
чає  в  себе  структури  з  адміністративного,  тилового 
і кадрового забезпечення.

Порядок  проходження  служби  працівників  цивіль-
ної поліції ООН регламентуються, як правило, Постійно 
діючою  інструкцією  з  адміністративних  питань 
(Standard  Administrative  Procedure).  Так,  у  місії  ООН 
в Косово питання призначення на посаду регламентува-
лися розділом 5.3 Постійно діючою інструкцією з адмі-
ністративних питань [9]. А, наприклад, у миротворчий 
операції  ООН  у  Боснії  і  Герцеговині  призначення  на 
посаду,  продовження  терміну  служби  і  репатріації  на 
батьківщину  регламентувалися  розділом  7.0  Постійно 
діючою інструкцією з адміністративних питань [10].

Під час місії ООН у Косово після прибуття до місії 
поліцейські  спостерігачі  проходили процедури  іденти-
фікації  особистості,  отримання  службових  посвідчень 
працівників  цивільної  поліції  ООН  та  формального 
оформлення документів зі страхування на випадок заги-
белі чи отримання поранення під час професійної діяль-
ності  в  миротворчій  операції,  отримання  посвідчення 
водія на керування службовим транспортом ООН тощо. 

Надалі  до  масового  розгорнення  цивільної  поліції 
ООН як правоохоронної компоненти міжнародних мирот-
ворчих  операцій,  яке  відбулося  наприкінці  1990-х  рр., 
поліцейські спостерігачі складали іспити на відповідність 
вимогам до персоналу цивільної поліції миротворчої опе-
рації, прибувши до місії. З початком 2000-х рр. за бажан-
ням національного уряду та з метою економії коштів ООН 
на  репатріацію  працівників,  які  не  склали  іспитів  та  не 
відповідають критеріям ООН, але всупереч вимогам ООН 
були  направлені  національним  урядом  до  миротворчої 
операції,  відбір  кандидатів  на  посади поліцейських  спо-
стерігачів може проводитися виїзними відбірними комісі-
ями, що формуються, як правило, з представника Депар-
таменту операцій із підтримання миру Секретаріату ООН 
і кількох працівників кадрового апарату головного штабу 
зацікавленої миротворчої операції.

Особи,  які  склали  іспити  успішно,  направляються 
для проходження первинної підготовки, яка ставить за 
мету вивчення поточної воєнно-політичної обстановки 
в  зоні  відповідальності  миротворчої  операції,  основ-
них  нормативних  документів  цивільної  поліції  [11]. 
Якщо  група  працівників  поліції України, що  прибула 
для  роботи  в  ООН,  вже  пройшла  тестування  відпо-
відно до критеріїв миротворчої операції в Україні виїз-
ної комісії Департаменту миротворчих операцій ООН, 

то  розпочиналася  первинна  підготовка  ООН  (як  пра-
вило,  до  5  днів),  яка  складалася  із  курсу  лекцій  про 
особливості  діяльності  цивільної поліції миротворчої 
операції,  до  якої  працівники  отримали  призначення. 
По закінченню первинної підготовки проводився роз-
поділ по територіальних управліннях цивільної поліції 
і призначення на посади. 

Кадровий  апарат  цивільної  поліції  ООН  під  час 
первинного  розподілу  новоприбулої  групи  працівників 
поліції, як зазначали наші науковці [4], враховував голо-
вним чином такі фактори: потреба миротворчої операції 
в  окремих  спеціалістах  правоохоронної  сфери;  рівень 
професійної підготовки  і  досвід роботи новоприбулого 
спостерігача цивільної поліції ООН, у тому числі попе-
редній досвід участі в миротворчих операціях; кількість 
спостерігачів  тої  ж  національності,  які  вже  проходять 
службу в цьому підрозділі / територіальному управлінні 
(принцип  дотримання  національного  балансу);  реко-
мендація  керівників  структурних  підрозділів;  рекомен-
дація  командира  національного  контингенту;  наявність 
спеціальної  підготовки  /  ліцензії  на  вид  правоохорон-
ної діяльності в новоприбулого працівника (наприклад, 
поліцейські  експерти-криміналісти)  для  миротворчих 
операцій  із  примушенням  до  миру  (за  класифікацією 
В.О.  Заросило  [2,  с.  55]),  якщо  цивільна  поліція  ООН 
наділена виконавчими правами поліції.

У миротворчих операціях інтенсивного типу (за кла-
сифікацією С.О. Акулова [12]), до яких належать майже 
усі миротворчі операції,  в  яких є компонент цивільної 
поліції,  кадрові  апарати  цивільної  поліції ООН у  про-
цесі  первинного  призначення  на  посади  керувалися, 
якщо можливо, принципом попарного розподілу за під-
розділами спостерігачів однієї національності  з метою 
легшого  подолання  новоприбулими  проблем  адаптації 
до нових умов та місця роботи.

Нормативними  документами  миротворчих  опера-
цій,  як  правило,  визначено, що перший місяць  роботи 
в  миротворчій  операції  працівники  цивільної  поліції 
проходять службу на рядовій посаді поліцейського спо-
стерігача.  На  введенні  цього  принципу  до  кадрового 
забезпечення  цивільної  поліції  ООН  варто  помітити 
вплив  англо-саксонського,  або  американського,  прин-
ципу кадрового забезпечення роботи поліції, відповідно 
до  якого  незалежно  від  рівня  освіти  первинною  поса-
дою в поліції має бути посада констебля поліції, напри-
клад,  у  Великобританії,  чи  патрульного  поліцейського 
офіцеру в США [13]. 

Висновки. Аналіз більшості документів, які норму-
ють миротворчу  діяльність України,  свідчить  про  прі-
оритетність військового компоненту та неузгодженість 
військового  та  поліцейського  компонентів  можливих 
місій.  Стратегія  міжнародної  миротворчої  діяльності 
фактично передбачає лише «опрацювання питань орга-
нізації взаємодії з поліцейським і цивільним миротвор-
чим персоналом».  Але досвід, набутий у миротворчих 
операціях  за  кордоном,  протягом  всіх  років  сприяв 
підтриманню  боєздатності  українських  військових, 
набуттю досвіду, який пізніше знадобився і для рефор-
мування ЗСУ, і для організації АТО. Не варто забувати 
і про політичні та іміджеві дивіденди, які Україна заро-
бляє, беручи участь у миротворчих операціях.
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У статті здійснено аналіз наукових підходів до тлумачення понять «банківський нагляд» та «банківський контроль».  Всебічний аналіз 
наукової літератури дає змогу зробити висновок, що в науковців відсутній єдиний підхід до тлумачення термінів «банківський нагляд» та 
«банківський контроль». 

Досліджено систему банківського нагляду в Україні. Відповідно до чинного законодавства, функцію банківського регулювання і нагля-
ду здійснює  Національний банк України. На підставі аналізу наукової літератури зазначено, що деякі дослідники до системи банківського 
нагляду пропонують зараховувати нагляд, який проводить НБУ, внутрішній банківський аудит, який проводить служба банку, і зовнішній 
аудит, який проводять незалежні аудиторські компанії.

За останні роки було здійснено чимало спроб удосконалення банківського нагляду та банківського контролю. Було здійснено кроки у 
напрямі наближення банківського нагляду до міжнародних стандартів. Однак, незважаючи на це, лишається чимало проблемних питань 
у сфері банківського нагляду.  Автором статті визначено проблеми та ключові напрями вдосконалення  банківського нагляду в Україні.

У процесі дослідження сучасного стану банківського нагляду в Україні зроблено висновок про необхідність вирішення кількох ключо-
вих проблемних питань, серед яких: розробка та запровадження електронної системи незалежної дистанційної оцінки ризиків функціону-
вання банків і механізми превентивного реагування для відвернення виявлених ризиків та вжиття стабілізаційних заходів; забезпечення 
прозорості дій та рішень НБУ для формування стратегій поводження з фінансовими ресурсами потенційних інвесторів, кредиторів і спо-
живачів банківських послуг; розвиток громадського контролю за прозорістю функціонування банківської системи. Це все має привести до 
розкриття важливої для кредиторів і споживачів банківських послуг інформації, а також дасть змогу підвищити рівень суспільної довіри 
до банків як суб’єктів надання банківських послуг. Вищевикладені положення пропонується інтегрувати в діяльність банківської системи 
України шляхом внесення змін до чинного банківського законодавства України.

Ключові слова: банківська діяльність, банківський нагляд, банківський контроль, система банківського нагляду, Національний банк 
України.

The article analyzes the scientific approaches to the interpretation of the concepts of “banking supervision” and “banking control”. A 
comprehensive analysis of the scientific literature makes it possible to conclude that scientists do not have a unified approach to the interpretation 
of the terms “banking supervision” and “banking control”.

The existing system of banking supervision in Ukraine is investigated. According to the current legislation, the function of banking regulation 
and supervision is exercised by the National Bank of Ukraine. Based on the analysis of the scientific literature, it is noted that some researchers 
propose to refer to the supervision of the NBU, the internal banking audit conducted by the bank’s service and the external audit conducted by 
independent audit companies.

In recent years, there have been many attempts to improve banking supervision and banking supervision. Steps have been taken to bring 
banking supervision closer to international standards. However, there are still a number of problematic issues in banking supervision. The author 
of the article identifies the problems and key directions of improving banking supervision in Ukraine.

As a result of the study of the current state of banking supervision in Ukraine, it was concluded that several key problematic issues are 
needed, including the development and implementation of an electronic system of independent remote risk assessment of banks’ functioning and 
preventive response mechanisms to prevent identified risks and take stabilization measures; ensuring transparency of NBU actions and decisions 
to formulate financial resources management strategies for potential investors, creditors and consumers of banking services; development of 
public control over the transparency of the banking system. All of this should lead to the disclosure of important information for creditors and 
consumers of banking services, and will also increase the level of public trust in banks as subjects of banking services. The above provisions are 
proposed to be integrated into the activity of the banking system of Ukraine by amending the current banking legislation of Ukraine.

Key words: banking, banking supervision, banking control, banking supervision system, National Bank of Ukraine.

Постановка проблеми. Стабільність функціонування 
банківської  системи  залежить  від  ефективного    банків-
ського  регулювання  та  банківського  нагляду.  Банківська 
криза  минулих  років  показала  неготовність  банківської 
системи швидко реагувати на негативні економічні явища. 
Це  все  зумовлює  необхідність    детального  аналізу  здій-
снення банківського нагляду з метою виявлення тенденцій 
та перспектив його розвитку. 

Аналіз останніх досліджень.  Питання  банківського 
нагляду  активно  досліджується  різними  науковцями 
(А. Марущак, О. Щуревич, О. Орлюк,  В. Лещенко, М. Сам-
сонов, В. Пасічник, О. Любунь, В. Пантелєєв та ін.).

Мета статті полягає  в  дослідженні  сучасного  стану 
здійснення банківського нагляду в Україні та формулюванні 
основних шляхів удосконалення банківського нагляду.

Виклад основного матеріалу. Банківський  нагляд 
існує в різних формах понад 100 років, особливого змісту 
він набув у Сполучених Штатах Америки і країнах Захід-

ної  Європи.  Країни  з  ринковою  економікою  усвідомили 
важливу роль банківського контролю у фінансовому сек-
торі  та  забезпеченні  загального економічного  зростання: 
уряд, державні органи, суб’єкти господарювання, креди-
тори, вкладники, мають бути переконані в тому, що бан-
ківська  система  країни  стабільна;  нестабільність  банків-
ської  системи  приводить  до  краху  банків  і,  як  наслідок, 
до підриву довіри суспільства до фінансової системи зага-
лом. Банківський нагляд у широкому розмінні є системою, 
яку використовує уряд із метою гарантування стабільності 
фінансової системи, її безпеки та здоров’я [1, c. 8].

Поняття  «банківський  нагляд»  неоднозначно  тракту-
ється в науковій літературі. 

В  енциклопедії    банківської  справи  України  зазна-
чено, що  банківський  нагляд  –  це  особливий  вид  відо-
мчого  контролю,  система  моніторингу  та  активних 
впорядкованих дій, здійснюваних державою (в особі цен-
трального банку чи уповноважених наглядових органів)  
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із метою забезпечення дотримання комерційними банками 
та іншими фінансово-кредитними установами законодав-
ства та обов’язкових економічних нормативів [2].

Н.І. Версаль вважає, що банківський нагляд – це діяль-
ність, спрямована на забезпечення банківської ліквідності 
та послаблення ризику банківських операцій, яка має на 
меті  захист  вкладників  та  посилення  довіри  суспільства 
до банківської системи і національної валюти [3].

Такі  науковці,  як  В.І.  Грушко,  В.І. Міщенко  та  інші, 
під банківським наглядом розуміють «моніторинг проце-
сів, що відбуваються у банківській сфері на різних стадіях 
функціонування  банків,  а  саме:  створення  нових  банків 
та їх установ, діяльності банків, реорганізації та ліквідації 
банків [4, с. 11; 5, с. 48].

О.С. Любунь, К.Є.  Раєвський  трактують  банківський 
нагляд  як  моніторинг  усіх  видів  ризиків,  притаманних 
банківській  діяльності,  з  метою  зведення  до  мінімуму, 
насамперед, системного ризику, тобто запобігання ланцю-
говій реакції, за якої крах одного або кількох банків може 
спричинити кризу всієї банківської системи [6, с. 29].

Відповідно  до  Закону  України  «Про  Національний 
банк  України»  банківський  нагляд  –  система  контролю 
та  активних  впорядкованих  дій  Національного  банку 
України,  спрямованих  на  забезпечення  дотримання  бан-
ками  та  іншими  особами,  стосовно  яких  Національний 
банк  України  здійснює  наглядову  діяльність,  законодав-
ства України і встановлених нормативів із метою забезпе-
чення стабільності банківської системи та захисту інтере-
сів вкладників та кредиторів банку [7].

Доволі  часто  під  час  аналізу  банківського  нагляду 
використовується термін «банківський контроль». 

Відповідно до Закону «Про банки і банківську діяль-
ність», контроль – змога здійснювати вирішальний вплив 
на  управління  та/або  діяльність  юридичної  особи  шля-
хом  прямого  та/або  опосередкованого  володіння  однією 
особою самостійно  або  спільно  з  іншими особами част-
кою в юридичній особі, що відповідає еквіваленту 50 чи 
більше відсотків статутного капіталу та/або голосів юри-
дичної особи, або незалежно від формального володіння 
змога здійснювати такий вплив на основі угоди чи будь-
яким іншим чином [8]. 

У науковій літературі можна знайти різні тлумачення 
цього поняття. Так, банківський контроль визначається як 
діяльність банків, спрямована на попередження, фіксацію 
й усунення недоліків і порушень, а також надання право-
вої допомоги в питаннях фінансово-господарської діяль-
ності підприємств, установ, організацій і громадян у про-
цесі  здійснення  банківських  операцій  та  користування 
банківськими послугами [9].

Даючи  визначення  поняттю  «банківський  контроль», 
О.П.  Орлюк  говорить,  що  наглядовий  орган  за  своєю 
суттю не має відносин підлеглості з органом, за яким здій-
снюється нагляд. Наглядовий орган оцінює діяльність від-
повідної особи лише з позиції законності, але не доціль-
ності, не втручаючись у його оперативну або іншу форму 
діяльності. З іншого боку, він зазначає, що контроль, від-
повідно  до  чинного  законодавства,  передбачає  цілісний 
і безперервний нагляд за здійсненням банками своєї діяль-
ності [10, с. 158−162].

На відміну від нагляду,  контроль передбачає,  як пра-
вило,  наявність  відносин  підлеглості  між  органом,  що 
контролює, та особою, над якою здійснюється контроль, а 
також втручання в оперативну діяльність підконтрольної 
особи з метою усунення допущених порушень [11, с. 268].

В.В.  Пасічник  зазначає,  що  під  контролем  за  діяль-
ністю банків треба мати на увазі цілісне й безперервне від-
стеження здійснення банками їх діяльності згідно з норма-
тивно-правовими актами [12, с. 238].

А.В. Марущак пропонує розглядати банківський кон-
троль  як змогу здійснювати вирішальний вплив на управ-
ління та/або діяльність юридичної особи шляхом прямого 

та/або опосередкованого володіння однією особою само-
стійно або спільно з іншими особами часткою в юридич-
ній особі, що відповідає еквіваленту 50 чи більше відсо-
тків статутного капіталу та/або голосів юридичної особи, 
або незалежно від формального володіння змогу здійсню-
вати  такий  вплив  на  основі  угоди  чи  будь-яким  іншим 
чином  [13,  с.  4].  Як  видно,  ідентично  визначенню  конт-
ролю, викладеному у Законі України «Про банки і банків-
ську діяльність».

Незважаючи  на  наявні  дослідження,  до  цього  часу 
питання  співвідношення  понять  «банківський  нагляд» 
та  «банківський  контроль»  є  невирішеним, що  говорить 
про  невизначеність  щодо  оптимальної  перспективної 
моделі  функціонального  управління  банківською  систе-
мою в Україні.

Варто    констатувати,  що  згідно  із  законами  України 
«Про  банки  і  банківську  діяльність»,  «Про  Національ-
ний  банк  України»  функцію  банківського  регулювання 
і нагляду уповноважений здійснювати Національний банк 
України (далі – НБУ).

Наглядова діяльність НБУ охоплює всі банки,  їх  від-
окремлені  підрозділи,  афілійованих  та  споріднених  осіб 
банків,  банківські  групи,  учасників  банківських  груп  на 
території  України  та  за  кордоном,  установи  іноземних 
банків в Україні,  а  також  інших юридичних та фізичних 
осіб у частині дотримання вимог цього Закону щодо здій-
снення банківської діяльності [8].

Під час здійснення банківського нагляду Національний 
банк України має право  вимагати  від  банків  та  їх  керів-
ників  усунення  порушень  банківського  законодавства, 
виконання  нормативно-правових  актів  Національного 
банку  України  з  метою  уникнення  або  подолання  неба-
жаних  наслідків,  що  можуть  поставити  під  загрозу  без-
пеку коштів, довірених таким банкам, або завдати шкоди 
належному веденню банківської діяльності [8].

У  процесі  здійснення  банківського  нагляду  Націо-
нальний банк України має право вимагати від банків та їх 
керівників, банківських груп, учасників банківських груп 
усунення  порушень  банківського  законодавства,  вико-
нання  нормативно-правових  актів  Національного  банку 
України для уникнення або подолання небажаних наслід-
ків,  що  можуть  поставити  під  загрозу  безпеку  коштів, 
довірених  таким  банкам,  або  завдати  шкоди  належному 
веденню  банківської  діяльності.  Якщо  Національний 
банк України у процесі  здійснення банківського нагляду 
дійшов висновку, що система управління ризиками банку 
є неефективною та/або неадекватною, банк зобов’язаний 
на вимогу Національного банку України невідкладно роз-
робити  та  подати  на  погодження  Національному  банку 
України  відповідний  план  заходів,  спрямованих  на  усу-
нення недоліків [8].

Варто  зазначити,  що  НБУ  проводить  банківський 
нагляд  у  формі  інспекційних  перевірок  та  безвиїзного 
нагляду. 

Перевірки  здійснюються  з  метою  визначення  рівня 
безпеки і стабільності операцій банку, достовірності звіт-
ності  банку  і  дотримання  банком  законодавства України 
про  банки  і  банківську  діяльність,  а  також  нормативно-
правових актів Національного банку України.

Проведення  безвиїзного  нагляду  сприяє  дотриманню 
банками  усіх  нормативно  встановлених  вимог.  Це  свого 
роду система раннього попередження, що дає змогу орга-
нам нагляду  своєчасно  реагувати на порушення  в  діяль-
ності об’єкта нагляду, застосовувати превентивні заходи, 
вживати усіх необхідних заходів ще до загострення ситуа-
ції. Така форма нагляду базується на аналізі звітності, який 
має  своєчасно  подаватись  органам  банківського  нагляду 
і  дає  змогу  завжди  володіти  актуальною  інформацією 
про фінансовий  стан об’єкта нагляду. НБУ в межах без-
виїзного нагляду має право письмово вимагати від банку 
копії  документів,  а  також  письмові  пояснення  з  питань 
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його діяльності. Банк зобов’язаний надавати на письмову 
вимогу Національного банку України відповідну інформа-
цію та копії документів. Досліджуючи безвиїзний нагляд 
як  систему,  варто  зазначити  ключову  роль  саме  цільо-
вої підсистеми, від наявності  та чіткої  визначеності  якої 
залежить  результативність  не  лише  безвиїзного  нагляду, 
а  й  банківського  нагляду  загалом.  У  сучасних  умовах 
впровадження  ризик-орієнтованого  банківського  нагляду 
основною метою  дистанційного  нагляду  є  ідентифікація 
та попередження проблем у розвитку банків і банківської 
системи    загалом  та  недопущення  дестабілізаційного 
впливу банків у загальноекономічних масштабах. Іншими 
словами,  цільова  спрямованість  безвиїзного  нагляду має 
пруденційний характер та ґрунтується на ранній діагнос-
тиці  реальних  та  потенційних  дестабілізуючих  чинників 
стабільного  функціонування  національної  банківської 
системи. Реалізація сформульованої мети знаходить своє 
відображення в завданнях, які виконує безвиїзний нагляд, 
та принципах, на основі яких він провадиться [13, с. 90]. 

Щодо принципів банківського нагляду, то вони окремо 
не  визначені  вітчизняним  банківським  законодавством, 
оскільки  Україна  дотримується  концептуальних  основ 
контролю  банків,  сформульованих  на  міжнародному 
рівні  Базельським  комітетом  із  банківського  нагляду. 
Об’єктивними причинами його створення були економічні 
потрясіння, які пережили країни, пов’язані з інтернаціоналі-
зацією у фінансовій сфері: 1973–1974 pp. – «перший нафто-
вий шок». Потім банкрутство великих міжнародних банків, 
серед яких західнонімецький «Банкхаус Герштатт». Осново-
положником ідеї організованого міжнародного банківського 
нагляду став директор Банку Англії П. Кук. Тому «Комітет 
Кука» є неофіційною назвою Базельського комітету [1].

Деякі  дослідники  до  системи  банківського  нагляду 
пропонують  зараховувати  нагляд,  який  проводить  НБУ, 
внутрішній  банківський  аудит,  який  проводить  служба 
банку, і зовнішній аудит, який проводять незалежні ауди-
торські  компанії.  Зовнішній  аудит  спрямований на пере-
вірку того, чи дотримується банк чинного законодавства, 
чи  раціонально  використовуються  кошти,  чи  достовірна 
та  цілісна  інформація.  Внутрішній  аудит  дає  змогу  удо-
сконалити систему внутрішнього банківського контролю, 
а також створює можливості мінімізації витрат, що пози-
тивно  відображається  на  прибутковості  комерційного 
банку [14, с. 33].

Є дослідники, які вважають, що система нагляду буде 
ефективною,  коли  включатиме  різні  види  контролю,  а 
саме:  контроль  на  державному  рівні,  контроль  аудитор-
ських фірм, контроль суспільний. 

За етапами і методами здійснення банківський нагляд 
поділяють на вступний, попередній, поточний і наступний 
[15, с. 56]. 

На думку В. Пантелєєва, основними завданнями бан-
ківського нагляду у банківській сфері є:

–  захист інтересів клієнтів і вкладників, які розміщу-
ють  свої  кошти  в  банках,  від  неефективного  управління 
та шахрайства; 

–  створення  конкурентного  середовища  в  банків-
ському секторі; забезпечення прозорості банківського сек-
тору; 

–  підвищення  стійкості  та  ефективності  банківської 
діяльності; 

–  підтримка необхідного рівня стандартів і професіо-
налізму в банківському секторі [1, с. 27].

Безсумнівно,  банківський  нагляд  має  сприяти  ефек-
тивній  та  конкурентоспроможній  діяльності  банківської 
системи, яка б реагувала на потреби населення в наданні 
якісних фінансових послуг. Крім того, банківський нагляд 
має  динамічно  реагувати  на  всі  зміни  ринку,  виявляти 
готовність періодично переглядати політику  та практику 
нагляду  з  урахуванням  нових  змін  та  тенденцій  ринку. 
Для  цього  необхідна  доволі  гнучка  законодавча  система 
[16, c. 16].

За останні роки в Україні досягнуто певного прогресу 
у  вдосконаленні  системи банківського нагляду  і  регулю-
вання та наближення її до міжнародних стандартів і прак-
тики,  однак  у  цій  діяльності  є  ще  багато  невирішених 
питань  і  недоліків,  головні  з  яких:  недосконалість  конт-
ролю  за  наявністю  в  банках  адекватних  систем  управ-
ління  ризиками;  низький  рівень  практичної  реалізації 
пруденційних  вимог,  зокрема,  у  частині  здійснення  опе-
рацій  з  інсайдерами  та  дотримання  нормативів  великих 
кредитних  ризиків;  відсутність  належного  контролю  за 
наявністю в банків положень, практики та процедур щодо 
протидії відмиванню доходів, набутих злочинним шляхом 
та ін. [17]

Підсумовуючи  вищевикладене,  зауважимо  необхід-
ність  першочергового  вирішення  ключових,  на  нашу 
думку, проблемних питань, які стосуються банківського 
нагляду.

По-перше, необхідно визначитись із співвідношенням 
понять «банківський нагляд» та «банківський контроль». 
Це  сприятиме  визначенню  в  подальшому  оптимальної 
перспективної  моделі  функціонального  управління  бан-
ківською системою в Україні.

По-друге,  для  забезпечення  ефективного  адміністру-
вання  роботи  банківської  системи  України  варто  роз-
робити  та  запровадити  електронну  систему  незалежної 
дистанційної  оцінки  ризиків  функціонування  банків 
і механізми превентивного реагування задля відвернення 
виявлених ризиків та вжиття стабілізаційних заходів. Це, 
на нашу думку, сприятиме збільшенню інвестицій у наці-
ональну економіку.

По-третє, в умовах розвитку громадянського суспіль-
ства важливим елементом банківського нагляду має стати 
розвинений громадський контроль за прозорістю функці-
онування  банківської  системи.  Це  має  привести  до  роз-
криття важливої для кредиторів і споживачів банківських 
послуг інформації, а також дасть змогу  підвищити рівень 
суспільної довіри до банків як суб’єктів надання банків-
ських послуг.

По-четверте,  варто  забезпечити  прозорість  дій 
та  рішень  НБУ  для  формування  стратегій  поводження 
з фінансовими ресурсами потенційних інвесторів, креди-
торів і споживачів банківських послуг.

Вищевикладені  положення  необхідно  інтегрувати 
в діяльність банківської  системи України шляхом вне-
сення  змін  до  чинного  банківського  законодавства 
України.
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ПРАВА ДІТЕЙ ЯК ОБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТиВНО-ПРАВОВих ВІДНОСиН

ChILd rIghTS aS aN OBJECT Of adMINISTraTIVE LEgaL rELaTIONS

Семіног С.В.,
здобувач 

Науково-дослідного інституту публічного права

У статті наголошено, що доктрина адміністративно-правових відносин має бути умовно розділена на три блоки, перший із яких міс-
тить ретроспективні напрацювання вчених за періодами розвитку державності в Україні, другий – сучасне розкриття й трактування цього 
концепту провідними адміністративістами з позиції модернізаційних течій, а останній – напрацювання закордонних учених і досвід іно-
земних країн, які розробили та впровадили власні моделі розвитку таких відносин на притаманних і характерних засадах. Визначено, що 
вікова градація є основною в аспекті визначення комплексу правових можливостей дітей, однак не єдиною. У наукових працях і законо-
давчих актах зустрічаємо такі терміни, як діти-солдати – учасники бойових дій; діти, що потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи; 
діти, які опинились у складних життєвих обставинах; обдаровані діти та діти індиго як його феномен; діти з особливими потребами, або 
ж діти-інваліди, й такі, що потребують особливих умов для оздоровлення; невинні діти – жертви агресії, діти з девіантною поведінкою; 
діти з синдромом дефіциту уваги й гіперактивності; діти – жертви етноциду, передчасно народжені діти, діти-сироти й діти, позбавлені 
батьківського піклування та ті, що залишилися без піклування батьків; діти, які потребують тимчасового захисту; діти-вихованці, сироти, 
покинуті, розлучені з сім’єю, біженці, кривдники та інші. З’ясовано, що в Україні дитина сприймається як об’єкт захисту, а не як суб’єкт 
правових відносин. Наразі суб’єктом правових відносин здебільшого вважають лише дорослу людину, а новонароджені чи малолітні 
діти є суб’єктами права. Зроблено висновок, що права дітей як об’єкт адміністративно-правових відносин – це комплекс охоронюваних 
та гарантованих міжнародними й національними актами загальних й окремо спеціальних благ та цінностей для осіб, які в силу власних 
вікових, фізичних, розумових чи соціально-адаптованих спроможностей не здатні (здатні не остаточно) усвідомити їх значення й сутність, 
унаслідок чого не можуть бути повною мірою реалізовані або потерпають від незаконного посягання з боку інших осіб, що перешкоджає 
реалізованості дитини як самостійної складової цивілізованого суспільства.

Ключові слова: адміністративно-правовий захист, адміністративно-правові відносини, блага, гарантії, діти, об’єкт, потреби дитини, 
права дитини, публічна адміністрація.

The article emphasizes that the doctrine of administrative-legal relations for a given period of time should be conditionally divided into three 
blocks, the first of which should include retrospective studies of scientists in the period of development of statehood in Ukraine, the second – the 
modern disclosure and interpretation of this concept by leading administrators modernization trends, and the last – the work of foreign scientists 
and the experience of foreign countries, who developed and implemented their own models of development of such relations on a characteristic 
and characteristic basis. It has been determined that age grading is fundamental in terms of defining the complex of children's rights, but not the 
only one. In scientific works and legislative acts we find such terms as: child soldiers – participants of hostilities; children affected by the Chernobyl 
disaster; children who find themselves in difficult circumstances; gifted and indigo children as his phenomenon; children with special needs or 
children with disabilities and those who need special conditions for rehabilitation; innocent children – victims of aggression, children with deviant 
behavior; children with attention deficit hyperactivity disorder; children – victims of ethnocide, premature babies, orphans and children deprived of 
parental care and left without parental care; children in need of temporary protection; orphans, orphans, abandoned, divorced, refugees, abusers 
and others. It has been found that in Ukraine the child is perceived as an object of protection and not as a subject of legal relations. At present, 
only legal persons are considered to be the subject of legal relations, and infants or young children are legal entities. It is concluded that the rights 
of children as an object of administrative and legal relations are a complex of protected and guaranteed by international and national acts general 
and individually special benefits and values for persons who, due to their own age, physical, mental or socially adapted abilities (not fully) aware 
of their meaning and essence, as a result of which they cannot be fully realized or suffer from unlawful encroachment on the part of others, while 
hampering the realization of the child as a self iynoyi part of civilized society.

Key words: administrative-legal protection, administrative-legal relations, benefits, children, child's needs, child's rights, guarantees, object, 
public administration.

Вступ. Не викликає жодних сумнівів тезис про те, що 
адміністративно-правовий захист прав дітей слугує надій-
ною  гарантією  швидкого,  ефективного  й  об’єктивного 
перетворення загального поняття захисту прав на реаль-
ність [1, с. 218]. 

Базисом  усіх  планувальних,  організаційних,  коорди-
наційних,  контрольних  та  інших  процесів,  пов’язаних 
з адміністративно-правовим захистом прав дітей, є адмі-
ністративно-правові відносини, які не тільки виступають 
об’єктом  державного  впливу  (оскільки  основоположним 
завданням означеної галузі права є врегулювання суспіль-
них  відносин,  що  становлять  його  предметну  частину), 
а  й  формують  концептуальні  характеристики  реалізацій 
такої діяльності. 

З  розумінням  того,  що  ця  проблематика  має  велике 
практичне  значення  й  виконує  не  лише  інформаційні,  а 
й правові функції, вважаємо за необхідне характеризувати 
права дітей як об’єкт адміністративно-правових відносин.

Огляд останніх досліджень. Адміністративно-правові 
відносини  в  межах  власних  праць  досліджувало  багато 
учених-адміністративістів,  серед  яких  В.  Авер’янов, 
В.  Галунько,  А.  Клюшніченко,  О.  Коренєв,  А.  Педан, 
О. Харитонова, О. Якуба й багато  інших. Своєю чергою 
питанням  адміністративно-правового  захисту  прав  дітей 

в Україні приділяли увагу такі вчені, як І. Бородін, О. Гор-
дуз, К. Городенська, Н. Опольська, Ю. Размєтаєва, Н. Тро-
цюк та інші. Проте заявлена до розгляду проблематика не 
була    предметом  їхніх  наукових  пошуків,  а  стосувалася 
суміжних правових викликів. 

Виклад основних положень. Де-факто  розроблена 
науковцями  доктрина  правових  відносин  й  адміністра-
тивно-правових відносин як різновиду попередніх є сфор-
мованою ще задовго до становлення України як незалеж-
ної, демократичної та самодостатньої в аспекті можливості 
надання своїм громадянам усіх необхідних благ і їх безпо-
середнього захисту. Але радянські теорії, та й пострадян-
ські теж, в умовах сьогодення не здатні в повному обсязі 
пояснити окремі явища, інституції та процеси, що існують 
у їх межах. А отже, не відповідають реальному стану роз-
витку таких відносин. 

Беззаперечно,  учені-адміністративісти  сучасності 
будують  потужну  основу  для  запровадження  нової  кон-
цепції як адміністративно-правових відносин, так і галузі 
адміністративного  права  зокрема  як  першоджерела, 
основи, з якої беруть початок усі інші галузі права й домі-
нантною характеристикою якої є людиноцентризька течія 
та  сервісність  як  провідна  ознака  діяльності  публічної 
адміністрації.  Проте  комплексно  новий  доктринальний 
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підхід  до  розкриття  проблематики ще  не  розроблено  на 
загальновизнаному рівні й весь час удосконалюється пра-
цями вчених. 

В  сучасній  юридичній  науковій  літературі  адміні-
стративні  правовідносини  розглядаються  як  результат 
регулювального  впливу  адміністративно-правових  норм 
на суспільні відносини, унаслідок чого вони перетворю-
ються  на  правові  відносини.  В.  Авер’янов  підкреслює, 
що ключовою тут є теза про те, що адміністративно-пра-
вової  форми  можуть  набути  різні  види  суспільних  від-
носин,  насамперед  державно-управлінські  відносини, 
котрі  становлять  вагому  частку  в  змісті  предмета  адмі-
ністративно-правового  регулювання  [2,  с.  178].  Велика 
юридична  енциклопедія  дає  визначення  поняття  адміні-
стративно-правових відносин як суспільних відносин, що 
регулюються нормами адміністративного права, є органі-
заційними та мають владний характер [3, с. 24]. Сутність 
адміністративно-правових  відносин  водночас  вбачається 
у  взаємодії  з  реальними  суспільними  відносинами,  які 
становлять зміст адміністративних правовідносин та існу-
ють як реальні відносини. Отже, адміністративно-правові 
відносини складаються переважно в особливій сфері сус-
пільного життя – сфері державного управління у зв’язку зі 
здійсненням органами державного управління своїх функ-
цій,  тобто  в  процесі  виконавчо-розпорядчої  діяльності 
[4, с. 84; 5, с. 568]. 

Основною проблемою в цьому плані  є  те, що у фор-
мулюванні відповідних понять, категорій в адміністратив-
ному праві використовуються положення загальної теорії 
права  без  глибокого  аналізу  особливостей,  властивих  їм 
у праві адміністративному. Це підтверджує тезу про недо-
статню  дослідженість  проблеми  адміністративно-право-
вих  відносин,  внаслідок  чого  низка  питань  у  контексті 
їхнього  розвитку,  зв’язку  з  категорією  правовідносин 
потребує детального наукового аналізу з метою заповне-
ння прогалин у вивченні поняття, ознак, структури, видів 
правовідносин  і  підстав  їх  виникнення,  зміни  та  припи-
нення [6, с. 12–13].

Так,  О.  Коренєв  безпосередньо  визначав  адміністра-
тивно-правові відносини як такі суспільні відносини, що 
складаються у сфері управління та регулюються нормами 
адміністративного  права  [7,  с.  32].  Акцентуючи  увагу 
на  першорядній  ролі  в  таких  відносинах  їх  суб’єктів. 
А.  Клюшніченко  відзначав,  що  адміністративно-правові 
відносини – це урегульовані нормами адміністративного 
права  суспільні  відносини,  де  їх  учасники  виступають 
носіями прав та обов’язків у сфері державного управління 
[8, с. 81]. Найширше трактування адміністративно-право-
вих відносин у радянській адміністративно-правовій науці 
було розроблене О. Якубою, яка пропонувала розглядати 
адміністративно-правове відношення як суспільне відно-
шення,  що  регулюється  адміністративно-правовою  нор-
мою, в якому одна зі сторін наділена правом вимагати від 
іншої сторони в процесі виконавчої та розпорядчої діяль-
ності  здійснення  поведінки,  указаної  в  адміністративно-
правовій нормі [5, с. 568; 9, с. 53].

З  урахуванням  вищевказаного,  на  наш  погляд,  док-
трина  адміністративно-правових  відносин  уже  на  даний 
період часу має бути умовно розділена на три блоки, пер-
ший  з  яких має  включати ретроспективні напрацювання 
вчених за періодами розвитку державності в Україні, дру-
гий  –  сучасне  розкриття  й  трактування  даного  концепту 
провідними  адміністративістами  з  позиції  модернізацій-
них  течій,  а  останній  –  напрацювання  закордонних  уче-
них і досвід іноземних країн, які розробили та впровадили 
власні  моделі  розвитку  таких  відносин  на  притаманних 
і характерних засадах.

Як  приклад,  якщо  узагальнити  думки  представника 
сучасної наукової течії А. Педана, визначити адміністра-
тивно-правові відносини можна як різновид форми право-
вих  зв’язків,  породжених певною  суспільною потребою, 

коли учасники (хоча б один владно уповноважений) заці-
кавлені  в  досягненні мети  їх  комунікації  (з  одного боку, 
виконання припису моделі поведінки, з другого – віднов-
лення  справедливості  та  забезпечення  охорони  й  понов-
лення прав, свобод й інтересів зацікавлених осіб і загалом 
представників  соціуму  в  межах  гарантування  їх  належ-
ного життя на території України, з третього – здійснення 
належного врегулювання поведінки громадян тощо), опо-
середковуючи  весь  процес  адміністративно-правового 
регулювання  в  певній  сфері,  доводять  його  до  процесу-
ального завершення, де учасники таких зв’язків залежно 
від  адміністративної  норми  та  об’єктивних  підстав  її 
активізації  наділені  конкретною  правосуб’єктністю,  що 
й визначає роль  і призначення цих видів правовідносин, 
і які відповідно характеризуються або субординаційністю, 
або рівністю сторін, а у потрібних випадках – ще й засто-
суванням  примусових  заходів  до  суб’єкта,  який  ігнорує 
вимоги належної поведінки [10, с. 49–50].

Як  і  в  більшості  представників  цієї  течії,  тут  зро-
блено  акцент  на  обґрунтуванні  значення  зв’язку  адміні-
стративно-правових  відносин  з  адміністративно-право-
вою нормою та характеристик використання, виконання, 
дотримання  й  застосування  адміністративно-правових 
норм для об’єднання їх у дві групи в залежності від того, 
яка поведінка вимагається від суб’єкта: правомірна пове-
дінка активного типу (дії) чи правомірна поведінка пасив-
ного типу (бездіяльність) [6, с. 28].

Відповідно,  адміністративно-правові  відносини, 
з  позиції  вчених,  по-перше,  є  адміністративними,  тобто 
породженими  адміністративно-правовою  нормою,  яка 
визначає модель необхідної поведінки суб’єктів таких від-
носин; по-друге, регулятивними, тобто такими, що безпо-
середньо  впорядковують,  забезпечують  чи  іншим  чином 
врегульовують  коло  об’єктних  питань  у  певних  межах; 
по-третє,  є  реальними,  суб’єктний  склад  яких  передба-
чає  наявність  особливого  представника,  що  наділений 
владними  повноваженнями  та  є  учасником  адміністра-
тивно-правових відносин від імені держави, а не персоні-
фікованої суб’єктивної особистості.

Необхідно  також  уточнити  відмежування  адміністра-
тивних  норм  від  інших,  які  врегульовуються  окремими 
галузями  та  підгалузями  права.  З  розумінням  того,  що 
всі  публічні  галузі  «виросли»  з  адміністративного права 
і мають  адміністративний  характер  [11],  чи  є  доцільним 
виділення їх в окремі? 

Дійсно,  адміністративне  право,  зберігаючи  своєрід-
ність, виражену в його предметі й методі, тісно взаємодіє 
практично  з  усіма  галузями  права.  Характеризуючи  цю 
взаємодію, треба мати на увазі, що право охоплює своїм 
регулятивним впливом найрізноманітніші галузі та сфери 
суспільного життя. За місцем в  ієрархічній системі юри-
спруденції  адміністративне  право  пов’язане  з  числен-
ними  вертикальними  та  горизонтальними  відносинами 
з іншими галузями (підгалузями) права та деякими галу-
зями науки: адміністративне право України є похідним від 
конституційного, має розвивати й уточнювати його поло-
ження  в  галузях,  сферах  і  секторах  внутрішньодержав-
ного  суспільного  життя;  норми  та  інститути  загального 
адміністративного права є вихідними (основоположними) 
для митного, податкового, муніципального права, а в дея-
ких аспектах – і для господарського, фінансового, еколо-
гічного,  земельного  права  та  інших  галузей  публічного 
права;  адміністративне  право  України  є  матеріальною 
основою  самостійної  процесуально-правової  галузі,  яка 
регулює  судочинство  в  адміністративних  судах  (адміні-
стративного процесу України); особливе адміністративне 
право пов’язане горизонтальними зв’язками з цивільним, 
фінансовим,  господарським,  аграрним,  земельним  і  кри-
мінальним правом; галузь адміністративного права тісно 
взаємопов’язана  горизонтально й  вертикально  з  держав-
ним управлінням [12].
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Таким  чином,  адміністративне  право  слід  чітко  від-
межовувати  від  суміжних  галузей  вітчизняної  правової 
системи України з урахуванням того, що це першооснова, 
яка  вже  давно  стосується  не  тільки  державного  управ-
ління,  як  вважалось  за  радянських  часів,  а  сукупність 
адміністративно-правових  норм,  що  можуть  мати  різно-
бічний характер і спрямування. 

Узагальнюючи все вищенаведене, маємо змогу сфор-
мулювати  визначення  адміністративно-правових  від-
носин:  це  складова  багатостороннього/двостороннього 
контакту,  що  має  характер  взаємозв’язку  між  особою 
й  представником  публічної  адміністрації  та  спрямована 
на  адміністрування  інтересів  окремого  індивіда,  осіб 
і  публічних  інтересів  (конкретно  визначеного  об’єкта). 
Адміністрування в цьому контексті передбачає як управ-
лінську й організаційно-розпорядчу діяльність публічної 
адміністрації,  так  і  сервісну  (у  вигляді  надання  адміні-
стративних послуг). 

Складовими  частинами  таких  відносин  є  юридична 
основа (адміністративно-правові норми), юридичні факти 
(дії  та  події,  що  слугують  фактичною  підставою  для  їх 
виникнення),  зміни  та  припинення,  суб’єкти  (конкретні 
учасники)  й  об’єкти  [11].  Водночас  об’єктом може  бути 
будь-яке благо, явище чи процес, від чого й залежатимуть 
класифікаційні чинники їх різновидів. 

Отже, права дітей слід вважати самостійним загальним 
об’єктом адміністративно-правових відносин та їх складо-
вою за різних підстав. І в залежності від різновиду зв’язку 
буде  іншим  предмет  таких  відносин:  захист,  охорона, 
гарантування,  поновлення,  відстоювання  тощо  (у  загаль-
ному – адміністрування, тобто будь-які дії публічної адмі-
ністрації, спрямовані на забезпечення належного розвитку 
дитини). Схематично такий елемент адміністративно-пра-
вових відносин як об’єкт – це благо, а предмет – дія. 

Однак слід відзначити, що адміністративно-правовий 
захист прав дітей в Україні має власну об’єктну та пред-
метну  складові,  що  пояснюється  тим,  що  права  дітей 
можуть  бути  й  родовим  і  безпосереднім  об’єктом  адмі-
ністративно-правових  відносин.  Зокрема  права  дітей  як 
безпосередній об’єкт є складовою адміністративно-право-
вого захисту, охорони, гарантування, тощо. Як родовий – 
в індивідуальних, конкретизованих зв’язках, де конкретне 
право  дитини  підлягає  охороні,  захисту  чи  адміністру-
ванню загалом.

Розкриваючи  безпосередньо  права  дітей,  як  об’єкт 
адміністративно-правових  відносин  необхідно  уточнити, 
що за нашим баченням діти – особи, які в силу власних 
вікових,  фізичних,  розумових  чи  соціально  адаптованих 
спроможностей не здатні (не здатні повною мірою) усві-
домити  значення  й  сутність  гарантованих  їм  благ  для 
реалізованості  як  самостійної  складової  цивілізованого 
суспільства. 

Для визначення особи дитиною достатньо одного віко-
вого чинника,  а всі  інші  є факультативно-додатковими,  їх 
наявність  характеризує  групову  приналежність  окремого 
індивіда для забезпечення йому спеціальних потреб. Осно-
вною характерною особливістю та підставою формування 
статусу дитини є її вік (від народження до 18 років); в залеж-
ності від віку встановлюється градаційна різновидність. 

Вікова  градація  є  основною  в  аспекті  визначення 
комплексу правових можливостей дітей, однак не єдиною. 
У наукових працях і законодавчих актах зустрічаємо такі 
терміни, як діти-солдати – учасники бойових дій; діти, що 
потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи; діти, які 
опинились  у  складних життєвих  обставинах;  обдаровані 
діти  й  діти  індиго  як  його  феномен;  діти  з  особливими 
потребами,  або  ж  діти-інваліди,  й  такі,  що  потребують 
особливих умов для оздоровлення; невинні діти – жертви 
агресії, діти з девіантною поведінкою; діти з синдромом 
дефіциту уваги й гіперактивності; діти – жертви етноциду, 
передчасно народжені діти, діти-сироти й діти, позбавлені 

батьківського піклування й такі, що залишилися без піклу-
вання батьків; діти які потребують тимчасового захисту; 
діти-вихованці,  сироти,  покинуті,  розлучені  із  сім’єю, 
біженці, кривдники та інші.

У  будь-якому  разі  вони  становлять  особливу  соці-
ально-демографічну групу населення, яка має свої специ-
фічні потреби, інтереси й права [13, с. 20].

Відповідно  права  дітей,  що  можуть  бути  об’єктами 
аналізованих адміністративно-правових відносин, такі: 

а)  комплекс  загальних  (природних  і  похідних  від 
них) прав людини, зокрема й дитини, серед яких: право 
на життя; право на охорону здоров’я та безоплатну ква-
ліфіковану медичну допомогу; право на захист (судовий, 
прокурорський, громадський, батьківський, самозахист) 
від усіх форм зневаги, експлуатації та примусової праці; 
право на найкраще забезпечення інтересів дитини; право 
на здорове зростання й розвиток; право на забезпечення 
основного права дітей на освіту й право здобувати  її за 
місцем проживання (у тому числі  інклюзивного); право 
на розвиток особистості, талантів, розумових і фізичних 
здібностей; першочерговості отримання захисту й допо-
моги;  на  виховання  в  дусі  взаєморозуміння,  толерант-
ності, дружби між народами, миру й загального братер-
ства та інші;

б)  спеціальні  права  дітей,  що  породжені  їх  прина-
лежністю до певної категорії чи групової спільності, обу-
мовленої  специфікою  їх  особливих  потреб;  вони  стосу-
ються особливих благ та цінностей особи та формуються 
у  сферах  соціального  захисту,  захисту  житлових  прав 
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 
та  осіб  з  їх  числа,  захисту  від  насильства,  захисту  прав 
дітей-інвалідів, захисту прав дітей на безпечний інформа-
ційний простір, захисту прав та інтересів дітей, над якими 
встановлюється  опіка  чи  піклування,  захисту  майнових 
прав  дітей,  захисту  прав  дітей, що  виховуються  в  непо-
вних сім’ях.

На  жаль,  в  Україні  дитина  сприймається  як  об’єкт 
захисту,  а  не  як  суб’єкт  правових  відносин.  Наразі 
суб’єктом правових відносин здебільшого вважають лише 
дорослу людину [14], а новонароджені чи малолітні діти 
є суб’єктами права.

При цьому як у радянській юридичній літературі, так 
і у сучасній українській не один рік дискутується питання 
про  співвідношення  термінів  «суб’єкт  правовідносин» 
і «суб’єкт права», результатом чого є їх ототожнення або 
навпаки розмежування. С. Кечекян наголошував на тому, 
що  поняття  «суб’єкти  права»  і  «суб’єкти  правовідно-
син»  тотожні,  і  тому,  досліджуючи  проблему  учасників 
правовідносин,  доцільно  розглядати  загальну  категорію 
суб’єктів права [15, с. 83]. В. Копейчиков одним з елемен-
тів структури правовідносин називає не суб’єктів право-
відносин, а суб’єктів права, розуміючи під такими «учас-
ників  правових  відносин,  які  мають  суб’єктивні  права 
та виконують юридичні обов’язки» [16, с. 192]. На думку 
інших учених, зазначені поняття не можна вважати тотож-
ними,  оскільки,  бувши  суб’єктом  права,  можна  не  бути 
суб’єктом  правовідносин,  а  реалізація  правових  норм 
може здійснюватися як за допомогою правовідносин, так 
і поза  їх межами  [17,  с.  63]. Відповідно основною озна-
кою, за якою можна провести розмежування між катего-
ріями  «суб’єкти  права»  та  «суб’єкти  правовідносин»,  є, 
по-перше,  можливість  брати  участь  у  різних  правовід-
носинах,  що  характерно  для  суб’єкта  права,  а  по-друге, 
реальна  участь  у  правовідносинах,  що  характерно  для 
суб’єктів  (учасників)  правовідносин.  Отже,  найбільший 
рівень  абстрактності  з  названих  категорій  має  поняття 
«суб’єкти  права».  Суб’єкти  права  виступають  як  особи, 
що мають правосуб’єктність. Іншими словами, це грома-
дяни, організації, громадські об’єднання, які можуть бути 
носіями юридичних прав й обов’язків, тобто брати участь 
у правовідносинах [18, с. 145].
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Діти можуть  і мають захищати свої права, причому 
як із залученням до цього процесу дорослих, так і само-
стійно. У  будь-якому  разі  вони  повинні мати  свій  осо-
бливий  статус  як  суб’єкта  адміністративно-правових 
відносин. Адже у нас багато  говорять про права дітей, 
але  самого  розуміння  поняття  й  поваги  до  них  немає. 
До сьогодні в суспільстві побутує викривлене розуміння 
прав  дітей  за  формулою:  «Я  (дитина)  маю  право  на 
щось = Мені (дитині) щось винні дорослі». Оця підміна 
понять  є  дуже  поширеною,  а  разом  з  тим  підступною, 
адже ніхто не хоче бути винним комусь щось. Тому не 
треба  дивуватися,  що  нерідко  самі  ж  дорослі  не  заці-
кавлені у володінні дітьми ґрунтовними знаннями щодо 
своїх  власних  прав.  І  така  ситуація  негативно  впливає 
на формування навичок захисту власних прав у дорос-
лих: все починається з дитинства. Якщо людина з дитин-

ства знала, що таке права, які вони є й для чого, то вже 
в  дорослому  віці  вона  матиме  принаймні  елементарне 
розуміння  того,  як  діяти,  коли  її  –  або  вже  її  дитини – 
права порушуються [14].

Висновки. Усе вищевикладене дає можливість сфор-
мулювати  висновок,  згідно  з  яким права  дітей  як  об’єкт 
адміністративно-правових відносин – це комплекс охоро-
нюваних та гарантованих міжнародними й національними 
актами загальних та окремо спеціальних благ і цінностей 
для осіб, які в силу власних вікових, фізичних, розумових 
чи  соціально  адаптованих  спроможностей  не  здатні  (не 
повною мірою) усвідомити  їх  значення  та  сутність,  уна-
слідок  чого  не  можуть  бути  повною  мірою  реалізовані 
або потерпають від незаконного посягання з боку  інших 
осіб, перешкоджаючи при цьому реалізованості дитини як 
самостійної складової цивілізованого суспільства.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА ГРОМАДЯН УКРАЇНи НА СОЦІАЛьНиЙ ЗАхиСТ

PrOVIdINg ThE rIghTS Of CITIZENS Of uKraINE TO SOCIaL PrOTECTION
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У статті проведений аналіз чинного законодавства України й узагальнення практики його реалізації та визначені система й зміст 
забезпечення права громадян України на соціальний захист. 

Установлено, що в основу функціонування системи соціального захисту мають бути покладені такі основні принципи: диференційо-
ваний підхід до соціального захисту різних соціально-демографічних груп і верств населення; забезпечення всім громадянам соціально 
прийнятного рівня життя; гнучкість і дієвість у здійсненні заходів соціального захисту; поєднання централізованого й локального регулю-
вання в системі соціального захисту населення; комплексність заходів соціального захисту.

Зазначається, що в умовах сучасної складної політичної обстановки та збройного конфлікту на сході нашої держави постійно виника-
ють нові обставини, у зв’язку з якими громадяни втрачають джерела засобів існування, несуть додаткові витрати, потрапляють у складні 
життєві ситуації й потребують соціальної підтримки. Тому перспективи соціально-економічного розвитку як України в цілому, так і її регі-
онів нерозривно пов’язані з реформуванням соціальної політики.

У статті аргументовано, що система соціального захисту – це сукупність інститутів і комплекс заходів економічного, правового, 
організаційного характеру, які спрямовані на попередження або пом’якшення негативних наслідків для людини і її сім’ї в разі настання 
певних соціально значущих обставин (у тому числі соціальних ризиків), а також на збереження і відновлення гідного й необхідного рівня 
їх соціального добробуту.

Визначено, що право на соціальний захист, адресований кожній людині й громадянину, слід відрізняти від заходів соціального захис-
ту – конкретних заходів держави, спрямованих на повну реалізацію соціальних прав окремих груп населення. Це групи зі сфери соціаль-
ного ризику, які потребують особливої підтримки, турботи й уваги суспільства й  держави.

Ключові слова: соціальний захист, соціальне забезпечення, правове забезпечення, соціальні гарантії, система управління.

The article analyzes the current legislation of Ukraine and generalizes the practice of its implementation and defines the system and content 
of ensuring the right of Ukrainian citizens to social protection.

It is established that the following basic principles should be based on the functioning of the social protection system: a differentiated 
approach to social protection of different socio-demographic groups and sections of the population; ensuring a socially acceptable standard of 
living for all citizens; flexibility and effectiveness in implementing social protection measures; combination of centralized and local regulation in 
the system of social protection of the population; the complexity of social protection measures.

It is noted that in the current difficult political environment and armed conflict in the east of our country, new circumstances are constantly 
emerging, in connection with which citizens lose their livelihoods, incur additional expenses, get into difficult life situations and need social 
support. Therefore, the prospects of socio-economic development of both Ukraine as a whole and its regions are inextricably linked to the reform 
of social policy.

The article argues that the system of social protection is a set of institutions and a set of measures of economic, legal and organizational 
nature, aimed at preventing or mitigating the negative consequences for a person and his family in the event of certain socially significant 
circumstances (including social risks), as well as maintaining and restoring a decent and necessary level of their social well-being.

It is determined that the right to social protection addressed to every person and citizen should be distinguished from the measures of social 
protection – specific measures of the state aimed at the fuller realization of social rights of certain groups of the population. These are groups that 
are in the field of “social risk”, which need special support, care and attention of society and the state.

Key words: social protection, social welfare, legal support, social guarantees, management system.

Постановка проблеми. Право  на  соціальне  забез-
печення, так само як і будь-яке інше право громадянина, 
є дієвим, коли воно забезпечене можливістю його захисту. 
На  сучасному  етапі  розвитку  України  особливо  гостро 
стоїть  питання  про  захист  права  на  соціальне  забезпе-
чення  й  суб’єктивних  прав  конкретних  громадян,  які 
входять  до  цього  права,  що  пояснюється  не  тільки  пев-
ними процесами в економіці країни, а й непослідовністю, 
роз’єднаністю,  частою  зміною  змісту  відповідного  зако-
нодавства,  наявністю  колізій  правових  норм.  Наслідком 
цього є відсутність усталених рішень у правозастосовній 
практиці, а часто і її суперечливість.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Зазначені 
питання є достатньо актуальними для вітчизняних науков-
ців. Дослідженням розв’язання проблем у сфері соціаль-
ного  захисту  населення  як  на  загальнодержавному,  так 
і  регіональному  рівнях  приділяли  увагу  такі  вітчизняні 
вчені: В. Вітер, В. Закриницька, О. Кириченко, Л. Князька, 
С. Приходько та інші. Багато уваги у своїх роботах вони 

приділили соціальній політиці у сфері соціального захисту 
населення. Проте малодослідженим на  сьогодні  залиша-
ється питання формування повноцінної системи забезпе-
чення права громадян України на соціальний захист з ура-
хуванням економічних умов.

формулювання завдання.  Мета  роботи  полягає 
в тому, щоб на основі аналізу чинного законодавства Укра-
їни  та  узагальнення  практики  його  реалізації  визначити 
систему та зміст забезпечення права громадян України на 
соціальний захист. 

Виклад основного матеріалу. Надання  громадянам 
права на соціальний захист слугує одним з проявів про-
гресу  людської  цивілізації.  Спочатку  вкрай  обмежена, 
така  тенденція  врешті-решт  набула  практично  повсюд-
ного поширення. Загальна декларація прав людини, при-
йнята Генеральною Асамблеєю ООН в 1948 р., проголо-
сила поряд  з політичними й особистими правами право 
кожної  людини  на  такий  життєвий  рівень,  включаючи 
їжу, одяг, житло, медичний догляд і необхідне соціальне  
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обслуговування,  який  є  необхідним  для  підтримання 
здоров’я й добробуту її самої та її сім’ї, і право на забез-
печення  в  разі  безробіття,  хвороби,  інвалідності,  вді-
вства, старості чи іншого випадку втрати засобів до існу-
вання  через  незалежні  від  неї  обставини  (ст.  25)  [1]. До 
числа  основних Генеральна Асамблея  віднесла право на 
соціальне забезпечення й на здійснення прав в економіч-
ній,  соціальній  та  культурній  галузях,  необхідних  для 
підтримки  гідності  людини  й  вільного  розвитку  її  осо-
бистості,  право  на  працю,  відпочинок  і  дозвілля,  освіту, 
участь  у  культурному  житті  суспільства  тощо.  Іншими 
словами, йдеться про забезпечення фактично всього комп-
лексу  соціальних  прав.  Прийняття  Декларації  означало, 
що більшість країн світу взяли на себе зобов’язання надати 
ці права своїм громадянам або підтвердити їх надання. 

Положення  Декларації  були  продовжені  в  деяких 
інших  міжнародних  документах,  наприклад  в  Євро-
пейській  соціальній  хартії,  прийнятій  Радою  Європи 
в 1961 р. У Хартії було затверджено 19 соціальних прав, 
у тому числі право на захист здоров’я, соціальну допо-
могу,  соціальне  страхування,  правовий,  економічний 
захист та інші [2].

Серед  головних  проблем  держави  щодо  реалізації 
соціальної  політики  варто  виділити  наявність  величез-
них державних соціальних зобов’язань, успадкованих від 
соціалістичної  системи  й  не  забезпечених  фінансовими 
ресурсами.  Завищені  зобов’язання  породжують  неадек-
ватну  економічну  ситуацію,  податкове  навантаження, 
наприклад на фонд  оплати праці, що  є  однією  з  причин 
низької  заробітної  плати  й  доходів  населення  і  стримує 
розвиток платних соціальних послуг. З іншого боку високе 
податкове  навантаження  перешкоджає  економічному 
зростанню й підвищенню рівня життя населення, а неви-
конання державою своїх зобов’язань породжує нерівність 
і соціальну напруженість у суспільстві. В умовах сучасної 
складної  політичної  обстановки  та  збройного  конфлікту 
на  сході нашої  держави постійно  виникають нові  обста-
вини,  у  зв’язку  з  якими  громадяни  втрачають  джерела 
засобів існування, несуть додаткові витрати, потрапляють 
у  складні життєві  ситуації  й  потребують  соціальної  під-
тримки.  Тому  перспективи  соціально-економічного  роз-
витку  як  України  в  цілому,  так  і  її  регіонів  нерозривно 
пов’язані з реформуванням соціальної політики.

Поняття «соціальний захист» Л.А. Князька визначає 
як  систему  принципів,  методів,  законодавчо  встановле-
них державою економічних, соціальних і правових засо-
бів, соціальних гарантій, діяльності закладів та установ, 
які забезпечують надання оптимальних умов життя, задо-
волення потреб, підтримку різних соціальних категорій 
громадян,  а  також  створення  для  них  рівних  з  іншими 
громадянами  можливостей  для  участі  у  громадському 
житті [3, с. 186].

С. Приходько вважає, що соціальний захист як функція 
держави є системою правових, економічних й організацій-
них заходів, спрямованих на забезпечення всіх громадян 
рівними можливостями  досягнення життєвого  рівня  для 
себе  та  своєї  сім’ї,  соціальної  підтримки  й  допомоги  на 
випадок  певних  обставин,  наприклад  непрацездатності, 
хвороби, безробіття тощо [4, с. 20].

Ми погоджуємося з думкою О.Ю. Кириченко, що для 
встановлення сутності соціального захисту населення як 
об’єкту публічного управління варто розглядати цю пра-
вову  категорію  в широкому  та  вузькому  сенсі,  водночас 
визначаючи це поняття в широкому значенні як узгодже-
ний  механізм  організаційно-правових  та  економічних 
заходів  щодо  забезпечення  й  реалізації  соціальних  прав 
людини  й  громадянина  в  державі,  натомість  у  вузькому 
значенні – як систему спеціалізованих і вузько направле-
них заходів для захисту окремих верств населення країни, 
зважаючи  на  певні  критерії  їх  правового,  професійного 
й  соціального  статусу.  Спільним  для  цих  двох  підходів 

є те, що соціальний захист населення – це завжди певна 
діяльність  держави,  яка  здійснюється  в  межах  публіч-
ного  управління.  Така  діяльність  спрямована  на  запобі-
гання ситуаціям соціального ризику в нормальному житті 
громадянина,  що  забезпечує  підтримання  оптимальних 
умов життя,  і  закріплена в  системі правових норм щодо 
регулювання  суспільних  відносин,  які  складаються  для 
задоволення  потреб  особи  в  належному  матеріальному 
забезпеченні  зі  спеціальних  фондів  через  індивідуальну 
форму розподілу замість оплати праці чи як доповнення 
до неї у випадках, передбачених законодавством, у розмірі 
не  нижче  гарантованого  державою  мінімального  рівня 
[5, с. 103–104].

На  нашу  думку,  в  основу  функціонування  системи 
соціального захисту повинні бути покладені такі основні 
принципи:  диференційований  підхід  до  соціального 
захисту  різних  соціально-демографічних  груп  і  верств 
населення; забезпечення всім громадянам соціально при-
йнятного  рівня  життя;  гнучкість  і  дієвість  у  здійсненні 
заходів соціального захисту; поєднання централізованого 
і локального регулювання в системі соціального  захисту 
населення; комплексність заходів соціального захисту.

Право  соціального  захисту  є  багатовимірним  комп-
лексним правовим утворенням, що поєднує норми різних 
галузей  права,  які  регулюють  відносини  щодо  забезпе-
чення соціального  захисту людини в усіх  сферах життє-
діяльності  суспільства. Водночас правове  визнання прав 
громадян  на  державному  рівні  проявляється  двояко  – 
через включення  їх до національних конституцій  і через 
прийняття  спеціального  законодавства щодо  конкретних 
соціальних проблем. Найчастіше є  і перше і друге одно-
часно: законодавство підтверджує й розкриває положення, 
що містяться в конституціях.

Згідно  з  чинною  Конституцією  Україна  є  соціальною 
державою (ст. 1) [6]. І, як соціальна держава, вона виконує 
певні соціальні завдання. У ст. 46 Конституції України закрі-
плено, що громадяни мають право на соціальний захист, що 
включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової 
або  тимчасової  втрати  працездатності,  втрати  годуваль-
ника,  безробіття  з  незалежних  від  них  обставин,  а  також 
у старості та в інших випадках, передбачених законом. Тож 
Конституція України гарантує соціальне забезпечення, тим 
самим у принципі визнається й можливість надання мате-
ріальної допомоги без прямого зв’язку з попередньою тру-
довою діяльністю. Право на соціальне забезпечення нада-
ється кожному за віком, у разі хвороби, інвалідності, втрати 
годувальника, для виховання дітей тощо. 

Як вірно зауважує В.І. Вітер, політика у сфері соціаль-
ного  захисту  є життєво  важливим  елементом національ-
них стратегій розвитку. Соціальний захист сприяє сталому 
розвитку  шляхом  підвищення  доходів  домогосподарств, 
заохочення внутрішнього попиту, створення стимулів для 
зростання продуктивності й розвитку людського капіталу. 
Без соціального захисту неможливо досягти цілей в галузі 
сталого  розвитку,  забезпечити  соціальну  справедливість 
і реалізувати право людини на загальне соціальне забезпе-
чення. Більшість європейських країн уже мають розвинені 
системи соціального захисту, які різняться між собою за 
джерелами фінансування, пріоритетними напрямами соці-
альної політики держав, рівнем матеріальної допомоги. Ці 
системи постійно розвиваються, а їх сучасний стан визна-
чається  економічним  розвитком  країн,  їх  фінансовими 
можливостями, демографічною ситуацією та соціальною 
політикою конкретних країн [7, с. 116].

Правову й організаційну політику щодо соціального 
захисту  населення  в  Україні  покладено  на  Міністер-
ство  соціальної політики України,  до основних  завдань 
якого  належать:  1)  забезпечення  формування  й  реалі-
зації  державної  політики  у  сфері  соціальної  політики, 
загальнообов’язкового  державного  соціального  та  пен-
сійного страхування, волонтерської діяльності, з питань 
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сім’ї  та  дітей,  оздоровлення  та  відпочинку  дітей,  уси-
новлення та захисту прав дітей, запобігання насильству 
в  сім’ї,  протидії  торгівлі  людьми,  а  також  відновлення 
прав  осіб,  депортованих  за  національною  ознакою, 
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоло-
віків, надання гуманітарної допомоги, соціальних послуг 
особам,  окремим  соціальним  групам,  які  перебувають 
у  складних  життєвих  обставинах  і  не  можуть  само-
стійно  їх  подолати;  щодо  соціального  захисту,  зокрема 
осіб з інвалідністю, ветеранів праці, ветеранів військової 
служби,  жертв  нацистських  переслідувань,  дітей  війни 
та  жертв  політичних  репресій;  2)  забезпечення  форму-
вання та реалізації державної політики щодо пенсійного 
забезпечення  та  ведення  обліку  осіб,  які  підлягають 
загальнообов’язковому державному соціальному страху-
ванню;  соціальної  та  професійної  адаптації  військовос-
лужбовців, які звільняються, осіб, звільнених з військової 
служби; здійснення державного нагляду та контролю за 
додержанням вимог законодавства про загальнообов’яз-
кове державне соціальне страхування в частині призна-
чення,  нарахування  та  виплати  допомоги,  компенсацій, 
надання  соціальних  послуг  та  інших  видів  матеріаль-
ного  забезпечення  з  метою  дотримання  прав  і  гарантій 
застрахованих осіб; забезпечення державних соціальних 
стандартів  та  державних  соціальних  гарантій  для насе-
лення;  здійснення  державного  контролю  за  додержан-
ням  вимог  законодавства  під  час  надання  соціальної 
підтримки та з питань захисту прав дітей; 3) здійснення 
в  межах  повноважень,  передбачених  законом,  держав-
ного нагляду у сфері загальнообов’язкового державного 
соціального страхування [8].

Водночас, на думку В.О. Закриницької, сучасна система 
управління у сфері соціального захисту в Україні має склад-
ний,  багаторівневий  характер,  вирізняється  розмаїтістю 
суб’єктів, які представляють як державний, так і недержав-
ний  сектори.  За  теперішнього  часу,  в  умовах  реформатор-
ських змін, що відбуваються у сфері соціальної політики, ця 
система потребує вдосконалення. Це стосується як організа-
ційних, так і правових засад її функціонування [9, с. 179].

Чинне  законодавство не  забезпечує на  сьогодні плід-
ної взаємодії органів державної влади між собою та інсти-
тутами  громадянського  суспільства  щодо  забезпечення 
соціального захисту сім’ї, дітей та молоді. Немає чіткого 
і загальнозрозумілого офіційного визначення в національ-
ному законодавстві таких важливих понять, як «соціаль-
ний  захист»,  «соціальна  політика»  та  «система  надання 
соціальних послуг». 

Висновки. Підсумовуючи  викладене,  зауважимо,  що 
система  соціального  захисту  –  це  сукупність  інститу-
тів  і  комплекс  заходів  економічного,  правового,  органі-
заційного  характеру,  які  спрямовані  на  запобігання  або 
пом’якшення  негативних  наслідків  для  людини  і  її  сім’ї 
під  час  настання  певних  соціально  значущих  обставин  
(у тому числі соціальних ризиків), а також на збереження 
і відновлення гідного й необхідного рівня їх соціального 
добробуту. Право на соціальний захист, адресований кож-
ній  людині  й  громадянину,  слід  відрізняти  від  заходів 
соціального захисту – конкретних заходів держави, спря-
мованих на повнішу реалізацію соціальних прав окремих 
груп  населення.  Це  групи  сфери  «соціального  ризику», 
які  потребують  особливої  підтримки,  турботи  й  уваги 
суспільства і держави.
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Медична реформа є однією з найбільш суспільно чутливих реформ, які наразі проводить держава. Це стосується всіх або переваж-
ної більшості населення України. Відтак усі питання, пов’язані з її реалізацією, автоматично характеризуються підвищеною актуальністю. 
Вказане має пряме відношення до проблематики адміністративно-правового забезпечення медичної реформи. 

Єдиний медичний простір України – це функціональне об’єднання сил та засобів державної, комунальної, приватної та відомчої 
медицини з метою повної реалізації прав пацієнтів на отримання доступної та якісної медичної допомоги. Правова сутність єдиного 
медичного простору полягає в тому, що:

1) по-перше, це функціональне угрупування. Не адміністративне, не примусове, не природне, а функціональне. За умов поєднання 
сил та засобів організації та надання медичної допомоги існуватиме можливість позитивного ефекту;

2) по-друге, право власності, проголошене та гарантоване Конституцією нашої держави, залишається однією з основ побудови 
відносин між державою, територіальною громадою та особою і не зазнає змін у формуванні єдиного медичного простору Української 
держави;

3) по-третє, права, свободи та законні інтереси фізичних та юридичних осіб (потенційних споживачів медичних послуг) стають більш 
захищеними, оскільки вони можуть бути задоволені незалежно від місця проживання особи, її приналежності до певної правової форми 
(юридична особа), соціальної групи (фізична особа).

 Звертається увага на фактори, які роблять проблему актуальною. Зокрема, констатується стан незадовільного стану справ за 
фінансової підтримки галузі охорони здоров’я. Зроблено висновок про необхідність комплексних заходів щодо розвитку медичного права.

Ключові слова: єдиний медичний простір, медичне право, охорона здоров’я, фінансування медичної допомоги, права пацієнтів.

Medical reform is one of the most socially sensitive reforms currently being implemented by the state. This applies naturally to all or the vast 
majority of the population of Ukraine. Therefore, all issues related to its implementation are automatically characterized by topicality. This has 
a direct bearing on the issues of administrative and legal support for medical reform, which in many respects speaks to the significance of the 
above. The article is devoted to the problems of administrative and legal principles of the single medical space of Ukraine.

The only medical space of Ukraine is the functional unification of the forces and means of state, communal, private and departmental 
medicine in order to fully realize the rights of patients to receive affordable and quality medical care. The legal essence of a single medical space 
is as follows:

1) first, it is a functional grouping. Not administrative, not coercive, not unnatural, but rather functional. By combining the strengths and 
means of organizing and providing medical care, there is the potential to have a positive effect;

2) secondly, the property right, proclaimed and guaranteed by the Constitution of our state, remains one of the basic foundations of building 
the relations between the state, territorial community and the individual and does not undergo changes in the formation of a single medical space 
of the Ukrainian state;

3) thirdly, the rights, freedoms and legitimate interests of individuals and legal entities – potential consumers of medical services become 
more protected, since they can be satisfied regardless of the place of residence of the person, his or her affiliation to a particular legal form (legal 
entity), social group (individual).

Attention is drawn to the factors that make the issue relevant. In particular, the state of unsatisfactory state of affairs with financial support of 
the healthcare sector is stated. The conclusion is drawn about the need for comprehensive action on the development of medical law.

Key words: single medical space, medical law, health care, financing of medical care, patients’ rights.

Медична реформа є однією з найбільш суспільно чут-
ливих  реформ,  які  наразі  проводить  держава.  Це  стосу-
ється  всіх  або  переважної  більшості  населення України. 
Відтак усі питання, пов’язані з її реалізацією, автоматично 
характеризуються підвищеною актуальністю. Вказане має 
пряме відношення до проблематики адміністративно-пра-
вового забезпечення медичної реформи. 

Ми  солідаризуємося  з  точкою  зору  знаного  фахівця 
в  питаннях  медичного  права  С.Г.  Стеценка,  який  ствер-
джує, що медична реформа проводиться в умовах значної 
соціальної напруги в суспільстві. І це пов’язано з питан-
нями взаємодії аспектів права, політики та моралі. Це дій-
сно так, адже всі вони впливають на медичну реформу, від 
них залежить її проведення та сприйняття. Відповідаючи 
на питання, чи має нинішній етап медичної реформи опо-
нентів, автор статті зазначає: більш ніж достатньо (серед 
політиків,  медичних  працівників,  представників  грома-
дянського суспільства, пересічних громадян [1, с. 57]).

Одним  із  важливих  елементів  проведення  медичної 
реформи  є  запровадження  та  підтримка  функціонування 
єдиного медичного простору. Це важливо і для пацієнтів, і не 
тільки для них, оскільки потенційно забезпечуватиме право 

на вибір лікаря та медичної установи, тим самим збільшу-
ючи  доступність  медичної  допомоги.  Сьогодні  в  державі 
існують державна, комунальна, приватна та відомча меди-
цина. Із точки зору історії України,  її традицій та підходів 
до правового забезпечення медичної діяльності такий варі-
ант  організації  охорони  здоров’я  є  виправданим.  Проте 
наразі, коли йдеться про проведення медичної реформи, про 
необхідність пошуку шляхів забезпечення та захисту прав 
пацієнтів, актуальним є пошук шляхів формування єдиного 
медичного простору. Відтак важливою є належна публічна 
політика в цій царині. Це важливо, тому що:

1.  Публічна політика – це явище, яке значною мірою 
залежить  від  результатів  попередніх  виборів,  проте  не 
меншою мірою – від адміністративно-правового забезпе-
чення її впровадження в життя. 

2.  Медичні  реформи,  які  раніше проводились  у  дер-
жаві, засвідчували значну ступінь залежності від публіч-
них діячів у сфері охорони здоров’я. 

3.  Єдиний медичний простір – відносно нове явище 
для вітчизняної охорони здоров’я та практично нерозро-
блене  (недосліджене)  в  рамках  правової  науки  загалом 
та адміністративно-правової зокрема. 



327

Порівняльно-аналітичне право
♦

4.  Очевидною  є  необхідність  формування  єдиного 
медичного простору із проведенням у нашій державі протя-
гом 2016–2019 рр. медичної реформи, яка передусім спря-
мована на зміну системи фінансування медичної галузі.

5.  Публічна політика багато в чому передує правовим 
наслідкам,  конкретним  правовим  крокам,  які  в  подаль-
шому  впливають  на  прийняття  управлінських  рішень 
у сфері медицини. 

Формування  єдиного  медичного  простору,  як  вида-
ється, має здійснюватись у рамках парадигми медичного 
права України. Це важливо і для єдиного медичного про-
стору, і для становлення медичного права. Із позицій тео-
ретико-методологічного  аналізу  важливо  підкреслити: 
автор виступає за виокремлення медичного права як само-
стійної  галузі  права.  Це  не  виключається  і  теоретиками 
права.  Зокрема,  том  3  Великої  української  юридичної 
енциклопедії (Загальна теорія права) містить положення, 
відповідно до якого «останнім часом у різних сегментах 
юридичної науки обґрунтовуються підстави визнання нею 
відокремленого  статусу медичного,  спортивного,  банків-
ського, інформаційного права. І, навпаки, затухання сфери 
суспільних відносин, актуальних у певний проміжок часу, 
призвели до зникнення правової галузі, норми якої їх впо-
рядковували,  як,  наприклад,  галузі  колгоспного  права 
[2,  с.  46].  Тобто  ми  є  свідками  потенційно  можливого 
та ймовірного виокремлення медичного права. Нам вида-
ється, що це правильний крок. У том числі і в сенсі фор-
мування  єдиного медичного простору України. Медичне 
право здатне допомогти цим процесам, зробити їх більш 
рельєфними та виваженими. 

С.В.  Петрова  констатує,  що  негативна  динаміка 
медико-демографічних показників  і показників  захворю-
ваності свідчить про те, що процеси реалізації державної 
політики з охорони громадського здоров’я шляхом рефор-
мування  чинної  системи  охорони  здоров’я, що  здійсню-
ється впродовж останніх років, не забезпечують належний 
рівень  медичного  обслуговування  населення  відповідно 
до сучасних вимог та суспільних вимог і потребують удо-
сконалення [3].

Тому  ми  вважаємо,  що  одним  із  дієвих  організа-
ційно-правових кроків на шляху покращення стану справ 
у вітчизняній медицині є запровадження єдиного медич-
ного простору. Цей факт, на наше переконання, здатен пев-
ною мірою «згладити» наявні протиріччя, що мають місце 
в забезпеченні та захисті прав пацієнтів в Україні. 

Із  нашої  точки  зору,  єдиний медичний простір Укра-
їни – це функціональне об’єднання сил та засобів держав-
ної, комунальної, приватної та відомчої медицини з метою 
якомога повнішої реалізації прав пацієнтів на отримання 
доступної та якісної медичної допомоги. Правова сутність 
єдиного медичного простору зводиться до того, що:

–  по-перше, це функціональне об’єднання. Не адміні-
стративне, не примусове, не протиприродне, а саме функ-
ціональне. За умови об’єднання сил та засобів організації 
та  надання  медичної  допомоги  існуватиме  можливість 
досягти позитивного результату;

–  по-друге,  право  власності,  проголошене  та  гаран-
товане Конституцією нашої держави, залишається однією 
з  базових  підвалин  побудови  взаємовідносин  держави, 
територіальної  громади  та  приватної  особи  і  не  зазнає 
змін  під  час  формування  єдиного  медичного  простору 
української держави;

–  по-третє, права, свободи та законні інтереси фізич-
них та юридичних осіб  (потенційних споживачів медич-
них послуг) стають більшою мірою захищеними, оскільки 
можуть бути задоволені незалежно від місця проживання 
особи,  її  належності  до  тієї  чи  іншої  організаційно-пра-
вової форми (юридична особа), соціальної групи (фізична 
особа).

Як стверджує В.О. Жаховський, до чинників єдиного 
медичного простору слід віднести: 

–  політичний  –  це  реалізація  зобов’язань  держави 
перед суспільством і кожною людиною щодо збереження 
здоров’я; 

–  соціальний  –  забезпечення  соціальних  гарантій 
та реалізація права кожної людини на охорону здоров’я; 

–  економічний  –  формування  необхідної  та  еконо-
мічно обґрунтованої моделі охорони здоров’я суспільства 
та кожної людини.

Елементи єдиного медичного простору: 
–  законодавча  та  нормативно-правова  база  охорони 

здоров’я; 
–  система закладів охорони здоров’я; 
–  доступність  усіх  елементів  системи  охорони 

здоров’я для громадян України [4, с. 83]
Як  видається,  одним  із  ключових  організаційно-пра-

вових  кроків,  спрямованих  на  вдосконалення  функціо-
нування  єдиного  медичного  простору,  має  стати  зміна 
парадигми фінансування  охорони  здоров’я. Це  важливо, 
актуально,  своєчасно.  Як  зазначає  К.А.  Дейниховська, 
одним із пріоритетних напрямків удосконалення системи 
охорони здоров’я пропонується реформа системи її фінан-
сування.  Обґрунтовано  пропозиції  щодо  виокремлення 
чотирьох джерел фінансування:

–  державний  та  місцевий  бюджети,  кошти  з  яких 
спрямовуються  на  оплату  страхових  медичних  внесків 
малозабезпечених  верств  населення;  пряме  фінансу-
вання (або дофінансування) лікування соціальних хвороб; 
оплату наддорогих технологій і методик і утримання соці-
ально значущих медичних закладів у сільській місцевості, 
туберкульозних і онкологічних диспансерів та ін.;

–  страхові  внески  фізичних  і  юридичних  осіб,  роз-
міри яких мають узгоджуватись з урядом;

–  пряма  оплата  вартості  послуг,  що  надаються 
у  випадку  небажання  особи  страхуватись,  та  послуг,  які 
безпосередньо не впливають на здоров’я чи не входять до 
страхового полісу;

–  благодійні  внески,  які  надходять  від  спеціальних 
фондів  і  які  спрямовуються  на  фінансування  розвитку 
нових технологій і випадків, не передбачених законодав-
ством і страховкою [5, с. 8–9]. 

О.В. Солдатенко та співавтори відмічають: «У резуль-
таті дослідження доведено: протягом останніх років серед 
джерел  фінансування  сфери  охорони  здоров’я  перева-
жали  кошти  домогосподарств  –  приватні  кошти  грома-
дян,  а  не  кошти  державного  або  місцевих  бюджетів.  Із 
метою розширення джерел фінансування  сфери охорони 
здоров’я потребує моделювання функціонування в Укра-
їні  фонду  загальнообов’язкового  державного  медичного 
страхування  (як  публічного  грошового  фонду  соціаль-
ного призначення). Запровадження страхування можливе 
після  проведення  перепису  населення  та  інвентаризації 
матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я, за 
умови  паралельного  реформування  оподаткування  дохо-
дів фізичних осіб шляхом зменшення відповідних ставок 
податків. Реалізація такого підходу на практиці сприятиме 
суттєвому  зменшенню  економічного  навантаження  на 
громадян України  та  недопущенню перевищення  сумар-
них витрат домогосподарств, спрямованих на отримання 
медичної допомоги, над їх доходами» [6, с. 84]. У цілому 
погоджуючись із такою постановкою питання, все ж таки 
необхідно акцентувати увагу на страхових внесках фізич-
них і юридичних осіб, розміри яких мають узгоджуватись 
з урядом. Ми усвідомлюємо, що реальна роль такого меха-
нізму  фінансування  суттєво  зросте  після  запровадження 
на  законодавчому рівні обов’язкового медичного страху-
вання,  якого  наразі  в  Україні  немає.  Крім  того,  акценти 
на  «медичних»  витратах  домогосподарств  є  вірними,  і, 
більше того, варто ще усвідомлювати проблематику «при-
хованих  платежів»  за  отримання  медичної  допомоги. 
Щодо медичного страхування у його обов’язковій формі, 
то  варто  погодитись  із  позицією  В.Ю.  Стеценко,  який 
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зазначає,  що  «страхування  у  сфері  медичної  діяльності 
(медичне страхування) – це сукупність правових норм, що 
регулюють суспільні відносини із приводу захисту майно-
вих  інтересів фізичних осіб під час отримання медичної 
допомоги в разі настання страхових випадків, визначених 
договором  страхування  або  чинним  законодавством,  за 
рахунок  страхових  грошових  фондів,  які  формуються  зі 
страхових внесків» [7, с. 50].

Публічному праву належить провідна роль в упоряд-
куванні суспільних відносин в організації та управлінні 
сферою  охорони  здоров’я.  Єдиний  медичний  простір 
має  впроваджуватись  через  застосування  адміністра-
тивно-правових методів та способів. Автор також усві-
домлює відмінність адміністративно-правового підходу, 
механізму  адміністративно-правового  регулювання  до 
суспільних відносин у сфері медичної діяльності. Пере-
важаючий імперативний характер регулювання, забезпе-
чення реалізації права громадян на безоплатне надання 
медичної допомоги, управління підпорядкованими ліку-
вально-профілактичними  закладами  –  все  це  і  багато 
іншого  унормовано  за  допомогою  адміністративного 
права.  У  цьому  зв’язку  слушною  є  позиція  Л.О.  Самі-
лик,  яка  зазначає, що «специфіка  адміністративно-пра-
вових механізмів охорони здоров’я громадян передбачає 
розроблення та реалізацію нормативної бази та органі-
заційно-управлінських механізмів програм, які б забез-
печували  її  реформування  та  модернізацію.  Водночас 

відсутність в останні десятиріччя ефективних та посту-
пових дій органів законодавчої та виконавчої влад Укра-
їни призвели до відставання вітчизняної сфери охорони 
здоров’я не лише за якістю надаваних медичних послуг 
та  рівнем  здоров’я  населення,  але  й  навіть  стосовно 
загальних принципів медичної системи України. Відсут-
ність  національної  моделі  страхової  медицини,  збере-
ження  пострадянської  моделі  «безкоштовного»  медич-
ного  обслуговування,  відомче  структурування  закладів 
охорони здоров’я та їх одержавлення не сприяють та не 
можуть  сприяти  розвитку  медичного  обслуговування 
громадян в Україні у ХХІ ст.» [8, КД, с. 3]. Із такого роду 
баченням важко не погодитись. 

Успіх чи невдача формування дієвого єдиного медич-
ного простору залежить від багатьох чинників. Проте зна-
чною мірою це завдання, з яким може впоратись медична 
спільнота за допомогою фахових юристів, що спеціалізу-
ються на питаннях медичного права. У цьому сенсі спра-
ведливою є точка зору С.Г. Стеценка про те, що «медичне 
право України може і повинно розвиватись. Але саме від 
нас залежить, наскільки поступальним буде цей розвиток. 
У разі реального руху вперед мають виграти всі: медичні 
працівники,  за  причиною  чіткого  формулювання  їхніх 
прав та обов’язків, пацієнти – через більш реальне забез-
печення  та  захист  їхніх  прав,  суспільство,  яке  матиме 
ще один фактор соціальної спрямованості політики дер-
жави» [9, с. 8].
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ПРиНЦиПи ЯК ОСНОВА фОРМУВАННЯ СиСТЕМи ПОВНОВАжЕНь  
ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

PrINCIPLES aS a BaSIS fOr fOrMINg ThE SySTEM  
Of PuBLIC adMINISTraTION auThOrITy

Сітар Д.,
здобувач кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права

Ужгородського національного університету

Досліджено поняття й зміст принципів як основи формування системи повноважень публічної адміністрації. У статті проаналізовано 
різноманітність наукових підходів до визначення й характеристики принципів, що регулюють суспільні відносини з вищих позицій, аніж 
норми. Встановлено, що сучасні вітчизняні науковці, визначаючи принципи права, йдуть переважно двома шляхами, для характеристики 
користуються термінами «ідея» або «цінність». Тобто є два основні способи пояснення суті й змісту принципів: ідеальний і аксіологіч-
ний. Проаналізовано, що принципи не втрачають своєї регулятивної дії, якщо вони не визначені законодавством, однак відображені у 
правовідносинах і знайшли суспільне визнання, адже застосовуються незалежно від того, попередньо регламентовані вони законами 
чи ні. Більше того, закон не тільки не обмежує застосування окремих принципів – він не може також обмежити своїм визначенням чи 
тлумаченням дію будь-якого принципу. 

Обґрунтовано, що під принципами формування системи повноважень публічної адміністрації слід розуміти керівні правила й основні 
положення, за якими відбувається формування системи публічної адміністрації й розподілу між її структурними одиницями повноважень. 
Ці принципи складаються в конкретному суспільстві, вони є науково розробленими й апробованими практикою. Тому принципами фор-
мування системи повноважень публічної адміністрації можна вважати результат узагальнення об’єктивних закономірностей, характер-
них для формування такої системи, які стають загальною підставою їх діяльності.

Визначено, що принципи можуть бути загальними, яким має відповідати формування системи повноважень публічної адміністрації 
та які стосуються усієї діяльності владних суб’єктів, і методологічними (наприклад, принципи законності, відповідальності, гласності, 
об’єктивності тощо). Тоді спеціальними будуть ті, які мають стосунок саме до формування компетенції (децентралізація, субсидіарність 
тощо). Встановлено неприйнятність розподілу принципів на організаційні та функціональні, адже під час дослідження формування систе-
ми повноважень владних суб’єктів важко обґрунтувати організаційні принципи, через те що в будь-якому разі вони визначатимуть вихідні 
засади побудови системи органів, а не їх повноважень і компетенції. Саме через це принципи, які показують формування системи повно-
важень владних суб’єктів, є у будь-якому разі функціональними принципами. 

Ключові слова: принципи, ідеї, цінності, вимоги, загальні принципи, спеціальні принципи, система повноважень, публічна адміні-
страція. 

The concept and content of the principles as a basis for forming the system of public administration powers are investigated. The article 
analyzes the diversity of scientific approaches to the definition and characterization of principles governing public relations from higher positions 
than norms. It is established that modern domestic scientists, defining the principles of law, go mainly two ways, when characterizing use the 
terms “idea” or “value”, that is, there are two main ways of explaining the essence and content of principles: ideal and axiological. It is analyzed 
that the principles do not lose their regulatory effect unless defined by law, but reflected in legal relationships and found public recognition, 
because they apply regardless of whether they are pre-regulated by law or not. Moreover, the law not only does not restrict the application of 
particular principles, it cannot also limit the definition or interpretation of any principle.

It is substantiated that the principles of forming the system of public administration powers should understand the guidelines and basic 
provisions that underlie the formation of the system of public administration and the division between its structural units of authority. These 
principles are drawn up in a particular society, they are scientifically developed and proven practices. Therefore, the principles of forming a system 
of public administration authority can be considered as the result of generalization of objectively existing laws, characteristic for the formation of 
such a system, which become a common basis of their activity.

It is determined that the principles can be general, which should be consistent with the formation of the system of public administration 
authority, and which apply to all activities of the authorities and are methodological (for example, the principles of legality, responsibility, 
transparency, objectivity, etc.). Then the special ones will be those that are relevant to the formation of competence (decentralization, subsidiarity, 
etc.). The inadmissibility of the division of principles into organizational and functional ones has been established, since it is difficult to justify 
organizational principles in the study of the formation of the system of powers of the authorities, because in any case they will determine the initial 
principles of building the system of organs, not their powers and competencies. It is for this reason that the principles that reflect the formation of 
the system of powers of the authorities are in any case functional principles.

Key words: principles, ideas, values, requirements, general principles, special principles, system of authority, public administration.

Постановка проблеми. Важливість принципів в існу-
ванні,  організації,  діяльності  й  розвитку  будь-якого  сус-
пільного явища чи інституту важко переоцінити. З одного 
боку принципи відображають «корисну» історію розвитку 
відповідного явища чи суспільних відносин, а з іншого – 
ними визначається перспектива розвитку такого суспіль-
ного феномену. Тому дослідження принципів є важливим 
з погляду аналізу як ретроспективи, так і перспективи пра-
вових  інститутів,  правових  явищ,  правовідносин.  Разом 
з  тим  з’ясування  місця  принципів  у  побудові  системи 
повноважень і компетенції вимагає з’ясування насамперед 
самого поняття «принципи». 

Стан опрацювання проблематики.  Стосовно 
питання  рівня  наукової  розробленості  варто  відзначити 
науковців, які зробили значущий внесок в юридичну науку 
з  відповідної  проблематики,  зокрема  Авер’янова  В.Б., 
Андрійко О.Ф.,  Зайчука О.В., Колодія А.М., Погребняка 

С.П., Савчина М.В., Ярмиша О.Н. Їхні дослідження стосу-
валися  або  загальнотеоретичних  аспектів  питання прин-
ципів права, або окремих галузевих принципів. Окремого 
дослідження,  що  стосувалося  б  принципів  формування 
повноважень  публічної  адміністрації,  не  проводилося, 
хоча окремі принципи були ґрунтовно досліджені й про-
довжують досліджуватися.

Про  рівень  наукової  розробленості  даного  питання 
в  літературі  є  різні  думки. В  одних  джерелах  стверджу-
ється, що кількість досліджень принципів у багатьох сфе-
рах  правового  життя  збільшилася,  наводиться  загальна 
кількість праць, які містять слово «принцип» у своїй назві 
[1, с. 46]. Інші джерела стверджують, що наразі відсутня 
наукова  дискусія  з  відповідної  тематики,  навіть  індекс 
цитування  сучасних  праць  за  цією  тематикою  є  значно 
нижчим  порівняно  з  аналогічними  радянського  періоду 
[2, с. 59].



330

№ 6 2019
♦

Виклад основного матеріалу. Етимологічне значення 
поняття  «принцип»  походить  від  латинського  principum, 
що  означає  «основа».  Сучасний  його  зміст  пов’язується 
з  основними  ідеями,  нормами,  положеннями,  які  покла-
даються в основу  [3,  с. 693], ланка, яка пов’язує поняття 
[4, с. 40]. Принципи мають регулятивний характер, здатні 
регулювати суспільні відносини, однак таке регулювання 
здійснюється з вищих позицій, ніж правові норми. Часто 
принципи тлумачаться як внутрішнє переконання людини, 
що  визначає  її  ставлення  до  дійсності,  суспільних  ідей 
і діяльності [5, с. 22], адже принципи залежать від свідо-
мості людей, від пізнання ними законів суспільства, вони 
лише відбивають об’єктивні закони у свідомості. Проте уза-
гальнення принципів людьми не означає їх суб’єктивності, 
оскільки вони відображають сутність явищ, процесів і під-
порядковані законам і закономірностям. 

Спроби визначення поняття «принцип»  також прояв-
ляються в появі й більш «художніх» дефініцій. Так, про-
фесор В.М.  Тертишнік  називає  їх  «генетичною  підвали-
ною та хромосомним набором системи права» [6, с. 21].

У  спеціальній  літературі  зустрічається  також  заміна 
термінів «принцип» і «ознака», які необхідно розрізняти. 
Правильно  зазначається  в  дослідженнях, що ознака  кон-
статує те, що властиве явищу, предмету чи процесу, харак-
теризує  його  сутність  і  не  містить  жодних  звернень  чи 
вимог до суб’єкта. Принцип, з  іншого боку, є  імператив-
ним явищем і встановлює відповідні вимоги, фіксує не те, 
що є, а те, як повинно бути [1, с. 52].

У наукових джерелах можна знайти позицію, що прин-
ципами є лише ті керівні ідеї, які офіційно закріплені в нор-
мах  законодавства  [2,  с.  57].  Однак  більш  переконливою 
є позиція, що принципи не перестають бути принципами, 
якщо  вони  відображені  у  правовідносинах  і  здобули  сус-
пільне  визнання.  Як  справедливо  зазначає  Савчин  М.В., 
принципи можна розглядати як певні універсалії, що забез-
печуються засобами правового захисту й визначають стан-
дарти й  вимоги до  законодавства,  публічної  адміністрації 
й правосуддя [7, с. 30]. Те саме деталізує також представник 
судової  гілки  влади,  наголошуючи,  що  «принципи  права 
застосовуються незалежно від того, попередньо регламен-
товані вони законами чи ні. Закон потрібен лише, щоб нага-
дати про ці принципи, звернути на них увагу. Застосування 
принципів звичайно залежить від конкретної ситуації й тому 
текст, який передбачає принцип, може бути лише орієнти-
ром для розуміння конкретного принципу  (на відміну від 
звичайних правових норм)»  [8,  с.  62]. Тут же  звертається 
увага, що визначення в законі принципів не є однозначно 
позитивним моментом. Звісно, це добре, коли законодавець 
уже в законі вказує, що в процесі прийняття рішення пови-
нні дотримуватися ні тільки чіткі нормативні вказівки, але 
й основні принципи. Однак тут криється небезпека того, що 
особа чи орган правозастосування будуть вважати належ-
ними  тільки  ті  принципи,  які  перераховані  й  роз’яснені 
в законі. А це однозначно не є правильним. 

Сучасні  вітчизняні  науковці,  визначаючи  принципи 
права,  йдуть  переважно  двома  шляхами:  для  характе-
ристики  використовують  терміни  «ідея»  або  «цінність». 
Тобто можна зробити висновок, що є два основні способи 
пояснення суті й змісту принципів: ідеальний та аксіоло-
гічний.  Перший  напрям  відображають  такі  визначення: 
«Принципи  права  –  це  вихідні,  визначальні  ідеї,  поло-
ження,  установки,  які  складають  моральну  та  організа-
ційну  основу  виникнення,  розвитку  й  функціонування 
права» [5, с. 23] або «Принципи права – це такі відправні 
ідеї  його  буття,  які  виражають  найважливіші  закономір-
ності, підвалини даного типу держави й права, є однопо-
рядковими із сутністю права та утворюють його основні 
риси,  відрізняються  універсальністю,  вищою  імператив-
ністю  і  загальнозначимістю,  відповідають  об’єктивній 
необхідності побудови та зміцнення певного суспільного 
ладу»  [9,  с.  43].  Сучасний  дослідник-теоретик  у  галузі 

права С.П. Погребняк також вважає, що в основі принципу 
права  завжди  певна  ідея,  яка  демонструє,  що  принципи 
є інтелектуально-духовними засадами права [10, с. 25].

Аксіологічний  підхід  так  само  є  доволі  поширеним 
і  відображає  положення, що  в  основі  принципів  завжди 
лежать  цінності,  які  можуть  бути  відтворені  у  форму-
ванні  та  дії  права,  визначаючи  характер  і  напрями  його 
подальшого розвитку [11, с. 70]. Для підтвердження тези 
варто навести ще одне із подібних визначень: «Принципи 
права – це основні засади формування, розвитку й функ-
ціонування права, що відбивають сутність  і призначення 
права, концентровано виражають важливі риси,  властиві 
даній правовій системі, які втілюють у собі найважливіші 
ціннісні  орієнтири  суспільства  і  визначають  конкретний 
зміст  і  загальну концептуальну  спрямованість правового 
регулювання суспільних відносин» [12, с. 7]. 

Наведений  підхід  цікавий  тим,  що,  з  одного  боку, 
тлумачить  формування  принципів  на  основі  загально-
людських  цінностей  (рівності,  свободи,  справедливості, 
гуманізму)  і  прослідковує  їх  нерозривність  і  єдність. 
А з іншого боку, принципи самі по собі є цінністю, тобто 
без них не може здійснюватися  задоволення потреб сус-
пільства у  визначенні напрямів розвитку правових явищ 
та  інститутів.  Водночас  слід  окремо  зазначити,  що  не 
всяка цінність є принципом.

Крім  того,  правильно  зазначається,  що  принципи 
й  цінності  різняться  також  за  механізмом  своєї  появи. 
Якщо цінності виникають спочатку у свідомості як наслі-
док реалізації потреб, набуваючи загального значення, то 
принципи  виникають  разом  із  відповідним  предметом, 
явищем або процесом  і лише тоді пізнаються суб’єктом, 
набуваючи  свого  власного,  індивідуального  значення. 
Таким чином, цінність є частиною свідомості людини, що 
проявляється в її ставленні до певного явища чи процесу, 
а  принцип  є  властивістю  самого  явища  чи  процесу  від 
«народження» [1, с. 51].

На  нашу  думку,  дослідити  та  зрозуміти  принципи 
права  можливо  тільки  за  допомогою  комплексного  під-
ходу. Тому під принципами формування системи повно-
важень  публічної  адміністрації  слід  розуміти  керівні 
правила  й  основні  положення,  які  є  засадами  форму-
вання  системи публічної  адміністрації  та розподілу між 
її  структурними  одиницями  повноважень.  Ці  принципи 
складаються  в  конкретному  суспільстві,  вони  є  науково 
розробленими й апробованими практикою. Апробація  їх 
практикою також має важливе значення, оскільки засвід-
чує їх правильність. Навіть ті принципи, що не відобра-
жені  в  нормах  і  законодавстві,  бувши  суспільно  визна-
ними  й  зберігаючись  у  своїй  якості,  є  з’єднювальним 
елементом  між  об’єктивним  і  суб’єктивним  правом, 
між право реалізацією і право встановленням. Виходячи 
з  цього,  принципами формування  системи  повноважень 
публічної  адміністрації  можна  вважати  результат  уза-
гальнення  об’єктивних  закономірностей,  характерних 
для формування такої системи, які стають загальною під-
ставою їх діяльності.

Важливою  ознакою  принципів  формування  системи 
повноважень публічної адміністрації можна визначити те, 
що вони надають логіки й послідовності характеристиці 
цієї системи повноважень, а їх вплив здійснюється як на 
правотворчу, так і правореалізаційну діяльність, включно 
з подоланням прогалин у праві під час вирішення конкрет-
них ситуацій. У зв’язку з цим набуває важливості питання 
класифікації відповідних принципів.

Систематизація  правових  принципів  здійснюється  за 
різними  напрямами.  У  літературі  існує  поділ  усіх  прин-
ципів  на  три  групи  з  урахуванням  їх  закріплення  в  пра-
вових  нормах  і  фактичного  використання:  1)  установки, 
закріплені в одній чи кількох регулятивних або охоронних 
нормах права («нормативно закріплені»); 2) положення, які 
не  набули  закріплення,  але  фактично  використовуються 



331

Порівняльно-аналітичне право
♦

у  правозастосовній  практиці;  3)  ідеї,  вироблені  й  сфор-
мульовані наукою, але не виражені в нормах права і неза-
стосовувані («доктринальні») [13, с. 633]. Проте вважаємо, 
що такий поділ не є належним, оскільки так звані «доктри-
нальні» ідеї, які вироблені й сформульовані наукою, але не 
виражені ні в нормах права, ні в правозастосуванні, навряд 
чи можуть вважатися принципами. Це є наукові абстракції, 
не прив’язані до конкретного правового буття. Крім того, 
виділення перших двох видів принципів, тих, що визначені 
в нормах права, і тих, що такого відображення не знайшли, 
не має суттєвого значення, оскільки і одні і інші принципи 
мають  ті  ж  регулювальні  властивості,  вони  не  позбавля-
ються засадничих ознак тільки тому, що закон їх не перед-
бачив. Тому наведена класифікація не є коректною в усіх 
відношеннях  і  не  несе  користь  у  подальших  наукових 
дослідженнях,  зокрема  принципів  формування  системи 
повноважень публічної адміністрації.

Більш  виправданим,  як  вважаємо,  є  підхід  до  виді-
лення  загальних  і  спеціальних  принципів.  Однак  тут 
варто зробити застереження, що загальними можуть бути 
як принципи, що  стосуються  усієї  галузі,  так  і  такі, що 
мають відношення до окремого досліджуваного питання, 
якщо  спеціальними  вважати  принципи,  що  стосуються 
окремих  аспектів  чи  напрямів  відповідно  до  цього  ж 
питання. Теоретики виділяють такі принципи: 1) загальні 
для всіх галузей основні принципи права; 2) міжгалузеві 
принципи,  які  властиві  двом  і  більше  галузям;  3)  галу-
зеві принципи, що стосуються тільки однієї галузі права; 
4) принципи структурного виду права, властиві відносно 
великим  автономним  групам  галузей  права  (наприклад, 
публічному праву) [14, с. 27].

Однак у випадку нашого дослідження загальні прин-
ципи,  яким має  відповідати формування  системи повно-
важень  публічної  адміністрації,  можуть  бути  такі,  що 
стосуються всієї діяльності владних суб’єктів та є методо-

логічними (наприклад, принципи законності, відповідаль-
ності, гласності, об’єктивності тощо). Тоді спеціальними 
будуть ті, які мають стосунок саме до формування компе-
тенції (децентралізація, субсидіарність тощо). Разом з тим 
останні можна  вважати  загальними,  бо  вони  стосуються 
формування  всієї  системи  повноважень  публічної  адмі-
ністрації  та  є  наскрізними.  У  такому  разі  спеціальними 
можна визначити ті, які стосуються окремих видів повно-
важень  (контрольних,  установчих,  регулятивних)  або 
повноважень окремих органів (центральних і місцевих чи 
одноособових і колегіальних).

Крім поділу принципів на загальні й спеціальні у спе-
ціальній  адміністративно-правовій  літературі має місце 
розподіл  і  принципи  організаційні  та  функціональні. 
У  нашому  випадку  дослідження  формування  системи 
повноважень  владних  суб’єктів  важко  обґрунтувати 
організаційні  принципи,  через  те що  в  будь-якому  разі 
вони  визначатимуть  вихідні  засади  побудови  системи 
органів,  а  не  їх  повноважень  і  компетенції.  Тому  вва-
жаємо, що всі принципи, які відображають формування 
системи повноважень владних суб’єктів є функціональ-
ними принципами.

Висновки. Таким  чином,  під  принципами  форму-
вання  системи  повноважень  публічної  адміністрації 
слід  розуміти  керівні  правила  й  основні  положення,  які 
лежать  в  основі  формування  системи  публічної  адмі-
ністрації  та  розподілу  між  її  структурними  одиницями 
повноважень.  Вони  можуть  бути  загальними,  яким  має 
відповідати формування  системи повноважень публічної 
адміністрації  та  які  стосуються  всієї  діяльності  владних 
суб’єктів  і  є  методологічними  (наприклад,  принципи 
законності,  відповідальності,  гласності,  об’єктивності 
тощо).  Тоді  спеціальними  будуть  ті,  які  мають  стосунок 
саме до формування компетенції (децентралізація, субси-
діарність тощо).
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Стаття присвячена дослідженню повноважень органів Національної поліції у сфері охорони навколишнього природного середовища 
та розробленню пропозицій щодо їх удосконалення.

Зазначено, що у зв’язку зі зміною профільного законодавства, яке регламентує діяльність одного із центральних органів виконавчої 
влади, який забезпечує дотримання законодавства в державі – поліції (міліції), відбулася трансформація не тільки назви органу, а й 
повноважень, що вже прослідковується із самого визначення терміна «поліція», передбаченого в Законі. 

Вказано на загальну спрямованість норм Закону України «Про Національну поліцію» в аспекті їх зв’язку з охороною навколишнього 
природного середовища, а точніше, відсутність конкретно визначених повноважень та можливості притягнення правопорушників до від-
повідальності в цій сфері.

Наголошено, що після зміни законодавства, яке регулює діяльність органів Національної поліції (міліції), їхня роль та актуальність 
у галузі забезпечення екологічної безпеки все одно зберігається на високому рівні, незважаючи на відсутність чітко визначених норм у 
новому Законі. 

Запропоновано в окремі статті Закону України «Про Національну поліцію» внести такі доповнення:
– Статтю 2 «Завдання поліції» доповнити пунктом 1.5 «Забезпечення охорони навколишнього природного середовища»;
– Статтю 23 «Основні повноваження поліції», пункт 4: «вживає заходів, спрямованих на усунення загроз життю та здоров’ю фізич-

них осіб і публічній безпеці, що виникли внаслідок учинення кримінального, адміністративного правопорушення» викласти в такій редак-
ції: «вживає заходів, спрямованих на усунення загроз життю та здоров’ю фізичних осіб і публічній безпеці, що виникли внаслідок учинен-
ня кримінального, адміністративного та екологічного правопорушення»;

– Статтю 23 «Основні повноваження поліції», пункт 23: «здійснює контроль у межах своєї компетенції, визначеної законом, за 
дотриманням вимог режиму радіаційної безпеки у спеціально визначеній зоні радіоактивного забруднення» викласти в такій редакції: 
«здійснює контроль у межах своєї компетенції, визначеної законом у сфері охорони навколишнього природного середовища, а також за 
дотриманням вимог режиму радіаційної безпеки у спеціально визначеній зоні радіоактивного забруднення».

Ключові слова: Національна поліція, повноваження, охорона, навколишнє природне середовище, екологічне правопорушення.

The article is devoted to study the powers of the National Police bodies in the sphere of environmental protection and the development of 
proposals for their improvement.

It is noted that in relation with the change of the profile legislation which regulate the activity of one of the central executive authorities, which 
ensures the observance of the legislation in the state - police (militia), not only the name of the body but also its powers has been transformed, 
which is already traced with the very definition of the term «police» provided for in the Act.

The general orientation of the provisions of the Law of Ukraine «On the National Police» in the aspect of their connection with environmental 
protection, and more specifically, the absence of specifically defined powers and the opportunities to prosecute offenders in this area.

It is emphasized that after the change of legislation regulating the activities of the National Police (militia) bodies, their role and relevance in 
the field of environmental safety is still maintained at a high level, despite the absence of clearly defined norms in the new Law.

It is proposed to make the following amendments in separate articles of the Law of Ukraine «On the National Police»:
– Add Item 1.5 to the Article 2 «Police Tasks» namely «Ensuring Environmental Protection»;
– Add paragraph 4 to the Article 23 «Basic powers of the police»: «to take measures aimed at eliminating threats to the life and health 

of individuals and public safety resulting from the commission of a criminal, administrative offense» to read in the following wording: «to 
take measures aimed at to eliminate threats to the life and health of individuals and public safety resulting from criminal, administrative and 
environmental offenses»;

– Add paragraph 23 to the Article 23 «Basic powers of the police»: «exercise control within the limits of its competence, determined by law, 
in compliance with the requirements of the radiation safety regime in a specially designated area of radioactive contamination», to read in the 
following wording: «exercise control within its competence determined the law in the field of environmental protection, as well as compliance with 
the requirements of the radiation safety regime in a specially designated area of radioactive contamination».

Key words: National police, authority, protection, environment, environmental offense.

Постановка проблеми.  Важливим  кроком  щодо 
реформування  правоохоронної  системи  та  побудови 
нової  моделі  європейської  держави  стало  прийняття 
2 липня 2015 р. Верховною Радою України Закону Укра-
їни  «Про  Національну  поліцію».  Ефективна  природо-
охоронна діяльність органів Національної поліції сприяє 
захисту екологічних прав громадян та підтриманню еко-
логічної рівноваги на території України. А отже, повно-

важення  Національної  поліції  у  цій  сфері  потребують 
уточнення.

Стан дослідження. Вивчення повноважень Національ-
ної  поліції  у  сфері  охорони  навколишнього  природного 
середовища знаходить своє відображення у працях таких 
науковців,  як:  І.Д.  Казанчук,  Л.В. Межевська,  В.М.  Тюн 
та  ін.  Однак,  незважаючи  на  ці  та  інші  напрацювання, 
в  нормах  Закону  України  «Про  національну  поліцію» 
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й досі чітко не прописано її повноваження у сфері охорони 
навколишнього природного середовища.

Метою статті є дослідження повноважень Національної 
поліції  у  сфері  охорони навколишнього природного  серед-
овища та розроблення пропозицій щодо їх удосконалення.

Виклад основного матеріалу. Особливе місце в сис-
темі суб’єктів охорони навколишнього природного серед-
овища належить Національній поліції.

Основним призначенням поліції є захист і безпека гро-
мадян,  у  тому  числі  й  захист  від  екологічної  небезпеки, 
тому її слід вважати провідним органом у механізмі забез-
печення екологічної безпеки, охорони навколишнього при-
родного середовища та використання природних ресурсів.

Законом  України  «Про  міліцію»  [1],  який  діяв  до 
07.11.2015  року,  у  ст.  1  було  визначено  поняття  міліції, 
однією  зі  сфер  захисту  якої  було  чітко  закріплено  при-
родне середовище.

Натомість у ст. 1 нового Закону України «Про Націо-
нальну поліцію»  [2],  який прийшов на  зміну вищевказа-
ному Закону, органи Національної поліції отримали більш 
широке визначення, а саме як центральний орган виконав-
чої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення 
охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, під-
тримання публічної безпеки і порядку.

Так, з одного боку, визначення, закріплене в ст. 1 ста-
рого Закону «Про міліцію», чітко визначало, що природне 
середовище охороняється міліцією. З іншого боку, новий 
Закон  України  «Про  Національну  поліцію»,  хоча  цього 
чітко й не закріплює, але визначає повноваження поліції 
найширшим чином, що дає підставу презюмувати можли-
вість здійснення ними повноважень, у тому числі й у сфері 
охорони навколишнього природного середовища.

Як  бачимо,  у  зв’язку  зі  зміною  профільного  законо-
давства, що регламентує діяльність одного із центральних 
органів  виконавчої  влади,  який  забезпечує  дотримання 
законодавства  в  державі  –  поліції  (міліції),  відбулася 
трансформація не тільки назви органу, а й повноважень, 
що  вже  прослідковується  із  самого  визначення  терміна 
«поліція», передбаченого в Законі. 

Таким  чином,  задля  визначення  рівня  ефективності 
вказаних Законів у сфері охорони навколишнього природ-
ного середовища та закріплених повноважень вважаємо за 
доцільне провести їх порівняльний аналіз.

У свою чергу ст. 23 Закону України «Про Національну 
поліцію»  [2]  закріплює  основні  повноваження  поліції, 
серед яких:

–  здійснює превентивну та профілактичну діяльність, 
спрямовану на запобігання вчиненню правопорушень;

–  виявляє причини та умови, що сприяють вчиненню 
кримінальних  та  адміністративних правопорушень,  вжи-
ває у межах своєї компетенції заходів для їх усунення;

–  вживає  заходів  з  метою  виявлення  кримінальних, 
адміністративних  правопорушень;  припиняє  виявлені 
кримінальні та адміністративні правопорушення;

–  вживає  заходів,  спрямованих  на  усунення  загроз 
життю та здоров’ю фізичних осіб і публічній безпеці, що 
виникли  внаслідок  учинення  кримінального,  адміністра-
тивного правопорушення;

–  здійснює  своєчасне  реагування  на  заяви  та  пові-
домлення  про  кримінальні,  адміністративні  правопору-
шення або події;

–  у  випадках,  визначених  законом,  здійснює  прова-
дження  у  справах  про  адміністративні  правопорушення, 
приймає  рішення  про  застосування  адміністративних 
стягнень та забезпечує їх виконання;

–  здійснює  контроль  у  межах  своєї  компетенції, 
визначеної законом, за дотриманням вимог режиму раді-
аційної безпеки у спеціально визначеній зоні радіоактив-
ного забруднення;

–  сприяє  забезпеченню  відповідно  до  закону  право-
вого режиму воєнного або надзвичайного стану, зони над-

звичайної  екологічної  ситуації  в  разі  їх  оголошення  на 
всій території України або в окремій місцевості та ін.

Стаття  24  вказаного  Закону  встановлює  додаткові 
повноваження поліції, а саме: «Виконання інших (додат-
кових)  повноважень  може  бути  покладене  на  поліцію 
виключно законом».

Якщо проводити аналіз зазначених вище норм нового 
Закону України «Про Національну поліцію» в  аспекті  їх 
зв’язку  з  охороною  навколишнього  природного  серед-
овища,  то  найбільш  помітною  є  їхня  загальна  спрямо-
ваність,  а  точніше,  відсутність  конкретно  визначених 
повноважень та можливості притягнення правопорушни-
ків до відповідальності в цій сфері. Що стосується «спе-
ціального» Закону України «Про охорону навколишнього 
природного  середовища»  [3],  то  тут  слід  відмітити,  що 
незважаючи на  закріплену диспозицію в  ст.  24  ЗУ «Про 
Національну поліцію», в ньому також відсутні норми, які 
би встановлювали будь-які додаткові повноваження орга-
нів поліції в галузі охорони довкілля.

На наше переконання, після  зміни  законодавства, що 
регулює  діяльність  органів  поліції  (міліції),  їхня  роль 
та актуальність у галузі забезпечення екологічної безпеки 
все  одно  зберігається  на  високому  рівні,  незважаючи  на 
відсутність чітко визначених норм у новому Законі. Поряд 
із  цим  доцільно  було  би  внести  зміни  як  у  профільний 
Закон України «Про Національну поліцію», так і в «спеці-
альний» Закон України «Про охорону навколишнього при-
родного середовища» з метою конкретизації повноважень 
поліції  у  сфері  забезпечення  дотримання  екологічного 
правопорядку.

Правоохоронні  органи  повинні  бути  наділені  належ-
ними  правами, щоб  вони  могли  своєчасно  надати  допо-
могу  органам  місцевого  самоврядування  щодо  забезпе-
чення охорони навколишнього природного середовища. 

З таким твердженням варто погодитись, а отже, вини-
кає потреба в підсиленні окремих статей уже прийнятого 
законодавства більш конкретним змістом. У цьому контек-
сті пропонуємо в окремі статті Закону України «Про Наці-
ональну поліцію» внести такі доповнення:

–  Статтю 2 «Завдання поліції» доповнити пунктом 1.5  
«Забезпечення охорони навколишнього природного 
середовища»;

–  Статтю 23 «Основні повноваження поліції», пункт 4:  
«вживає заходів, спрямованих на усунення загроз життю 
та здоров’ю фізичних осіб  і публічній безпеці, що вини-
кли  внаслідок  учинення  кримінального,  адміністратив-
ного правопорушення» викласти в такій редакції: «вжи-
ває заходів, спрямованих на усунення загроз життю 
та здоров’ю фізичних осіб і публічній безпеці, що виникли 
внаслідок учинення кримінального, адміністративного 
та екологічного правопорушення»;

–  Статтю 23 «Основні повноваження поліції», пункт 23:  
«здійснює контроль у межах своєї компетенції, визначеної 
законом,  за дотриманням вимог режиму радіаційної без-
пеки у спеціально визначеній зоні радіоактивного забруд-
нення»  викласти  в  такій  редакції:  «здійснює контроль 
у межах своєї компетенції, визначеної законом у сфері 
охорони навколишнього природного середовища, а також 
за дотриманням вимог режиму радіаційної безпеки у спе-
ціально визначеній зоні радіоактивного забруднення;

–  Статтю  35  «Зупинення  транспортного  засобу», 
пункт  3:  «…якщо  є  інформація,  що  свідчить  про  при-
четність  водія  або  пасажирів  транспортного  засобу  до 
вчинення  дорожньо-транспортної  пригоди,  криміналь-
ного  чи  адміністративного  правопорушення,  або  якщо 
є інформація, що свідчить про те, що транспортний засіб 
чи вантаж можуть бути об’єктом чи знаряддям учинення 
дорожньо-транспортної пригоди, кримінального чи адмі-
ністративного правопорушення» викласти у такій редак-
ції: «…якщо є інформація, що свідчить про причетність 
водія або пасажирів транспортного засобу до вчинення 
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дорожньо-транспортної пригоди, кримінального, адміні-
стративного чи екологічного правопорушення, або якщо 
є інформація, що свідчить про те, що транспортний засіб 
чи вантаж можуть бути об’єктом чи знаряддям учинення 
дорожньо-транспортної пригоди, кримінального, адміні-
стративного чи екологічного правопорушення»;

– Статтю 88 «Взаємодія між керівниками територіаль-
них  органів  поліції  та  представниками  органів  місцевого 
самоврядування»,  пункт  2:  «Керівники  територіальних 
органів  поліції  з  метою  підвищення  авторитету  та  довіри 
населення  до  поліції  систематично  інформують  громад-
ськість про стан правопорядку, заходи, які вживаються щодо 
попередження  правопорушень»  викласти  у  такій  редакції 
«Керівники територіальних органів поліції з метою підви-
щення авторитету та довіри населення до поліції система-
тично інформують громадськість про стан правопорядку 
та охорони навколишнього природного середовища, заходи, 
які вживаються щодо попередження правопорушень»;

– Статтю  89 «Спільні  проекти  з  громадськістю», 
пункт 3: «Поліція надає підтримку програмам правового 
виховання, пропагує правові  знання в освітніх  закладах, 
засобах  масової  інформації  та  у  видавничій  діяльності» 
викласти у такій редакції «Поліція надає підтримку про-
грамам правового виховання та охорони навколишнього 
природного середовища, пропагує засади здорового спо-
собу життя, екологічно чистого довкілля та правові 
знання в освітніх закладах, засобах масової інформації, 
видавничій діяльності та засоби Інтернету».

Певні обов’язки у сфері охорони навколишнього при-
родного середовища покладені й на дільничних офіцерів 
поліції.  Однак  у  нормах  Наказу  Міністерства  внутріш-
ніх  справ України №  650  «Про  затвердження  Інструкції 
з  організації  діяльності  дільничних офіцерів поліції»  [4] 
закріплені  лише  загальні  функції  дільничних  офіцерів 
поліції  (далі – ДОП), відповідно до яких вони вживають 
превентивні заходи з охорони і профілактики криміналь-
них та адміністративних правопорушень.

У  зв’язку  з  відсутністю  норм,  які  регламентують 
повноваження  дільничних  офіцерів  поліції  у  сфері  охо-
рони  навколишнього  природного  середовища  та  вста-
новлюють чіткі санкції в разі їх порушення, пропонуємо 
доповнити наведені нижче норми Наказу.

Пункт  2  ст.  2  розділу  ІІ  «Завдання,  основні  напрями 
діяльності  ДОП»  викласти  в  такій  редакції:  «виявлення 
причин та умов, що призводять до вчинення криміналь-
них, адміністративних та екологічних правопорушень, 
ужиття в межах компетенції заходів для їх усунення». 

Пункт  3  ст.  2  розділу  ІІ  «Завдання,  основні  напрями 
діяльності ДОП» викласти в такій редакції: «ужиття захо-
дів, спрямованих на усунення загроз життю та здоров’ю 
фізичних осіб і публічній безпеці, що виникли внаслідок 
учинення кримінального, адміністративного та/або еко-
логічного правопорушення».

Пункт  4  ст.  2  розділу  ІІ  «Завдання,  основні  напрями 
діяльності  ДОП»  викласти  в  такій  редакції:  «здійснення 

своєчасного реагування на заяви та повідомлення про кри-
мінальні, адміністративні та/або екологічні правопору-
шення або події». 

Пункт  5  ст.  2  розділу  ІІ  «Завдання,  основні  напрями 
діяльності ДОП» викласти в такій редакції: «у випадках, 
визначених законом, здійснення провадження у справах 
про адміністративні та/або екологічні правопорушення, 
прийняття рішення про застосування адміністративних 
стягнень та забезпечення їх виконання». 

Пункт  6  ст.  2  розділу  ІІ  «Завдання,  основні  напрями 
діяльності ДОП» викласти в такій редакції: «доставляння 
у випадках і порядку, визначених законом, затриманих 
осіб, підозрюваних у вчиненні кримінального правопору-
шення, та осіб, які вчинили адміністративне та/або еко-
логічне правопорушення». 

Пункт 7 ст. 2 розділу ІІ «Завдання, основні напрями 
діяльності  ДОП»  викласти  в  такій  редакції:  «ужиття 
всіх можливих заходів для надання невідкладної, зокрема 
домедичної і медичної, допомоги особам, які постраж-
дали внаслідок кримінальних, адміністративних чи еко-
логічних правопорушень, нещасних випадків, особам, які 
опинилися в ситуації, небезпечній для їхнього життя чи 
здоров’я, а також особам, які постраждали від тор-
гівлі людьми».

Пункт  4  ст.  3  розділу  ІІ  «Завдання,  основні  напрями 
діяльності  ДОП»  викласти  в  такій  редакції:  «затриму-
вати підозрюваних у вчиненні кримінального, адміністра-
тивного або екологічного правопорушення, доставляти 
таких осіб до поліцейської станції або органу (підрозділу) 
поліції». 

Пункт  5  ст.  3  розділу  ІІ  «Завдання,  основні  напрями 
діяльності ДОП» викласти в такій редакції: «у випадках, 
визначених законом, здійснювати провадження у справах 
про адміністративні та/або екологічні правопорушення, 
приймати рішення про застосування адміністративних 
стягнень та забезпечувати їх виконання.

Запровадження вказаних нами змін допоможе:
–  по-перше,  посилити  повноваження  дільничних 

офіцерів поліції щодо захисту навколишнього природного 
середовища;

–  по-друге, матиме потужний превентивний характер 
щодо  правопорушень  у  галузі  охорони  навколишнього 
природного середовища;

–  по-третє, сприятиме мінімізації використання еко-
логічними  правопорушниками  прогалин  у  законодавстві 
з метою ухилення від покарання, у  зв’язку  із  законодав-
чою невизначеністю чи неврегульованістю.

Висновки. Враховуючи  актуальність  охорони 
довкілля, потрібно найближчим часом у діючому законо-
давстві  чітко  сформулювати  напрями  діяльності  органів 
Національної поліції у сфері охорони навколишнього при-
родного середовища, їхні права, обов’язки та відповідаль-
ність, а також у межах структурних підрозділів визначити 
сфери діяльності, яка може бути вузькою або широко спе-
ціалізованою.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
1. Про міліцію: Закон України від 20 грудня 1990 p., № 565-ХІІ. Відомості Верховної Ради УРСР. 1991. № 4. Ст. 20. 
2. Про Національну поліцію: Закон України від 2 липня 2015 р., № 580-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2015. № 40–41. Ст. 379. 
3. Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від 25 червня 1991 p., № 1264-XII. Відомості Верховної Ради 

України. 1991. № 41. Ст. 546.
4. Про затвердження Інструкції з організації діяльності дільничних офіцерів поліції : Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 

28 липня 2017 р., № 650. Офіційний вісник України. 2017. № 70. Ст. 2136.



335

Порівняльно-аналітичне право
♦

УДК 342.7

ЛІЦЕНЗУВАННЯ КОСМІЧНОЇ ДІЯЛьНОСТІ США
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кандидат юридичних наук, доцент, 

заступник директора з наукової роботи
Науково-дослідного інституту публічного права

У статті аналізуються основні нормативно-правові акти США, що встановлюють правила щодо комерційної космічної діяльності. 
Космос ставав джерелом нових знань і технологій, простором для розміщення інформаційної інфраструктури. Космічні системи в цілому 
стали невід’ємною частиною успішної та ефективної економіки. Правовий режим США в досліджуваному аспекті стосується: 1) регулю-
вання космічного простору; 2) супутникового дистанційного зондування Землі; 3) супутників комунікації; 4) національної аеронавтики і 
діяльності НАСА; 5) космічного видобутку. Більшість цих питань були основою космічної політики США, яка реалізувалася і реалізується 
за допомогою відповідних програм, що передбачають конкретні адміністративні правила і стандарти. США із самого початку створення 
державних механізмів регулювання космічної діяльності не створювали монополії на зазначену діяльність. Приватний сектор завжди 
розглядався як потенційний партнер в освоєнні космічного простору. Громадянин США або юридична особа, що зареєстрована на тери-
торії США, відповідно до законів країни може подати заявку на отримання: 1) ліцензії на запуск, яка дозволяє ліцензіату здійснювати 
тільки ті запуски, які перераховані в ліцензії (спеціальна ліцензія), і 2) ліцензії оператора запуску, відповідно до якої ліцензіат може здій-
снювати будь-які запуски, що підпадають під широкі параметри, описані в його ліцензії. 

У статті робиться висновок, що відмінною рисою національного космічного права США є те, що воно має тенденцію підлаштовувати-
ся під розвиток космічних технологій та геополітичних подій. Комерційною космічною діяльністю в США можуть займатися і громадяни, і 
юридичні особи, але вона підлягає ліцензуванню, сертифікації та страхуванню. Адміністративним органом, що уповноважений видавати 
ліцензії, контролювати, наглядати та здійснювати моніторинг космічної діяльності ліцензіата, є Федеральна авіаційна адміністрація. 
Досвід США є цікавим для України, адже проблематика врегулювання комерційної космічної діяльності тільки починає привертати увагу 
дослідників.

Ключові слова: космічна діяльність, Сполучені Штати Америки, комерційна діяльність, державні механізми, ліцензування.

The article examines the main US regulatory framework that sets the rules for commercial space activities. Space has become a source 
of new knowledge and technology, a space for the deployment of information infrastructure. Space systems as a whole have become an 
integral part of a successful and efficient economy. The US legal regime under study concerns: 1) space control; 2) satellite remote sensing;  
3) communications satellites; 4) NASA national aeronautics and operations, and 5) space mining. Most of these issues are the basis of US space 
policy, implemented and implemented through appropriate programs that provide for specific administrative rules and standards. From the very 
beginning of the creation of state mechanisms for regulating space activities, the United States did not create monopolies on these activities. The 
private sector has always been regarded as a potential partner in space exploration. A U.S. citizen or legal entity registered in the United States 
under U.S. law may apply for: 1) a launch license that allows a licensee to make only those launches that are listed under a license (special 
license), and 2) a startup operator's license , under which a licensee may make any launch that falls within the broad parameters described in its 
license. The article concludes that a distinctive feature of US national space law is that it tends to adapt to the development of space technology 
and geopolitical developments. Commercial space activities in the United States can be practiced by citizens and legal entities alike, but are 
subject to licensing, certification and insurance. Licensing Authority, Licensing, Controlling, Supervising and Monitoring of Licensee's Space 
Activity - Federal Aviation Administration. The US experience is interesting for Ukraine because the problem of regulating commercial space 
activities is only beginning to attract the attention of researchers.

Key words: space activity, United States of America, commercial activity, governmental mechanisms, licensing.

Постановка проблеми.  Космічна  діяльність  дер-
жав  із  самого  свого  початку  отримала  міжнародно-полі-
тичне  і  військово-політичне  значення,  ставши  важливим 
напрямом не тільки в суперництві двох наддержав, СРСР 
і  США,  але  і  в  їх  співробітництві.  У  1960–1980-х  рр.  
склалася  сучасна  система  міжнародного  космічного 
права,  що  сформувала  загальні  правила  використання 
космосу і політичні відносини в цій сфері. Однак з кінця 
1980-х  рр.  під  впливом  політичних  змін  у  світі,  досяг-
нень науково-технічного прогресу, а також становлення 
глобальної  економіки  роль  і  значення  космічної  діяль-
ності отримали нову якість. Космос став джерелом нових 
знань  і  технологій,  простором  для  розміщення  інфор-
маційної  інфраструктури.  Космічні  системи  в  цілому 
стали  невід’ємною  частиною  успішної  та  ефективної 
економіки. У військовій справі також відбувався процес 
інтеграції супутникових мереж у систему збройних сил, 
змінюючи  сам  характер  ведення  бойових  дій,  першим 
свідченням чого стала військова операція США та їхніх 
союзників в Іраку в 1991 р. [1].

В  Україні  проблематика  врегулювання  комерційної 
космічної  діяльності  тільки  починає  привертати  увагу 
дослідників. Тим більше, що Верховна Рада України вне-
сла зміни у Закон України «Про космічну діяльність» [2], 
унаслідок  чого  була  скасована  державна  монополія  на 
космічну діяльність. Тому досвід зарубіжних країн щодо 

створення  державних механізмів  регулювання  комерцій-
ної космічної діяльності є актуальним.

Стан опрацювання. Комерційна космічна діяльність 
США стала предметом дослідження багатьох зарубіжних 
авторів, таких як: Кері Функ, Марк Стросс, Аніта Криш-
намурті, Тіас Кришнамурті та ін. 

Мета статті – проаналізувати державно-правовий меха-
нізм регулювання комерційної космічної діяльності США, 
висвітлити правила ліцензування зазначеної діяльності.

Виклад основного матеріалу.  Відмінною  рисою 
національного космічного права США є те, що воно має 
тенденцію підлаштовуватися під розвиток космічних тех-
нологій та геополітичних подій. Після успішного запуску 
супутника  в  1957  році  Сполучені  Штати  усунули  юри-
дичну порожнечу, яка тоді  існувала для космічної діяль-
ності,  шляхом  прийняття  свого  власного  національного 
законодавства  та  заохочення  світового  співтовариства 
до  створення  космічного  права  на  міжнародному  рівні. 
У  результаті  був  прийнятий  Закон  «Про  Національну 
аеронавтику  та  космічний  акт»  (National  Aeronautics 
and Space Act 1958 року), з тих пір національне космічне 
право США продовжує розвиватися [3].

Згідно  із  Законом  «Про  Національну  аеронавтику 
та космічний акт», Сенатом і Палатою представників були 
поставлені  перед  органами  виконавчої  влади  США  такі 
основні завдання: 
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–  здійснювати діяльність у космосі в мирних цілях на 
благо всього людства; 

–  забезпечувати загальний добробут громадян та без-
пеку США; 

–  створити  цивільне  агентство,  яке  буде  здійсню-
вати  контроль  над  авіаційною  та  космічною  діяльністю 
та фінансуватися Урядом США; 

–  заохочувати  комерційне  використання  космічного 
простору; 

–  здійснювати  стимулювання  наукових  досліджень 
(наприклад, щодо розширення людського пізнання Землі, 
її атмосфери і космічного простору); 

–  підвищувати  ефективність  та  безпеку  космічних 
апаратів; 

–  створювати космічні транспортні засоби, які будуть 
спроможні  доставляти  інструменти,  обладнання,  матері-
али, живі організми в космічний простір; 

–  забезпечувати співпрацю США з іншими країнами 
у цій сфері; 

–  підвищувати  ефективність  публічного  адміністру-
вання космічної галузі; 

–  впроваджувати стандартизацію в космічній сфері; 
–  розробити систему енергозбереження і нафтозабез-

печення  наземних  рухових  установок,  а  також  мінімізу-
вати поганий вплив на навколишнє середовище, спричи-
нене такими системами; 

–  здійснювати  біоінженерні  дослідження  в  косміч-
ному просторі; 

–  здійснювати  виявлення,  відстеження,  каталогі-
зацію  і  визначення  характеристик  навколоземних  асте-
роїдів  і  комет  з  метою  забезпечення  попередження 
та пом’якшення потенційної небезпеки таких об’єктів для 
людства [3].

Аналізований  закон  має  значення  не  тільки  для  роз-
витку космічної галузі США, а й для світової спільноти, 
оскільки  його  положення  стали  основою  для  прийняття 
аналогічних  законів  інших  космічних  держав,  а  також 
були використані в міжнародних космічних договорах.

Разом  із  тим  із  плином  часу  суспільні  відносини 
у сфері дослідження і використання космічного простору 
ставали більш складними. Насамперед це було пов’язано 
з потенційним виходом на ринок космічних послуг при-
ватних космічних компаній. 

Реагуючи на ці виклики, 18 грудня 2010 року Кодекс 
США  було  доповнено  п’ятдесят  першим  розділом  під 
назвою  «Національні  та  комерційні  космічні  програми». 
Для  практиків  і  науковців,  що  спеціалізуються  в  галузі 
космічного права, та для інших осіб, які мають зацікавле-
ність у космічному праві, це є дуже важливою подією. Цей 
розділ представляє  істотне вдосконалення організаційної 
структури та кодифікації космічного законодавства. Багато 
технічних  виправлень  та  вдосконалень  були  зроблені 
в ньому, для того щоб зробити його легшим для правореа-
лізації. Крім того, організаційна структура закону є такою, 
що дозволяє здійснювати подальший розвиток космічного 
права і вдосконалення космічного законодавства. США за 
допомогою стандартів «найкращих практик» регулювання 
діяльності  приватних  космічних  компаній  прагне  розпо-
всюдити ці положення в міжнародному масштабі [4].

Такі слушні підходи до правового регулювання вико-
ристання  космічного  простору  дають можливість НАСА 
і  приватним  космічним  американським  компаніям  на 
Землі і в космосі розробляти та здійснювати випробування 
передових космічних технологій.

Таким  чином,  правовий  режим  США  в  досліджува-
ному аспекті стосується: 1) регулювання космічного про-
стору; 2) супутникового дистанційного зондування Землі; 
3)  супутників  комунікації;  4)  національної  аеронавтики 
і діяльності НАСА; 5) космічного видобутку. 

Більшість  цих  питань  були  основою  космічної  полі-
тики США, яка реалізувалася і реалізується за допомогою 

відповідних програм, що передбачають конкретні адміні-
стративні правила і стандарти. Як уже зазначалось раніше, 
США із самого початку створення державних механізмів 
регулювання  космічної  діяльності  не  робили  монополії 
на  зазначену  діяльність.  Приватний  сектор  завжди  роз-
глядався  як  потенційний  партнер  в  освоєнні  космічного 
простору.

Для  того  щоб  на  законодавчому  рівні  врегулювати 
питання  комерційної  космічної  діяльності,  США  при-
йняли Закон про комерційну космічну діяльність 1984 року 
(CSLA)  [6]  уповноважив  Федеральну  авіаційну  адміні-
страцію (FAA) видавати ліцензії на космічну діяльність. 

Федеральна  авіаційна  адміністрація  є  адміністратив-
ним органом, який видає ліцензії на комерційну космічну 
діяльність, а також здійснює контроль та нагляд за дотри-
манням  ліцензійних  умов. Очолює  його  директор,  якого 
призначає  та  знімає  з  посади  міністр  транспорту  США 
[6]. FAA створювалося з метою захисту  інтересів грома-
дян  США,  захисту  власності,  національної  безпеки  під 
час  здійснення космічної  діяльності,  а  також для  стиму-
лювання  комерційних  космічних  перевезень  [7].  Дані 
правила  не  відносяться  до  державних  органів,  таких  як 
НАСА, і щодо запуску «аматорських ракет».

Громадянин США або юридична особа, що зареєстро-
вана  на  території  США,  відповідно  до  законів  держави 
може подати  заявку на отримання: 1) ліцензії на  запуск, 
яка дозволяє ліцензіату здійснювати тільки ті запуски, які 
перераховані  в  ліцензії  (спеціальна  ліцензія),  і  2)  ліцен-
зії  оператора  запуску,  відповідно  до  якої  ліцензіат  може 
здійснювати будь-які запуски, що підпадають під широкі 
параметри, описані в його ліцензії  [6]. 

Спеціальна  ліцензія  на  запуск  дозволяє  ліцензіату 
виконати  один  запуск  або  вказану  кількість  ідентичних 
запусків  з одного космодрому. Ракета-носій для кожного 
санкціонованого запуску повинна бути однаковою, а пара-
метри  запуску  не  повинні  представляти  ніяких  проблем 
для громадської безпеки або інших проблем, які зачіпають 
національні інтереси США.

Дозвіл ліцензіата на проведення запусків припиняється 
після  закінчення  всіх  запусків,  дозволених  ліцензією, 
або  після  закінчення  терміну  дії,  зазначеного  в  ліцензії, 
в  залежності  від  того, що настане  раніше. Ліцензія  опе-
ратора  запуску  дозволяє  ліцензіату  здійснювати  запуски 
з  вказаного  стартового  майданчика  з  використанням 
того ж  самого  типу  ракетоносіїв,  які  несуть  певні  класи 
корисних  навантажень,  у  межах  діапазону  параметрів 
запуску,  визначених  ліцензією.  Спочатку  ліцензія  опе-
ратора  запуску FAA видавалась на  два  роки. Відповідно 
до нового розділу 415.3  (b) ліцензія на запуск оператора 
дозволяє проведення космічної діяльності протягом п’яти 
років з дати її видачі [6].

Про  те,  що  комерційна  космічна  діяльність  набирає 
обертів,  говорить  кількість  ліцензованих  запусків.  За 
даними Управління в США було вчинено 336 ліцензова-
них запусків, з них 27 у 2019 фінансовому році [7].

Висновки. Таким  чином,  аналіз  нормативно-право-
вих актів США у сфері космічної діяльності допоміг дійти 
таких висновків:

–  відмінною рисою національного космічного права 
США є те, що воно має тенденцію підлаштовуватися під 
розвиток космічних технологій та геополітичних подій;

–  комерційною космічною діяльністю в США можуть 
займатися і громадяни, і юридичні особи, але вона підля-
гає ліцензуванню, сертифікації та страхуванню;

–  ліцензії видаються двох видів: 1) ліцензія на запуск 
(спеціальна) і 2) ліцензія оператора запуску (видається на 
п’ять років);

–  адміністративним  органом,  що  уповноважений 
видавати  ліцензії,  контролювати,  наглядати  та  здійсню-
вати моніторинг космічної діяльності ліцензіата, є Феде-
ральна авіаційна адміністрація.
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СиСТЕМА СЛУжБи ДІЛьНиЧНих ОфІЦЕРІВ ПОЛІЦІЇ ТА ЇЇ МІСЦЕ В СиСТЕМІ 
ПРОфІЛАКТиКи ЗЛОЧиНІВ І В СиСТЕМІ НАЦІОНАЛьНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНи

ThE POLICE OffICE SErVICE OffICE SySTEM aNd ITS PLaCES IN ThE CrIME 
PrEVENTION SySTEM aNd ThE NaTIONaL POLICE SySTEM Of uKraINE

Сташків Я.Я.,
ад’юнкт відділу докторантури та ад’юнктури 

Національної академії внутрішніх справ

Метою наукової статті є аналіз нормативно-правових актів та практичної діяльності центрального органу управління Національної 
поліції України та його територіальних підрозділів і визначення на цій основі місця, яке має зайняти служба дільничних офіцерів поліції 
системі профілактики злочинів загалом та в системі Національної поліції зокрема, а також окреслення основних напрямів оптимізації її 
внутрішньосистемної організації. Аналізуються нормативно-правові акти, які визначають порядок здійснення профілактичної діяльності 
органами та підрозділами поліції, і на основі проведеного дослідження формулюється логічний ланцюг реалізації профілактичної функ-
ції службою дільничних офіцерів поліції. На основі аналізу нормативно-правових актів та практичної діяльності центрального органу 
управління Національної поліції України та його територіальних підрозділів визначаються основні недоліки внутрішньосистемної орга-
нізації служби дільничних офіцерів поліції, а також обґрунтовуються найбільш оптимальні шляхи їх подолання. Наголошено на доціль-
ності виведення підрозділів превентивної діяльності з підпорядкування патрульної поліції і включення їх до складу Національної поліції 
України як самостійного елемента. З’ясовано, що надмірна централізація є основною причиною таких негативних явищ, як тяганина під 
час вирішення термінових справ, відсоткові показники, дублювання завдань і функцій, перекладання відповідальності за невиконан-
ня обов’язків, безпідставне розширення штатів, зростання чисельності апарата управління тощо. Визначено, що основним принципом 
організації діяльності будь-якого структурного підрозділу поліції є розумне поєднання централізації та децентралізації, що дозволяє 
передати йому широкі повноваження на власний розсуд вибирати конкретні форми та методи вирішення покладених на нього завдань. 
Сформульовано визначення служби дільничних офіцерів поліції як суб’єкта профілактики – це складне, динамічно розвинене, ієрархічно 
побудоване системне утворення державно-правової природи, що входить до складу підрозділів превентивної діяльності Національної 
поліції України й становить основну виконавчу ланку в реалізації покладених на неї профілактичних завдань і функцій.

Ключові слова: дільничний офіцер поліції, організаційна система, підрозділи превентивної діяльності, превентивна діяльність, про-
філактична функція поліції, система профілактики злочинів, суб’єкт профілактики.

The purpose of the scientific article is to analyze normative legal acts and practical activity of the central management body of the National 
Police of Ukraine and its territorial units, and to determine on this basis the place, which should be occupied by the service of police officers in the 
system of crime prevention in general, and in the system of the National Police in particular, and also outlines the main directions of optimization 
of its internal system organization. The normative legal acts that determine the order of carrying out preventive activity by police bodies and units 
are analyzed and on the basis of the conducted research the logical chain of realization of the preventive function by the service of police officers 
is formulated. The basic shortcomings of the internal systemic organization of the service of police officers are determined on the basic analysis of 
normative legal acts and practical activity of the central management body of the National Police of Ukraine and its territorial units, as well as the 
most optimal ways of overcoming them. It was emphasized that it is advisable to withdraw units of preventive activity on subordination of the patrol 
police and to include them in the National Police of Ukraine as an independent element. It has been found that excessive centralization is the main 
cause of such negative phenomena as litigation in resolving urgent cases, percentages, duplication of tasks and functions, shifting responsibility 
for failing to perform duties, unjustified expansion of staff, increasing the number of management apparatus, etc. It is determined that the basic 
principle of organizing the activities of any structural unit of the police is a reasonable combination of centralization and decentralization, which 
allows it to delegate broad powers at its discretion to choose specific forms and methods of solving the tasks assigned to it. The definition of 
the service of police officers as a subject of prevention is formulated – a complex, dynamically developed, hierarchically constructed system 
of state and legal nature, which is part of the units of preventive activity of the National Police of Ukraine and is the main executive link in the 
implementation of the tasks assigned to it functions.

Key words: police officer, organizational system, units of preventive activity, preventive activity, preventive function of police, system of crime 
prevention, subject of prevention.

Постановка проблеми.  Як  відомо,  слово  «система» 
має грецьке походження і в найбільш загальному розумінні 
використовується  для  позначення  аморфності  та  непо-
дільності  певних  явищ. У  цьому  значенні  воно  тотожне 
слову «складання» й означає, що певні явища складаються 
з окремих частин, які виступають підсистемами нижчого 
рівня [1, с. 142]. Сьогодні таке поняття, як «система», ціл-
ком справедливо віднесено до ряду всезагальних катего-
рій, тобто воно застосовується для характеристики будь-
яких предметів, явищ і об’єктів. І профілактика злочинів 
у цьому відношенні не  є  винятком. Як відомо,  суб’єкти, 
які  її  здійснюють,  закономірно  пов’язані  один  з  одним 
і становлять цілісне утворення, єдність. І хоча вони нео-
днакові  за  своїм  складом  і  обсягом  повноважень,  однак 
для них усіх характерним є сувора внутрішня організація, 
взаємозв’язок і взаємодія. 

У  свою  чергу  всі  складові  елементи  системи  можна 
розглядати  як  окремі  підсистеми,  що  об’єднують  (інте-
грують) складові частини цілого залежно від їх функціо-
нального призначення. Такі підсистеми, виступаючи скла-
довими частинами  системи більш високого  рівня,  також 

складаються  з  певних  структурних  підрозділів,  які  вхо-
дять один в один у визначеній послідовності, утворюючи 
організаційну структуру [2, с. 109]. У цьому полягає одна 
з  істотних  закономірностей  об’єктивної  реальності  сис-
тем, яку можна зобразити таким чином: «кожна система 
є частиною системи вищого рівня» [3, с. 40].

Усе викладене вище в повній мірі стосується служби 
дільничних  офіцерів  поліції  (далі  –  ДОП).  Однак  виму-
шені  констатувати,  що  ані  нова  Інструкція  з  організації 
діяльності  ДОП,  ані  інші  нормативно-правові  акти  не 
містять прямої вказівки на місце, яке займає дана служба 
в  системі  профілактики  злочинів  загалом  та  в  системі 
Національної поліції України (далі – НПУ) зокрема. 

Виходячи  з  викладеного  вище,  основною метою 
статті є аналіз нормативно-правових актів та практичної 
діяльності центрального органу управління НПУ та його 
територіальних  підрозділів  і  визначення  на  цій  основі 
місця, яке має зайняти служба ДОП у системі профілак-
тики злочинів  загалом та в системі Національної поліції 
зокрема, а також окреслення основних напрямів оптиміза-
ції її внутрішньосистемної організації.
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Виклад основного змісту. Як нам вдалося з’ясувати, 
«здійснення профілактичної роботи, спрямованої на запо-
бігання  вчиненню  кримінальних  та  інших  правопору-
шень; виявлення причин та умов, що призводять до вчи-
нення кримінальних та адміністративних правопорушень 
та вжиття у межах компетенції заходів для їх усунення», 
тобто  загальна  та  індивідуальна  профілактична  робота 
серед  жителів  поліцейської  дільниці,  покладається  на 
службу ДОП (п.п. 1-2 ч. 2 Розділу  ІІ Наказу МВС Укра-
їни №  650  від  28.07.2017  р.  [4]).  «Організацію  в  межах 
компетенції  проведення  превентивної  та  профілактичної 
діяльності, спрямованої на запобігання вчиненню право-
порушень»,  здійснює  Департамент  превентивної  діяль-
ності (ДПД) НПУ (п. 2 Розділу ІІІ Наказу НПУ № 123 від 
27.11.2015 р. [5]), який, як відомо, є одним з основних струк-
турних підрозділів системи вищого рівня – центрального 
апарату НПУ (п. 1 Наказу НПУ № 1 від 6.11.2015 р.) [6]. 
У  свою  чергу,  Національна  поліція  є  складовою  части-
ною МВС  України,  яке  по  праву  визнається  провідною 
ланкою вітчизняної правоохоронної системи та основним 
суб’єктом профілактики. 

Наведеної вище інформації цілком досить для того, щоб 
побудувати такий логічний ланцюг реалізації профілактич-
ної функції службою ДОП: правоохоронні органи → Наці-
ональна поліція → підрозділи превентивної діяльності → 
служба ДОП → дільничний офіцер поліції.  На  перший 
погляд,  запропонована  модель  є  завершеною  та  самодос-
татньою. Водночас за більш уважного аналізу можна кон-
статувати відсутність однієї важливої проміжної ланки, яка 
знаходиться між такими  її  складниками,  як «Національна 
поліція»  та  «підрозділи  превентивної  діяльності».  Річ 
у тім, що натепер у складі Національної поліції, як випли-
ває з аналізу змісту ч. 3 ст. 13 Закону України «Про Націо-
нальну поліцію» [7], не передбачено існування підрозділів 
превентивної  діяльності  (на  відміну  від  ч.  1  ст.  7  Закону 
України  «Про  міліцію»,  яка  у  складі  міліції  передбачала 
функціонування «міліції громадської безпеки» [8]).

На  такий  серйозний  недолік  нового  Закону  України 
«Про  Національну  поліцію»  науковці  та  експерти  звер-
тали  свою  увагу  ще  на  стадії  законопроектної  роботи. 
Водночас  із  незрозумілих  причин  їхні  аргументи  були 
проігноровані.  Отже,  ст.  13  нового  Закону  приймається 
в початковій редакції, яка не передбачала існування само-
стійних  підрозділів  превентивної  діяльності  у  складі 
Національної  поліції. А  для  того щоб  легалізувати  існу-
вання служби ДОП, а також логічно обґрунтувати її місце 
в  системі  підрозділів  поліції,  було  вирішено  віднести  її 
в  підпорядкування  Департаменту  патрульної  поліції1. 
Зокрема,  в  п.  10  ч.  1  розділу  ІІ  Положення  про  Депар-
тамент  патрульної  поліції  зазначається,  що  саме  на  цей 
Департамент покладаються функції  з «організації,  забез-
печення та контролю за діяльністю дільничних інспекто-
рів патрульної поліції» [9]. 

З одного боку, таке рішення було цілком прогнозова-
ним,  з  огляду  на масштабність  започаткованої  в  той  час 
реформи  патрульної  поліції.  Однак,  з  іншого  боку,  воно 
не  відповідало  усталеній  багаторічній  практиці  органі-
зації  охорони  публічного  порядку  та  профілактики  зло-
чинності,  яка  ґрунтувалась  на  керівній  ролі  дільничного 
в  управлінні  нарядами  в  межах  певної  адміністративної 
дільниці. Більше того, якщо проаналізувати перелік функ-
цій  Департаменту  патрульної  поліції,  які  закріплені  в  
ІІ розділі згаданого нами вище Положення, то можна дійти 
висновку, що «здійснення превентивної та профілактичної 
діяльності,  спрямованої  на  запобігання  вчинення  право-

1 У перший рік створення Національної поліції України на її офіційному сай-
ті, у розділі «Структура Національної поліції», зазначалось, що Департамент 
превентивної  діяльності  створено  «у  складі  Департаменту  патрульної  полі-
ції»  [https://www.npu.gov.ua/about/struktura/struktura/departament-preventivnoji-
diyalnosti.html] Згодом це уточнення було видалено, однак наразі відомості про 
те, що підрозділи превентивної діяльності підпорядковані патрульній поліції, 
все ще залишаються в кількох наказах НПУ.

порушень»,  –  це  не  основний  і  далеко  не  пріоритетний 
напрям  його  діяльності  (зокрема,  про  нього  в  загальних 
рисах згадується лише в п. 10 Положення [9]). 

Однак, незважаючи на все вищевикладене, а також на 
той факт, що з моменту ухвалення Закону України «Про 
Національну поліцію» минуло вже 5 років, і до нього вже 
майже 20 разів вносились різноманітні зміни і доповнення 
(у тому числі змін зазнала і ст. 13), наразі система Націо-
нальної поліції залишається у такому ж форматі, а служба 
ДОП  де-юре  продовжує  знаходитись  у  підпорядкуванні 
патрульної  поліції.  Враховуючи  дану  обставину,  виму-
шені констатувати, що сформульований нами вище логіч-
ний  ланцюг  реалізації  профілактичної  функції  службою 
ДОП  –  це  лише  «бажана  теоретична  конструкція»,  яка, 
на жаль, не відповідає сучасній організаційній структурі 
НПУ і має бути розширена за рахунок включення до неї ще 
одного структурного елемента – патрульної поліції. Після 
цього вона буде виглядати так: правоохоронні органи → 
Національна  поліція → патрульна поліція → підрозділи 
превентивної  діяльності →  служба  ДОП →  дільничний 
офіцер поліції. На нашу думку, навіть на перший погляд 
такий логічний ланцюг видається «нелогічним»  і  таким, 
що потребує негайного перегляду та уніфікації, оскільки, 
як  нами  було  доведено  вище,  патрульна  поліція  апріорі 
не може бути посередником між НПУ та  службою ДОП 
у реалізації останньою профілактичної функції поліції. 

Таким  чином,  беручи  до  уваги  наведені  вище  аргу-
менти, ми наполягаємо на доцільності виведення підроз-
ділів превентивної діяльності з підпорядкування патруль-
ної поліції і включення їх до складу НПУ як самостійного 
елемента. Водночас  практична  реалізація  такої  пропози-
ції  передбачає  внесення  змін  відразу  до  кількох  норма-
тивно-правових актів. По-перше, необхідно внести зміни 
до ч. 3 ст. 13 Закону України «Про Національну поліцію 
України», доповнивши її п. 7 такого змісту: «7) підрозділи 
превентивної  діяльності».  По-друге,  відповідні  уточню-
ючі зміни необхідно внести також до Наказів НПУ № 1 від 
6.11.2015 р.  та № 123 від 27.11.2015 р. На нашу погляд, 
лише  за  умови  внесення  запропонованих  вище  змін 
і доповнень до ст. 13 Закону України «Про Національну 
поліцію»  підрозділи  превентивної  діяльності  нарешті 
посядуть гідне місце в організаційній системі поліції. 

Визначивши місце,  яке  займає  служба ДОП у  системі 
профілактики  злочинів  взагалі  та  в  системі Національної 
поліції  зокрема,  пропонуємо  перейти  до  безпосередньої 
характеристики  її  внутрішньосистемної організації. На 
перший погляд, може видатись, що відповіді на всі питання, 
пов’язані із внутрішньою системною організацією служби 
ДОП, лежать на поверхні – в Інструкції з організації діяль-
ності  ДОП,  яка  містить  спеціальний  розділ,  присвячений 
даному питанню. Однак більш детальне знайомство зі зміс-
том цього розділу, а також його аналіз у системному зв’язку 
з  іншими  нормативно-правовими  актами  дозволив  нам 
визначити деякі суперечливі положення  і  у  зв’язку  з  цим 
висловити кілька критичних зауважень. 

По-перше, з негативного боку слід визначити той факт, 
що в жодному нормативно-правовому акті МВС офіційно 
не закріплено приналежність служби ДОП до підрозділів 
превентивної  діяльності.  Висновок  про  таку  приналеж-
ність можна зробити лише на основі системного аналізу 
організаційної  структури  апарату  Національної  поліції 
та  її  територіальних  органів,  яка  визначається  актами 
НПУ та розміщується на її офіційних сайтах. 

На нашу думку, такий недолік може негативно позначи-
тись на якості та ефективності управління та координації 
профілактичною роботою ДОП, а тому має бути усунутий. 
З  цією  метою  ми  пропонуємо  внести  зміни  до  згаданої 
Інструкції,  Розділ  І  якої  доповнити  п.  3-1  такого  змісту: 
«3.1.1. Служба ДОП входить до складу підрозділів превен-
тивної  діяльності  Національної  поліції».  Запропоновані 
зміни, на нашу думку, зміцнять адміністративно-правовий 
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статус  служби  ДОП,  оскільки  на  нормативно-правовому 
рівні  остаточно  закріплять  її  приналежність  саме до під-
розділів превентивної діяльності НПУ.

По-друге, з негативного боку слід відмітити той факт, 
що в Інструкції з організації діяльності ДОП офіційно не 
закріплено  організаційну  систему  цієї  служби.  Дійсно, 
якщо порівняти положення нової Інструкції з попереднім 
наказом,  то можна помітити  суттєву  різницю в підходах 
до нормативного врегулювання організаційної структури 
служби ДОП. Зокрема, в п.п. 1.2.1-1.2.3 Наказу МВС Укра-
їни №  550  було  чітко  визначено,  на  які  саме  підрозділи 
міліції покладається виконання функцій служби ДІМ [10]. 
У Наказі МВС України № 650  відповідних положень не 
передбачено, що вже зараз викликає численні наукові дис-
кусії,  а  в  майбутньому  може  послужити  підґрунтям  для 
прийняття  різного  роду  необґрунтованих  організаційно-
управлінських рішень.

Як  нам  удалося  встановити,  де-факто  служба  ДОП 
є одним з основних елементів системи підрозділів превен-
тивної  діяльності  (хоча,  як  було  доведено  вище,  де-юре 
вона  перебуває  у  сфері  управління  патрульної  поліції). 
Саме  вказана  ознака  і  є  тим  вихідним  положенням,  яке 
необхідно враховувати під час визначення та характерис-
тики організаційної системи служби ДОП. У свою чергу 
підрозділи  превентивної  діяльності,  так  само,  як  і  полі-
ція  загалом – це не довільний набір служб  і підрозділів, 
а  складно  організована  система,  до  якої  входять  хоча 
й  неоднорідні,  однак  взаємопов’язані  структурні  еле-
менти. Така складність побудови зумовлена відразу кіль-
кома причинами: 1) багатогранністю покладених на ДПД 
завдань  і  функцій;  2)  адміністративно-територіальним 
поділом України. Водночас названі причини зумовлюють 
організаційну складність не лише ДПД як системи більш 
високого порядку, але й служби ДОП як її підсистеми. Так, 
безпосереднє  знайомство  з  особливостями  функціону-
вання служби ДОП дозволило нам зробити висновок, що, 
в залежності від адміністративно-територіального поділу 
України,  а  також  від  обсягу  та  специфіки  виконуваних 
завдань вона функціонує на трьох рівнях: центральному, 
регіональному  та  місцевому.  У  свою  чергу  на  кожному 
із цих рівнів створено відносно самостійні організаційні 
підрозділи, керовані власним центром, що мають власне 
призначення,  організаційно-структурну  побудову,  специ-
фічні завдання та функції, що також дає підстави розгля-
дати їх як складні системні утворення. І чим вищим у цій 
системі є положення того чи іншого підрозділу, тим біль-
ший обсяг повноважень у сфері профілактики правопору-
шень на нього покладається.

Так,  на  центральному  рівні  діє  Управління  дільнич-
них  офіцерів  поліції  Департаменту  превентивної  діяль-
ності  Національної  поліції  України  (УДОП  ДПД  НПУ), 
яке  є  основною  виконавчою  ланкою  в  реалізації  профі-
лактичної функції  поліції. На  регіональному  рівні  діють 
відділи  (сектори)  дільничних  офіцерів  поліції  управлінь 
(відділів) превентивної діяльності територіальних органів 
поліції (В(С)ДОП У(В)ПД ГУНП), які є об’єктами управ-
ління з боку УДОП ДПД НПУ та водночас виступають як 
суб’єкти управління відносно нижчестоящих підрозділів. 
На місцевому рівні діють ДОП секторів превенції відпо-
відних відділів (відділень) поліції (ДОП СП ВП), які номі-
нально є відповідальними за проведення профілактичної 
роботи на території обслуговування. У цілому така органі-
заційна побудова видається досить оптимальною та ефек-
тивною. Єдиним її недоліком, як ми уже зазначали вище, 
є  відсутність  її  належного  нормативного  закріплення. 
З метою  усунення  зазначеного  недоліку  ми  пропонуємо 
внести зміни до Наказу МВС України № 650, доповнивши 
раніше запропонований нами п. 3-1 новими підпунктами, 
які визначають організаційну систему служби ДОП. 

По-третє,  численні  дискусії  та  суперечки  викликає 
існуючий  натепер  порядок  управління  та  координації 

роботи  дільничних  офіцерів  поліції.  Зокрема,  як  нам 
вдалося  з’ясувати,  найбільш  повно  це  питання  визна-
чено в VІ Розділі Наказу МВС України № 650, дослів-
ний аналіз якого дозволив нам побудувати таку ієрар-
хічну схему організації роботи служби ДОП на різних 
рівнях:  1)  управління  та  координацію  роботи  ДОП 
у  центральному  органі  управління  поліцією  здійснює 
УДОП ДПД НПУ; 2) управління та координацію роботи 
ДОП  у  територіальному  органі  поліції  здійснюють  
В(С) ДОП УПД ГУНП;  3)  управління  та  координацію 
роботи ДОП на рівні територіального (відокремленого) 
підрозділу поліції  здійснює відповідний відділ,  сектор 
превенції цього підрозділу.

Загалом,  така  система  організації  роботи ДОП  вида-
ється цілком логічною та дієвою. Водночас більш деталь-
ний  аналіз  інших  нормативно-правових  актів  дозволяє 
зробити висновок, що Інструкція з організації діяльності 
ДОП – це далеко не єдиний наказ, який визначає порядок 
здійснення управління та координації роботи служби ДОП. 
Так, як ми уже зазначали вище, згідно з Положенням про 
Департамент патрульної поліції, саме на цей Департамент 
покладається здійснення функцій з «організації, забезпе-
чення та контролю за діяльністю дільничних інспекторів 
патрульної  поліції»  (пп.  16  п.  1  Розділу  ІІ  Наказу  НПУ 
від 6.11.2015 р. № 73 [9]). Аналогічний висновок випли-
ває  також  з  аналізу  структури  територіальних  органів 
поліції,  яка  затверджена  Наказом  НПУ  від  6.11.2015  р. 
№ 1. Зокрема, вона передбачає функціонування в апараті  
ГУ НПУ в областях – «управлінь (відділів) превентивної 
діяльності (у складі патрульної поліції)» (абз. 10 пп. 1 п. 1); 
у відділах поліції – «відділів (секторів) превенції (у складі 
патрульної поліції)» (абз. 4 пп. 2 п. 1); у відділеннях полі-
ції (у складі відділу поліції) – «секторів превенції (у складі 
патрульної поліції)» (абз. 4 пп. 3 п. 1) [6].

Таким чином, якщо узагальнити все викладене вище, 
то можна дійти висновку, що сьогодні в чинному законо-
давстві  закріплено  «подвійне»  підпорядкування  служби 
ДОП – і ДПД НПУ, і ДПП НПУ. Водночас очевидно, що 
такий дуалістичний підхід важко назвати обґрунтованим, 
оскільки  він  вносить  лише  неясність  у  без  того  занадто 
ускладнену  систему  управління  дільничними  офіце-
рами поліції. А якщо враховувати той факт, що на прак-
тиці  служба ДОП організаційно повністю незалежна від 
патрульної поліції, а остання не здійснює щодо дільнич-
них жодних контрольних функцій, то взагалі складається 
враження  про  нелогічність  нормативного  закріплення 
такої підпорядкованості. У зв’язку з цим ми пропонуємо 
скасувати відповідні нормативні положення, які передба-
чають будь-яку підконтрольність служби ДОП патруль-
ній поліції.

По-четверте,  з негативного боку слід відмітити 
надмірну централізацію системи управління роботою 
дільничних офіцерів поліції. Як  свідчать  результати  про-
веденого  нами  дослідження,  основним  принципом  орга-
нізації  діяльності  будь-якого  структурного  підрозділу 
поліції є розумне поєднання централізації та децентралі-
зації,  що  дозволяє  передати  йому широкі  повноваження 
на  власний  розсуд  вибирати  конкретні форми  та методи 
вирішення  покладених  на  нього  завдань.  Водночас  ана-
ліз  діяльності  місцевих  підрозділів  ДОП  свідчить  про 
обмежену дію даного принципу, що відображається в зна-
чно  ускладненій  системі  управління  ними.  Так,  згідно 
з п. 1 Розділу IV Інструкції з організації діяльності ДОП 
«організація та контроль за роботою ДОП покладаються 
на  заступника  начальника  територіального  (відокремле-
ного) органу (підрозділу) поліції, який відповідно до роз-
поділу  функціональних  обов’язків  координує  діяльність 
ДОП  та  начальника  відділу  (сектору)  превенції  терито-
ріального  (відокремленого)  органу  (підрозділу)  полі-
ції»  [4].  Окремі  управлінські  функції  здійснюють  також 
старші дільничні офіцери поліції, начальники відповідних  
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територіальних  (відокремлених)  органів  (підрозділів) 
поліції  та  начальники  відповідних  управлінь  (відділів) 
превентивної діяльності ГУНП (п.п. 2, 5, 9 Розділу IV).

На  нашу  думку,  такий  підхід  суперечить  принципу 
розумного  поєднання  централізації  та  децентралізації, 
знижує ефективність комплексного використання всіх сил 
і засобів у попередженні злочинності, а також негативно 
відбивається  на  результатах  роботи  ДОП.  Більше  того, 
внаслідок  такої  надмірної  централізації  применшується 
провідна роль ДОП у профілактиці правопорушень, неви-
правдано  обмежується  їхня  самостійність,  знижується 
ініціативність і відповідальність. Як справедливо підкрес-
люють деякі науковці, надмірна централізація є основною 
причиною  таких  негативних  явищ,  як  тяганина  під  час 
вирішення  термінових  справ,  «процентоманія»,  дублю-
вання завдань і функцій, перекладання відповідальності за 
невиконання обов’язків, безпідставне розширення штатів, 
зростання чисельності апарата управління тощо [11, с. 56].

У зв’язку з цим ми пропонуємо переглянути існуючу 
на  сьогодні  систему  управління  дільничними  офіцерами 
поліції  та  завдяки  децентралізації  оперативних  функ-
цій  наділити  їх  більш широкими  повноваженнями щодо 
самостійного  вирішення  проблем  профілактики  злочин-
ності  в  межах  закріпленої  за  ними  території.  На  нашу 
думку, безпосереднє керівництво роботою дільничних має 
здійснювати  старший  дільничний  та  начальник  відділу 
(сектору)  превенції  територіального  (відокремленого) 
органу  (підрозділу) поліції; організація роботи ДОП має 
бути покладена на начальника такого органу,  а  також на 
його  заступника,  який  відповідно до  розподілу функціо-
нальних обов’язків координує діяльність ДОП; організа-
ційно-методичне  забезпечення  діяльності  ДОП  повинні 
здійснювати відділи (сектори) дільничних офіцерів полі-
ції  управлінь  (відділів)  превентивної  діяльності  ГУНП, 
а  також  Управління  дільничних  офіцерів  поліції  Депар-
таменту  превентивної  діяльності  НПУ.  Ми  вважаємо, 
що такий диференційований підхід позитивно вплине на 
якість  управлінської  роботи,  оскільки  передбачає  опти-
мальний розподіл  різних  за  змістом  і  характером управ-
лінських  функцій  між  різними  ланками  системи  ДОП. 
Водночас,  аби  втілити  його  в  життя,  необхідно  внести 
відповідні зміни до п. 1 Розділу IV Наказу МВС України 
№  650.  На  нашу  думку,  такі  зміни  позитивно  вплинуть 
на  організаційно-управлінський  складник  системи ДОП, 
оскільки відмежують безпосереднє керівництво роботою 

окремо взятого дільничного офіцера поліції від організації 
роботи всієї служби ДОП. 

Висновки. Завершуючи аналіз системи служби ДОП, 
варто  зауважити, що  у  тому  вигляді,  як  вона  закріплена 
в  новій  Інструкції,  вона  існує  вже  доволі  тривалий  час. 
Ані  значні  соціально-політичні  зміни,  ані  ускладнення 
криміногенної ситуації, ані реорганізація правоохоронної 
системи загалом та НПУ зокрема не порушили загальних 
принципів  формування  її  основних  складників.  Усе  це 
є свідченням того, що служба ДОП – це не просто довіль-
ний набір елементів, а логічно організована сукупність вза-
ємодіючих, пов’язаних між собою підрозділів, основним 
завданням яких є реалізація профілактичної функції полі-
ції. Їй притаманні всі риси та характерні особливості сис-
тем: по-перше, всі підрозділи служби ДОП – це не штучне 
чи  вибіркове  поєднання  в  одне  ціле  окремих  елементів 
та  інститутів,  а  органічно ціле правове  явище; по-друге, 
їх  існування  зумовлене  реально  існуючими  потребами, 
тобто  характеризується  об’єктивністю;  по-третє,  їхня 
діяльність характеризується взаємоузгодженістю та спря-
мованістю  на  досягнення  єдиної  стратегічної  мети шля-
хом  реалізації  спільних  завдань  і  функцій;  по-четверте, 
така система не може існувати ізольовано, вона органічно 
входить до системи вищого порядку (тобто є підсистемою 
підрозділів превентивної діяльності) і водночас сама скла-
дається з відносно самостійних підсистем; по-п’яте, така 
система характеризується внутрішньою єдністю, оскільки 
вона  утворена  певною  сукупністю  відповідним  чином 
оформлених  i  взаємопов’язаних  між  собою  елементів, 
між якими встановлено тісні горизонтальні та вертикальні 
зв’язки;  по-шосте,  організаційна побудова  такої  системи 
адаптована  до  адміністративно-територіального  устрою; 
по-сьоме,  вона  характеризується  організаційною  відо-
кремленістю від інших складових підрозділів превентив-
ної діяльності, єдністю підрозділів ДОП у межах власної 
системи, а також у межах єдиної системи НПУ, відносною 
стабільністю організаційної побудови тощо.

Викладене  вище  дає  підстави  сформулювати  таке 
визначення  служби  ДОП  як  суб’єкта  профілактики: 
служба  дільничних  офіцерів  поліції  –  це  складне,  дина-
мічно  розвинене,  ієрархічно  побудоване  системне  утво-
рення державно-правової природи, що входить до складу 
підрозділів превентивної діяльності Національної поліції 
України й становить основну виконавчу ланку в реалізації 
покладених на неї профілактичних завдань і функцій.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
1. Леске М., Редлоа Г., Штилер Г. Почему имеет смысл спорить о понятиях ; пер. с нем. Москва : Политиздат, 1987. 287 с.
2. Доценко О.С. Організація управління міліцією громадської безпеки в сучасних умовах : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07. Ірпінь : 

Національна академія державної податкової служби України, 2003. 206 с.
3. Теория управления в сфере правоохранительной деятельности : учебник / под ред. В.Д. Малкова. Москва : Академия Министер-

ства внутренних дел СССР, 1990. 323 с.
4. Про затвердження Інструкції з організації діяльності дільничних офіцерів поліції : Наказ МВС України від 28.07.2017 р. № 650.
5. Про затвердження Положення про Департамент превентивної діяльності Національної поліції України : Наказ Національної полі-

ції України від 27.11.2015 р. № 123. 
6. Про затвердження структури Національної поліції України : Наказ Національної поліції України від 06.11.2015 р. 
7. Про Національну поліцію : Закон України від 2.07.2015 р. Ст. 379. 
8. Про міліцію : Закон України від 20.12.1990 р. Ст. 379.
9. Про затвердження Положення про Департамент патрульної поліції, 06.11.2015 р. № 73 (у редакції наказу Національної поліції 

18.11.2015 р. № 96).
10. Про затвердження Положення про службу дільничних інспекторів міліції в системі Міністерства внутрішніх справ України : Наказ 

МВС України від 11.11.2010 р. № 550.
11. Кривенда В.Ю. Форми і методи діяльності міліції громадської безпеки в сучасних умовах : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07. 

Київ : Національна академія внутрішніх справ України, 2009. 219 с.



342

№ 6 2019
♦

УДК 351.746.1:342.95

СТРУКТУРА СЛУжБОВих ПРАВОВІДНОСиН  
У СфЕРІ НАЦІОНАЛьНОЇ БЕЗПЕКи УКРАЇНи

STruCTurE Of OffICIaL LEgaL rELaTIONS  
IN ThE NaTIONaL SECurITy Of uKraINE

Столбовий В.М.,
кандидат юридичних наук, доцент,

професор кафедри цивільно-правових дисциплін
Навчально-наукового інституту контррозвідувальної діяльності

Національної академії Служби безпеки України

У статті здійснено дослідження структури службових правовідносин у сфері національної безпеки України. Проаналізовано думки 
вчених-правознавців щодо дослідження поняття та структури службових правовідносин, а також вивчені особливості реалізації службо-
вих правовідносин у сфері національної безпеки України. Виокремлено загальні структурні елементи службових правовідносин, такі як 
вступ, проходження та припинення публічної служби. На основі вивчення наукової літератури та чинних нормативно-правових актів Укра-
їни розширено перелік елементів службових правовідносин, до яких належать: вступ на публічну службу, стажування; випробовування, 
складання присяги публічного службовця; проходження служби; підготовка, перепідготовка, спеціалізація та підвищення кваліфікації; 
переміщення по службі; безпосереднє виконання службових обов’язків; організаційно-управлінські зміни органу публічної влади; атес-
тація; проведення конкурсу на зайняття посад державної служби; відкомандирування до органу влади; щорічне оцінювання діяльності 
публічного службовця, службова кар’єра; ротація; заохочення під час проходження служби, службове розслідування; дисциплінарна 
відповідальність; перехід на виборну посаду; звільнення зі служби. Відзначено, що елементи та піделементи структури службових пра-
вовідносин взаємопов’язані та утворюють єдине ціле. До піделементів службових правовідносин у сфері національної безпеки України 
необхідно віднести такі: підбір кандидата для вступу на публічну службу, а також відносини публічного органу влади з пенсіонером щодо 
виконання взаємних прав та обов’язків. Вказані піделементи обов’язково необхідно враховувати під час реалізації службових право-
відносин у сфері національної безпеки України. Доведено, що цілісність структури службових правовідносин позитивно впливає на стан 
забезпечення національної безпеки держави. Обґрунтовано, що ігнорування піделементів структури службових правовідносин є негатив-
ним чинником функціонування службових правовідносин у сфері національної безпеки України.

Ключові слова: структура правовідносин, елементи службових правовідносин, піделементи службових правовідносин, суб’єкти 
службових правовідносин, національна безпека України.

The article studies the structure of official legal relations in the field of national security of Ukraine. The opinions of legal scholars on the study 
of the concept and structure of official legal relations are analyzed, and the features of the implementation of official legal relations in the sphere 
of national security of Ukraine are studied. The general structural elements of official legal relations are highlighted such as the receipt, passage 
and termination of public service. Based on the study of scientific literature and the current regulatory legal acts of Ukraine, the list of elements of 
official legal relations has been expanded, which include: admission to public service, internship; trials, oaths of a public servant; passage of service; 
training, retraining, specialization and advanced training; relocation; direct performance of official duties; organizational and managerial changes of 
a public authority; certification; holding a competition for public service positions; secondment to the authority; annual performance appraisal of a 
public servant, career path; rotation incentives during the course of service; official investigation; disciplinary liability; transfer to an elected position; 
dismissal from service. It is noted that the elements and subelements of the structure of official legal relations are interconnected and form a single 
whole. The subelements of official legal relations in the sphere of national security of Ukraine should include the following: selection of a candidate 
for admission to the public service, as well as relations between a public authority and a pensioner in fulfilling mutual rights and obligations. These 
subelements must be taken into account when implementing service relations in the national security of Ukraine. It is proved that the integrity of the 
structure of official legal relations positively affects the state of national security. It is proved that ignoring subelements of the structure of official legal 
relations is a negative factor in the functioning of official legal relations in the sphere of national security of Ukraine.

Key words: legal structure, public opinion, elements of official legal relations, business relationship sub elements, national security of 
Ukraine.

Постановка проблеми. Питання  службових  право-
відносин у сфері національної безпеки та їх структурних 
елементів  привертає  увагу  вчених-адміністративістів, 
зважаючи на події останніх років, які пов’язані із проти-
дією загрозам у сфері національної безпеки України. Це 
насамперед  викликано  тим, що  якість  виконання  служ-
бових обов’язків представниками сектору безпеки і обо-
рони країни прямо, позитивно або негативно впливає на 
забезпечення  національної  безпеки  України.  Тому  від 
того,  яким  чином  забезпечено  виконання  законодавчих 
вимог  щодо  порядку  відбору,  вступу  та  проходження 
публічної  служби  службовцями  сектору  безпеки  і  обо-
рони  України,  будуть  залежати  результати  діяльності 
органів публічної влади щодо забезпечення національної 
безпеки держави. Для вирішення цих питань необхідно 
проаналізувати саме елементи структури службових пра-
вовідносин  органів,  які  забезпечують  національну  без-
пеку держави, виокремити піделементи структури таких 
відносин  задля покращення  їх реалізації  у  сфері націо-
нальної безпеки України.

Стан опрацювання проблеми. Питання  діяль-
ності  публічних  службовців  досліджувалось  такими 

вченими-правниками,  як  В.Б.  Авер’янов,  С.В.  Ківалов, 
Н.Р. Нижник, В.М. Олуйко, О.В. Петришин, В.Я. Мали-
новський,  Є.С.  Черноног  та  інші. Окремі  аспекти  служ-
бових правовідносин відображені в роботах Н.О. Армаш, 
Ю.П. Битяка, С.Д. Дубенко, О.О. Гришковця, Т.О. Коло-
моєць,  В.К.  Колпакова,  І.Б.  Коліушка,  В.М.  Манохіна, 
О.Г.  Мовчуна,  Р.В.  Миронюка,  О.П.  Ноздрачева, 
Д.М. Овсянка, П.Т. Павленчика, І.М. Пахомова, Ю.М. Ста-
рілова, М.І. Цуркана. Але  в  цих  роботах  комплексно  не 
розглядались  питання  структури  службових  правовідно-
син у сфері національної безпеки України.

Метою статті є визначення та аналіз елементів та вио-
кремлення  піделементів  структури  службових  правовід-
носин у сфері національної безпеки України.

Виклад основного матеріалу.  Структура  службових 
правовідносин викликає інтерес серед науковців та прак-
тиків  насамперед  у  зв’язку  із  змістовною  наповненістю 
їх  елементів  та  можливістю  існування  піделементів.  За 
загальним  правилом,  склад  правовідносин  передбачає 
сукупність  елементів,  необхідних  для  їх  виникнення 
та  існування,  тобто  суб’єкт,  об’єкт,  юридичний  зміст 
та юридичний факт [1, с. 226].
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Найхарактернішими  ознаками  правовідносин  є  те, 
що  вони:  1)  виникають,  змінюються  і  припиняються  на 
основі норм права; 2) є правовим виразом найважливіших 
для суспільства відносин; 3) є ідеологічними, усвідомле-
ними відносинами; 4) мають вольовий характер; 5) явля-
ють  собою  юридичний  зв’язок  учасників,  що  утворю-
ється  їхньою  правомірною  поведінкою  (дозволеною  або 
обов’язковою  з  точки  зору  права);  6)  суб’єкти  правовід-
носин мають взаємопов’язані права й обов’язки; 7) охоро-
няються державою, забезпечуються можливістю застосу-
вання засобів державного примусу [2, с. 186].

Як зазначає В.К. Колпаков, структура окремо взятого 
адміністративного правовідношення (в тому числі і служ-
бового)  складається  з  суб’єктів  (взаємодіючих  сторін), 
один  з  яких  є  носієм  владних  повноважень  (крім  відно-
син опосередкованої владності); об’єкта, яким є поведінка 
суб’єктів, зумовлена їх особистими або суспільними інтер-
есами,  заради  яких  вони  вступили  у  взаємодію;  змісту, 
який утворюють суб’єктивні права і юридичні обов’язки 
взаємодіючих сторін, конкретизовані щодо об’єкта право-
відносин [3, с. 8].

Р.В.  Миронюк  під  службовими  правовідносинами, 
які становлять предмет права публічної служби, розуміє 
врегульовані нормами права публічної служби суспільні 
відносини публічно-правового характеру, які виникають 
між органами публічної влади й фізичною особою з при-
воду її прийняття на публічну службу та у процесі про-
ходження і завершення нею служби на посаді публічного 
службовця [4, с. 130]. 

О.Г. Мовчун вважає, що службові відносини публічної 
служби в широкому розумінні – це вид публічно-правових 
відносин, що складаються в процесі діяльності суб’єктів 
владних  повноважень  з  реалізації  службовцями  своїх 
посадових  прав  і  обов’язків,  встановлених  законодав-
ством про публічну службу. У вузькому розумінні – це від-
носини за участю службовців, які здійснюють функції, що 
передбачають пряму або опосередковану участь у реаліза-
ції публічних владних повноважень або охороні прав, сво-
бод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб [5]. 

М.П. Грай розглядає поняття державно-службових від-
носин. На її думку, це сукупність урегульованих нормами 
права суспільних відносин між державою, представленою 
державним органом або уповноваженою посадовою осо-
бою, та особою, що виникають  і реалізуються для вико-
нання завдань і функцій держави щодо виникнення і при-
пинення державної  служби  та  зміни  статусу державного 
службовця [6, с. 5].

Т.С. Аніщенко, аналізуючи структуру предмету служ-
бового права, окремо виділяє відносини, пов’язані з при-
йняттям на публічну службу та набуттям статусу публіч-
ного службовця, а також відносини з приводу проходження 
публічної служби і припинення публічної служби та при-
пинення статусу публічного службовця [3, с. 89].

Як  бачимо,  науковці  у  своїх  дослідженнях  виокрем-
люють  такі  структурні  елементи,  як  вступ, проходження 
та припинення публічної служби в межах службових пра-
вовідносин.

Необхідно  зазначити,  що  деякі  елементи  службових 
правовідносин (вступ на службу; присяга службовця; про-
ходження  служби;  переміщення  по  службі;  стажування; 
атестація;  перепідготовка;  підвищення  кваліфікації;  зао-
хочення;  дисциплінарні  стягнення;  відрядження;  звіль-
нення зі служби) прямо закріплені в законах України «Про 
державну службу» [7], «Про службу в органах місцевого 
самоврядування»  [8],  «Про  запобігання  корупції»  [9], 
«Про Національну поліцію» [10], «Про військово-цивільні 
адміністрації» [11] тощо.

Під  час  аналізу  наукової  літератури  та  нормативно-
правових  актів  ми  систематизували  елементи  службо-
вих правовідносин, до яких належать: вступ на публічну 
службу, стажування; випробовування, складання присяги 

публічного службовця; проходження служби; підготовка, 
перепідготовка, спеціалізація та підвищення кваліфікації; 
переміщення по службі; безпосереднє виконання службо-
вих  обов’язків;  організаційно-управлінські  зміни  органу 
публічної  влади;  атестація;  проведення  конкурсу  на 
зайняття посад державної служби; відкомандирування до 
органу влади; щорічне оцінювання діяльності публічного 
службовця, службова кар’єра; ротація; заохочення під час 
проходження служби, службове розслідування; дисциплі-
нарна відповідальність; перехід на виборну посаду; звіль-
нення зі служби [12, с. 44].

Необхідно  підкреслити,  що  увага  вчених  з  цього 
питання  здебільшого  приділяється  основним  елементам 
структури  службових  правовідносин,  що  є  недостатнім 
для характеристики структури цих правовідносин у сфері 
національної безпеки України.

Аналіз літератури, законодавчих актів та практичний 
досвід дозволяють передбачити можливість розширення 
вже  існуючих  поглядів  на  загальну  структуру  службо-
вих  правовідносин,  в  тому  числі  у  сфері  національної 
безпеки.  Елементи  службових  правовідносин  у  сфері 
національної  безпеки  України  нерозривно  пов’язані 
з піделементами, до яких необхідно віднести: підбір кан-
дидата для вступу на публічну службу, а також відносини 
публічного органу влади з пенсіонером щодо виконання 
взаємних прав та обов’язків. 

На  нашу  думку,  елементи  та  піделементи  службових 
правовідносин у сфері національної безпеки України утво-
рюють єдине ціле. Вони спрямовані на досягнення мети 
щодо забезпечення належного функціонування публічної 
служби,  забезпечення  національної  безпеки  держави,  а 
також  застосовуються  у  зв’язку  з  публічною  та  профе-
сійною  діяльністю  осіб,  які  займають  посади  в  органах 
публічної влади. Також піделементи прямо впливають на 
якість службових правовідносин у сфері національної без-
пеки України. Розглянемо їх детальніше.

Не викликає сумніву теза про те, що для службових пра-
вовідносин характерний юридичний факт  їх  виникнення – 
прийняття особи на публічну службу, що супроводжується 
виданням  відповідного  акту,  а  також  юридичний  зміст, 
тобто  суб’єктивні  права  та  юридичні  обов’язки  суб’єктів. 
Натомість, на нашу думку, якщо брати до прикладу право-
відносини щодо вступу на службу до військових формувань 
та правоохоронних органів, необхідно зауважити про їх спе-
цифічний  характер,  що  суттєво  відрізняється  від  порядку 
вступу на загальну державну службу. Так, під час вивчення 
кандидата на публічну службу, наприклад військову, органи 
військового управління зобов’язані здійснити комплекс пере-
вірок щодо готовності кандидата до проходження військової 
служби, а саме: вивчити стан його здоров’я, офіційно направ-
ляючи  його  на  проходження  військово-лікарської  комісії; 
вивчити стан його фізичної підготовленості, офіційно про-
водячи складання нормативів з фізичної підготовки; вивчити 
його психологічний стан готовності до проходження служби 
та майбутні професійні навички кандидата, складаючи від-
повідні  тестування.  За  результатами  таких  комплексних 
перевірок складаються офіційні документи, які визначають 
і  впливають  на  прийняття  (призначення)  або  на  відмову 
у  прийнятті  на  військову  службу.  Нам  видається,  що  все 
вищезазначене має безпосереднє відношення до правовідно-
син з приводу вступу на публічну службу, а отже, до служ-
бових правовідносин. Тобто вимальовується чітка структура 
правовідносин: суб’єкт (орган публічної влади та кандидат 
на  службу),  об’єкт  (суспільні  інтереси  у  вигляді  бажання 
вступу  / прийняття на публічну службу), юридичний  зміст 
та юридичний факт правовідносин, що відображається у пра-
вах та обов’язках учасників (перевірки (вивчення кандидата) 
обов’язкові,  передбачені  нормативними  актами,  невико-
нання умов перевірок є негативним наслідком для кандидата 
на  службу  і підставою для відмови у  вступі на  службу, до 
речі, що може бути оскаржено в судовому порядку)).
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Щодо такого піделементу службових правовідносин, 
як  відносини  публічного  органу  влади  з  пенсіонером 
щодо виконання взаємних прав та обов’язків, необхідно 
підкреслити,  що  службові  правовідносини  припиня-
ються після видання наказу про звільнення з публічної 
служби  (з  будь-якої  причини,  в  тому  числі  на  пенсію). 
Але  правовідносини  в  такому  разі  припиняються  не 
завжди.  Наприклад,  особа  мала  доступ  до  інформації 
з обмеженим доступом,  і  якщо ця особа  її розголосить 
(навіть  будучи  пенсіонером),  вона  буде  нести  відпові-
дальність згідно  із чинним законодавством. Тому певні 
службові  зобов’язання  і  відносини  з  такими  категорі-
ями осіб зберігаються навіть після припинення служби, 
а  в  деяких  випадках  назавжди.  Тому,  на  нашу  думку, 

окреме  виділення  вищезазначених  піделементів  дово-
дить їх безпосередню правову причетність до елементів 
службових правовідносин у сфері національної безпеки 
України, а отже, і пряме відношення до структури служ-
бових правовідносин.

Висновки. Підсумовуючи,  необхідно  зазначити,  що 
аналіз структури службових правовідносин дозволяє зро-
бити висновок про те, що такі піделементи цих правовід-
носин, як підбір кандидата для вступу на публічну службу 
та відносини публічного органу влади з пенсіонером щодо 
виконання взаємних прав та обов’язків,  є обов’язковими 
для  структури  службових  правовідносин,  ігнорування 
яких негативно впливає на стан забезпечення національ-
ної безпеки України.
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Динамічність вітчизняного законодавства та значний тиск регулюючих та контролюючих органів створюють необхідність впроваджен-
ня системи регуляторного комплаєнсу, що дозволить забезпечити відповідність регуляторним вимогам, що ставляться перед підприєм-
ствами усіх типів та форм власності. Податкові ризики є одним із негативних факторів, які впливають на податкову безпеку та фінансову 
безпеку України взагалі. Отже, необхідно проводити реформування податкової системи відповідно до обраних теоретичних засад її 
побудови, а саме: належно виконувати принципи, що регулюють відносини у сфері оподаткування; підтримувати фіскальну спрямова-
ність податкової системи на стале економічне зростання; удосконалювати організацію операційної діяльності податкових департаментів, 
внутрішнього контролю та процесу збору даних; перехід від каральної до стимулюючої функції у сфері оподаткування.

На сучасному етапі дослідження управління податковими ризиками, як нова парадигма розбудови вітчизняної, і доцільно буде зазна-
чити, що це досить новий процес для податкової системи. У зв’язку з цим найгострішою необхідністю постає подолання застарілих 
стереотипів мислення і догм та заміни їх, відповідно, на основі нової теоретичної бази і створення прогресивних наукових концепцій. 
Для держави, яка стала на шлях реформування своєї податкової системи, першочерговим завданням повинен бути чіткий вибір моделі 
управління нею. Нами наведено необхідність системного підходу до управління податковими ризиками. Визначено соціально-економіч-
ний зміст системи управління податковими ризиками, її об’єкт та суб’єкти. Розглянуто елементи та основні етапи системи управління 
податковими ризиками, виділено її зовнішні та внутрішні фактори. Сформовано етапи розробки методів мінімізації та попередження 
податкових ризиків, але немає єдиного підходу щодо вирішення цього питання. У статті досліджено сутність податкового ризику як най-
більш вагомого в структурі фінансових ризиків підприємства. Досліджено підходи до класифікації податкових ризиків. Проаналізовано 
систему управління податковими ризиками та визначено шляхи їх мінімізації. Представлено концепцію, яка дасть змогу усунути наявні 
ризики, а також зможе забезпечити недопущення настання несприятливих наслідків для усіх суб’єктів господарювання.

Ключові слова: податковий ризик, податкове планування, податкове навантаження, шляхи мінімізації ризиків. 
 
The dynamic nature of domestic legislation and the considerable pressure of regulators and regulators create the need to introduce a 

regulatory compliance system that will ensure compliance with regulatory requirements for businesses of all types and forms of ownership. 
Tax risks are one of the negative factors affecting the tax security and financial security of Ukraine in general, it is necessary to reform the tax 
system in accordance with the selected theoretical principles of its construction, namely: to respect the principles governing relations in the field 
of taxation; support the fiscal focus of the tax system on sustainable economic growth; improve the organization of tax departments’ operational 
activities, internal controls and data collection processes; the transition from a punitive to a stimulating function in the field of taxation.

At the present stage of the study of tax risk management as a new paradigm of domestic development and it is appropriate to note that this is 
a fairly new process for the tax system. In view of this, the most urgent need is to overcome the outdated stereotypes of thinking and dogma and 
to replace them accordingly, based on a new theoretical framework and the creation of progressive scientific concepts. For a country embarking 
on a reform of its tax system, a clear choice of governance model should be a top priority. We outline the need for a systematic approach to tax 
risk management. The socio-economic content of the tax risk management system, its object and subjects is determined. The elements and main 
stages of the tax risk management system are considered, its external and internal factors are highlighted. The stages of development of methods 
of minimization and prevention of tax risks have been formed, but there is no single approach to solving this issue. The article examines the nature 
of tax risk as the most important in the structure of financial risks of an enterprise. Approaches to the classification of tax risks are explored. The 
system of tax risk management is analyzed and ways of minimization are determined. It presents a concept that will eliminate the risks involved 
and also ensure that no adverse effects can occur for all businesses.

Key words: tax risk, tax planning, tax burden, ways to minimize risks.

Постановка проблеми.  Податкова  безпека  держави 
є одним з найважливіших складників фінансової безпеки. 
Податки виступають не тільки головним джерелом фінан-
сових ресурсів держави, а й інструментом впливу на еконо-
мічні і соціальні процеси. Отже, забезпечення податкового 
складника безпеки держави – це об’єктивна реальність сьо-
годнішнього дня не тільки для України, але й для всіх тих 
країн світу, які обрали модель будови соціально орієнтова-
ної ринкової економіки. Проте є значна кількість факторів-
ризиків та інших деструктивних обставин, які можуть нега-
тивно вплинути на стабільність податкової системи.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанню 
податкових ризиків,  їх ознак, класифікації, а також шля-
хів  їх  мінімізації  приділили  увагу  багато  науковців,  а 

саме:  В.  Безкровний, М.І.  Виклюк,  В.П.  Вишневський, 
О.Д. Вовчак, А.Г. Загородній, Т.А. Козенкова, К.В. Коліс-
ніченко,  І.А. Майбурова, О. Мисник, А.М. Соколовська, 
Г.К. Яловий.

формулювання цілей статті.  Питання  податкового 
комплаєнсу  як  одного  з  ефективних  методів  усунення 
несприятливих факторів у сфері фінансової безпеки Укра-
їни ще досі залишається не розкритим. Тому варто проана-
лізувати концепцію, яка б дала змогу ефективно усунути 
наявні ризики, а також змогла б забезпечити недопущення 
настання несприятливих наслідків для усіх суб’єктів гос-
подарювання.

Виклад основного матеріалу. Доцільно зазначити, що 
податковий ризик притаманний як державі, так і окремим  
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платникам. З погляду держави в особі її уповноважених 
органів – це ймовірність недоотримати податки в бюджет 
через  використання  платниками  податків  методів  міні-
мізації  (оптимізації)  оподаткування,  можливих  через  ті 
чи  інші  недоліки  в  податковому  законодавстві,  також 
неефективне адміністрування податків, зміни податкової 
системи та зовнішнього оточення,  існування податкової 
корупції,  низький  рівень  податкової  культури,  транс-
формаційні  процеси,  надмірні  витрати  на  утримання 
державного податкового апарату, зростання податкового 
боргу, нераціональне використання податків, порушення 
податкового  законодавства  та  інші. Все  це  означає  тео-
ретичну  вірогідність  невиконання  індикативних  показ-
ників  податкових  надходжень  до  бюджетів  усіх  рівнів. 
Податковий  ризик  з  погляду  платника  податків  –  це 
ймовірність донарахування йому податків  (зборів), пені 
й  штрафів  у  процесі  податкової  перевірки  через  роз-
біжності,  що  виникли  між  даними  платника  податків 
і  податківців  у  трактуванні  податкового  законодавства. 
Це своєю чергою може спричинити такі наслідки: зрос-
тання податкового тягаря для господарюючого суб’єкта; 
нерівномірний та необґрунтований розподіл податкового 
тягаря  між  суб’єктами  господарювання;  висока  частка 
господарюючих  суб’єктів  функціонують  у  тіні;  відтік 
національного  капіталу  в  економіку  зарубіжних  країн; 
надмірне  втручання  в  господарську  діяльність  підпри-
ємств контролюючих державних органів [1].

На  думку  К.В.  Колісніченко,  податковий  ризик  дер-
жави  виникає  через  ймовірність  недотримання  подат-
кових  надходжень  порівняно  з  плановими  показниками 
[2, с. 325].

Як  влучно  вказують  В.В.  Вітлінський  та  О.М.  Тим-
ченко, на цьому етапі розвитку податкової системи України 
налічується понад 500 податкових ризиків, виокремлених 
у процесі автоматизованої роботи [3, с. 133]. Значна кіль-
кість  ризиків  у  сфері  оподаткування  суттєво  ускладнює 
виділення класифікаційних ознак для їх групування. Так, 
ті ж В.В. Вітлінський та О.М. Тимченко пропонують роз-
поділяли податкові  ризики держави на ризики економіч-
ної  кризи,  планування  та  прогнозування  податків,  ризик 
податкової  політики,  порушення  законодавства,  уник-
нення  оподаткування,  ризик  адміністрування  [3,  с.  135]. 
На  нашу  думку,  через  значну  розгалуженість  системи 
податкових ризиків держави доцільно аналізувати їх кла-
сифікацію, спираючись на основний критерій – наявність 
можливостей  для  управління  ризиком  з  боку Державної 
фіскальної служби України (ДФСУ).

В Україні ризикоорієнтована система адміністрування 
податків почала діяти з моменту поділу платників на групи 
ризику та врахування ризиковості платника під час плану-
вання перевірок контролюючими органами. Відповідно до 
Методичних рекомендацій щодо складання плану-графіку 
планових  перевірок  суб’єктів  господарювання  (затвер-
джено наказом ДПСУ від 27.06.2012 № 553) [4] платників 
поділено на три групи: високого, середнього та незначного 
ступеня ризику. Такий поділ використовують як для юри-
дичних, так і для фізичних осіб.

Деякі науковці для суб’єктів господарювання визнача-
ють 5 областей податкового ризику:

1.  Відносно  безризикова  область  –  підприємство 
дотримується  вимог  законодавства,  нараховує  і  сплачує 
податки  в  повному  обсязі.  За  такої  умови  податковий 
ризик підприємства зводиться до мінімуму. При цьому для 
підприємства важливо отримувати розрахунковий прибу-
ток так, щоб податкове навантаження не заважало розви-
тку бізнесу.

2.  Область  мінімального  ризику  –  підприємство 
допускає  неточності  в  розрахунку  бази  оподаткування, 
несвоєчасно подає податкову звітність та сплачує нарахо-
вану суму податків, що призводить до витрачання частини 
прибутку на сплату штрафних санкцій.

3.  Область підвищеного ризику – за умови порушення 
договірної дисципліни чи податкового законодавства під-
приємство спрямує значну частину прибутку на покриття 
втрат та штрафних санкцій.

4.  Область  критичного  ризику  –  з  метою  мініміза-
ції  розміру  податкових  платежів  підприємство  порушує 
податкове  законодавство  і,  як  наслідок,  розмір  фінансо-
вих санкцій перевищує суму податків, нарахованих згідно 
з  законодавством.  В  результаті  суб’єкт  господарювання 
направляє  фінансові  ресурси  на  покриття  фінансових 
санкцій, що призводить до скорочення обсягів діяльності.

5.  Область  неприпустимого  (катастрофічного)  ризику  –  
нараховані  штрафні  санкції  призводять  до  вилучення 
із  обороту  коштів,  що  може  призвести  до  банкрутства 
суб’єкта  господарювання.  За  таких  умов може  виникати 
ризик карного переслідування.

Інститут  податкового  комплаєнсу  можна  розглядати 
з точки зору двох позицій: як право відповідних суб’єктів 
або як  їх обов’язок. З огляду податкового комплаєнсу як 
«права»  можемо  зазначити, що мається  на  увазі  можли-
вість його використання платником податків на свій роз-
суд і в тих масштабах, які вигідні саме цьому конкретному 
суб’єкту, але за умови дотримання встановлених законом 
меж. З боку податкових органів в цьому випадку повинна 
бути  надана  підтримка  підприємцю,  розроблений  масив 
засобів  забезпечення  належної  та  повноцінної  реаліза-
ції  належного йому права,  гарантований  захист  від його 
порушення з боку інших суб’єктів, з виробленням дієвих 
методів запобігання і припинення подібних дій. Між плат-
ником податку і податковим органом повинні бути сфор-
мовані відносини партнерства і сприяння, коли одна сто-
рона не прагне якось обдурити  і перехитрити, а  інша не 
тяжіє, незважаючи на своє владне становище.

Як  приклад, що  ілюструє можливість  співпраці  двох 
сторін і «горизонталізаціі» взаємин між ними, можна роз-
глянути  податковий  моніторинг,  в  рамках  якого  платник 
податків  організовує  повний  онлайн-доступ  до  подат-
кової  і  бухгалтерської  документації,  а  податкові  органи 
на  основі  отриманих  документів  і  роз’яснень  проводять 
моніторинг  фінансово-господарської  діяльності  суб’єкта 
в  режимі  реального  часу. Така  взаємодія має  будуватися 
на  принципах  прозорості  та  довіри,  оскільки  «відкрива-
ється» вся інформація.

На  міжнародному  рівні  концепція  «розширеної  вза-
ємодії»  або  “Horizontal  Monitoring”  Комітету  ОЕСР 
з податкових питань, яка в українській законодавчій прак-
тиці була сприйнята під назвою податкового моніторингу, 
передбачає  перехід  від  вертикального  контролю,  тобто 
періодичного  подання  податкової  звітності  податковим 
органам  і  походять  із  цих  актів  управління  до  практики 
попередження  та  профілактики  скоєння  правопорушень 
платниками  податків.  Особливо  значущим  аспектом 
в  міжнародному  досвіді  застосування  режиму  податко-
вого  моніторингу  є  використання  органами  податкового 
контролю  даних,  отриманих  у  процесі  функціонування 
системи внутрішнього податкового контролю в компанії, 
а  також  результатів  роботи  залучених  аудиторів  і  кон-
сультантів  під  час  оцінки  поданої  податкової  звітності 
на  предмет  її  достовірності. Довіра  до  цих  даних  забез-
печується, зокрема, і тим, що стандарти в області оцінки 
діяльності  зовнішніх  фахівців  досить  високі,  а  вимоги, 
що пред’являються до податкової та бухгалтерської звіт-
ності, – жорсткі [4, с. 70].

Однак, «спускаючись» на мікрорівень, не представля-
ється можливим говорити про те, що організація системи 
внутрішнього податкового контролю в компанії, коли доку-
ментообіг  здійснюється  належним  чином,  а  можливість 
настання податкових ризиків  скорочується  або  виключа-
ється  зовсім,  є  обов’язком.  Одна  справа  –  притягати  до 
відповідальності  недобросовісних  платників  податків  за 
невиконання  покладених  на  них  обов’язків,  наприклад, 
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зі сплати податків, надання достовірної звітності, і зовсім 
інше – накладати санкції за небажання підприємця опти-
мізувати свій бізнес таким чином, щоб скоротити витрати 
на  виконання  вимог податкового  закону шляхом впрова-
дження комплаєнс-функцій і механізмів.

Якщо ж піти від зворотного і визнати податковий комп-
лаєнс  на мікрорівні  обов’язком,  то  тоді  неминучою  стає 
ситуація протистояння між платником податків і податко-
вим органом. Посилення механізмів контролю розглядати 
як  найбільш  дієвий  спосіб  досягнення  належного  вико-
нання законодавчих установок [5, с. 3].

Тобто,  оскільки  еволюція  і  збільшення  комплаєнсу 
в  сфері  оподаткування  є  основоположною  метою  функ-
ціонування  податкового  адміністрування,  а  досягнення 
цілей і завдань податкової системи загалом можливо лише 
в  ситуації  всеосяжного  дотримання  законодавства  всіма 
учасниками  податкових  правовідносин,  то  покладати 
обов’язки  з  організації  системи  податкового  комплаєнсу 
на податковий орган як суб’єкт адміністрування є обґрун-
тованим і дозволяє говорити про те, що податковий комп-
лаєнс на макрорівні є обов’язком.

Аналізуючи ж комплаєнс у сфері оподаткування через 
призму моральної норми, слід пам’ятати про те, що право 
і  мораль  знаходяться  в  тісному  взаємозв’язку,  визнача-
ючи і доповнюючи один одного. Так, мораль, охоплюючи 
ширшу  сферу  суспільних  відносин,  ніж  право,  і  будучи 
його  предтечею,  формує  найбільш  загальні  базисні  уяв-
лення індивіда про добро і зло, загальнолюдських ціннос-
тях, служить фундаментом суспільного порядку і розвитку 
права.  Своєю  чергою  держава,  використовуючи  правові 
механізми,  ґрунтуючись  на  вже  існуючих  у  суспільстві 
моральних поглядах і переконаннях, впливає на свідомість 
громадян з метою розвитку норм моралі в сучасному кон-
тексті, формує особисту переконаність, звички, виробляє 
стереотип моральної поведінки і моральні норми.

Проте можемо зазначити, що примусових заходів недо-
статньо для формування системи податкового комплаєнса, 
в сучасних умовах виконання закону «з-під палки», винят-
ково  зі  страху  відповідальності  не  може  бути  розцінено 
як  ефективну  стратегію.  Навпаки,  значну  роль  відіграє 
правильно побудована взаємодія, вплив на такі складники 
категорії податкового комплаєнсу, як податковий менталі-
тет,  податкова мораль,  культура, що  врешті  решт  дозво-
лить  правосвідомості  громадян  дійти  до  такого  рівня, 
коли податковий комплаєнс буде сприйматися як моральна 
норма. У ситуації, коли платники податків усвідомлюють 

всі плюси  і блага від надання  їм права на побудову сис-
теми податкового комплаєнсу, активно його використову-
ють, коли взаємодія з податковими органами будується на 
основі довірчих відносин, готовності до сприяння і співп-
раці, прагнення до мінімінімізації примусового втручання 
в  здійснювану  особою  діяльність  і  згортання  практики 
повсюдного  застосування  санкцій,  –  тоді  зловживання 
наданим правом буде засуджуватися суспільством, крите-
рієм оцінки будуть моральні переконання.

Так,  наявність  прогалини  в  податковому  законі  не 
повинно бути приводом для пошуку способів обходу його 
вимог,  а  застосування принципу «все, що не  заборонено 
законом – дозволено» не повинно ставати девізом життя. 
Такі  моральні  категорії,  як  справедливість,  обов’язок, 
відповідальність,  совість, проникаючи в правосвідомість 
людини, повинні керувати нею, спрямовувати та коректу-
вати її поведінку [6].

Висновки і перспективи подальших досліджень. 
Підсумовуючи  всі  проаналізовані  аспекти,  можемо  зро-
бити  висновки, що  податкові  ризики  держави  –  складна 
економічна  категорія,  що  містить  в  тому  числі  ризики, 
ефективне управління якими з боку контролюючих орга-
нів  ускладнено.  Уникнення  або  усунення  податкових 
ризиків потребує формування та застосування виваженої 
податкової політики і запровадження дієвих заходів щодо 
зменшення їх негативного впливу, що дасть змогу макси-
мізувати прибуток чи мінімізувати збитки у разі їх виник-
нення.  З  метою  підвищення  ефективності  управління 
податковими ризиками, в тому числі операційними, ризи-
ками  порушення  законодавства  у  сфері  оподаткування 
та  організаційно-управлінськими  ризиками,  необхідно 
розробити єдину методику контролю щодо оцінки подат-
кових ризиків, тобто податковий комплаєнс, який би дав 
змогу  налагодити  співпрацю між  податковими  органами 
та платниками податків, що в свою чергу дозволило б усу-
нути як податкові ризики держави, так і можливі податкові 
ризики для платників податків.

Перехід до «партнерської» моделі податкового адміні-
стрування, поступове і послідовне «виховання» платника 
податків  як  суб’єкта, що  сприймає  себе  як  частину  єди-
ного цілого, що усвідомлює свою відповідальність перед 
суспільством,  що  засвоїв  ідею  необхідності  і  виправда-
ності  дотримання  законодавства  і  побачив  результати 
такої  поведінки  –  все  це  дозволить  в  кінці  тривалого 
шляху прийти до сприйняття податкового комплаєнсу як 
невіддільної частини податкової сфери.
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ҐЕНЕЗА ПРОБЛЕМи фОРМУВАННЯ  
ДЕРжАВНОЇ АНТиКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТиКи УКРАЇНи

gENESIS Of ThE PrOBLEM Of fOrMaTION  
Of STaTE aNTI-COrruPTION POLICy Of uKraINE

фесенко Т.В.,
аспірант кафедри поліцейського права

Національної академії внутрішніх справ

Метою статті є дослідження історико-правових передумов формування державної антикорупційної політики України та виокремлен-
ня авторської періодизації її становлення. У роботі наголошено, що становлення держави стало основою для наділення окремих осіб 
державно-владними функціями і, як наслідок, створило корупційні ризики, особливо після того, як державне управління стало профе-
сійною функцією певної частини суспільства. Становлення апарату управління та апарату примусу відбувалося відповідно до суспіль-
но-політичних потреб, рівня розвитку економіки, природно-географічних умов тощо. Визначено, що аналіз державної антикорупційної 
політики повинен включати два основні вектори: по-перше, дослідження соціального та історико-правових аспектів мають включати 
періодизацію протягом усього історичного періоду; по-друге, акцентоване дослідження стану державної антикорупційної політики, потре-
бує аналізу процесів за часів незалежної України. 

З’ясовано, що тривале перебування України у складі імперій наклало відбиток на розвиток правовідносин та правосвідомості українсько-
го народу. Цю обставину необхідно враховувати, вивчаючи особливості здійснення державної антикорупційної політики. Досліджено істори-
ко-правові передумови формування державної антикорупційної політики України. Зазначено, що дослідження історично-правових аспектів 
державної антикорупційної політики сприятиме загальному розумінню корупційних явищ. Аналіз історико-правових досліджень у сфері дер-
жавної антикорупційної політики дає змогу сформувати певні висновки та представити власне бачення періодизації  її основних етапів: 

1) античний період;
2) період Київської Русі ІХ – сер. ХІІІ ст.;
3) період Галицько-Волинського князівства (кінець ХІІ – перша половина ХІV ст.);
4) період Великого князівства Литовського ХІV–ХVІ ст.;
5) період Речі Посполитої (1569–1795 рр.);
6) період двох імперій: Російської та Австро-Угорської;
7) період національної революції початку ХХ ст.;
8) радянський період розвитку держави і права;
9) сучасний етап розвитку національної системи права.
Ключові слова: корупція, антикорупційна політика, хабар, корупційні проступки, історичний розвиток, протидія.

The purpose of the article is to study the historical and legal prerequisites for the formation of the state anti-corruption policy of Ukraine and 
to separate the author’s periodization of its formation. The article emphasized that the formation of the state became the basis for empowering 
individuals with state-power functions, which in turn created corruption risks. Especially after public administration has become a professional 
function of a certain part of society. Formation of the management and coercion apparatus occurred in accordance with socio-political needs, the 
level of economic development, natural and geographical conditions, etc. It is determined that the analysis of state anti-corruption policy should 
include two main vectors: first, studies of social and historical and legal aspects should include periodization throughout the historical period; 
secondly, an accentuated study of the state of anti-corruption policy requires an analysis of the processes of independent Ukraine. It is found that the 
long stay of Ukraine as part of the empires has left a mark on the development of legal relations and justice of the Ukrainian people. This fact should 
be taken into account when studying the peculiarities of the implementation of the state anti-corruption policy. Historical and legal prerequisites for 
the formation of the state anti-corruption policy of Ukraine are investigated. It is stated that the study of the historical and legal aspects of the state 
anti-corruption policy will contribute to the general understanding of corruption phenomena. The analysis of historical and legal researches in the field 
of state anti-corruption policy allows to form certain conclusions and to present own vision of periodization of the main stages of the last: 

1) Ancient period;
2) the period of Kievan Rus IX – ser. XIII century;
3) period of Galicia-Volyn principality end of XII – first half of XIV century;
4) the period of the Grand Duchy of Lithuania in the fourteenth and sixteenth centuries;
5) the period of the Commonwealth (1569–1795);
6) the period of the two empires of Russia and Austria-Hungary;
7) the period of the national revolution of the early twentieth century;
8) Soviet period of development of the state and law;
9) the current stage of development of the national system of law.
Key words: corruption, anti-corruption policy, bribe, corruption offenses, historical development, counteraction.

Постановка проблеми.  Під  час  детального  аналізу 
будь-якої  проблематики  не  можна  оминути  увагою  істо-
ричні  передумови  її  формування.  У  нашому  випадку 
питання  державної  антикорупційної  політики  потребує 
історичної  ретроспективи.  При  цьому  такий  історико-
правовий аналіз найбільш чітко відображатиме еволюцію 
корупції як явища та способів і форм боротьби із коруп-
ційними проявами у різні історичні епохи.

Ми розуміємо, що комплексне дослідження питання 
з  історико-правової  точки  зору  є  предметом  окремої 
уваги  науковців,  тому  вважаємо  за  потрібне  оглядово 
розкрити питання антикорупційної політики, з виокрем-
ленням найбільш характерних рис кожного історичного 
періоду.

Дослідження  історично-правових  аспектів  держав-
ної  антикорупційної  політики  сприятиме  загальному 
розумінню  корупційних  явищ.  Лише  в  останні  роки 
з’являються  роботи  науковців  у  сфері  історії  держави 
та права, при цьому комплексне дослідження проблеми не 
проводилося.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Із  числа 
науковців, що аналізували історико-правові аспекти анти-
корупційної  політики,  виокремлюємо  А.В.  Волошенко, 
Г.Д.  Божка,  О.А.  Гавриленка,  К.М.  Зубова,  О.А.  Клад-
ченка, О.Л. Горгана, К.В. Ростовську.

Метою статті є дослідження історико-правових переду-
мов формування державної антикорупційної політики Укра-
їни та виокремлення авторської періодизації її становлення.
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Виклад основного матеріалу дослідження. 
А.В. Волошенко у  своїй статті  констатує, що корупційні 
практики  супроводжують  всю  економічну  історію  люд-
ства. Еволюціонуючи, корупція від окремих, спорадичних 
проявів у вигляді хабарництва, перетворилася на складне, 
системне,  багатогранне  явище  як  локального,  так  і  гло-
бального виміру [1, с. 13].

Однак, на нашу думку, така констатація є поспішною, 
оскільки, економічна історія людства (відповідно до офі-
ційної  історіографії  – Т. Ф.)  має  значно  більший  період 
розвитку,  ніж  державно  організоване  суспільство.  Ми 
пропонуємо за основу брати саме періодизацію розвитку 
державно організованого суспільства. Найдавнішими дер-
жавами (стосовно протодержав питання залишається від-
критим – Т. Ф.) є країни Стародавнього Сходу та Північної 
Африки (міста-держави міжріччя Тигру та Ефрату, Старо-
давній Єгипет тощо). Уже в цих державах постає питання 
щодо протидії корупційним проявам.

При цьому більшість науковців  схиляються до думки, 
що жодна  із соціально-політичних та економічних систем 
не  мала  і  не  має  повного  імунітету  від  корупції.  Зміню-
ються  лише  її  обсяги  та  прояви,  а  також можливості,  які 
визначаються ставленням держави і суспільства до коруп-
ційних  проявів. Історико-правові  дослідження  достовірно 
засвідчують той факт, що корупція  існувала в  суспільстві 
з моменту виникнення держави, а отже, і створення держав-
ного апарату управління суспільством. Слід зазначити, що 
існують  теорії,  які  заперечують  історичний  аспект коруп-
ції. Вони базуються на  ідеологічних засадах та оцінюють 
корупцію як явище, притаманне лише окремим суспільно-
економічним формаціям. Корупція в Україні є історичною 
спадщиною розвитку суспільства і кожної окремої держави, 
зокрема й українського суспільства та держави [2, с. 90].

Отже, формування  держави  стало  основою для  наді-
лення  окремих  осіб  державно-владними функціями, що, 
як наслідок, створило корупційні ризики, особливо після 
того,  як  державне  управління  стало  професійною функ-
цією  певної  частини  суспільства.  Становлення  апарату 
управління та апарату примусу відбувалося відповідно до 
суспільно-політичних  потреб,  рівня  розвитку  економіки, 
природно-географічних умов тощо.

У  сучасних  умовах  перед  дослідниками  історії  дер-
жави і права України постало важливе завдання вивчити 
та узагальнити досвід державотворення та правотворення 
на українських землях у минулому, щоб накреслити шляхи 
використання  найкращих  його  здобутків  у  формуванні 
антикорупційної  складової  державно-правового  будівни-
цтва в Україні. Разом з тим, тривале перебування України 
у складі  імперій наклало відбиток на розвиток правовід-
носин та правосвідомості українського народу. Цю обста-
вину необхідно враховувати, вивчаючи особливості здій-
снення державної антикорупційної політики.

Представники сучасної історико-правової науки, вико-
ристовуючи  ґрунтовні  праці  попередніх  періодів,  ідуть 
шляхом  звуження  предмету  дослідження  та  хронологіч-
них рамок для більш детального аналізу окремих аспектів 
становлення державно-правових явищ.

Тому й ми здійснюватимемо аналіз державної антико-
рупційної політики в рамках такої періодизації, що вклю-
чатиме два основні вектори:

–  по-перше,  дослідження  соціального  та  історико-
правових  аспектів  мають  включати  періодизацію  протя-
гом усього історичного періоду;

–  по-друге,  акцентоване  дослідження  стану  держав-
ної  антикорупційної  політики  потребує  аналізу  процесів 
за часів незалежної України.

А  отже,  класифікації  потребуватимуть  всі  історико-
правові епохи.

Варто  звернути  увагу  на  фактори,  що  враховуються 
при аналізі явища «корупція». У подальшому вони можуть 
виступати в якості критеріїв для класифікації.

У рамках нашої проблематики для формування періо-
дизації розвитку суспільства, поряд з іншими критеріями, 
ми використаємо особливості реалізації державної анти-
корупційної політики.

Ще  однією  передумовою  аналізу  історико-правових 
засад  протидії  корупції  в  Україні  є  загальні  закономір-
ності  розвитку  системи права, що притаманні  окремим 
цивілізаційним  вимірам.  У  нашому  випадку  є  підстави 
стверджувати про приналежність до європейського циві-
лізаційного виміру. 

Остаточно не вирішеним питанням залишається пері-
одизація  історичних  та  суспільних  процесів  державної 
антикорупційної політики як у світі, так і в Україні.

Таким  чином,  більшість  процесів  державно-право-
вого  характеру  на  території  України  слід  аналізувати 
принаймні  з  ХV  ст.  до  нашої  ери,  тобто  появи  держави 
кіммерійців.  Щодо  цього  державного  утворення  даних 
археології  та  історії  є  дуже мало. А  от  їхні  наступники: 
скіфи, сармати, а також грецькі міста-держави – справили 
значний вплив на формування власної унікальної моделі 
суспільно-політичного життя та отримали досить широке 
відображення у багатьох історичних джерелах.

У  періодизації  історії  України  саме  приналежність 
Північного Причорномор’я до еллінського світу зумовлює 
інтерес до цих правових джерел.

У  рамках  XXVII  Міжнародної  історико-правової 
конференції  21–23  вересня  2012  p.,  яка  проводилася  в  
м. Євпаторія, О.Н Ярмиш запропонував аналіз специфіки 
організаційно-правових засад протидії корупції на укра-
їнських землях від найдавніших часів до початку XXI ст. 
Автор констатує, що протягом тисячоліть народ України 
напрацював  величезний  досвід  діяльності,  спрямованої 
на протидію корупції. Цей процес не можна вважати рів-
номірно-поступальним. На різних етапах соціально-еко-
номічного  розвитку,  залежно  від  конкретно-історичної 
ситуації,  органи державної  влади по-різному визначали 
пріоритети.

Відомо, що в містах-державах Північного Причорно- 
мор’я  здійснювалася  боротьба  з  проявами  корупції 
та  запроваджувалися  спеціальні  органи,  уповноважені 
здійснювати ці функції [3, с. 30–40].

Періодизація не є повною, якщо не враховувати досвід 
формування  державної  політики щодо  протидії  корупції 
в Київській Русі й Галицько-Волинському князівстві.

З  погляду  антикорупційної  політики  інтерес  станов-
лять два певною мірою автономних джерела [4, с. 37]:

1)  «Покон вірний», укладений за доби княжіння Ярос-
лава Мудрого.  Саме  цей  нормативний  документ  уперше 
вводить у законодавчі межі діяльність особливих посадо-
вих осіб – вірників;

2)  Устав Володимира Мономаха, який регулював ста-
новище залежних селян – закупів, обмежував лихву, забо-
роняв  перетворювати  на  раба  неспроможного  платити 
боржника-купця,  якщо  це  сталося  внаслідок  нещасного 
випадку  тощо.  У  ньому  точніше  визначено  становище 
холопів [5, с. 135].

Козацька доба на території України теж має свої осо-
бливості  у  питаннях  протидії  корупції.  З  цієї  проблема-
тики проводилися окремі дослідження у вітчизняній науці. 
У  праці  «Корупція  і  Військо  Запорозьке  у  20–30-х  рр.  
XVII  ст.» Тарас Ковалець проаналізував  історію Війська 
Запорозького  першої  половини  XVII  ст.  та  в  контексті 
майже  недослідженої  проблематики  здійснив  спробу 
з’ясувати  місце  корупції  в  житті  Війська  Запорозького 
[6, с. 47–57].

За  часів  Великого  князівства  Литовського  та  Коро-
лівства Польського  (а  з 1569 р. Речі Посполитої – Т. Ф.) 
хабарництво  мало  «середньоєвропейський»  характер, 
прояви якого були відносно незначними. При цьому, три 
Литовські  Статути  1529,  1566,  1588  років  передбачали 
покарання  за  вчинення  низки  корупційних  злочинів. 
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Наприклад, норма арт. 9 розд. 2 Статуту 1529 р. містила санк-
цію у вигляді позбавлення злочинця посади за відпущення, 
вочевидь за хабар, шляхтича хорунжим з військової служби.

Покарання за корупційні правопорушення – це симбіоз 
майнових та ганебних санкцій, які, зазвичай, супроводжу-
валися конфіскацією майна або грошовими штрафами на 
користь  потерпілого  та  суду.  Тоді  від  «справедливого» 
королівського  суду  (який  завжди  ставав  на  бік  багатшої 
сторони – Т. Ф.) постраждав сам Б. Хмельницький. Після 
його перемоги над Річчю Посполитою в Гетьманській дер-
жаві також почало процвітати хабарництво [7].

Корупція  в  Російській  імперії  була  настільки  масш-
табним явищем, що пронизувала, по-перше, всю систему 
органів влади, а по-друге, ефективно виживала при спро-
бах їй протидіяти.

Щодо  протидії  корупції  у  Російській  імперії,  то  тут 
можна виокремити декілька підперіодів:

1)  до 1555 р., коли фактично було скасовано інститут 
«годівлі»;

2)  друга половина ХVІ – початок ХVІІІ ст.;
3)  ХVІІІ – початок ХІХ ст.;
4)  ХІХ – початок ХХ ст.[8, с. 35].
Безумовно, ХХ століття насичене подіями й  є  визна-

чальним у багатьох сферах сучасного суспільства.
Одним  із  найбільш  авторитетних  дослідників  зов- 

нішньоекономічної,  фінансової,  податкової,  антико-
рупційної  політики  українських  Урядів  цього  періоду 
є П.П. Гай-Нижник. Йому належить низка робіт, присвя-
чених діяльності Урядів УНР, Гетьмана П. Скоропадського 
та Директорії УНР. На думку автора, найбільш виваженою 
фінансовою  політикою  відзначалася  влада П.  Скоропад-
ського, яка спромоглася накопичити значні суми держав-
ного резерву, які в подальшому були неефективно витра-
чені або банально вкрадені за часів Директорії [9, с. 63].

Замість українських урядів на початку 1920-х років на 
більшості  території  України  встановлюється  радянська 
влада,  яка,  попри  всі  «намагання»,  не  тільки  не  зуміла 
знищити корупційні явища, але й в умовах тоталітаризму 
(авторитаризму) надала їм специфічних форм та зробила 
всеосяжними.

Деякі  дослідники  класифікують  етапи  антикорупцій-
ної політики тільки в період незалежності України,  вио-
кремлюючи від чотирьох до семи основних етапів.

У  своїй  дисертаційній  роботі  В.В  Побережний  вио-
кремлює чотири основні етапи антикорупційної політики 
[10].  А.М.  Новак,  аналізуючи  процес  формування  наці-
ональної  антикорупційної  політики  в  умовах  реформу-
вання державного управління, акцентує увагу на тому, що 
вагомим  завданням  виступає  визначення  стратегії,  так-
тики та конкретних заходів антикорупційної діяльності на 
кожному історичному етапі [11, с. 13–19]. Це не єдині ана-
логічні класифікації. У тому чи іншому варіантах окремі 
науковці формували періодизацію  антикорупційної  полі-
тики за час існування незалежної України.

Висновки. Отже, аналіз історико-правових досліджень 
у  сфері  державної  антикорупційної  політики  дає  змогу 
зробити  певні  висновки  та  представити  власне  бачення 
періодизації  її  основних  етапів.  А  оскільки  в  науковій 
літературі  аналогічної  періодизації  розвитку  державної 

антикорупційної  політики  в  Україні  запропоновано  не 
було, тому можемо надати авторське бачення періодизації 
протягом існування державно організованого суспільства. 
Виокремлюємо дев’ять основних етапів: 

1)  античний період. Це період існування держав кім-
мерійців,  скіфів,  сарматів  та  грецьких  полісів  у  Північ-
ному Причорномор’ї (VІІ ст. до н.е. – VІІ ст. н.е.) Сформо-
вано основні моделі управління суспільством та системи 
права, вплив яких відчуваємо до сьогодні, а перебування 
цих міст під владою Риму утвердило дію римського права 
з класичним поділом на публічне та приватне;

2)  період Київської  Русі  (ІХ  –  сер. ХІІІ  ст.)  характе-
ризується  формуванням  на  теренах  України  феодальної 
моделі управління суспільством, роздробленістю, а відпо-
відно, і значними корупційними ризиками;

3)  період  Галицько-Волинського  князівства  (кінець 
ХІІ – перша половина ХІV ст.) Цей період також відомий 
активним протистоянням між княжою та боярською вла-
дами, що теж можна розглядати як модель корупційного 
конфлікту;

4)  період Великого князівства Литовського ХІV–ХVІ ст.:  
на  початках  відбувається  рецепція  права  Київської 
Русі,  у  подальшому  –  три  Литовські  статути,  прийняті  
в  ХVІ  ст.,  яскраво  засвідчили  приналежність  української 
системи права до загальноєвропейської системи цінностей;

5)  період Речі Посполитої (1569–1795рр.) став симбіо-
зом дії величезного спектру норм з погляду суверенів його 
формування  (Польща,  Московська  держава,  Кримське 
ханство, козацьке право, звичаєве, канонічне право тощо – 
Т. Ф.). Однак  заперечувати  основний  вплив  Речі Поспо-
литої на формування права в цей час досить складно; 

6)  період  двох  імперій:  Російської  та  Австро-Угор-
ської теж свідчить про дію норм європейських правових 
систем  та  особливий  вплив  континентальної  правової 
сім’ї в ХІХ ст. через призму правових систем двох імперій. 
Хоча слід відмітити, що рівень та характер корупції в обох 
імперіях  відрізнявся.  Це  пояснюється  тими  чинниками, 
про які йшлося раніше: різні моделі управління суспіль-
ством,  підходи  у  праворозумінні  тощо.  На  нашу  думку, 
рівень корупції в Росії був вищим, хоча таких порівняль-
них даних ми не зустрічали, проте відзначаємо традиційну 
толерантність російського суспільства до корупції;

7)  період національної  революції  початку ХХ ст. Усі 
державні  утворення  цього  періоду  (УНР,  ЗУНР,  Україн-
ська держава – Т. Ф.) були спрямовані на західні традиції 
та стандарти у сфері права. Хоча не те що дієвої, а й будь-
якої комплексної антикорупційної політики не було сфор-
мовано,  в  рамках  загальної  державної  стратегії  корупція 
визначалася як негативний чинник, що потребує протидії;

8)  радянський період розвитку держави і права впли-
нув на формування номенклатурної корупції, а в подаль-
шому сприяв її поширенню фактично на всі сфери життя 
та  діяльності  суспільства,  хоча  саме ця  правова  система 
стала основною для сучасної України;

9)  сучасний  етап  розвитку  національної  системи 
права – це період конвергенції з європейською системою 
права, унаслідок якої система джерел національного права 
збагатилася під впливом європейської системи права, осо-
бливо у питаннях протидії корупції.
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У статті визначені та проаналізовані елементи базової моделі управління корпоративною культурою закладу вищої освіти. Надані про-
позиції щодо вдосконалення системи адміністративного управління корпоративною культурою. Сформовано базову модель корпоративної 
культури закладу вищої освіти з урахуванням його специфіки, історичного розвитку, особливостей сформованих відносин як у середовищі 
співробітників, так і здобувачів, яка включає такі елементи: спільноту закладу вищої освіти; чіткий світогляд членів колективу; організаційні 
цінності закладу; норми поведінки співробітників, здобувачів та інших членів колективу; психологічний клімат в освітній організації, який 
тісно пов’язаний зі світоглядом та людським вихованням; професійну корпоративну культуру професії майбутніх випускників; систематичне 
вдосконалення системи правового регулювання корпоративної культури; розвинену систему комунікацій; символіку, одяг й атрибутику.

Автори відзначили, що на сучасному етапі розвитку вітчизняної педагогічної науки прагнення кожного освітнього закладу до ідеаль-
ної моделі корпоративної культури сприятиме реалізації місії, політики та цілей закладу освіти, дозволить адаптуватися до мінливих умов 
соціальної політики держави. Зауважено, що в умовах зміни системи соціальної регуляції в Україні швидше адаптуються до нових умов 
ті колективи та керівництво, у яких раціонально використовують загальні норми корпоративної культури, не конфліктуючи з ними і «не 
прогинаючись» під їх тиском, а органічно й активно вбудовуючи їх у свою життєдіяльність на основі української соціокультурної традиції.

Автори статті звертають увагу на те, що функціонування освітнього закладу вимагає гнучких форм соціальної регуляції, поєднання 
внутрішнього і зовнішнього регулюючого впливу, своєчасної зміни формально-правових і неформальних норм, застосування правової 
координації та культурно-регулятивного ціннісного впливу, які знаходять відображення в правовій сфері впорядкування їх життєдіяль-
ності. Тому саме вдосконалення менеджменту вищої школи, норм правового регулювання щодо «м’якого» управління корпоративною 
культурою закладу вищої освіти, впровадження нової системи цінностей та формування світоглядної позиції, що знаходяться у нерозрив-
ному зв’язку з людськими і суспільними інтересами всіх громадян України, формують модель корпоративної культури кожного навчаль-
ного закладу. Але для того щоб певна корпоративна культура існувала в колективі, корпоративні цінності обов’язково повинні виходити 
від людей, а не нав’язуватися керівником.

Ключові слова: заклади вищої освіти, управління корпоративною культурою, адміністративно-правове регулювання, корпоративні 
цінності, елементи базової моделі управління.

The article sights and analyzed the elements of the basic model of managing corporate culture of higher education. The proposal to improve 
the system of administrative control of the corporate culture. The basic model of corporate culture of higher education institutions because of its 
specificity, historical development, peculiarities of existing relations among staff members and applicants that includes the following elements: 
the community institution of higher education; a clear Outlook of the team members; the organizational values of the institution; rules of conduct 
for employees, applicants and other members of the collective; psychological climate in the educational organization, which is closely linked to 
the worldview and human education; professional corporate culture of the profession for future graduates; the systematic improvement of the 
system of legal regulation of the corporate culture; advanced communication systems; symbols, clothing and merchandise. Determined that at 
the present stage of development of domestic pedagogical science, the desire of every educational institution to the ideal model of corporate 
culture will contribute to the mission, policies and objectives of the educational institution, will allow to adapt to changing conditions of the social 
policy of the state. It is noticed that in a changing system of social regulation in Ukraine are faster to adapt to the new conditions those groups 
and leadership, which efficiently use the General rules of corporate culture, not clashing with them and "not caving in" under pressure, and 
organically and are actively integrating them into their livelihoods on the basis of the Ukrainian social and cultural activities. Attention is drawn 
to the fact that the functioning of an educational institution requires flexible forms of social regulation, the combination of internal and external 
regulatory impact, timely change of formal-legal and informal norms of legal regulation and the cultural and regulatory value of the exposure 
that are reflected in the legal sphere of regulation of their activity. Therefore, the improvement of management, graduate school, norms of legal 
regulation regarding the "soft" enterprise management culture of institutions of higher education, the introduction of a new system of values 
and formation ideological positions that are in close connection with the human and public interests of all citizens of Ukraine, forms a model of 
the corporate culture of each institution. But, in order for a certain corporate culture existed in the team, corporate values must come from the 
people, and not imposed by the leader.

Key words: institutions of higher education, corporate culture management, administrative and legal regulation, corporate values, elements 
of the basic management model.

Актуальність теми дослідження.  Вивчення  культури 
освіти  та  управління  нею  є  одним  із  динамічних  напрямів 
соціології,  теорії  менеджменту,  індустріальної  психології, 
культурології,  педагогіки,  корпоративного  права  та  інших 
наукових  дисциплін.  Культурологічний  підхід  до  вивчення 
корпоративної  культури  обумовлений,  насамперед,  тим,  що 
для України  характерна  еволюція  окремих  соціокультурних 
феноменів, а також тим, що цей підхід дає можливість отри-
мати узагальнені емпіричні матеріали, сконструювати теоре-

тичні моделі, які дадуть змогу оцінити соціокультурні процеси 
у  вищій  школі.  Корпоративна  культура  освітнього  закладу 
має подвійну природу: з одного боку, це культура досягнення 
інтересів на ринку освітніх послуг – культура конкурентної 
боротьби; з іншого – це традиційна академічна культура, що 
базується на збереженні педагогічних цінностей.

Мета статті –  визначити  та  проаналізувати  еле-
менти  базової  моделі  управління  корпоративною  куль-
турою  вищого  навчального  закладу.  Надати  пропозиції  
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щодо  вдосконалення  системи  адміністративного  управ-
ління корпоративною культурою, які дозволять адаптува-
тися до мінливих умов соціальної політики держави.

Ступінь наукової розробки. Вивченням корпоратив-
ної культури закладів вищої освіти (далі – ЗВО) активно 
займаються  Г.  Хаєт,  Ж.  Серкіс,  В.  Медведь,  П.  Куделя, 
С.  Королюк,  Л.  Васильченко,  О.  Скідін,  П.  Шеремета 
та  інші.  Проте  більшість  досліджень  проведені  назва-
ними авторами в розрізі педагогіки, психології  та  соціо-
логії. Очевидним є також факт, що поняття «корпоративна 
культура» стосовно ЗВО використовується не надто часто, 
тому що навчальні заклади традиційно сприймаються як 
некомерційні організації.

Виклад основного матеріалу.  Корпоративна  куль-
тура, менеджмент, їх нормативне закріплення у ЗВО над-
звичайно  важливі  і  багатоаспектні  питання,  адже  вони 
визначають  усі  види  діяльності  та  взаємовідносин  усе-
редині  ЗВО,  формують  зовнішній  вигляд  навчального 
закладу  та  характер  його  взаємин  із  зовнішнім  серед-
овищем.  Відповідно,  навчальний  заклад,  що  має  роз-
винену  корпоративну  культуру  та  здійснює  управління 
нею, є найбільш «укріпленим зсередини», об’єднаним за 
духом,  цінностями  та  цілями. Саме  навчальний  заклад, 
виховуючи здобувачів, тією чи іншою мірою формує кор-
поративну культуру тих організацій, у яких будуть пра-
цювати його випускники.

Нове  покоління  неминуче  модернізує  корпоративну 
культуру. І те, що сьогодні відторгається або сприймається 
важко,  зі  зміною  поколінь  стає  нормою.  Складніше  цей 
процес проходить усередині  соціальних  груп. До  того ж 
певні складності можуть виникнути на релігійному ґрунті 
та через нерозуміння особливостей культури інших наро-
дів. Особливо сьогодні, коли все «ламають через коліно».

Корпоративна культура як модель толерантності пови-
нна  максимально  згладжувати  можливість  потенційного 
конфлікту між співробітниками різних поколінь, соціаль-
них груп, етносів, релігій та конфесій.

Корпоративна культура сприяє об’єднанню зусиль усіх 
співробітників,  від  керівників  (керівництва)  до  рядових 
працівників, незалежно від приналежності до соціальних 
груп, поколінь та етносів. У силу своїх властивостей вона 
стає  важливим  фактором,  який  підвищує  ефективність 
діяльності навчального закладу.

Як зазначає А. Алтайцев [2], корпоративна культура уні-
верситету – це ступінь високої репутації, імідж, який створю-
ється в умовах конкуренції на базі основних критеріїв:

–  стаж та досвід роботи у сфері освіти; 
–  впізнаваність у професійних колах і серед громад-

ськості; 
–  репутація та професіоналізм керівництва;
–  перспективи професійного розвитку університету;
–  затребуваність випускників на ринку праці, рівень 

їхньої зарплатні та можливості кар’єрного зростання;
–  ставлення співробітників університету до здобувачів;
–  рівень  професіоналізму  викладачів,  їх  затребува-

ність;
–  думки здобувачів про організацію навчального про-

цесу;
–  територіальне  розташування,  зовнішнє  та  вну-

трішнє оформлення університету;
–  професіоналізм  роботи  керівництва  з  засобами 

масової інформації у просуванні своїх послуг;
–  відкритість та інтегрованість навчального закладу.
Корпоративна культура закладу вищої освіти в порів-

нянні  з  іншими  організаціями  має  свою  специфіку,  яка 
полягає  в  постійній  зміні  контингенту  здобувачів,  що 
є  носіями  інших  культур.  Корпоративна  культура  ЗВО 
постійно знаходиться під загрозою руйнування або видо-
змін,  тому  до  її  основних  завдань  належать  збереження 
спадкоємності,  прийняття  та  впровадження  нових  ідей, 
слідування традиціям навчального закладу та професії.

З метою збереження корпоративної культури навчальні 
заклади повинні розробити свою модель управління нею 
відповідно до спеціалізації закладу, створити зразок обра-
зів  учасників  навчального  процесу  та  еталон  відносин, 
спрямованих на досягнення якісного кінцевого результату. 
Вони повинні підготувати випускника, здатного стати не 
тільки професіоналом за обраною спеціальністю, а й вихо-
вати  здобувача  як  гідну  людину  та  громадянина,  зразко-
вого носія людських якостей, який зміг би передавати їх 
наступним поколінням.

У менеджменті вищої школи зневага до корпоративної 
культури  відходить  в минуле. Дедалі  активніше  відбува-
ється  впровадження  ідеології  корпоративності,  корпора-
тивного  управління  та  відносин,  що  актуалізує  необхід-
ність  вивчення  ролі  корпоративної  культури  в  евалюації 
вищого  навчального  закладу.  Разом  з  тим  корпоративна 
культура не вимірювана в кількісних показниках, не може 
бути  формалізована  та  втілена  за  наказом,  що  вимагає 
подальших наукових розвідок в царині евалюації закладу 
вищої освіти [1].

Для досягнення мети кожному ЗВО потрібно сформу-
вати свою базову модель з урахуванням його специфіки, 
історичного  розвитку,  особливостей  сформованих  відно-
син як в середовищі співробітників, так і здобувачів. З ура-
хуванням того факту, що корпоративна культура відіграє 
важливу  роль,  необхідно  визначити  вже  існуючі  моделі 
поведінки  учасників  навчального  процесу,  піддати  її 
необхідному «огранюванню» та закріпити на офіційному 
рівні,  тобто надати  ту  чи  іншу узаконену юридичну  або 
морально-етичну форму. У кожному навчальному закладі 
існує  своя  модель  корпоративної  культури,  яка  має  як 
позитивні особливості, так і, м’яко кажучи, не дуже при-
вабливі.  Модель  управління  корпоративною  культурою 
складається з кількох елементів, наявність та управління 
якими або ж їх відсутність, може вплинути на імідж ЗВО.

На  що,  на  наш  погляд,  насамперед  треба  звернути 
увагу.

Перший елемент. Спільнота ЗВО традиційно об’єднує 
два дуже різних колективи:

–  постійний  склад  –  навчальний  (професорсько-
викладацький  склад,  співробітники  ЗВО,  інші  учасники, 
які  періодично  можуть  бути  задіяні  в  навчальному  або 
іншому процесі, але вони постійні члени трудового колек-
тиву, суспільних організацій тощо);

–  змінний склад – ті, яких навчають, тобто здобувачі, 
учні, практиканти, тощо.

Перший колектив більш-менш стійкий, за умови при-
родної  в  межах  норми  плинності  кадрів,  гідного  кадро-
вого управління та відповідного ставлення керівництва до 
співробітників.  Другий  колектив  регулярно  змінюється. 
Оновлення  відбувається  як щорічно  (прийом  здобувачів 
до  перших  курсів,  випуск  здобувачів  останніх  курсів  – 
Ю.Ф., Г.Ф), так і циклічно (відповідно до термінів тої чи 
іншої  форми  навчання  та  освітньої  програми  –  Ю.Ф., 
Г.Ф.) Тому можна стверджувати, що корпоративна куль-
тура ЗВО має власну специфіку, яка полягає в постійній 
змінюваності контингенту учнів. Кожен з них приходить 
до ЗВО з багажем корпоративної культури того навчаль-
ного закладу, де він раніше вчився або працював (школа, 
ліцей,  коледж,  попереднє  місце  роботи  –  Ю.Ф., Г.Ф), 
тобто вже має певний стереотип поведінки. Для того щоб 
нові  члени  колективу  не  руйнували  корпоративну  куль-
туру, яка склалася, необхідно з перших днів ознайомлю-
вати їх з тими ціннісними орієнтирами, що вже існують 
у ЗВО, організовувати і координувати заходи, спрямовані 
на досягнення цієї мети.

Будь-яка корпоративна культура включає в себе як цін-
ності та нормативні правила поведінки членів організації 
та  суспільства  загалом на рівні  держави,  так  і  культурні 
цінності світової спільноти. Але нас цікавить саме куль-
тура навчального закладу.
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Другий елемент. Ядром корпоративної культури висту-
пає світогляд. При відсутності в освітній організації кор-
поративної  культури  члени  колективу  не  мають  чіткого 
світогляду,  вони  не  замислюються  над  сенсом  життя, 
у них відсутні чіткі цілі, вони не бачать перспективи, отже, 
самоусуваються  від  того,  що  відбувається  у  ЗВО  і  дер-
жаві.  Особливий  стан  невизначеності,  розмитість  цілей 
та ідеалів, невпевненість у завтрашньому дні, які виникли 
у громадян України в останні роки, наклали свій відбиток 
і на корпоративну культуру, роз’єднали не  тільки  грома-
дян України, а й членів колективів і навіть членів родини. 
Виникли  протиріччя  у  сприйнятті  моральних  і  етичних 
норм, політики, релігії та інших сфер публічних відносин.

В  організації  з  розвиненою  корпоративною  культу-
рою існує установка на позитивне світосприйняття, члени 
освітянської  спільноти  вірять  у  добро  і  справедливість, 
гармонію  світу,  і  це  їх  згуртовує. Метою життя  людини 
вони  вважають  формування  особистості,  професійний 
розвиток,  інтернаціоналізм, патріотизм, допомогу  іншим 
людям та державі.

Третім  елементом  моделі  корпоративної  культури 
є  організаційні  цінності.  Насамперед,  це  місія  освітньої 
організації,  яка  визначена  на  законодавчому  рівні.  Але 
є дещо інше, що носить не зовсім офіційний характер.

При  слабо  розвиненій  корпоративній  культурі  місія 
ЗВО  загалом  визначена,  але  не  відома  більшості  членів 
організації, і тому не поділяється ними.

В  ідеальній  моделі  місія  ЗВО  полягає  в  збереженні 
та поширенні вітчизняної і світової культури, у підготовці 
конкурентоспроможного  фахівця,  готового  до  самороз-
витку. Професорсько-викладацький склад і співробітники 
ЗВО знають та поділяють цю місію, політику, стратегічні 
завдання  ЗВО.  При  цьому  кожен  співробітник  виконує 
свої власні завдання щодо реалізації місії.

Четвертий  елемент  корпоративної  культури  ЗВО  – 
норми поведінки.

При  відсутності  корпоративної  культури  у  ЗВО  спо-
стерігається байдуже ставлення до аморальної поведінки, 
кожен  співробітник  сам  вирішує,  яких  норм  він  буде 
дотримуватися, а яких ні.

Розвинена  корпоративна  культура  диктує  високомо-
ральну  поведінку  викладацького  корпусу  і  всіх  тих,  хто 
навчається,  дотримання  норм,  правил  поведінки  усіма, 
аморальна поведінка засуджується іншими членами колек-
тиву,  співробітникам  і  здобувачам  надається  допомога. 
Для виконання вищеназваних  завдань в освітніх устано-
вах  існують  громадські  формування:  рада  навчального 
закладу,  факультету,  курсу;  студентське  самоврядування, 
жінрада; рада ветеранів, випускників ЗВО; комісія з етики 
та інші. Організація, управління та контроль за діяльністю 
цих  структур  буде  позитивно  впливати  на  становлення 
корпоративної культури.

Наявність  традицій  є  четвертим  компонентом моделі 
корпоративної культури. У процесі еволюції ЗВО корпо-
ративна культура постає як характеристика його унікаль-
ності. Бертон Р. Кларк у зв’язку з цим зазначав: «Розвиток 
кожного університету – це складна інституціональна істо-
рія, яку найкраще розповідати після знайомства з контек-
стуальними особливостями та унікальними рисами орга-
нізаційного характеру. У такому описі кожен університет 
має свою історію, свої обставини й особливості» [3].

Нульовий  рівень  корпоративної  культури  транслює 
байдуже  ставлення  до  історії  ЗВО,  проявляється  у  фор-
мальному ставленні до ветеранів організації, загалом деякі 
традиції зберігаються, але не всі підтримуються.

Ідеальна  модель  показує  чітке  дотримання  традицій 
та  ритуалів,  що  характерно  для  всіх  ЗВО  України  (від-
значається  День  знань,  професійні  свята,  прийняття  до 
професії, спортивні свята, випуск та вручення дипломів, 
нагрудних  академічних  знаків,  активно  діюча  рада  вете-
ранів  ЗВО,  випускників,  наявність музею  історії,  тради-

ція  проведення щорічних  заходів,  пов’язаних  з  історією 
навчального закладу, факультету, професії).

П’ятий  елемент  –  психологічний  клімат  в  освітній 
організації, який тісно пов’язаний зі світоглядом та вихо-
ванням.

При  відсутності  корпоративної  культури  спостеріга-
ються  конфлікти,  конфронтації,  заздрість,  суперництво, 
злість на інших членів колективу, самоусунення керівника 
від вирішення конфліктів. Найчастіше це залежить від адмі-
ністрації  і,  передусім,  від  керівника  навчального  закладу, 
структурного підрозділу та інших. Саме його ставлення до 
тих чи інших проявів безкультур’я та реакція на конфліктні 
ситуації, його позиція як менеджера, педагога та психолога 
формуватимуть  корпоративні,  професійні  та  людські  сто-
сунки в колективі, будуть заохочуватися, залишатися непо-
міченими або припинятися назавжди.

При  розвиненій  корпоративній  культурі  в  організації 
спостерігається абсолютно протилежна ситуація. У колек-
тиві  присутня  атмосфера  довіри,  дружби,  співпраці. 
Колектив виступає як згуртована команда.

Шостий елемент – це професійна корпоративна куль-
тура професії майбутніх випускників. У термінологічному 
обігу  за  допомогою  поняття  «культура»  характеризують 
стан  розвитку  суспільства  певної  держави,  соціальної 
групи  або  окремої  особи.  Якщо  говорити  про  культуру 
групи  осіб,  об´єднаних  за  професійною  належністю, 
напевно,  потрібно  використовувати  поняття  професій-
ної культури, яка в традиційному розумінні базується на 
елементах загальної культури особи, але виокремлюється 
завдяки особливостям виконання завдань та функцій пред-
ставником тієї чи іншої професійної групи. Із застосуван-
ням цього терміну ми підкреслюємо необхідність саме тих 
знань, умінь, навичок, без володіння якими особа не здатна 
до  виконання  професійного  обов’язку.  Так,  у  структурі 
професійної  культури  можна  виділити  культуру  етичну, 
економічну, політичну, правову, інформаційну, які з різним 
ступенем  досконалості  наповнюють  зміст  професійної 
культури  представників  різних  професій.  Але  для  пред-
ставника певної професії кожний з названих компонентів 
буде або відігравати вирішальну роль, або мати другорядне 
значення.  Якщо  для  працівника  дипломатичного  відом-
ства або члена парламенту політична культура буде домі-
нуючим фактором, то для бухгалтера таким фактором має 
стати економічна культура. А стосовно представника юри-
дичної професії необхідно визнати як головний компонент 
культуру  правову  [4]. Наприклад,  сучасний юрист  пови-
нен повсякденно дотримуватися норм та вимог  загально 
визнаних етичних стандартів людської поведінки, неписа-
них і писаних корпоративних правил правничої спільноти 
у спілкуванні з клієнтами, колегами і партнерами, можно-
владцями та політиками тощо. Увічливість, толерантність, 
емоційна стриманість, внутрішня дисциплінованість – це 
основні риси належної етичної поведінки правника. Тому 
безпосередньо у ЗВО та при проходженні практики, необ-
хідно створювати умови, максимально наближені до тих, 
у  яких  студент  буде  працювати  після  закінчення  ЗВО. 
Необхідно створювати відповідне середовище та прище-
плювати відповідні професійні навички, розуміння етич-
них і моральних норм професії, навички роботи в команді 
колег,  правила  корпоративної  професійної  етики.  Необ-
хідно, щоб при підготовці, наприклад, юристів у ВНЗ була 
студентська юридична консультація, аудиторія, обладнана 
під зал судового засідання, виділені приміщення під вірту-
альну прокуратуру, адвокатуру, нотаріат та інше. Керувати 
цими процесами повинні професіонали-практики. Усе це 
сприятиме формуванню моделі  професійної  корпоратив-
ної культури юриста, економіста та інших професій. Вва-
жаємо, що  треба  розглядати  корпоративну  культуру  уні-
верситету  як  частину  компанії,  у  якій  будуть працювати 
майбутні фахівці, як плацдарм для підготовки майбутніх 
членів професійної корпорації.
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Сьомий  елемент  –  систематичне  вдосконалення  сис-
теми правового регулювання корпоративної культури. Для 
зміни і поліпшення функціонування ЗВО не тільки необ-
хідні нові закони та локальні нормативні акти, що зміню-
ють формальні  правила  гри,  але  і  зміни  соціальної  пси-
хології  та свідомості учасників навчального процесу, які 
виражаються в готовності прийняти той чи інший закон, 
локальний  нормативний  акт  і  в  формуванні  відповідної 
нормативно-культурної  установки  на  необхідну  правову 
поведінку  в  межах  встановленого  правового  поля,  що 
залежить  від неформальних обмежень,  які  визначаються 
соціокультурним простором України. Саме з такого соці-
ального  зв’язку  та  взаємодії  норм права  і  корпоративної 
культури  формується  система  соціальної  регуляції  ЗВО 
в єдності організації та самоорганізації.

Восьмий  елемент  –  розвинена  система  комунікацій. 
Слаборозвинена  корпоративна  культура  у  ЗВО  характе-
ризується  закритістю  інформації  для  більшості  членів 
колективу,  потоки  інформації  носять  хаотичний  харак-
тер  (чутки,  плітки  – Ю. Ф., Г. Ф.).  Тому  повинен  бути 
інформаційний  «майданчик».  Комунікації  дають  можли-
вість  передати  інформацію  не  тільки  членам  колективу, 
але й майбутнім роботодавцям, абітурієнтам,  їх батькам, 
усьому  суспільству  з метою  зробити послуги освітнього 
закладу привабливими для цільової аудиторії. 

В освітній організації з добре розвиненою і підтриму-
ваною корпоративною культурою існує вільний доступ до 
будь-якої інформації про стан справ. Спостерігається про-
цес управління  інформацією. Достовірна, неперекручена 
інформація в повному обсязі розміщується на офіційному 
сайті в  інтернеті, коридорних моніторах  і дошках оголо-
шень, в друкованих засобах масової інформації ЗВО, міста 
та інших ЗМІ.

Дев’ятим елементом корпоративної культури виступа-
ють  одяг  і  атрибутика.  Байдужість  або  відсутність  атри-
бутів,  символіки  ЗВО,  недотримання  норм  пристойності 

в  одязі  –  характерні  ознаки  відсутності  корпоративної 
культури. І, навпаки, у закладах з усталеною корпоратив-
ною  культурою  чітко  дотримуються  правил  дрес-коду, 
наявна атрибутика (календарі, блокноти, ручки з логоти-
пом ЗВО) і символіка (гімн, герб, прапор та інше). Атри-
бутика повинна викликати у студента гордість і бажання її 
використовувати.

Висновки. На основі проведеного аналізу зазначимо, 
що на сучасному етапі розвитку вітчизняної педагогічної 
науки  прагнення  кожного  ЗВО до  ідеальної моделі  кор-
поративної культури сприятиме реалізації місії, політики 
та цілей закладу освіти, дозволить адаптуватися до мін-
ливих умов соціальної політики держави. В умовах зміни 
системи  соціальної  регуляції  в  Україні швидше  адапту-
ються до нових умов ті колективи, які раціонально вико-
ристовують  загальні  норми  корпоративної  культури,  не 
конфліктуючи з ними і «не прогинаючись» під їх тиском, 
а органічно й активно вбудовуючи їх у свою життєдіяль-
ність  на  основі  української  соціокультурної  діяльності. 
Функціонування  ЗВО  вимагає  гнучких форм  соціальної 
регуляції, поєднання внутрішнього та зовнішнього регу-
люючого  впливу,  своєчасної  зміни  формально-правових 
і  неформальних  норм,  застосування  правового  регулю-
вання  та  культурно-регулятивного  ціннісного  впливу, 
які знаходять відображення в правовій сфері регуляції їх 
життєдіяльності.

Тому саме вдосконалення менеджменту вищої школи, 
норм правового регулювання щодо «м’якого» управління 
корпоративною культурою ЗВО, впровадження нової сис-
теми  цінностей  та  формування  світоглядної  позиції,  що 
знаходяться в нерозривному зв’язку з людськими і суспіль-
ними  інтересами  всіх  громадян України, формує модель 
корпоративної  культури  кожного  навчального  закладу. 
Але для того щоб певна корпоративна культура  існувала 
в  колективі,  корпоративні  цінності  обов’язково  повинні 
надходити від людей, а не нав’язуватися керівником.
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АКТУАЛьНІ ПиТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОфІЛАКТиКи 
фІНАНСОВих ПРАВОПОРУШЕНь В УКРАЇНІ
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У статті аргументовано наукову позицію про те, що для ефективного функціонування економіки необхідне створення умов щодо 
попередження вчинення правопорушень у цій сфері, оскільки адміністративні правопорушення в сукупності становлять складний фено-
мен, на розвиток якого впливає багато чинників. Доведено, що вітчизняна система профілактики фінансових правопорушень сьогодні 
перебуває в процесі реформування та є не зовсім досконалою. З’ясовано, що характерними рисами на даному етапі розвитку є наявність 
різноманітних проблем та перешкод, котрі суттєво знижують ефективність її функціонування.

Розкрито думку про те, що адміністративні правопорушення у сфері економіки – це серйозна деструктивна основа, а недооцінка 
їхньої небезпеки в нашому суспільстві, на жаль, стала вже традиційною. Саме тому важливе значення має профілактична діяльність 
суб’єктів, покликаних попереджати та запобігати вчиненню правопорушень у цій сфері. Доведено, що попередження фінансових право-
порушень – це система різноманітних видів діяльності та заходів спеціально визначених суб’єктів і державних, і громадських, спрямова-
них на усунення причин та умов, які сприяють вчиненню правопорушень. З’ясовано, що ключовими елементами (складовими) у цьому 
понятті є: 1) здійснення спеціальних заходів системою державних та громадських суб’єктів попереджувальної діяльності; 2) усунення 
причин та умов, які сприяють вчиненню правопорушень (профілактика).

Науково доведено думку про те, що нормативно-правове регулювання управлінської діяльності у сфері профілактики фінансових 
правопорушень необхідно розуміти як цілеспрямовану діяльність суб’єктів нормотворчого процесу щодо врегулювання та впорядкування 
засобами юридичної техніки суспільних відносин, які виникають з приводу попередження та припинення протиправних учинків. З огляду 
на означене, зміст нормативно-правового регулювання профілактичної діяльності треба розуміти як сукупність засобів юридичного впли-
ву на суспільні відносини, які виникають під час (у процесі) фінансової діяльності (в широкому її розумінні).

Ключові слова: фінансові правопорушення, профілактика, попередження, адміністративна відповідальність, фінансова відпові-
дальність, правове регулювання, попереджувальна діяльність.

The article argues that the effective functioning of the economy requires the creation of conditions to prevent the commission of offenses in this 
area, because administrative offenses in the aggregate constitute a complex phenomenon, which develops under the influence of many factors. It is 
proved that the domestic system of prevention of financial offenses today is in the process of reforming and is not quite perfect. It is found out that at 
this stage of development there are various problems and obstacles that significantly reduce the effectiveness of its functioning.

The opinion that administrative offenses in the sphere of economy are a serious destructive basis has been revealed, and the underestimation of 
their danger in our society, unfortunately, has become traditional. For this reason, the preventive action of the subjects, intended to prevent and prevent 
the committing of offenses in this sphere, is of great importance. It has been proved that financial offense prevention is a system of various activities 
and activities of specially designated entities, both state and public, aimed at eliminating the causes and conditions conducive to the commission of 
offenses. It is found that the key elements (components) in this concept are: 1) implementation of special measures by the system of state and public 
subjects of preventive activity; 2) eliminating the causes and conditions that contribute to the commission of offenses (prevention).

The scientific opinion has been proved that the normative legal regulation of administrative activity in the field of prevention of financial 
offenses should be understood as the deliberate activity of the subjects of the law-making process in the regulation and regulation of the means 
of legal technique of public relations arising from the prevention and termination of wrongdoing. Given this, the content of regulatory regulation 
of preventive activity should be understood as a set of means of legal influence on public relations that arise during (in the process of) financial 
activity (in its broadest sense).

Key words: financial offenses, prevention, prevention, administrative responsibility, financial responsibility, legal regulation, preventive 
activity.

Для  ефективного  функціонування  економіки  необ-
хідно створити умови щодо попередження вчинення пра-
вопорушень у цій сфері, оскільки адміністративні право-
порушення  в  сукупності  становлять  складний  феномен, 
що розвивається під впливом багатьох чинників. Водночас 
адміністративні правопорушення у сфері економіки – це 
серйозна деструктивна основа, а недооцінка їхньої небез-
пеки в нашому суспільстві, на жаль, стала вже традицій-
ною.  Саме  тому  важливу  роль  у  цьому  процесі  відіграє 
профілактична діяльність суб’єктів, покликаних поперед-
жати та запобігати вчиненню правопорушень у цій сфері. 

Питанням,  пов’язаним  з  профілактикою  правопо-
рушень  загалом  та  у  сфері  економіки  зокрема,  присвя-
чено  значну кількість наукових праць. Вказана  тематика 
була предметом розгляду таких вчених, як В. Авер’янов, 
О.  Андрійко,  С.  Алексєєв,  О.  Бандурка,  Д.  Бахрах, 
Ю.  Битяк,  І.  Бородін,  Н.  Бортник,  В.  Гаращук,  І.  Голо-
сніченко, В. Заросило, М. Ковалів, В. Колпаков, О. Кузь-
менко, В. Ортинський, О. Остапенко, В. Плішкін, А. Подо-
ляка, В. Шамрай, В. Шкарупа, Х. Ярмакі та інших.

Дослідження  різних  аспектів  фінансових  правопору-
шень,  що  передбачають  відповідальність  за  порушення 

даного законодавства, проводилося з урахуванням напра-
цювань  відомих  вітчизняних  учених,  як-от:  І.  Арістова, 
А. Берлач, В. Білоус, В. Грохольський, Є. Додін, А. Іван-
ський, С. Єсімов, Р. Ігонін, Р. Калюжний, Л. Касьяненко, 
С. Ківалов, Л. Коваль, Т. Коломоєць, А. Комзюк, М. Корні-
єнко, М. Кучерявенко, І. Личенко, О. Музика-Стефанчук, 
Н. Нижник, О. Орлюк, В. Пєтков, Л. Савченко, А. Суббот, 
І. Хомишин та інші.

Основною  метою  статті  є  розкриття  проблемних 
аспектів правового регулювання категорії «профілактика 
фінансових правопорушень» на сучасному етапі та прове-
дення порівняльного  аналізу вітчизняного  законодавства 
в цій сфері.

Попередження  фінансових  правопорушень  –  це  сис-
тема різноманітних видів діяльності і заходів спеціально 
визначених  суб’єктів  і  державних,  і  громадських,  спря-
мованих на усунення причин та умов, які сприяють вчи-
ненню  правопорушень.  Отже,  ключовими  елементами 
(складовими) у цьому понятті є:

1)  здійснення спеціальних заходів системою держав-
них  та  громадських  суб’єктів  попереджувальної  діяль-
ності;
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2)  усунення причин та умов, які сприяють вчиненню 
правопорушень (профілактика).

Як і будь-яка діяльність, профілактика правопорушень 
у сфері економіки має певну, чітко визначену ціль. Метою 
профілактичної діяльності насамперед є:

–  обмеження дії негативних соціальних явищ та про-
цесів;

–  усунення  або взагалі нейтралізація причин право-
порушень та умов, що їм сприяють;

–  нейтралізація  негативного  впливу  мікросередо-
вища  особи  (сім’ї,  школи,  вищого  навчального  закладу, 
друзів,  співробітників  тощо),  яке  формує  антисоціальну 
установку  особи  та  негативно  впливає  на  мотивацію  її 
поведінки;

–  вплив на особу, яка за своїми морально психологіч-
ними якостями здатна вчинити адміністративний просту-
пок чи продовжувати протиправну діяльність.

В умовах побудови правової, демократичної держави 
оцінка  надзвичайно  важливих  економічних,  політичних, 
національних,  культурних  та  інших  соціальних процесів 
неможлива  без  урахування  впливу  на  них  права  та  його 
нормативної юридичної форми – законодавства. «Норма-
тивно-правове  регулювання  стає  необхідною  передумо-
вою  цілеспрямованої  демократичної  організації  суспіль-
них відносин, надання їм певної рівноваги, упорядкованої 
свободи та соціальної справедливості» [1, с. 22].

Юридичної  форми  набувають  основні  та  найважли-
віші комплекси суспільних відносин у різних сферах люд-
ської діяльності. При цьому слід наголосити, що основні 
комплекси суспільних відносин у різних сферах людської 
діяльності  потребують  не  просто  законодавчої  форми,  а 
й  змістовної  правової  наповненості.  У  цьому  плані  спе-
ціальні юридичні знання про особливості та вияви права, 
правового регулювання, що досягаються правознавством, 
дозволяють свідомо і точніше розібратися в тих соціальних 
процесах, які піддаються юридичному впливу з боку дер-
жави і вимагають свого юридичного оформлення з одно-
часним наповненням його правовим змістом [2, с. 14].

Слід  зазначити,  що  правове  регулювання  профілак-
тики  правопорушень  здійснюється  у  трьох  основних 
напрямках:

1)  матеріально-правовому;
2)  процесуально-правовому;
3)  організаційно-управлінському.
Матеріально-правове  охоплює  заходи  впливу  на  її 

об’єкти  (окремих  осіб),  причини  й  умови, що  сприяють 
здійсненню правопорушень. Метою цих заходів є запобі-
гання вчиненню правопорушень, усунення причин і умов, 
що сприяють  їх вчиненню. До цієї групи норм належать 
заходи, що забезпечують участь громадян у профілактич-
ній діяльності.

Процесуально-правовий  напрямок  включає  систему 
заходів  процесуального  чи,  точніше  сказати,  процедур-
ного  характеру,  що  регламентують  порядок  виявлення 
об’єктів  протиправної  поведінки,  порядок  застосування 
заходів впливу у відношенні до останніх тощо [3, с. 10].

Організаційно-управлінський  напрямок  має  забезпе-
чити  (скоординувати)  профілактичну  діяльність  різних 
суб’єктів  правоохоронної  діяльності,  тобто  встановити, 
які  саме державні органи  і  громадські організації мають 
право здійснювати профілактику правопорушень.

Суспільні відносини, що створюють предмет право-
вого регулювання профілактики правопорушень, можна 
звести до двох груп. До першої з них належать відносини 
внутрішнього  управління  системою  профілактики  пра-
вопорушень.  Їх учасниками є  суб’єкти попереджуваль-
ної  діяльності  (наприклад,  вимоги  виконкому  місцевої 
ради, органів внутрішніх справ у частині попередження 
крадіжок  і  викрадень  автомашин  –  С. Ч.).  До  другої 
належать  суспільні  відносини  зовнішнього  управління 
[4, с. 23–27].

Системний погляд на роль права в управлінні профі-
лактичною діяльністю дозволяє зробити висновок про те, 
що  за  допомогою  правових  норм  здобувають  юридичне 
закріплення:

1)  усі  основні  зв’язки  між  суб’єктами  та  об’єктами 
управління  у  сфері  профілактичної  діяльності  в  її  дер-
жавно-правовому виявленні;

2)  повноваження  відповідних  спеціальних  суб’єктів 
управління  щодо  здійснення  профілактичної  діяльності, 
а  в  ряді  випадків  правомочність  суб’єктів  громадського 
управління  (наприклад,  права  профспілок,  трудових 
колективів,  громадських  формувань  з  охорони  правопо-
рядку тощо) [5];

3)  основні  параметри  взаємодії  державних  та  недер-
жавних організацій в означеній сфері соціального управ-
ління;

4)  інтереси учасників управлінських відносин, об’єк- 
том яких є криміногенні фактори;

5)  обов’язки, що взаємно покладаються на суб’єктів 
та об’єктів управління у сфері профілактики правопору-
шень;

6)  система  заходів  юридичного  примусу  в  інтересах 
забезпечення стабільності та ефективності управлінської 
діяльності щодо профілактики правопорушень.

Таким  чином,  управління  у  сфері  профілактичної 
діяльності  здійснюється  на  основі  правових  норм,  що 
створюють  певний  правовий  режим  реалізації  управлін-
ських функцій [6].

Механізм  правового  регулювання  профілактики  пра-
вопорушень охоплює дуже широке коло питань. Правові 
норми, що діють у даній сфері, можна об’єднати в чотири 
групи.  До  першої  належать  ті,  які  регулюють  поведінку 
людей, визначають права та обов’язки громадян. Ці норми 
містяться в різних правових актах: законах, указах Прези-
дента; постановах Кабінету Міністрів; нормативних актах 
міністерств і відомств; рішеннях місцевих органів місце-
вого самоврядування. 

Друга  група  правових  норм  регулює  суспільні  від-
носини  у  сфері  профілактики  правопорушень.  Сюди 
входять  установлені  державою  заборони щодо  вчинення 
протиправних дій,  а також норми, що передбачають від-
повідальність за вчинення подібних дій. Заборонні норми 
визначають  загальні  рамки  поведінки  людей.  Механізм 
правового впливу на профілактику правопорушень через 
названу  групу  правових  норм  характеризується  також 
застосуванням санкцій до осіб, що порушили установлені 
державою  заборони.  Реалізація  заборонних  норм  через 
правовідносини  буде  мати  місце  лише  у  випадках  вста-
новлення факту порушення однієї з них. Третя група норм 
складається з регулятивних правил, які визначають повно-
важення  органів  та  їх  посадових  осіб  щодо  виконання 
функції  з  профілактики  правопорушень,  а  також форми, 
методи, і способи здійснення цієї функції. Правові норми 
цієї  групи  визначають  державно-владні  повноваження 
органів,  підрозділів  та  служб,  які  виконують  функції 
з профілактики правопорушень. В четверту групу входять 
норми,  які  регулюють  порядок  створення,  організацію 
діяльності, структуру, завдання, обов’язки і права органів 
громадської самодіяльності, що здійснюють профілактику 
правопорушень на добровільних засадах [7].

Отже,  нормативно-правове  регулювання  управлінської 
діяльності у сфері профілактики фінансових правопорушень 
необхідно розуміти як цілеспрямовану діяльність суб’єктів 
нормотворчого  процесу  щодо  врегулювання  та  впорядку-
вання засобами юридичної техніки суспільних відносин, які 
виникають з приводу попередження та припинення проти-
правних учинків. З огляду на означене,  зміст нормативно-
правового  регулювання  профілактичної  діяльності  треба 
розуміти як сукупність засобів юридичного впливу на сус-
пільні відносини, які виникають під час (в процесі) фінансо-
вої діяльності (в широкому її розумінні).
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Звернемо  також  увагу  на  інтенсивне  використання 
в наукових дослідженнях й у відповідному законодавстві 
декількох  близьких  за  значенням  термінів  –  «поперед-
ження», «профілактика», «запобігання». Щодо їх співвід-
ношення серед фахівців немає єдиної думки. Так поняття 
«попередження»  та  «профілактика»  нерідко  розгляда-
ються  як  тотожні,  однак  існує  й  позиція,  згідно  з  якою 
вони різняться за значенням.

Наприклад, у роботі колективу науковців на чолі з док-
тором юридичних наук, професором О. Бандуркою ствер-
джується,  що  різниця  між  термінами  «попередження» 
та «профілактика» полягає в тому, що перший відображає 
діяльність  із  недопущення  адміністративних  правопору-
шень  як  явища,  частини  єдиної  цілісної  картини  право-
порушень, що мають місце в державі;  другий же  термін 
позначає  спеціальні  заходи  з  недопущення  негативних 
змін  у  самому  явищі.  Оскільки  злочинність  або  адміні-
стративні  правопорушення  існують  об’єктивно,  тому  їх 
не  можна  попередити,  з  ними  можна  тільки  боротися, 
долати. У зв’язку з цим про профілактику правопорушень 
можна  говорити відповідно до всієї  їх  сукупності,  тобто 
потрібно не допускати негативних змін у цьому явищі, а 
сааме – їх збільшення. Крім того, потрібно брати до уваги, 
що профілактична робота  ведеться не  тільки у  разі  пра-
вомірної поведінки особи, а й тоді, коли правопорушення 
вже вчинено. Отже, попередити правопорушення, яке вже 
вчинено,  ми  не  можемо,  його  можна  тільки  припинити. 
На фоні зазначених міркувань О. Бандурка пропонує про-
філактику правопорушень розуміти як соціально спрямо-
вану діяльність держави, її органів і посадових осіб, гро-
мадських  організацій  та  окремих  громадян,  направлену 
на  виявлення  причин  і  умов  вчинення  правопорушень, 
ліквідацію факторів, які призводять до формування анти-
громадської поведінки особи, ліквідацію правопорушень 
як соціального явища та забезпечення під час такої діяль-
ності прав та свобод громадян [8, с. 179–180].

Таким  чином,  профілактика  передбачає  специфічну 
діяльність,  спрямовану,  умовно  кажучи,  на  стратегічне 
попередження скоєння правопорушень в основному через 
вплив на передумови їх вчинення та через налагодження 
відповідної виховної роботи. При цьому очевидно, що  її 
мета– попередити правопорушення, а попередження – те, 
заради  чого  здійснюється  профілактика.  Згідно  з  Вели-
ким тлумачним словником в українській мові сполучення 
з  «поперед-»  відображають:  1)  просторові  відношення 
(указує на особу чи предмет, перед якими рухається, відбу-
вається або знаходиться хто-, що-небудь; указує на особу 

чи  предмет,  наперед  від  яких  спрямована  дія;  указує  на 
особу чи предмет, до попереднього боку яких спрямована 
дія); 2) часові відношення (указує на особу, раніше від якої 
хто-  небудь  виконав  чи  виконає  дію;  указує  на  момент, 
раніше  якого  здійснилось  або  здійсниться  що-небудь); 
3) обставинно-означальні відношення (указує на першість 
кого-, чого-небудь у чомусь, порівняно з кимсь-, чимсь-) 
[9, с. 1053].

Безпосередньо  терміни  «попереджати»,  «попереджу-
вати»,  «попередити»,  можуть  означати:  наперед  повідо-
млення кого-небудь про щось;  застереження кого-небудь 
від  чогось;  попередження  як  вид  стягнення;  своєчасні 
заходи  запобігання  здійсненню  або  виникненню  чого-
небудь, переважно небажаного; передувати чому-небудь; 
здійснення руху, якої-небудь дії швидше від когось, випе-
реджати тощо [9, с. 1053‒1054].

Так у ст. 1 Кодексу України про адміністративні право-
порушення  (далі  – КУпАП) наголошується, що одним  із 
його  основних  завдань  є  запобігання  правопорушенням, 
виховання громадян у дусі точного  і неухильного додер-
жання  Конституції  та  законів  України,  поваги  до  прав, 
честі  і  гідності  інших  громадян,  до  правил  співжиття, 
сумлінного  виконання  своїх  обов’язків,  відповідальності 
перед суспільством. Відповідно до положень ст. 6 КУпАП 
органи виконавчої влади та органи місцевого самовряду-
вання, громадські організації, трудові колективи розробля-
ють і здійснюють заходи, спрямовані на запобігання адмі-
ністративним  правопорушенням,  виявлення  й  усунення 
причин та умов, які сприяють їх вчиненню, на виховання 
громадян у дусі високої свідомості і дисципліни, суворого 
додержання законів України [10].

Певну увагу питанню уточненого розуміння сутності 
протидії  приділено  в  науковій  літературі,  хоча  й  у  різ-
них контекстах. О. Прохоренко в дослідженні, присвяче-
ному боротьбі з корупцією, трактує протидію як систему 
спільних попереджувальних заходів, до яких долучається 
велика  кількість  суб’єктів,  що  запобігають  корупційним 
проявам  з  метою  їх  недопущення.  Поняття  «протидія» 
є відповідно ширшим, ніж поняття «боротьба», поглинає 
його. Це  зумовлюється тим, що протидія неможлива без 
контролю за всіма стадіями корупційних проявів [11].

Отже,  підсумовуючи,  можемо  зазначити,  що  термін 
«протидія» також активно використовується в законодавстві 
(зокрема в КУпАП, Митному кодексі України, Податковому 
кодексі України, законах України «Про запобігання коруп-
ції» та «Про Національну поліцію» тощо), проте однозначне 
нормативне визначення цього поняття відсутнє. 
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CIrCuMSTaNCES ThaT MITIgaTE adMINISTraTIVE LIaBILITy

Шестак Л.В.,
кандидат юридичних наук,

доцент кафедри трудового права, адміністративного права та процесу
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В умовах змін адміністративного законодавства важливу роль відіграють ті правові норми, які спрямовані на захист прав і свобод 
людини як найвищої соціальної цінності. Йдеться не лише про приписи, що регулюють позитивну, з точки зору права, поведінку людей, 
але й про юридичні дефініції, спрямовані на захист прав осіб, що перебувають у конфлікті з законом у зв’язку із вчиненням адміністра-
тивно караного діяння.

У статті здійснено аналіз обставин, які пом’якшують відповідальність за вчинення адміністративних правопорушень. Автор вважає, 
що їх перелік є неповним та має бути розширений з урахуванням окремих положень кримінального законодавства. Проаналізовано також 
зміст і сутність таких обставин та визначено правові проблеми їх реалізації. У дослідженні зазначено, що нормативна невизначеність 
окремих обставин, які пом’якшують адміністративну відповідальність, суттєво ускладнює процедуру їх застосування, може бути полем 
для зловживань, причиною оскарження рішень у справах про адміністративні правопорушення або ж ставити питання про некомпетент-
ність суб’єкта застосування. Для уникнення негативних наслідків запропоновано доповнити положення пункту 2 статті 34 Кодексу України 
про адміністративні правопорушення та визнати попередження негативних наслідків правопорушення обставиною, що пом’якшує відпо-
відальність. Доцільно також доповнити названу статтю новими положеннями, які би передбачали можливість визнавати пом’якшуючими 
такі обставини, як добровільне повідомлення про факт вчинення правопорушення та вчинення правопорушення під впливом погрози або 
примусу, а також перевищення меж необхідної оборони.

Автор наголошує на доцільності визначення орієнтовного переліку тяжких особистих чи сімейних обставин, що дозволить спростити 
застосування відповідних положень Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Конкретизація обставин, які пом’якшують адміністративну відповідальність, дозволяє не лише визначити ступінь тяжкості правопо-
рушення, а й реалізувати основоположні принципи адміністративної відповідальності, як-от: принципи справедливості, індивідуалізації 
та невідворотності покарання.

Ключові слова: адміністративна відповідальність, адміністративне стягнення, пом’якшуючі обставини, правопорушення, покарання.

In the context of changes in the administrative legislation, the key role is given to the legal norms intended to protect human rights and 
freedoms as the highest social value. It means not only the orders regulating good behavior of people in the eyes of the law, but also legal 
definitions having their goal to protect the rights of persons in conflict with the law due to their having commited administrative offence.

The article offers analysis of the circumstances mitigating administrative responsibility for administrative offences. The author believes 
that this list is not exhaustive and should be completed based on certain provisions of the criminal law. The content and essence of such 
circumstances have been also analyzed and legal problems of their realization have been established. The author believes that the regulatory 
uncertainty of certain circumstances, which mitigate administrative responsibility, significantly complicates the procedure of such circumstances’ 
application and may serve a field for abuse or cause doubts in the applying subject’s competence, or be a ground for appeal against decisions 
in administrative offences cases. To avoid such negative consequences, the provisions of paragraph 2 Article 34 of the Code of Administrative 
Offences of Ukraine are proposed to be supplemented and prevention of negative consequences of the offense is proposed to be recognized 
as such that mitigates the responsibility. The article mentioned above should be also supplemented with new provisions, which would foresee 
possibility of recognizing as the responsibility mitigating the circumstances such circumstances as voluntary notification of committing offense and 
commission of an offense under threat or coercion, as well as use of excessive force in self-defense.

The author emphasizes the expediency of establishing an indicative list of adverse personal or family circumstances, such list facilitating 
application of the relevant provisions of the Code.

Identifying circumstances, which mitigate administrative responsibility, allows not only to determine the gravity of the offense, but also 
implement the basic principles of administrative responsibility such as the principle of justice, individualization, and inevitability of punishment.

Key words: administrative liability, administrative foreclosure, mitigating circumstances, administrative penalty, offense, punishment.

Вступ.  Варто  відзначити,  що  будь-яке  правопору-
шення – це передусім винне діяння. Але велике значення 
мають ступінь вини порушника, а також обставини, які 
сприяли  протиправним  проявам  чи  спонукали  особу 
до  їх  здійснення  (так,  скрутне  матеріальне  становище 
може  стати  поштовхом  до  крадіжки,  а  стан  алкоголь-
ного  сп’яніння  може  стимулювати  порушення  правил 
дорожнього руху тощо). Проте законодавець передбачив 
і такі обставини, наявність яких, хоч і не виключає про-
типравності діяння, але зменшує ступінь вини правопо-
рушника та рівень суспільної шкідливості діяння, част-
ково виправдовує його, не  змінюючи загальних правил 
застосування  адміністративних  покарань.  Їх  орієнтов-
ний (неповний) перелік подано у ст. 34 Кодексу України 
про адміністративні правопорушення (далі – КУАП) [1]. 
Урахування обставин, які пом’якшують протиправність 
діяння, дозволяє в рамках, що визначені законодавством, 
персоніфікувати  заходи  адміністративної  відповідаль-
ності  та  накласти  стягнення,  керуючись  принципами 
законності,  гуманізму  та  індивідуалізації  покарання,  а 
також  співрозмірності  покарання  вчиненому  правопо-
рушенню та ступеню вини порушника. Як справедливо 

відзначає  Н.А.  Сторчак,  такі  обставини  доповнюють 
ступінь  тяжкості  вчиненого  правопорушення  та  особу 
винного  як  критерії, що  індивідуалізують  призначення 
покарання [2, с. 366].

Варто  відзначити, що  попри  важливість  урахування 
обставин,  які  пом’якшують  адміністративну  відпові-
дальність  порушника,  їх  вивченню  в  теорії  адміністра-
тивного права не приділяється належна увага. Основна 
кількість  досліджень  здійснюється  у  сфері  криміналь-
ного  права,  тоді  як  дослідження  зазначеної  проблеми 
в  адміністративній  галузі  майже  відсутні.  Зокрема, 
пом’якшуючі  обставини  у  своїх  наукових  доробках 
вивчали  О.Ю.  Дудоров,  О.О.  Кваша,  Н.А.  Сторчак, 
Л.М.  Федорак,  а  також  інші.  Проте  важливість  впливу 
зазначених обставин на вид  і міру покарання вказує на 
доцільність  їх  ґрунтовного  аналізу  та  визначення  про-
блем  застосування  з  метою  подальшого  удосконалення 
адміністративного законодавства.

Постановка завдання.  Метою  статті  є  дослідження 
обставин, які пом’якшують адміністративну відповідаль-
ність особи, розробка пропозицій щодо змін і доповнень 
положень ст. 34 КУАП.
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Результати дослідження.  Адміністративна  відпові-
дальність  є  важливим  інструментом  державного  управ-
ління  і  майже  неможливо  виділити  сферу,  де  б  вона  не 
застосовувалася.  Традиційно  правову  відповідальність 
пов’язують  із  застосуванням  заходів  державного  при-
мусу, розглядають  її як передбачену санкціями правових 
норм  реакцію  на  правопорушення,  як  реалізацію,  засто-
сування і здійснення санкцій [3, с. 190]. Кількість проти-
правних проявів, які переслідуються в адміністративному 
порядку,  на  жаль,  не  зменшується.  Але  суб’єкти  право-
застосування в кожному випадку вирішення питання про 
відповідальність  порушника  мають  керуватися  нормами 
діючого законодавства та накладати стягнення з урахуван-
ням особи правопорушника, ступеня його вини, наявності 
чи відсутності обставин, які обтяжують чи пом’якшують 
відповідальність. Як справедливо відзначають О.О. Кваша 
та  Р.Ш.  Бабанли,  належна  правова  оцінка  обставин,  що 
характеризують діяння  або особу,  яка його  вчинила, має 
важливе значення для забезпечення відповідної правової 
оцінки діяння загалом [4, с. 19].

Законодавець  урахував  диференційованість  психіки 
кожної конкретної особи і тому передбачив на законодав-
чому  рівні  визначену  сукупність  обставин,  що  можуть 
впливати  на  вид  і  міру  покарання.  У  теорії  та  практиці 
адміністративного права їх поділяють на дві групи: обста-
вини, що пом’якшують та обтяжують покарання.

Пом’якшуючими  відповідальність  обставинами,  від-
повідно до положень ст. 34 КУАП, [1] визнаються такі: 

1.  Щире  розкаяння  винуватого  (розкаяння  означає 
негативну оцінку особою факту правопорушення та спри-
чиненої ним шкоди). Воно несе в собі серйозний морально-
етичний  потенціал,  пробуджує  у  правопорушника  визна-
ння своїх дій неправомірними і аморальними. Разом з тим, 
законодавець не вказує, в чому саме має проявитися розка-
яння і чи можна про нього говорити, коли особа здійснює 
декілька правопорушень і при цьому «щиро розкаюється». 
На  наш  погляд,  застосування  цієї  обставини  може  мати 
місце  лише  в  тому  випадку,  коли  поведінка  порушника 
свідчить  про  його  бажання  виправитися  та  ліквідувати 
шкідливі наслідки протиправної поведінки. Крім того, таке 
розкаяння має відбутися після вчинення адміністративного 
правопорушення,  але  до  винесення  рішення  по  справі. 
Загалом щире розкаяння є оціночним поняттям і суб’єкту 
правозастосування може бути важко визначити наявність 
чи  відсутність  щирого  розкаяння  порушника,  а  отже, 
і застосувати дану обставину, як таку, що пом’якшує адмі-
ністративну відповідальність. Проте, виходячи з положень 
ст.  3  Конституції  України,  відповідно  до  якої  людина,  її 
життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека 
є найвищою соціальною цінністю, кожного разу, коли має 
місце факт розкаяння винного у вчиненому, воно має вра-
ховуватися як щире та сприяти пом’якшенню покарання. 

2.  Відвернення винуватою особою шкідливих наслід-
ків правопорушення, добровільне відшкодування збитків 
або усунення заподіяної шкоди. Варто звернути увагу на 
той  факт,  що  відвернути  шкідливі  наслідки  особа  може 
лише у випадку добровільної чи примусової відмови від 
вчинення  правопорушення,  у  будь-якому  випадку  –  до 
початку  адміністративного  провадження. Відшкодування 
збитків  або  усунення  заподіяної  шкоди  можливе  лише 
після  вчинення  адміністративного  проступку,  причому 
добровільність  відшкодування  чи  усунення  шкоди  озна-
чає, що  особа  діє  самостійно,  без  зовнішнього  примусу. 
Для того щоб ця пом’якшуюча обставина могла бути засто-
сована, відвернення шкідливих наслідків має відбутися до 
моменту винесення рішення по справі. Виходячи  з  того, 
що значна частина адміністративних правопорушень – це 
правопорушення  з  формальним  складом,  вчинення  яких 
не  має  матеріалізованих  негативних  наслідків,  вважа-
ємо за доцільне п. 2 ст. 34 КУАП доповнити та викласти 
в такій редакції: «попередження або відвернення винува-

тою особою шкідливих наслідків правопорушення, добро-
вільне і повне відшкодування збитків або усунення заподі-
яної шкоди». Таким чином ступінь вини правопорушника 
буде  меншим,  якщо  він  вчинить  суспільно  корисні  дії, 
спрямовані  на  недопущення шкідливих  наслідків  право-
порушення  або  на  повне  відшкодування  завданих  збит-
ків. Варто акцентувати увагу на тому, що збитки, завдані 
протиправною  поведінкою,  мають  бути  відшкодовані 
повністю. Тому при вирішенні питання про застосування 
даної пом’якшуючої  обставини необхідно дати  відповіді 
на питання: чи було відшкодування добровільним; чи міг 
правопорушник  за  даних  обставин  попередити  виник-
нення шкідливих наслідків своїх діянь (наприклад, надати 
першу допомогу потерпілому в ДТП, викликати «швидку» 
чи самостійно доставити потерпілого до лікарні тощо); чи 
було відшкодовано всю сумі збитку, чи їх частину.

3.  Вчинення  правопорушення  під  впливом  сильного 
душевного хвилювання або при збігу тяжких особистих чи 
сімейних  обставин. У  першому  випадку мається  на  увазі 
вчинення адміністративного проступку в стані афекту, хоча 
відповідної термінології КУАП не вживає, це поняття засто-
совується  в  ході  кримінальних проваджень  [5]. Вважаємо 
таку  позицію  законодавця  упередженою,  адже  поняття, 
ознаки та наслідки фізіологічного афекту описані в медич-
ній та юридичній літературі, тоді як стан сильного душев-
ного  хвилювання  належному юридичному  аналізу  майже 
не піддавався. Зокрема в енциклопедичних довідниках від-
значається, що «афект – це короткочасна яскраво виражена 
емоція, у ході якої відчуття, що виникають, погано підда-
ються керуючому впливу свідомості, хоча людина й збері-
гає можливість усвідомлювати свої дії  та  скеровувати  їх» 
[6, с. 558]. У силу того, що порушник, перебуваючи у стані 
сильного  душевного  хвилювання,  усвідомлює  протиправ-
ність  своїх  діянь,  він  не  звільняється  від  адміністратив-
ної  відповідальності  (як,  наприклад,  при  патологічному 
афекті), а може мати місце лише її пом’якшення.

При  оцінці  тяжких  сімейних  чи  особистих  обставин 
слід  враховувати,  що  наявність  в  особи  суб’єктивних 
труднощів  не  завжди  пов’язується  з  її  сімейним  стату-
сом,  а  тому  законодавець розрізняє ці  поняття. Під  тяж-
кими  обставинами,  як  правило,  розуміють  матеріальні 
(майнові),  у  тому  числі  й  житлові,  проблеми,  наслідком 
яких певною мірою і є вчинення адміністративного про-
ступку,  а  так  само  психологічні  труднощі.  Збіг  тяжких 
особистих, сімейних чи інших обставин передбачає такий 
вплив, який заподіює особі страждання, негативно впли-
ває на її психіку, може викликати стан розпачу, надмірну 
дратівливість,  гарячковість,  що  не  сприяє  належному 
здійсненню самоконтролю поведінки. Перелік зазначених 
обставин  законом  не  визначається. Проте  аналіз  судової 
практики  дозволяє  серед  тяжких  обставин  назвати  такі: 
смерть або тяжка хвороба рідної чи близької людини; хво-
роба винного; втрата ним роботи; складні житлові умови; 
подружня  зрада  або  інша  подія,  яка  викликала  конфлікт 
у сім’ї; скрутне матеріальне становище; проживання під-
літка  в  сім’ї,  де  зловживають  алкогольними  напоями  чи 
наркотичними речовинами тощо.

Варто  також  відзначити  певну  складність  у  застосу-
ванні  вказаної  обставини  як  такої, що  пом’якшує  відпо-
відальність. Проблема полягає в тому, що амплітуда вище 
названих  обставин  може  бути  абсолютно  різною  у  кож-
ному  конкретному  випадку.  Так,  звільнення  з  роботи  на 
одного  працівника  може  вплинути  надто  сильно,  і  стан 
його душевного хвилювання може бути значним, тоді як 
інший  працівник  буде  вважати  звільнення  лише  можли-
вістю нового пошуку роботи, хоча і один, і другий можуть 
посилатися на стан сильного душевного хвилювання під 
час вчинення правопорушення. Закон не передбачає необ-
хідності доведення наявності такої обставини у процесу-
альному порядку (наприклад, подання медичної довідки, 
опитування свідків тощо).
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З  цього  можна  зробити  висновок, що  названа  обста-
вина має  застосовуватися  завжди,  коли порушник на неї 
посилається,  незважаючи  на  те,  було  порушення  вчи-
нено  під  впливом  сильного  душевного  хвилювання  або 
збігу тяжких особистих і сімейних обставин, чи зазначені 
обставини не справили жодного впливу на психічний стан 
правопорушника.

На  наш  погляд,  обставина  повинна  застосовуватися 
як така, що пом’якшує адміністративну відповідальність, 
лише у  тому випадку,  коли  є прямий причинний  зв’язок 
між названими обставинами та правопорушенням. Якщо 
ж такий зв’язок відсутній, то ця пом’якшуюча обставина 
не  повинна  застосовуватися  (наприклад,  у  день  смерті 
родича особа здійснила потраву посівів, дрібну крадіжку 
чи порушила правила використання земель). Тому у кож-
ному  конкретному  випадку  доцільно  встановити  при-
чини  вчинення  протиправних  діянь  і  вплив  на  них  тяж-
ких  особистих  чи  сімейних  обставин. Не  зайвим  було  б 
і визначення хоча б елементарного переліку обставин, які 
можуть вважатися такими, що спричинили стан сильного 
душевного хвилювання або стали збігом тяжких особис-
тих чи сімейних обставин.

4.  Вчинення  правопорушення  неповнолітнім.  Вва-
жається, що неповнолітній  не  в  змозі  самостійно  оціню-
вати  повною  мірою  суспільну  небезпечність  діяння,  а 
тому  законодавець  кваліфікує  цю  обставину  як  таку,  що 
пом’якшує  адміністративну  відповідальність. Підставами 
для її застосування є вікові особливості неповнолітніх: від-
сутність достатніх навичок належної поведінки, життєвого 
досвіду; бажання видаватися старшим, більш самостійним 
і незалежним, наслідувати звички і поведінку повнолітніх; 
невміння уявляти та прогнозувати всі негативні наслідки 
відповідних  протиправних  проявів.  Неусталеність  пове-
дінки  та  несформованість  характеру  неповнолітнього 
дозволяє сподіватися, що факт застосування пом’якшуючої 
обставини  сприятиме  його  розвитку  як  законослухняної 
особистості,  хоча в окремих випадках факт неповноліття 
має суто формальний характер (якщо порушнику до повно-
ліття лишилося кілька днів або навіть годин).

Для  ефективного  та  неупередженого  застосування 
обставини  як  такої,  що  пом’якшує  адміністративну  від-
повідальність,  варто,  на  наш  погляд,  по-перше,  визна-
чити  поняття  неповнолітнього  як  особи  у  віці  від  16  до 
18  років  включно.  По-друге,  необхідно  враховувати  той 
факт,  що  особа  вважається  такою,  що  досягла  відповід-
ного віку з нуля годин дати, яка слідує за датою її наро-
дження. По-третє, ця пом’якшуюча обставина об’єктивно 
може застосовуватися лише у випадках, коли неповноліт-
ній  вчинив  одне  з  правопорушень,  перелік  яких  подано 
у ст. 13 КУАП, оскільки вчинення інших правопорушень, 
де  суб’єктом  може  виступати  неповнолітній,  тягне  за 
собою  застосування  до  нього  заходів  впливу,  передбаче-
них ст. 24-1 КУАП.

5.  Вчинення  правопорушення  вагітною  жінкою  або 
жінкою, яка має дитину віком до одного року. Здійснення 
правопорушення  вагітною  жінкою  визначається  однією 
з  пом’якшуючих  обставин  тому,  що  стан  вагітності  має 
певний негативний вплив на психіку жінки [7, с. 61]. У цей 
час жінка може бути досить запальною, чутливою до дея-
ких подій, що може відображатися на її поведінці, а іноді 
призводити  до  здійснення  правопорушення.  Вагітність 
буде  враховуватися  як  пом’якшуюча  обставина  в  тому 
випадку,  коли буде доведено, що адміністративне право-
порушення здійснене під впливом саме цього фактору.

Якщо жінка має дитину віком до одного року, то вважа-
ється, що це є пом’якшуючою обставиною з урахуванням 
важкості догляду за дитиною (недосипання, нестабільний 
життєвий  графік,  хвороба  малюка  тощо),  що  підриває 
здоров’я  матері,  робить  її  більш  роздратованою,  і  тому 
може відобразитися на  її вчинках, підштовхнути до вчи-
нення адміністративного правопорушення.

Вважаємо, що положення п. 5 ст. 34 КУАП можуть бути 
застосовані лише тоді, коли дитина віком до одного року 
проживає з матір’ю і остання не позбавлена щодо дитини 
батьківських прав. Крім того, вважаємо за доцільне допо-
внити зміст названого пункту та застосовувати як обста-
вину, що пом’якшує відповідальність, і виховання дитини 
віком до одного року батьком. Тому пропонуємо викласти 
п. 5 у такій редакції: «вчинення правопорушення вагітною 
жінкою або жінкою, яка має дитину віком до одного року, 
а  також  батьком,  який  постійно  чи  тимчасово  виховує 
дитину віком до одного року без матері». Внесення допо-
внення  має  сприяти  захисту  прав  одиноких  батьків  або 
батьків, які займаються вихованням дітей без матері (мати 
перебуває  на  тривалому  лікуванні,  погодилася  поїхати 
у  відрядження,  позбавлена  батьківських  прав,  померла, 
знаходиться у місцях позбавлення волі тощо).

Цей перелік не вичерпний, тобто може бути довільно 
доповнений за ініціативою владного суб’єкта, який розгля-
дає справу про адміністративне правопорушення. Зокрема 
суб’єкт може визнати пом’якшуючими й інші обставини, 
не  передбачені  законом,  наприклад,  бездоганну  трудову 
діяльність,  похилий  вік,  наявність  у  порушника  утри-
манців і таке інше. Проте, на наш погляд, невизначеність 
названих  обставин  у  нормі КУАП  ускладнює  процедуру 
застосування  ст.  34  Кодексу,  оскільки  на  практиці  не 
завжди можна встановити такі обставини та  їх вплив на 
волю  і  свідомість  правопорушника,  а  також  враховуючи 
той факт, що правозастосовчий суб’єкт у ході прийняття 
юридично значимого рішення має зробити посилання на 
ті положення закону, якими він керувався.

Аналізуючи  зміст  ст.  66  Кримінального  кодексу 
України,  вважаємо  за  доцільне  визнати  такими,  що 
пом’якшують адміністративну відповідальність ще й такі 
обставини: добровільне повідомлення про факт вчинення 
правопорушення; вчинення правопорушення під впливом 
погрози або примусу. Ці обставини мають бути закріплені 
відповідно у пунктах 6 і 7 ч. 1 ст. 34 КУАП.

Виходячи з положень судової практики, варто також 
визнати  як  обставину,  яка  пом’якшує  адміністративну 
відповідальність,  «перевищення  меж  необхідної  обо-
рони  при  вчиненні  правопорушення»  та  закріпити  її 
у п. 8 ст. 34 КУАП. Взагалі, говорити про перевищення 
меж  необхідної  оборони  під  час  вчинення  адміністра-
тивного  правопорушення  досить  складно,  бо  ніколи  не 
можна з певністю сказати, як далеко могла зайти проти-
правна поведінка нападаючого, якби вона не була зупи-
нена особою, що діяла у стані необхідної оборони. Проте 
стан необхідної оборони є соціально корисним, оскільки 
спрямований на  збереження  чи  захист  інших  важливих 
для суспільства благ. Тому явну невідповідність захисту 
характерові та суспільній шкідливості посягання, тобто 
власне  перевищення  меж  необхідної  оборони,  варто 
визнати  такими, що  пом’якшують  адміністративну  від-
повідальність.

Попри  те,  що  заходи  адміністративної  відповідаль-
ності,  які  застосовуються  за  вчинення  правопорушення, 
є досить м’якими, порівняно з кримінальними санкціями, 
врахування  пом’якшуючих  відповідальність  обставин 
створює  можливості  для  розсуду  та  призначення  спра-
ведливого  покарання.  Зокрема,  якщо  справа  про  адмі-
ністративне  правопорушення  розглядається  судом,  то 
суд, з урахуванням цих обставин, має право: призначити 
тільки  основне  чи  основне  й  додаткове  покарання;  при-
значити покарання ближче до мінімальної межі; звільнити 
порушника від адміністративної відповідальності внаслі-
док малозначимості правопорушення.

Разом  з  тим  варто  зазначити,  що  обставини,  які 
пом’якшують  адміністративну  відповідальність,  мають 
юридичне  значення  лише  в  тому  випадку,  коли  санкція 
статті, на основі якої порушник притягується до відпові-
дальності, має альтернативні покарання. Якщо ж санкція 
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є  абсолютно  визначеною, фактично  пом’якшуючі  обста-
вини юридичного значення не мають (оскільки не вплива-
ють на визначення виду й міри покарання), хоча й мають 
бути зазначені в постанові по справі про адміністративне 
правопорушення.

Висновки. Підсумовуючи  викладене,  можна  зро-
бити  висновки,  що  нормативне  закріплення  обставин, 
які  пом’якшують  адміністративну  відповідальність, 
потребує  доопрацювання.  Враховуючи  той  факт,  що 
застосування  названих  обставин  повинно  впливати  на 
визначення виду  і міри покарання, а також з урахуван-
ням того, що орган адміністративної юрисдикції під час 
прийняття  юридично  значимих  рішень  має  керуватися 

конкретними  положеннями  законодавства,  пропону-
ємо п.  2  ст.  34 почати  словами «попередження  або…», 
п.  5  доповнити  словами  «…а  також  батьком,  який 
постійно чи тимчасово виховує дитину віком до одного 
року  без  матері»  та  доповнити  пунктами  6  і  7  такого 
змісту:  «6)  добровільне  повідомлення  про  факт  вчи-
нення  правопорушення;  7)  вчинення  правопорушення 
під впливом погрози або примусу».

Внесення  пропонованих  змін  і  доповнень  до 
ст.34 КУАП дасть можливість зменшити кількість зловжи-
вань при застосування названої норми, сприятиме захисту 
прав  людини,  а  також  практичній  реалізації  принципу 
невідворотності й індивідуалізації покарання.
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У статті проаналізовано законодавство у сфері адміністративно-правового регулювання операцій з криптовалютою в Україні. Адміні-
стративно-правове регулювання операцій з криптовалютою розглядається в розрізі впливу адміністративно-правових норм на суспільні 
відносини в цій сфері. Визначено основні напрями адміністративно-правового регулювання операцій з криптовалютою. Наголошено, 
що в Україні до адміністративно-правового регулювання операцій з криптовалютою звернулись досить недавно. Зокрема Національний 
банк України намагався заповнити прогалини в законодавстві за допомогою офіційних листів, у яких надавав роз’яснення щодо право-
вих засад використання криптовалюти в Україні. Незважаючи на це, правовий статус криптовалюти в Україні так і не був визначений. 
Також була зроблена спроба сформулювати основні засади адміністративно-правового регулювання операцій з криптовалютою в таких 
законопроєктах: «Про обіг криптовалюти в Україні», «Про стимулювання ринку криптовалют та їх похідних в Україні», а також «Про вне-
сення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування операцій з віртуальними активами». При аналізі цих законопроєктів 
досліджено поняття криптовалюти. З’ясовано, що криптовалюта розглядається і як вид цифрової валюти, і як об’єкт права власності, і як 
децентралізований цифровий вимір вартості, віртуальний актив. Зроблено висновок про необхідність прийняття нормативно-правової 
бази в цій сфері, що дозволить:

1) визначити головні терміни в цій сфері, такі як криптовалюта, видобування (майнінг) криптовалют, криптовалютна біржа, ринок 
криптовалют, система блокчейн, майнер тощо;

2) встановити систему адміністративно-правового регулювання діяльності фінансових установ на ринку криптовалют та контролю 
за її провадженням;

3) встановити порядок проведення операцій з криптовалютами та надання фінансових послуг на ринку криптовалют;
4) встановити відповідальності учасників ринку криптовалют;
5) вивести з тіньового ринку великий обсяг операцій з криптовалютою;
6) поповнити державний бюджет України за рахунок залучення до оподаткування кардинально нового виду доходів фізичних та 

юридичних осіб – доходів від операцій з віртуальними активами;
7) стимулювати розвиток ринку віртуальних активів в Україні;
8) визначити суб’єктів адміністративно-правового регулювання ринку криптовалюти.
Ключові слова: криптовалюта, система блокчейн, майнінг, токен, криптовалютна біржа.

The article analyzes the legislation in the field of administrative and legal regulation of cryptocurrency transactions in Ukraine. Administrative 
regulation of cryptocurrency transactions is considered in the context of the administrative and legal norms influence on public relations in this 
field. The basic directions of administrative and legal regulation of cryptocurrency transactions are determined. It was emphasized that in Ukraine 
the administrative and legal regulation of cryptocurrency transactions was paid attention recently, so the National Bank of Ukraine tried to fill in the 
gaps in the legislation by means of official letters explaining the legal bases of use of cryptocurrency in Ukraine. Despite this, the legal status of 
cryptocurrency in Ukraine has not yet been determined. Therefore, an attempt to define the basic principles of administrative and legal regulation 
of cryptocurrency transactions was made in such bills as “On cryptocurrency circulation in Ukraine”, “On stimulation of the cryptocurrency market 
and their derivatives in Ukraine”, as well as “On amendments to the Tax Code of Ukraine on taxation operations with virtual assets”. The concept 
of cryptocurrency was investigated in the analysis of these bills. It has been found out that cryptocurrency is considered to be both a digital 
currency and an object of property rights, as well as a decentralized digital value measurement, a virtual asset. It is concluded that it is necessary 
to adopt a regulatory framework in this field, which will allow:

1) define the main terms in this field, such as cryptocurrency, mining (cryptocurrency mining), cryptocurrency exchange, cryptocurrency 
market, blockchain system, miner, etc.;

2) to establish a system of administrative and legal regulation of the activity of financial institutions in the cryptocurrency market and to 
control its implementation;

3) to establish the procedure for conducting cryptocurrency transactions and providing financial services in the cryptocurrency market;
4) to establish the responsibilities of the participants of the cryptocurrency market;
5) withdraw large volume of cryptocurrency transactions from the shadow market;
6) to replenish the state budget of Ukraine by attracting to the taxation of a radically new kind of income of individuals and legal entities – 

income from operations with virtual assets;
7) to stimulate the development of the virtual assets market in Ukraine;
8) to identify the subjects of administrative regulation of the cryptocurrency market.
Key words: administrative regulation, cryptocurrency, blockchain system, mining, token, cryptocurrency exchange.

Постановка проблеми. За останні кілька років елек-
тронні гроші набули особливої популярності серед насе-
лення,  тому  не  випадково  з’являються  все  нові  форми 
розрахунку  онлайн.  Цьому  сприяють  такі  чинники,  як 
зручність  оплати  товарів  в  інтернет-магазинах,  висока 
швидкість проведення транзакцій, застосування сучасних 
технологій для підвищення безпеки угод тощо. Особливе 
місце серед електронних засобів платежу займає крипто-
валюта,  яка  попри  законодавчу  невизначеність,  набуває 
все більшого поширення в Україні.

У  2017  році  Україна  входила  в  «топову  десятку» 
країн  світу  за  кількістю  користувачів  віртуальних 
валют. За експертними оцінками розмір сегменту май-
нінгу  в  Україні  сягає  більше  100  мільйонів  доларів 
США  на  рік,  обсяг  ICO/ITO  компаній  з  українським 
походженням  чи  розміщенням  команд  розробників 
у  2017–2018  роках  склав  близько  100  мільйонів  дола-
рів США. Наведені факти свідчать, що в Україні сфера 
віртуальних активів та віртуальних валют активно роз-
вивається [1].
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Отже, виникає нагальне питання в забезпеченні адмі-
ністративно-правового регулювання операцій з криптова-
лютою в Україні.

Актуальність теми дослідження.  В  Україні,  як 
і у всьому світі, досі не визначено правовий статус крип-
товалюти.  Залежно  від  законодавства  держави,  крипто-
валюта розглядається як валюта, власність, цифрова цін-
ність,  товар,  актив,  платіжний  засіб,  грошовий  сурогат 
або  її  правовий  статус  взагалі  не  визначений. Але це не 
заважає зростанню обігу криптовалюти, тому визначення 
її правового статусу у світі та в Україні є справою часу.

Завдання, яке стоїть перед українським парламентом, 
полягає в здійсненні перших кроків у напрямі прийняття 
нормативно-правових  актів,  які  забезпечать  адміністра-
тивно-правове  регулювання  криптовалюти  в  Україні.  За 
допомогою  цієї  правової  бази  потрібно  визначити  ста-
тус криптовалюти, криптобірж, діяльність з видобування 
(майнінгу) криптовалюти, оподаткування операцій з нею, 
а  також види та порядок відповідальності  за правопору-
шення у сфері обігу криптовалюти.

Таким чином, не дивлячись на швидке зростання ринку 
криптовалют  за  останні  роки,  механізм, що  регулює  цю 
сферу, ще не отримав належного розвитку. Існує нагальна 
потреба у створенні правової основи для існування ринку 
криптовалют.

Аналіз останніх публікацій. Важливо  відзначити, 
що,  незважаючи  на  виняткову  важливість  і  актуальність 
питання  адміністративно-правового  регулювання  опера-
цій  з  криптовалютою в Україні,  вітчизняна  та  зарубіжна 
наука не приділила достатньої уваги розробці її теоретич-
них  основ.  Відсутність  дефініцій,  адекватного  понятій-
ного апарату вказує на істотні прогалини у чинному зако-
нодавстві України.

Разом з тим у правовій науковій літературі теоретич-
ного  і  методологічного  характеру  зосереджено  чимало 
ідей  та  обґрунтованих  положень,  які  стосуються  даної 
проблематики. Теоретичним аспектам проблеми сутності 
правового  регулювання  криптовалюти  присвячені  праці 
вчених правознавців І. Безклубого, Б. Бернанка, Н. Голу-
бєва,  М.  Дудіна,  А.  Квітки,  Д.  Павеліна,  Н.  Поливка, 
М. Швайка, О. Яворської, К. Ярової та інших.

Незважаючи на  значну теоретичну базу, дослідження 
адміністративно-правового  регулювання  криптовалюти, 
ні на  законодавчому, ні на науковому рівні не визначено 
сутність  поняття,  завдання  та  систему  оподаткування 
операцій  з  криптовалютою,  засади  адміністративно-пра-
вового  регулювання  операцій  з  криптовалютою.  Тому 
названа  проблематика  потребує  подальшого  наукового 
дослідження.

Мета дослідження. Виходячи з актуальності  і значу-
щості проблеми, метою статті є визначення сутності адмі-
ністративно-правового регулювання операцій з криптова-
лютою в Україні.

Для  досягнення  зазначеної  мети  були  поставлені 
завдання:

–  визначити  сутність  і  нормативний  зміст  поняття 
«криптовалюта»;

–  розглянути  основні  напрями  адміністративно-пра-
вового регулювання криптовалюти;

–  визначити перспективи подальшого внесення змін 
у законодавство України в цій сфері.

Виклад основного матеріалу. Уперше термін «крип-
товалюта» (від англ. Cryptocurrency) почав використовува-
тися після появи пірингової платіжної системи Bitcoin, яка 
була розроблена в 2009 році людиною або групою осіб під 
псевдонімом Сатосі Накамото  [2].  Ім’я Сатосі Накамото 
може  бути  псевдонімом,  так  як  деякі    дослідники  вва-
жають, що  розробники  бажали  залишитись  невідомими, 
і тому такої людини насправді немає.

У  різних  словникових  та  експертних  джерелах  пояс-
нення  сутності  криптовалюти  уніфікується  до  того,  що 

криптовалютою вважається цифрова (віртуальна) валюта, 
що  створена  і  використовується  в  електронному  виді. 
Одиницею криптовалюти є монета (англ. – «coin»).

За оцінками експертів,  існує понад 2 000 видів крип-
товалют, найбільш «популярним» є біткоїн (BitСoin). Усі 
інші  криптовалюти при  створенні  використовували  коди 
Bitcoin.  Загальна  капіталізація  ринку Bitcoin  оцінюється 
в  130  млрд  дол.  США,  а  сукупний  обсяг  торгів  такими 
цифровими активами сягає 2,6 млрд дол. США [3].

Поняття  адміністративно-правового  регулювання  має 
багато різних аспектів, де одним із головних виступає ціле-
спрямований  вплив  адміністративно-правових  норм,  при-
йнятих державою, на суспільні відносини з метою підпоряд-
кування  їх  юридично  встановленому  правопорядку.  Тому 
адміністративно-правове регулювання операцій з криптова-
лютою розглядається у розрізі впливу адміністративно-пра-
вових норм на суспільні відносини у цій сфері.

В Україні до адміністративно-правового регулювання 
операцій  з  криптовалютою  звернулись  досить  недавно. 
Національний банк України (далі – НБУ) намагався запо-
внити прогалини в законодавстві за допомогою офіційних 
листів,  у  яких  надавав  роз’яснення щодо правового  ста-
тусу криптовалюти.

Першим кроком у цьому напрямку стало роз’яснення 
щодо правомірності використання в Україні «віртуальної 
валюти/криптовалюти» Bitcoin (далі – Bitcoin) від 10 лис-
топада 2014 р., яке визначило, що однією з функцій НБУ 
є монопольне здійснення емісії національної валюти Укра-
їни  та  організація  готівкового  грошового  обігу.  Випуск 
та  обіг  на  території  України  інших  грошових  одиниць 
і  використання  грошових  сурогатів  як  засобу  платежу 
забороняються [4]. 

Таким  чином, НБУ  визнав  Bitcoin  грошовим  сурога-
том, що протирічить нормам українського законодавства, 
і  тому  не  забезпечується  реальною  вартістю  і  не  може 
використовуватися фізичними та юридичними особами на 
території України як засіб платежу.

НБУ  як  регулятор  не  відповідає  за  можливі  ризики 
і втрати, пов’язані з використанням Bitсoin, а всі ризики за 
використання криптовалюти в розрахунках несе учасник 
розрахунків.

Як рекомендація було побажання громадянам викорис-
товувати послуги лише тих платіжних систем, систем роз-
рахунків, які внесені НБУ до Реєстру платіжних систем.

Наступним кроком став Лист НБУ від 08 грудня 2014 р 
№ 29-208/72889, який розглянув звернення від 28 жовтня 
2014  р. щодо  віднесення  операцій  з  Bitcoin  до  операцій 
з торгівлі іноземною валютою, а також наявності підстав 
для зарахування на поточний рахунок в іноземній валюті 
фізичної особи іноземної валюти, отриманої від продажу 
Bitcoin [5].

У ньому зазначалось, що Bitcoin є грошовим сурогатом 
який  не  має  забезпечення  реальною  вартістю,  не  контр-
олюється державними органами влади жодної з країн

Більш того, НБУ вбачав у діяльності з купівлі-продажу 
Bitcoin за долари США або іншу іноземну валюту ознаки 
функціонування  «фінансових  пірамід»,  порушення  зако-
нодавства про протидію легалізації (відмиванню) доходів, 
одержаних злочинним шляхом і фінансування тероризму.

Цей  Лист  втратив  актуальність  на  підставі  Листа 
Національного  банку  №  40-0006/16290  від  22  березня 
2018 р. Але питання регулювання криптовалюти залиши-
лось актуальним. Тому в 2017 році була зроблена спільна 
заява фінансових регуляторів щодо статусу криптовалют 
в  Україні.  Вони  прийшли  до  висновку,  що  з  огляду  на 
чинні  норми  законодавства  України  поняття  «криптова-
люта» та регулювання операцій з нею не підпадають під 
режим  регулювання  обігу  грошових  коштів,  валютного 
законодавства, обігу електронних грошей та використання 
платіжних  засобів,  цивільних  правовідносин щодо  регу-
лювання діяльності із цінними паперами.
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У криптовалюти відсутні ознаки документа та немає 
емітента, тому вона не може бути визнана цінними папе-
рами. Крім того, у криптовалюти відсутні ознаки доку-
мента у вигляді грошових знаків та мета виготовлення. 
Таким  чином,  вона  не  може  бути  визнана  грошовим 
сурогатом 

Отже,  незважаючи  на  існування  у  світі  численних 
практик використання криптовалют в якості міри вартості, 
засобу обміну  та накопичення,  складна правова природа 
не дозволяє ототожнити її з будь-яким із суміжних понять 
(грошові кошти, валюта, валютна цінність, законний пла-
тіжний  засіб,  електронні  гроші,  цінні  папери,  грошовий 
сурогат тощо) [6].

Правовий  статус  криптовалюти  не  був  визначений 
з  боку  фінансових  регуляторів,  тому  потрібний  норма-
тивно-правовий акт, який би закріпив цей статус на дер-
жавному рівні.

Розуміючи існуючи прогалини у праві, Верховна Рада 
України  розглядала  декілька  законопроєктів  у  цій  сфері. 
Зокрема законопроєкти «Про обіг криптовалюти в Укра-
їні», «Про стимулювання ринку криптовалют та їх похід-
них  в  Україні»,  а  також  «Про  внесення  змін  до  Подат-
кового  кодексу  України  щодо  оподаткування  операцій 
з  віртуальними  активами». У них були  здійснені  спроби 
визначити криптовалюту як:

–  програмний код (набір символів, цифр та букв), що 
є  об’єктом  права  власності,  який  може  виступати  засо-
бом обміну, відомості про який вносяться та зберігаються 
у системі блокчейн в якості облікових одиниць поточної 
системи блокчейн у вигляді даних (програмного коду) [7];

–  децентралізований  цифровий  вимір  вартості,  що 
може бути виражений у цифровому вигляді та функціонує 
як засіб обміну, збереження вартості або одиниця обліку, 
що заснований на математичних обчисленнях, є їх резуль-
татом  та  має  криптографічний  захист  обліку.  Криптова-
люта для цілей правового регулювання вважається фінан-
совим активом [8];

–  віртуальний актив у формі токену, що функціонує 
як засіб обміну або збереження вартості [9].

Таким  чином,  криптовалюта  визначається  і  як  вид 
цифрової валюти, і як об’єкт права власності, і як децен-
тралізований  цифровий  вимір  вартості,  віртуальний 
актив. Якщо говорити просто, то криптовалюта є віртуаль-
ною валютою, яка існує в мережі, і її можна обміняти на 
реальні гроші. Тобто, криптовалюта – це цифрова (вірту-
альна) валюта, що створена і використовується в електро-
нному виді.

Метою майже всіх  законопроєктів у цій сфері висту-
пає визначення правового статусу криптовалюти, а також 
регуляція правовідносин щодо  її  обігу,  зберігання,  воло-
діння, використання та проведення криптовалютних опе-
рацій в Україні. 

Це дозволить створити умови для стимулювання роз-
витку діяльності криптовалют в Україні та їх видобування 
(реальні умови для майнерів), використання криптовалют 
у  повсякденному  житті  при  здійсненні  товарообмінних 
операцій суб’єктами господарювання, захист прав, закон-
них інтересів професійних учасників ринку та кваліфіко-
ваних інвесторів. А головне – забезпечення прав і законних 
інтересів осіб, що здійснюють видобування криптовалют 
та інвесторів. 

У  законопроєкті «Про обіг криптовалюти в Україні», 
наприклад, даються  визначення, що  таке  блокчейн, май-
нер  і  криптовалютна  біржа.  Система  блокчейн  передба-
чає децентралізований публічний реєстр всіх проведених 
криптовалютних транзакцій, проведених суб’єктом крип-
товалютних операцій.

Користувачем Blockchain може бути будь-яка фізична 
особа, фізична особа-підприємець (далі – ФОП) або юри-
дична особа, за допомогою будь-якого пристрою (напри-
клад,  комп’ютера),  що  підтримує  систему  Blockchain. 

Власником  криптовалюти  може  бути  будь-яка  фізична 
особа, ФОП або юридична особа, яка на законних підста-
вах  зберігає  і має криптовалюту  (наприклад, майнер або 
особа,  яка  отримала  криптовалюту  в  результаті  обміну). 
Майнер – це будь-яка фізична особа, ФОП або юридична 
особа, яка за допомогою спеціального обладнання забез-
печує працездатність і безпеку системи блокчейн, крипто-
валютних транзакцій, і, в залежності від правил системи 
блокчейн, отримує винагороду від системи Blockchain або 
набуває  право  власності  на  криптовалюту. Процес  отри-
мання (добування) винагороди – це майнінг.

У  законопроєкті  також  визначено  порядок  створення 
криптовалютної біржі. Криптовалютна біржа зобов’язана 
здійснювати  моніторинг  усіх  транзакцій,  ідентифікацію 
та  персоніфікацію  суб’єкта  криптовалютних  операцій 
у порядку, що встановлений НБУ.

Законопроєкт  також  передбачає,  що  за  допомогою 
криптовалюти категорично  заборонено  здійснювати опе-
рації щодо покупки наркотиків, відмивання доходів, отри-
маних злочином шляхом, а також закликати до повалення 
конституційного  ладу,  здійснювати  терористичні  акти 
та порушувати територіальну цілісність України.

Законопроєкт «Про стимулювання ринку криптовалют 
та їх похідних в Україні» більш детально впливає на від-
носини, пов’язані  з  видобуванням  (майнінгом),  викорис-
танням криптовалют та їх похідних в Україні, функціону-
ванням ринку криптовалют  і  їх похідних, провадженням 
діяльності фінансових установ на ринку криптовалют та їх 
похідних в Україні та їх державним регулюванням [8].

Адміністративно-правове  упорядкування  діяльності 
фінансових установ на ринку криптовалют та контроль за 
її провадженням включає в себе державне та самоврядне 
регулювання. Регулятором є державний орган, який здій-
снює державне управління та нагляд за діяльністю на рин-
ках небанківських фінансових послуг (крім діяльності на 
ринках цінних паперів та похідних (деривативів), профе-
сійної діяльності на фондовому ринку та діяльності у сис-
темі накопичувального пенсійного забезпечення) на інди-
відуальній та консолідованій основі у межах та порядку, 
передбачених  Законом  України  «Про  фінансові  послуги 
та державне регулювання ринків фінансових послуг».

Крім  того,  передбачається  ліцензування  Регулятором 
діяльності  криптобірж  та  інших  установ,  що  надають 
фінансові послуги на ринку криптовалют. Операції з крип-
товалютою можуть здійснюватися виключно через крип-
тобіржі та пункти обміну криптовалют.

У 2018 році на розгляд до ВРУ був внесений законо-
проєкт  за № 9083 від 14 вересня 2018 р. «Про внесення 
змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування 
операцій  з  віртуальними  активами»,  який  стосувався 
оподаткування  операцій  з  криптовалютою. Це  пов’язано 
з тим, що фізичні та юридичні особи, що мають у своїй 
власності віртуальні активи, не оподатковуються, а також 
не мають податкових наслідків.

Законопроєкт пропонує ввести до податкового закону 
основні терміни, пов’язані з ринком віртуальних активів. 
Це такі поняття, як віртуальні активи, токен, токен-актив, 
криптовалюта, емітент віртуального активу, майнінг, опе-
рації  з  віртуальними  активами,  прибуток  від  операцій 
з віртуальними активами тощо.

Віртуальним активом є будь-яка форма запису в рам-
ках розподіленого реєстру записів у цифровій формі, що 
може використовуватися як засіб обміну, одиниця обліку 
чи як засіб збереження вартості. При цьому токеном вва-
жається цифрова одиниця обліку в рамках розподіленого 
реєстру записів у цифровій формі, який має криптогра-
фічний захист.

У формі токенів функціонують такі віртуальні активи: 
криптовалюта  як  засіб  обміну  і  збереження  вартості 
та токен-актив, який посвідчує майнові права його влас-
ника, що відповідають зобов’язанням емітента.
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У  сфері  оподаткування  прибутку  підприємств  законо-
проєктом передбачений новий вид оподатковуваного при-
бутку  –  прибуток  від  операцій  з  віртуальними  активами, 
який традиційно визначений як позитивна різниця між дохо-
дом від продажу віртуальних активів (обміну їх на валютні 
цінності) та витратами на їх придбання та/або майнінг, під 
яким законопроєкт розуміє діяльність платника податків із 
здійснення обчислень, направлених на підтримання роботи 
розподіленого  реєстру  записів  в  цифровій  формі,  у  тому 
числі з метою отримання віртуальних активів.

Проєктом передбачено, що прибуток підприємств від 
операцій  з  віртуальними  активами  з  01  січня  2024  року 
оподатковуватиметься за базовою ставкою – 18 відсотків. 
Проте  протягом  періоду  становлення  правового  регулю-
вання  ринку  віртуальних  активів  автори  законопроєкту 
вважають за необхідне тимчасово, до 31 грудня 2024 року, 
установити ставку податку на прибуток підприємств для 
такого виду прибутку на рівні 5%. Виняток становить при-
буток від операцій з токенами-активами, які посвідчують 
права на товари, до прибутку від операцій з якими засто-
совується ставка податку інша, ніж до прибутку від опера-
цій з віртуальними активами.

Особливостями вказаних правовідносин є те, що облік 
доходів  та  витрат,  пов’язаних  із  операціями  з  віртуаль-
ними активами платники мають вести окремо від доходів 
та  витрат  від  іншої  діяльності,  так  само,  як  і  визначати 
фінансовий результат і обчислювати суму податку. 

Недоліком  цих  законопроєктів  є  відсутність  гарантій 
з боку держави з відшкодування збитків в разі знецінення 
або  втрати  криптовалюти  тощо.  Крім  того,  держава  не 
здійснює  ніяких  заходів  щодо  забезпечення  діяльності 
онлайн-сервісів  з  обміну  криптовалюти.  Тому  ризики 
застосування  криптовалюти  будуть  триматись  тільки  на 
учасниках цієї системи.

Щодо  оподаткування  операцій  з  криптовалютою,  то 
викликає  сумнів  і  ставка  податку. Деякі  учасники  ринку 
вважають ставку оподаткування надто високою, що може 

в майбутньому спричинити появу «тіньового ринку крип-
товалюти».

Що  стосується  офіційних  відомств,  то  Міністерство 
економічного розвитку і торгівлі України вже ініціювало 
«легалізацію»  криптовалюти  в  Україні,  що  відображено 
в Концепції державної політики у сфері віртуальних акти-
вів,  яку  відомство  винесло  на  громадське  обговорення. 
Реалізація  Концепції  передбачена  до  2021  року  в  два 
етапи.  Так  само  Міністерство  фінансів  України  зможе 
визначитися зі способом оподаткування операцій з крип-
товалютою тільки після надання їй правового статусу.

Висновки та перспективи подальших наукових 
досліджень. Прийняття законів «Про обіг криптовалюти 
в Україні», «Про стимулювання ринку криптовалют та їх 
похідних в Україні» дозволить визначити суб’єктів адмі-
ністративно-правового регулювання операцій з криптова-
лютою, надасть такі переваги:

–  визначення головних термінів у цій сфері, таких як 
криптовалюта, видобування (майнінг) криптовалют, крип-
товалютна біржа, ринок криптовалют, система блокчейн, 
майнер тощо;

–  встановлення  системи  регулювання  діяльності 
фінансових установ на ринку криптовалют та контролю за 
її провадженням;

–  встановлення порядку проведення операцій з крип-
товалютами та надання фінансових послуг на ринку крип-
товалют;

–  встановлення  відповідальності  учасників  ринку 
криптовалют;

–  виведення з тіньового ринку великого обсягу опера-
цій з криптовалютою;

–  поповнення державного бюджету України за раху-
нок залучення до оподаткування кардинально нового виду 
доходів фізичних та юридичних осіб – доходів від опера-
цій з віртуальними активами;

–  стимулювання розвитку ринку віртуальних активів 
в Україні.
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НАУКА КРиМІНАЛьНОГО ПРАВА РАДЯНСьКОГО ПЕРІОДУ  
ПРО ЗЛОЧиНи ПРОТи ВОЛІ, ЧЕСТІ ТА ГІДНОСТІ ОСОБи

ThE CrIMINaL Law SCIENCE Of ThE SOVIET PErIOd  
ON CrIMES agaINST LIBErTy, hONOr aNd dIgNITy Of ThE PErSON
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доцент кафедри кримінального права і процесу
Ужгородського національного університету

У статті проаналізовано погляди вчених радянського періоду на проблеми кримінальної відповідальності за злочини проти волі, честі 
та гідності особи.

Зроблено висновок, що в радянській науці кримінального права злочини проти свободи особи не були пріоритетним напрямом дослі-
дження. Питання кримінально-правової протидії таким посяганням розглядалися переважно на рівні підручників, навчальних посібників 
та науково-практичних коментарів.

Встановлено, що в тогочасній юридичній літературі не було єдності думок стосовно системи цих злочинів. Єдиним злочином, щодо 
якого у вчених не виникало сумнівів з приводу його належності до посягань на особисту свободу, було незаконне позбавлення волі. Різні 
точки зору висловлювались у юридичній літературі стосовно викрадення або підміни чужої дитини: на думку одних дослідників, це діяння 
належало до злочинів проти особистої свободи, на думку інших – до злочинів проти сім’ї та нормального розвитку дітей.

Проаналізовано погляди вчених радянського періоду на особливості об’єктивних та суб’єктивних ознак складів злочинів проти свободи особи.
Окремо розглянуто погляди науковців на злочини, що визнавались пережитками патріархально-родового побуту. Серед таких зло-

чинів, зокрема, примушування жінки до вступу у шлюб, примушування жінки до продовження шлюбу, перешкоджання вступу жінки у 
шлюб за своїм вибором, викрадення жінки всупереч її волі з метою вступу з нею у шлюб. Підкреслюється, що зазначені діяння фактично 
посягали на свободу жінки.

Питанням кримінально-правової протидії посяганням на честь та гідність особи в радянський період було присвячено чимало дис-
ертаційних досліджень, монографій та наукових статей.

Відзначається, що у вказаний період категорії честі та гідності були надзвичайно заідеологізованими.
Встановлено, що у радянській юридичній літературі під злочинними посяганнями на честь та гідність особи розуміли лише наклеп та 

образу. Проаналізовано погляди науковців на об’єкт вказаних злочинів. Звернуто увагу на найбільш дискусійні питання відповідальності 
за наклеп та образу, які розглядалися в радянській юридичній літературі (зокрема, про можливість вчинення вказаних діянь стосовно 
малолітніх, душевнохворих, осіб, які перебувають у непритомному стані, померлих тощо).

Ключові слова: злочини проти волі, честі та гідності особи, незаконне позбавлення волі, викрадення людини, погроза, примушуван-
ня до шлюбу, наклеп, образа.

The article analyzes the views of Soviet scientists on the problems of criminal responsibility for crimes against liberty, honor, and dignity.
It was concluded that in the Soviet criminal law science, crimes against individual liberty were not a priority area of research. Issues of criminal 

law counteraction to such encroachments were considered mainly at the level of textbooks, manuals, and scientific and practical commentaries.
It was found that there was no consensus in the legal literature at that time regarding the system of these crimes. The only crime for which 

scientists had no doubt about its belonging to encroachments on personal liberty was unlawful imprisonment. Various points of view were 
expressed in the legal literature regarding the abduction or substitution of another’s child: some researchers considered this act as a crime 
against personal freedom, while others as a crime against the family and the normal development of children.

The views of scientists of the Soviet period on the peculiarities of objective and subjective features of crimes against the liberty of the 
individual are analyzed.

The particular attention is paid to views of scientists on crimes that were recognized as vestiges of patriarchal and tribal life. Such crimes 
include, for example, forcing a woman to marry, forcing a woman to continue the marriage, preventing a woman from marrying her choice, 
abducting a woman contrary to her will in order to marry her. It is emphasized that these acts actually violated women’s freedom.

Many dissertation papers, monographs, and scientific articles were devoted to the issues of criminal legal counteraction to encroachment on 
honor and dignity of a person in the Soviet period.

It is noted that during this period the categories of honor and dignity were extremely ideologized.
It has been established that in the Soviet legal literature, only defamation and insults were understood as criminal offenses against honor 

and dignity. The views of scientists on the object of these crimes are analyzed. Attention is drawn to the most debatable issues of liability for 
defamation and insults, which were considered in the Soviet legal literature (in particular, the possibility of committing these acts in relation to 
minors, mentally ill persons, persons in the unconscious state, the dead, etc.).

Key words: crimes against liberty, honor and dignity of the person, unlawful deprivation of liberty, kidnapping, threat, coercion to marriage, 
defamation, insult.

Постановка проблеми.  У  радянський  період  наука 
кримінального права, попри серйозний вплив на неї кому-
ністичної  ідеології,  продовжувала  розвиватись.  Стосу-
ється сказане й дослідження проблем відповідальності за 
злочини проти волі, честі та гідності особи. Вважаємо, що 
відповідні праці радянських науковців залишаються акту-
альними й сьогодні, адже вони дозволяють прослідкувати 

еволюцію наукової  думки  в  частині, що  стосується  кри-
мінально-правової протидії вказаним злочинам, врахувати 
їх у сучасних наукових дослідженнях цієї проблематики.

Стан дослідження теми. Актуальні проблеми відпо-
відальності за злочини проти волі, честі та гідності особи 
розглядалися  в  працях  В.І.  Борисова,  О.О.  Володіної, 
В.А. Козака, Я.Г. Лизогуба, О.С. Наумової, А.М. Орлеана, 

РОЗДІЛ 8 
КРиМІНАЛьНЕ ПРАВО ТА КРиМІНОЛОГІЯ;  

КРиМІНАЛьНО-ВиКОНАВЧЕ ПРАВО
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В.М. Підгородинського, А.С. Політової, М.І. Хавронюка, 
С.Д. Шапченка та інших дослідників. Віддаючи належне 
напрацюванням вказаних науковців,  зазначимо, що роз-
виток наукових поглядів на проблеми кримінально-пра-
вової  протидії  розглядуваним  посяганням  досліджений 
недостатньо.

Мета статті – проаналізувати погляди вчених радян-
ського періоду на проблеми відповідальності  за  злочини 
проти волі, честі та гідності особи.

Виклад основного матеріалу. У науці кримінального 
права радянського періоду злочини проти свободи особи 
не  були  пріоритетним  напрямом  дослідження.  Питання 
кримінально-правової  протидії  таким  посяганням  роз-
глядалися  переважно  на  рівні  підручників,  навчальних 
посібників  та  науково-практичних  коментарів.  Загалом 
вказаний  стан  речей  не  дивує,  адже,  попри  декларації 
радянської  влади,  свобода  людини  у  Радянському Союзі 
не була вищою цінністю (достатньо пригадати, що того-
часне  кримінальне  законодавство  встановлювало  відпо-
відальність  за  систематичне  зайняття  бродяжництвом 
та  за  порушення  паспортних  правил).  Необхідно  під-
креслити, що  до  другої  половини  1980-х  рр.  в  СРСР  не 
було  захищено жодної  дисертації,  присвяченої  злочинам 
проти свободи, так само, як не було опубліковано й жодної 
спеціальної  монографії.  Лише  у  1986  р.  В.О.  Климовим 
у Москві захищено дисертацію «Кримінологічні та кримі-
нально-правові проблеми боротьби з викраденням дітей» 
[1], а у 1989 р. в Харкові Н.В. Бойко захистила дисертацію 
на тему «Відповідальність за незаконне позбавлення волі 
за  радянським  кримінальним  правом»  [2;  3].  Крім  того, 
у 1987 р. А.М. Дубровіна захистила дисертацію на тему 
«Організація  та  методика  розслідування  викрадення  або 
підміни дитини», у якій торкалася й окремих питань від-
повідальності за цей злочин [4].

Хоча  радянські  кримінальні  кодекси  у  назві  глав, 
в  яких  були  акумульовані  розглядувані  посягання,  вжи-
вали  слово  «свобода»,  усі  дослідники,  розглядаючи  такі 
злочини,  зазначали,  що  йдеться  про  посягання  саме  на 
особисту свободу.

У юридичній літературі не було єдності думок з при-
воду системи цих злочинів.

Наприклад, О.О. Жижиленко  до  злочинів  проти  осо-
бистої свободи, вслід за тогочасним КК, відносив позбав-
лення свободи пересування, а також викрадення, прихову-
вання і підміну дітей [5, c. 73]. Вчений підкреслював, що 
КК  «у  своїй  конструкції  злочинів  проти  свободи  дотри-
мується дуже вузького розуміння цих  злочинів»,  звертав 
увагу  на  відсутність  у  кримінальному  законі  загального 
поняття  примушування,  «як  діяльності  людини,  спрямо-
ваної на те, щоб змусити  іншого вчинити що-небудь або 
ж утриматися від чого-небудь проти його волі» [5, c. 71]. 
Перерахувавши окремі види кримінально караного приму-
шування, О.О. Жижиленко підкреслив: «Якщо при цьому 
взяти  до  уваги,  що  Кримінальний  кодекс  не  передбачає 
в якості особливого злочину погрози, то слід визнати, що 
у  ньому  залишаються  безкарними  чимало  таких  діянь, 
стосовно яких було би доцільне застосування криміналь-
ної  репресії». Серед  таких,  на  його  думку,  –  «примушу-
вання шляхом погрози чи насильства над особою, що не 
переходить у порушення тілесної недоторканності». Від-
сутність відповідної заборони дослідник вважав суттєвою 
прогалиною кримінального закону [5, c. 72].

Ш.С.  Рашковська  до  злочинів  проти  особистої  сво-
боди відносила незаконне позбавлення волі, викрадення 
чужої  дитини,  а  також  погрозу  вбивством  чи  вчинен-
ням насильницьких дій. Дослідниця підкреслювала, що 
об’єктом погрози є особиста свобода людини, оскільки 
людина, якій погрожують вбивством чи іншими насиль-
ницькими діями, якщо були реальні підстави побоюва-
тися здійснення цієї погрози, обмежена у свободі своїх 
дій [6, c. 75].

А.А.  Піонтковський,  як  і  Ш.С.  Рашковська,  до  роз-
глядуваних  злочинів  відносив  незаконне  позбавлення 
свободи, викрадення чи підміну дитини, а також погрозу 
[7, c. 88–89; 8, c. 16, 181–182]. Крім того, А.А. Піонтков-
ський  вважав,  що  до  злочинів  проти  особистої  свободи 
необхідно  зараховувати  викрадення  жінки  для  вступу 
у шлюб (це діяння чинний на той час КК РРФСР відносив 
до  злочинів, що складають пережитки місцевих  звичаїв) 
[8, c. 182, 185–186].

М.І.  Бажанов  до  злочинів  проти  особистої  свободи 
відносив незаконне позбавлення волі та погрозу вчинити 
вбивство  [9,  c.  606].  Підхід,  згідно  з  яким  до  системи 
вказаних  злочинів відносять незаконне позбавлення волі 
та  викрадення  чи  підміну  чужої  дитини,  учений  вважав 
недосконалим.  Викрадення  чи  підміну  чужої  дитини 
М.І.  Бажанов  пропонував  відносити  до  злочинів  проти 
сім’ї  та  нормального  розвитку  дітей,  натомість  погрозу 
вбивством  вважав  за  доцільне  відносити  не  до  злочи-
нів проти життя,  а до  злочинів проти особистої  свободи 
[9, c. 576].

В.І.  Ткаченко  до  злочинів  проти  особистої  свободи 
відносив  лише  незаконне  позбавлення  волі.  Науковець 
вважав, що у разі викрадення дитини шкода заподіюється 
передусім сім’ї та батькам дитини, підкреслював, що осо-
бливо наочно це видно при викраденні немовлят  і мало-
літніх  дітей,  тобто  тих,  хто  не  усвідомлює  факту  вчи-
нення щодо них цього злочину. При цьому В.І. Ткаченко 
зауважував,  що  «якщо  викрадаються  підлітки  і  якщо 
вони  поміщаються  в  закрите  приміщення,  то  вони  фак-
тично позбавляються свободи». У цьому випадку, на його 
думку, дії винного слід кваліфікувати за сукупністю зло-
чинів,  передбачених  ст.ст.  126  (незаконне  позбавлення 
волі)  і  125  (викрадення  чи  підміна  дитини)  КК  РРФСР 
[10, c. 66]. Подібну позицію займав Л.М. Сугачев. Науко-
вець вказував, що викрадення або підміна чужої дитини 
посягає  на  батьківські  права  громадян.  При  цьому  для 
обґрунтування  своєї  позиції  Л.М.  Сугачев  посилався  на 
Кодекс законів про сім’ю, опіку, шлюб і акти цивільного 
стану  УРСР,  у  якому  було  зазначено,  що  батьки  мають 
право вимагати в позовному порядку неповнолітніх дітей 
від будь-якої особи, яка утримує їх у себе без законних на 
те підстав [11, c. 281].

Б.С.  Утевський  також  вважав,  що  єдиним  злочи-
ном проти  особистої  свободи  є  незаконне  позбавлення 
волі,  однак  докладно  своєї  позиції  не  роз’яснював  
[12, c. 242–243].

Чимало  дослідників  (зокрема,  М.Д.  Шаргородський, 
П.П.  Осипов,  М.І.  Загородніков,  О.М.  Ігнатов  та  ін.) 
до  системи  злочинів  проти  особистої  свободи  вслід  за 
законодавцем  відносили  незаконне  позбавлення  волі,  а 
також  викрадення  чи  підміну  чужої  дитини  [13,  c.  607; 
14,  c.  58–59].  Крім  того,  у  період  до  1960  р.,  коли  було 
виключено  статтю  про  відповідальність  за  поміщення 
в лікарню для душевнохворих завідомо здорової людини 
з корисливих або інших особистих спонукань, у юридич-
ній літературі до розглядуваних злочинів відносили також 
вказане діяння [6, c. 77; 15, c. 267; 16, c. 294–295, 325].

Таким чином, єдиним злочином, стосовно якого у вче-
них радянського періоду не виникало сумнівів з приводу 
його  належності  до  посягань  на  особисту  свободу,  було 
незаконне  позбавлення  волі.  Так  само  одностайно  до 
вказаної  групи  злочинів  до  1960  р.  відносили незаконне 
поміщення  в  психіатричну  лікарню,  яке  розцінювали  як 
кваліфікований  вид  незаконного  позбавлення  волі.  Різні 
точки  зору  висловлювались  у юридичній  літературі  сто-
совно  викрадення  або  підміни  чужої  дитини:  на  думку 
одних дослідників, це діяння належало до злочинів проти 
особистої  свободи,  на  думку  інших –  до  злочинів проти 
сім’ї та нормального розвитку дітей. Звертає на себе увагу 
також  популярність  точки  зору,  згідно  з  якою  погроза 
посягає на особисту свободу людини.
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У  радянській  юридичній  літературі  безпосередній 
об’єкт незаконного позбавлення волі визначався здебіль-
шого  як  особиста  свобода  громадян  [6,  c.  75;  8,  c.  182; 
10, c. 66; 13, c. 607; 14, c. 59; 16, c. 324; 17, c. 42]. Окремі 
науковці робили певні уточнення, вказуючи, що незаконне 
позбавлення волі посягає на свободу пересування [5, c. 73; 
7, c. 84; 11, c. 281; 12, c. 242; 18, c. 92–93], на можливість 
змінювати місце свого перебування [19, c. 241], на вибір 
за  своєю  волею  місця  свого  перебування  [20,  c.  194]. 
Ш.С.  Рашковська  підкреслювала,  що  вказаний  злочин 
є  «посяганням  на  свободу  пересування  людини  і  тим 
самим  на  її  свободу  розпоряджатися  собою»  [6,  c.  76]. 
Аналогічне  застереження  робив  й  А.А.  Піонтковський 
[8, c. 182]. На переконання Н.В. Бойко, слід виокремлювати 
основний і додатковий об’єкти даного злочину. Основним 
безпосереднім об’єктом незаконного позбавлення волі, на 
її  думку,  є  суспільні  відносини, що  забезпечують охоро-
нюване державою право вибору людиною на свій розсуд 
місця  перебування,  а  додатковим  –  суспільні  відносини, 
що забезпечують безпеку життя і здоров’я особи, позбав-
леної свободи (ч. 2 ст. 123 КК УРСР) [2, c. 6, 10–11; 3, c. 33, 
35–36]. Важливим був висновок Н.В. Бойко про те, що під 
охороною  кримінального  закону  знаходиться  не  лише 
особиста  свобода  особи,  котра  володіє  здатністю  здій-
снювати за своєю волею вибір місця перебування,  тобто 
здійснювати усвідомлену діяльність, а й особи, яка такої 
здатності  позбавлена  (душевнохворі,  малолітні,  особи, 
що  перебувають  у  несвідомому  стані,  у  стані  сильного 
сп’яніння тощо)1. Дослідниця слушно підкреслювала, що 
кожна людина наділена рівними правами, незалежно від 
наявності чи відсутності у неї реальної можливості ними 
скористатися [2, c. 9–10; 3, c. 33].

У  кримінально-правовій  літературі  радянського  пері-
оду  майже  одноголосно  стверджувалось,  що  об’єктивна 
сторона незаконного позбавлення волі полягає лише в дії – 
незаконному позбавленні свободи [5, c. 73; 6, c. 76; 10, c. 66; 
11, c. 281; 15, c. 266]. Вперше таку позицію піддала сум-
ніву Н.В. Бойко,  котра дійшла висновку про можливість 
вчинення цього діяння не лише шляхом дії, а й бездіяль-
ності. Дослідниця навела такий приклад: коли потерпілий 
перебуває в приміщенні, раніше зачиненому з його згоди, 
незаконне  позбавлення  волі  може  виразитись  у  відмові 
вчинити дії з його звільнення [2, c. 6, 11; 3, c. 39]. Опису-
ючи можливі  різновиди  розглядуваного  діяння,  науковці 
вказували, що йдеться про зачинення потерпілого в при-
міщенні [6, c. 76; 9, c. 606; 10, c. 66; 11, c. 281; 12, c. 243; 
14,  c.  58],  зв’язування  потерпілого  [14,  c.  58],  пристав-
лення до нього охорони [5, c. 75; 10, c. 66], насильницьке 
його переміщення [5, c. 75; 15, c. 266] тощо. М.І. Бажанов 
зазначав, що незаконне позбавлення волі може виразитися 
в затриманні потерпілого у тому місці, в якому він перебу-
вати не бажає, або ж у поміщенні його в таке місце, яке він 
не може вільно покинути [9, c. 606; 20, c. 194]. Аналогічну 
позицію  займали  також  О.О.  Жижиленко  [5,  c.  74–75], 
А.А. Піонтковський [8, c. 182–183] і Н.В. Бойко [2, c. 11; 
3, c. 40–41]. Окремі ж дослідники взагалі не робили жод-
них уточнень стосовно конкретних проявів цього діяння 
[16, c. 324; 19, c. 241].

Дискусійним  у  спеціальній  літературі  було  питання 
про  можливість  вчинення  незаконного  позбавлення  волі 
не  лише  насильницьким,  а  й  ненасильницьким  спосо-
бом. Відповідна полеміка була пов’язана, зокрема, з тим, 
що  радянський  законодавець  певний  час  прямо  вказу-
вав  на  насильницький  характер  цього  діяння.  На  думку 
одних дослідників, незаконне позбавлення волі може бути 
вчинене тільки шляхом насильства  [5,  c. 73, 74; 6,  c. 76; 
8, c. 182, 183; 12, c. 242; 16, c. 324]. Так, Ш.С. Рашковська 
підкреслювала,  що  даний  склад  злочину  матиме  місце 
лише у тому разі, якщо незаконне позбавлення волі вчи-

1 Протилежну точку зору обґрунтовував, наприклад, О.О. Жижиленко [5, c. 74].

нене протиправно і насильно. Під насильницьким позбав-
ленням  свободи,  на  думку Ш.С.  Рашковської,  слід  розу-
міти позбавлення свободи, вчинене шляхом застосування 
фізичного  або  психічного  насильства  [6,  c.  76]. Подібну 
точку  зору відстоював О.О. Жижиленко,  який відзначав, 
що  насильницьким  вказане  діяння  буде  тоді,  коли  воно 
вчиняється без згоди чи проти волі потерпілого. Науковець 
підкреслював,  що  позбавлення  свободи  шляхом  обману 
або  хитрості  не  утворює  складу цього  злочину.  Разом  із 
тим  О.О.  Жижиленко  зауважував,  що  насильницький 
момент матиме місце й тоді, коли дія спочатку не вчиня-
лася проти волі потерпілого, а стала такою лише згодом: 
наприклад,  якщо  ув’язнення  чи  затримання  особи  було 
вчинене за допомогою обману або хитрості, а потім, після 
з’ясування цього, воно, попри вимоги потерпілого, не при-
пинилось [5, c. 74]. Е.Я. Немировський зазначав, що гово-
рячи про насильницький характер розглядуваного діяння 
(вчений мав на увазі КК УСРР 1922 р.), законодавець має 
на увазі те, що незаконне позбавлення волі саме по собі 
є  насильством;  якщо  хтось  умисно  зачинить  свого  това-
риша по кімнаті на ключ, то має місце незаконне позбав-
лення волі, навіть якщо це діяння вчинялося без боротьби 
і запертий помітив, що позбавлений свободи, лише через 
кілька хвилин [15, c. 266]. Подібним чином розмірковував 
А.А. Піонтковський [8, c. 183]. З точки зору другої групи 
науковців, незаконне позбавлення волі можливе не лише 
насильницьким шляхом. Так, М.І.  Бажанов  вказував, що 
розглядуване  діяння  можна  вчинити  не  тільки  за  допо-
могою фізичного або психічного насильства, а й шляхом 
обману (наприклад, потерпілого заманюють в певне місце 
і  там  зачиняють  з метою позбавити  свободи)  [9,  c.  606]. 
Своєю  чергою,  Н.В.  Бойко  слушно  підкреслювала,  що 
незаконне  позбавлення  волі  можливе  не  лише  із  засто-
суванням  фізичного  або  психічного  насильства,  шляхом 
обману, а й іншим ненасильницьким шляхом (наприклад, 
запирання  потерпілого  в  певному  приміщенні  без  будь-
якого  фізичного  чи  психічного  насильства,  затримання 
потерпілого у певному місці, в якому він опинився ізольо-
ваним  за  своєю волею,  відібрання у  особи  засобів пере-
сування  (приміром,  костилів,  інвалідної  коляски,  човна) 
[2, c. 6, 12–13; 3, c. 58–59].

У юридичній  літературі  зазначалося,  що  місце  вчи-
нення  злочину не є обов’язковою ознакою складу неза-
конного  позбавлення  волі.  Ним  може  бути  фактично 
будь-який простір,  в  умовах перебування  в  якому мож-
ливе  позбавлення  потерпілого  права  вибору  за  своїм 
розсудом  місця  перебування.  Вказувалось,  що  місцем 
позбавлення  свободи  може  бути  як  приміщення  (квар-
тира,  погріб,  сарай  тощо),  так  і  місцевість  (острів,  ліс, 
берег ріки тощо) [2, c. 12; 3, c. 41; 5, c. 75]. Н.В. Бойко 
окремо зауважувала, що розглядуване діяння може бути 
вчинене й у місцях позбавлення свободи [2, c. 12; 3, c. 41]. 
О.О. Жижиленко підкреслював, що зовсім не обов’язково 
аби вихід з приміщення, у якому перебуває потерпілий, 
був  абсолютно  неможливим.  Достатньо,  щоб  він  був 
дуже ускладнений або ж небезпечний. Так, якщо винний 
поміщає потерпілого в кімнату і зачиняє її на ключ, так, 
що  той  не  може  звичайним шляхом  вийти  звідти  і  для 
виходу йому потрібен незвичайний шлях, наприклад, він 
повинен стрибнути з вікна на вулицю або ж спуститися 
по водостічній трубі, розглядуване діяння матиме місце. 
Так само злочин матиме місце у разі, якщо вихід з даного 
приміщення  можливий,  але  за  допомогою  особливих 
прийомів,  якими  зазвичай не  користуються,  наприклад, 
за  допомогою  вибиття  зачинених  дверей.  Нарешті,  на 
думку  О.О.  Жижиленка,  незаконне  позбавлення  волі 
матиме місце й тоді, коли приміщення, в якому перебу-
ває потерпілий, не зачинене, але з нього йому не можна 
вийти  безпечно,  наприклад,  з  огляду  на  те, що  винний 
охороняє вихід і погрожує вбити потерпілого при першій 
же спробі вийти [5, c. 75].
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Момент  закінчення  незаконного  позбавлення  волі 
у  радянській  юридичній  літературі  також  визначався 
по-різному  (хоча більшість дослідників це питання оми-
нали увагою). Так, В.І. Ткаченко вказував, що даний зло-
чин  слід  вважати  закінченим  з моменту початку дій,  які 
обмежили право особи на свободу пересування [10, c. 67]. 
О.О. Жижиленко зазначав, що незаконне позбавлення волі 
є закінченим злочином «з моменту самого затримання або 
ув’язнення». Діяльність, спрямована на позбавлення сво-
боди, яка, однак, не досягла цього результату, з точки зору 
науковця, утворює замах; вона, наприклад, матиме місце, 
коли  винний  намагався  зв’язати  потерпілого,  але  той 
вирвався від нього і втік, або якщо винний помістив потер-
пілого в кімнату, звідки він негайно ж вибрався, оскільки 
в ній виявились інші незачинені двері, про що винний не 
підозрював [5, c. 76]. А.А. Піонтковський розглядуваний 
злочин  вважав  закінченим  з  моменту  вчинення  акту, що 
позбавляв  потерпілого  можливості  вільно  пересуватися. 
При  цьому  вчений  зауважував,  що  уже  наявний  склад 
злочину безперервно продовжує існувати аж до настання 
обставин, які його усувають, тобто звільнення потерпілого 
[8, c. 183]. Н.В. Бойко вважала, що встановлення моменту 
закінчення  незаконного  позбавлення  волі  залежить  від 
виду  цього  діяння.  Так,  якщо  позбавлення  волі  полягає 
в затриманні потерпілого у певному місці, його слід вва-
жати закінченим з моменту вчинення дій, що виключають 
потерпілому можливість виходу з нього. Якщо ж позбав-
лення  волі  полягає  в  поміщенні  особи  в певне місце,  то 
момент його закінчення настане лише після переміщення 
потерпілого у це місце  і  вчинення дій  з його утримання 
в ньому [2, c. 13–14; 3, c. 60–61].

На  думку  більшості  дослідників,  тривалість  утри-
мання особи, незаконно позбавленої волі, для кваліфіка-
ції даного злочину значення не має (такою ж була пози-
ція законодавця). О.О. Жижиленко вказував, що більшу 
чи не меншу  тривалість позбавлення  волі  до  уваги має 
брати суд, визначаючи винному міру соціального захисту 
[5,  c.  76]. Натомість Н.В. Бойко пропонувала включити 
у  ст.  123  КК УРСР  таку  кваліфікуючу  ознаку,  як  неза-
конне позбавлення волі, що тривало понад один тиждень  
[2, c. 7, 17; 3, c. 90].

Питання про суб’єктивні ознаки незаконного позбав-
лення волі у радянській літературі не належало до диску-
сійних. Суб’єктом вказаного злочину визнавали фізичну 
осудну  особу,  яка  досягла  16  років.  Підкреслювалось, 
що вчинення даного злочину службовою особою з вико-
ристанням  своїх  службових  повноважень  залежно  від 
його специфіки слід розглядати в якості злочину у сфері 
службової  діяльності  (зокрема,  перевищення  влади  або 
службових  повноважень)  або  ж  злочину  проти  право-
суддя (зокрема, завідомо незаконний арешт, затримання 
чи привід) [2, c. 20–21; 3, c. 125–132; 5, c. 73; 9, c. 606; 
11,  c.  281;  12,  c.  243].  Одностайно  визнавалося,  що 
суб’єктивна сторона незаконного позбавлення волі перед-
бачає прямий умисел: винний усвідомлює, що позбавляє 
когось  свободи,  і  бажає  цього. Відзначалося, що мотив 
незаконного позбавлення волі для складу цього злочину 
значення не має [2, c. 19; 3, c. 107–113; 5, c. 73; 6, c. 77; 
10, c. 67; 11, c. 281; 13, c. 608; 15, c. 266–267; 19, c. 241]. 
М.Д. Шаргородський підкреслював, що навіть якщо роз-
глядуване діяння буде вчинене в  інтересах потерпілого, 
але без його згоди, воно все одно буде кримінально кара-
ним [13, c. 608; 19, c. 241].

Неоднозначно  у  юридичній  літературі  радянського 
періоду  трактувалися  передбачені  законодавцем  кваліфі-
куючі  ознаки  розглядуваного  злочину.  Аналізуючи  таку 
кваліфікуючу  ознаку  незаконного  позбавлення  волі,  як 
вчинення способом, небезпечним для життя або здоров’я 
потерпілого, М.І.  Бажанов  вказував,  що  йдеться,  напри-
клад, про тривале позбавлення свободи в сирому, холод-
ному чи темному приміщенні [9, c. 606]. М.Д. Шаргород-

ський  і П.П. Осипов прикладом такого способу вважали 
закривання особи в холодильнику [13, c. 608]. О.О. Жижи-
ленко  наводив  такі  приклади  способу,  небезпечного  для 
життя  або  здоров’я  потерпілого:  поміщення  потерпілого 
в  таке приміщення,  яке  будь-якої  хвилини може обвали-
тися, або ж поміщення його в сирий, затоплюваний водою 
підвал  [5,  c.  77]. Ш.С.  Рашковська  зазначала, що  небез-
печними для потерпілого можуть бути засоби й прийоми, 
котрі  були  застосовані  для  того, щоб  позбавити  людину 
свободи, або ж умови утримання людини, котрі були ство-
рені  для  незаконного  позбавлення  її  свободи  [6,  c.  76]. 
Утім,  конкретних  прикладів  такого  способу  Ш.С.  Раш-
ковська не наводила. Дослідниця, однак, робила слушне, 
на  наш  погляд,  застереження  про  те,  що  для  наявності 
складу  даного  злочину  зовсім  не  обов’язково,  щоб  вна-
слідок позбавлення свободи дійсно було заподіяно шкоду 
здоров’ю людини або ж настала її смерть. Достатньо того, 
аби існувала реальна небезпека для життя і здоров’я потер-
пілого [6, c. 76–77]. На думку В.І. Ткаченка, позбавлення 
свободи  способом,  небезпечним  для життя  або  здоров’я 
потерпілого,  має  місце  у  випадках  вчинення  дій,  здат-
них заподіяти шкоду для вказаних благ, наприклад, у разі 
застосування  або  ж  погрози  застосування  вогнепальної 
зброї,  у  разі  поміщення  потерпілого  в  холодний  підвал, 
у разі залишення його на тривалий час у зв’язаному стані 
на морозі чи під палючим сонцем. Науковець вказував, що 
якщо внаслідок таких дій  заподіюється шкода життю чи 
здоров’ю  потерпілого,  то  такі  діяння  слід  кваліфікувати 
за сукупністю злочинів, передбачених статтею про неза-
конне позбавлення волі і статтями КК, які встановлюють 
відповідальність за інші злочини проти особи [10, c. 67]. 
Н.В. Бойко слушно зазначала, що розглядувана кваліфіку-
юча  ознака,  так  само,  як  і  наступна,  належить  до  числа 
оціночних. У своїй дисертації дослідниця підкреслювала, 
що те, який спосіб незаконного позбавлення волі слід вва-
жати  небезпечним  для  життя  або  здоров’я,  є  питанням 
факту. Вирішальним, на думку Н.В. Бойко, є встановлення 
однієї  з  наступних  обставин:  чи  не  полягала  в  способах 
і  прийомах,  застосованих  для  затримання  потерпілого 
або ж поміщення його в певне місце, небезпека для його 
життя  чи  здоров’я;  чи  не  створювалась  небезпека  для 
життя або здоров’я потерпілого внаслідок умов його утри-
мання  в  місці  позбавлення  свободи. Небезпеку  незакон-
ного позбавлення волі для життя чи здоров’я потерпілого, 
з  точки  зору Н.В.  Бойко,  можуть,  зокрема,  характеризу-
вати такі умови незаконного позбавлення волі, як тривале 
позбавлення  води,  їжі,  утримання  в  холодному,  сирому 
або темному приміщенні тощо [2, c. 15–16; 3, c. 72–73].

Певні  відмінності  у  поглядах  мали  місце  також  сто-
совно розуміння другої  кваліфікуючої  ознаки – незакон-
ного позбавлення волі, що супроводжувалось заподіянням 
потерпілому фізичних  страждань.  Так, О.О. Жижиленко 
вважав,  що  під  фізичними  стражданнями  слід  розуміти 
заподіяння потерпілому  тих  чи  інших мук.  Разом  із  тим 
учений  підкреслював, що  ці  муки  не  мають  переходити 
в катування, оскільки відповідальність за останнє є суворі-
шою, ніж за кваліфіковане позбавлення свободи [5, c. 77]. 
З  точки  зору Е.Я. Немировського,  прикладами фізичних 
страждань при незаконному позбавленні волі можуть слу-
гувати тримання в погребі без світла або в холоді, позбав-
лення потерпілого їжі та води [15, c. 267]. Ш.С. Рашковська 
зазначала,  що  фізичні  страждання  викликаються  самим 
режимом утримання потерпілого: умовами його тримання, 
позбавленням його їжі, води, перебуванням у холодному, 
сирому приміщенні,  побиттям  тощо  [6,  c.  77]. На думку 
В.І.  Ткаченка,  незаконне  позбавлення  волі,  що  супрово-
джувалось  заподіянням  фізичних  страждань,  має  місце 
у  випадках  зв’язування  потерпілого,  відмови  в  наданні 
йому їжі, води, теплого одягу, заподіяння йому болю тощо 
[10,  c.  67]. Подібним чином  заподіяння фізичних  страж-
дань  трактували  М.Д.  Шаргородський  та  П.П.  Осипов 
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[13,  c.  609]. М.І.  Бажанов  в  якості  прикладу  заподіяння 
незаконно  позбавленому  волі  фізичних  страждань  наво-
див  ненадання  йому  їжі  [9,  c.  606].  А.А.  Піонтковський 
вважав, що тривале позбавлення свободи може бути роз-
цінене як небезпечне для життя чи здоров’я потерпілого 
або  як  таке,  що  спричинило  йому  фізичні  страждання 
[8, c. 183, 184]. Н.В. Бойко вказувала, що фізичні страж-
дання – це різного ступеня інтенсивності больові відчуття, 
що  їх  відчуває  людина,  які  виникають  внаслідок  впливу 
певних факторів на  її організм. Вони можуть виникнути 
при  фізичному  (механічному)  впливі  на  тілесну  недо-
торканність  людини  або на  її  внутрішні  органи. Фізичні 
страждання  потерпілий може  відчувати  також  внаслідок 
позбавлення  його  таких  життєво  важливих  благ  як  їжа, 
вода або внаслідок перебування в особливих умовах місця 
позбавлення свободи (наприклад, холодному, сирому або 
темному приміщенні)  [2, c. 16; 3, c. 86]. Н.В. Бойко під-
креслювала, що оскільки джерелом виникнення фізичних 
страждань можуть бути фізичне насильство або особливі 
умови  утримання  потерпілого  в  місці  позбавлення  сво-
боди, то вирішення питання про те, супроводжувалось чи 
не супроводжувалось незаконне позбавлення волі заподі-
янням  потерпілому  фізичних  страждань  можливе  лише 
шляхом ретельної оцінки характеру застосованого фізич-
ного  насильства  і  умов  утримання  в  місці  позбавлення 
свободи [2, c. 16–17; 3, c. 88].

Таким чином, навіть побіжний аналіз засвідчує певну 
плутанину, що мала місце в поглядах науковців стосовно 
розуміння  кваліфікуючих  ознак  розглядуваного  злочину. 
Звертає  на  себе  увагу,  зокрема,  той  факт,  що  тримання 
потерпілого  в  сирому й  холодному приміщенні  відноси-
лося ними і до факторів, які свідчать про вчинення даного 
діяння  способом,  небезпечним  для  життя  або  здоров’я 
потерпілого,  і  до факторів,  котрі  засвідчують  заподіяння 
потерпілому  від  незаконного  позбавлення  волі  фізичних 
страждань.

Поміщення  в  лікарню  для  душевнохворих  завідомо 
здорової  людини  з  корисливих  або  інших  особистих 
цілей одні дослідники трактували як кваліфікований вид 
незаконного  позбавлення  свободи  [5,  c.  77;  15,  c.  267], 
інші  –  як  особливий  (спеціальний)  різновид  вказаного 
діяння [6, c. 77; 16, c. 325; 21, c. 94]. З точки зору Ш.С. Раш-
ковської, об’єктивна сторона цього злочину полягає у пере-
шкоджанні здоровій людині розпоряджатися своєю свобо-
дою шляхом поміщення її в лікарню для душевнохворих. 
Суб’єктивна  сторона  вказаного  діяння  характеризується 
прямим умислом: особа усвідомлює, що поміщає здорову 
людину в лікарню для душевнохворих, і бажає цього. При 
цьому необхідно, щоб винний діяв з корисливих чи інших 
особистих цілей [6, c. 77]. Е.Я. Немировський підкреслю-
вав, що якщо мета була не особистою, а, наприклад, поря-
тунок  особи  від  розправи натовпу,  то  відповідну  статтю 
застосовувати не можна [15, c. 267]. Необхідно відзначити, 
що  більшість  тогочасних  дослідників  суб’єктом  помі-
щення  в  лікарню  для  душевнохворих  завідомо  здорової 
людини з корисливих або інших особистих цілей вважали 
не лікаря. У спеціальній літературі нерідко вказувалось, що 
службові особи лікувальних закладів, котрі так чи інакше 
брали участь у вчиненні даного злочину, відповідають не 
за цією статтею, а за статтями, які передбачають відпові-
дальність за зловживання владою або службовим станови-
щем (ст. 109 КК РРФСР 1926 р.) чи за перевищення влади 
або службових повноважень (ст. 110 КК РРФСР 1926 р.) 
[6, c. 77; 16, c. 325]. Дії лікарів чи службових осіб, котрі 
відають прийомом хворих, через недбалість яких здорова 
людина була поміщена в психіатричну лікарню, пропону-
валося кваліфікувати як недбале ставлення до своїх служ-
бових обов’язків (ст. 111 КК РРФСР 1926 р.) [6, c. 77–78]. 
Іншу  точку  зору  відстоював О.О. Жижиленко,  який під-
креслював: оскільки поміщення в лікарню для душевно-
хворих може відбутися лише на підставі діагнозу, постав-

леного лікарем, то вчинити цей злочин може лише лікар; 
приватна  особа  може  визнаватися  лише  співучасником 
цього діяння в якості підбурювача чи пособника [5, c. 78].

У КК 1960 р. статті про відповідальність за незаконне 
поміщення в психіатричну лікарню вже не містилося. Від-
значимо, що ще до декриміналізації вказаного діяння у спе-
ціальній  літературі  пропонувалося  дану  статтю  виклю-
чити  з  кримінального  закону. Так, психіатр Г.В.  Зеневич 
у своїй статті, опублікованій в 1959 р., писав: «У зв’язку 
з  цим  необхідно  торкнутися  статті  148  КК  РРФСР,  що 
передбачає  кримінальну  відповідальність  за  поміщення 
в психіатричну лікарню з корисливих спонукань завідомо 
здорової  людини. Низка  авторів  свого  часу  висловлюва-
лась  за  відміну цієї  та  аналогічних статей кримінальних 
кодексів союзних республік, мотивуючи це тим, що дана 
стаття є лише відлунням старих забобонів, заснованих на 
недовірі до лікарні та її персоналу, які не мають сьогодні 
реального  підґрунтя. Судовий  досвід  засвідчує, що  дана 
стаття  не  має  практичного  значення.  Поміщення  в  пси-
хоневрологічну  лікарню  сьогодні  немислиме  без  огляду 
лікарями-спеціалістами, і якщо до честі російських психі-
атрів, як писав В.П. Осипов, випадки поміщення здорових 
людей в  заклади для душевнохворих  і  утримання  їх  там 
не мали місця в минулому, то тим більше це виключається 
сьогодні» [цит. за: 22, c. 62]. Наведене обґрунтування нині 
сприймається як професійний цинізм лікаря. Підкреслимо, 
що  «зникнення»  розглядуваної  статті  з  КК УРСР  та КК 
інших союзних республік чітко співпало з початком масш-
табного використання каральної психіатрії в Радянському 
Союзі. Вочевидь,  за  таких  умов  стаття  про  кримінальну 
відповідальність за незаконне поміщення в психіатричну 
лікарню видавалась в законодавстві зайвою і радянський 
законодавець вирішив не включати відповідне діяння до 
переліку кримінально караних.

Як відзначалося вище, у радянській літературі неодно-
разово висловлювалась думка про  те, що викрадення чи 
підміна чужої дитини посягає не на її особисту свободу, а 
на інтереси сім’ї та нормального розвитку дітей. Не пого-
джувалась  з  такою  точкою  зору,  наприклад, Н.В.  Бойко, 
яка відзначала, що у разі вчинення вказаних дій з корис-
ливих  чи  інших  особистих  спонукань  (за  винятком  тих, 
які  ставлять  за  мету  змінити  цивільний  стан  дитини) 
безпосереднім  об’єктом  залишається  особиста  свобода 
дитини.  З  огляду  на  це Н.В.  Бойко  пропонувала  виклю-
чити  із  ст.  124  КК  УРСР  вказівку  на  викрадення  чужої 
дитини, вчинене з корисливих або інших особистих моти-
вів, передбачивши за нього відповідальність у ст. 123 КК 
УРСР  як  за  незаконне  позбавлення  волі,  вчинене  щодо 
особи,  яка  не  досягла  16  років  (кваліфікуюча  ознака) 
[2,  c.  6,  10;  3,  c.  34–35].  Таким  чином,  на  переконання 
дослідниці, оновлена стаття про викрадення чужої дитини 
мала включати відповідальність лише за вчинення цього 
діяння з метою змінити цивільний стан дитини.

Оскільки  законодавець  не  вказував  на  вік  дитини, 
викрадення  чи  підміна  якої  підпадала  під  розглядувану 
кримінально-правову  заборону,  у  радянській  літера-
турі  з  цього  приводу  висловлювалися  різні  точки  зору. 
На  думку  одних  дослідників,  дитиною  у  цій  статті  слід 
вважати  особу,  яка  не  досягла  14  років  [8,  c.  184–185; 
9,  c.  609;  11,  c.  281;  19,  c.  241]. На переконання других, 
при визначенні віку дитини за основу слід брати катего-
рію дієздатності, у зв’язку з чим вважали, що граничним 
віком потерпілої від цього злочину дитини є досягнення 
нею 15 років [10, c. 75]. З точки зору третіх, максимальний 
вік дитини є різним залежно від того, йдеться про викра-
дення дитини чи про її підміну. Так, О.О. Жижиленко вва-
жав, що потерпілими від викрадення можуть бути мало-
літні,  тобто особи, які не досягли 14 років. Разом з тим, 
на думку вченого, підміна дитини «передбачає найбільш 
ранній вік, коли ще дійсно успішно можна підмінити одну 
дитину іншою» [5, c. 79]. В.С. Савельєва також вважала, 
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що  за  змістом  цієї  статті  дитиною  слід  вважати  особу, 
котра не досягла 14 років, однак зауважувала, що підміна 
однієї  дитини  іншою «можлива,  як  правило,  лише щодо 
новонародженого»  [23,  c.  28]. Додамо  також, що у юри-
дичній  літературі  одностайно  підкреслювалось:  викра-
дення  дітей,  старших  за  14  років,  слід  кваліфікувати  як 
незаконне позбавлення волі [5, c. 79; 9, c. 609; 11, c. 281; 
19, c. 241].

Більшість дослідників вслід за законодавцем підкрес-
лювали,  що  вчинення  розглядуваного  злочину  можливе 
лише щодо чужої дитини, а тому викрадення своєї дитини 
(наприклад, одним із батьків у іншого) складу цього зло-
чину не утворює  [5,  c. 79; 8,  c. 185; 9,  c. 609; 23,  c. 28]. 
О.О.  Жижиленко  уточнював,  що  говорячи  про  «свою» 
чи  «чужу»  дитину  слід  мати  на  увазі  не  кровну  спорід-
неність, а наявність батьківської влади. Тому для винного 
«чужою» буде й та його дитина, стосовно якої він позбав-
лений батьківських прав. З огляду на це, на переконання 
вченого, можна  говорити,  для прикладу, про викрадення 
«своєї» дитини батьком, позбавленим батьківських прав, 
у матері цієї дитини, з якою вона проживає. З іншого боку, 
на  його  думку,  не  буде  злочином,  якщо батько насильно 
вивезе  свою  дитину,  що  опинилася  у  якоїсь  сторонньої 
людини і не бажала повертатися додому, якщо тільки він 
не  позбавлений  щодо  неї  батьківських  прав.  Крім  того, 
О.О. Жижиленко підкреслював, що оскільки батьківська 
влада замінена владою опікуна чи виховного закладу, то 
не  вважатиметься  викраденням  насильницьке  вивезення 
дитини,  що  опинилася  у  сторонньої  особи  або  навіть 
у  батьків,  позбавлених  батьківських  прав  [5,  c.  79–80]. 
Аналогічні  міркування  висловлювала  й  В.С.  Савельєва, 
яка  підкреслювала,  що  суб’єктом  даного  злочину  не 
можуть  бути  батьки  дитини,  які  не  позбавлені щодо  неї 
батьківських прав, а також усиновителі дитини [23, c. 28]. 
Іншу позицію з цього приводу займав М.І. Бажанов, який 
зазначав, що  викрадення  своєї  дитини  одним  із  батьків, 
позбавленим батьківських прав, не утворює складу даного 
злочину [9, c. 609]. На жаль, докладніше свою точку зору 
вчений  не  пояснював.  Так  само  вважав  й Л.М. Сугачев, 
який вказував, що викрадення дитини кимось  із батьків, 
у тому числі й позбавленим батьківських прав, може тяг-
нути  відповідальність  за  самоправство  [11,  c.  282].  Як 
самоправство  пропонували  кваліфікувати  таке  діяння 
також  А.А.  Піонтковський  [8,  c.  185], Ш.С.  Рашковська 
[6, c. 78] та М.Д. Шаргородський [19, c. 240].

Характеризуючи  об’єктивну  сторону  розглядуваного 
злочину, Ш.С. Рашковська писала, що вона полягає у неза-
конному вилученні дитини в осіб, у яких дитина перебу-
вала на законних підставах (родичі, опікуни, різні дитячі 
заклади)  [6,  c.  78].  Про  вилучення  дитини  писав  також 
В.І.  Ткаченко,  який  додавав,  що  викрадення  та  підміна 
дитини можуть  бути  вчинені  таємно  і  відкрито,  зокрема 
й шляхом застосування насильства як стосовно осіб, під 
опікою  яких  знаходилась  дитина,  так  і  стосовно  самої 
дитини [10, c. 75]. Л.М. Сугачев вказував, що викрадення 
дитини  може  бути  вчинене  також  шляхом  обману  або 
зловживання  довірою  [11,  c.  282].  М.Д. Шаргородський 
зазначав, що об’єктивна сторона викрадення дитини поля-
гає у  її крадіжці, отриманні шляхом обману тощо, а під-
міна – в умисній заміні однієї дитини іншою [19, c. 240]. 
А.А. Піонтковський зазначав, що об’єктивна сторона роз-
глядуваного  злочину полягає  в  заволодінні  чужою дити-
ною або ж в заміні її іншою [8, c. 184]. Так само вважала 
й В.С. Савельєва  [23, c. 28]. З точки зору В.О. Климова, 
під  викраденням  дитини  слід  розуміти  незаконне  захо-
плення (вилучення), переміщення й утримання з корисли-
вих, низьких або інших цілей чужої дитини всупереч волі 
її батьків чи інших законних представників [1]. При цьому 
В.О. Климов, на жаль, не вказував, що слід розуміти під 
захопленням (вилученням) чужої дитини. Своєю чергою, 
О.О. Жижиленко  підкреслював,  що  не  має  значення  те, 

яким чином було вчинено викрадення дитини (таємно чи 
відкрито,  шляхом  насильства  або  обману),  головне,  аби 
винний  проявив  активну  діяльність  щодо  дитини;  тому, 
якщо дитина сама втекла з батьківського дому чи вихов-
ного закладу до якоїсь особи і остання утримує її у себе, 
то це діяння не можна розглядати як викрадення. Вчений 
також  відзначав,  що  під  підміною  слід  розуміти  заміну 
однієї дитини іншою, причому не має значення те, живою 
чи мертвою є  замінювана дитина  [5,  c.  81]. О.О. Жижи-
ленко,  один  із  небагатьох  авторів  радянського  періоду, 
визначав  також  момент  закінчення  розглядуваного  зло-
чину.  На  його  переконання,  викрадення  дитини  слід 
вважати  закінченим  з  моменту  вивезення  чи  відведення 
дитини, а підміну – з моменту заміни однієї дитини іншою 
[5,  c.  81].  В.С.  Савельєва,  своєю  чергою,  зазначала,  що 
розглядуваний злочин є закінченим з моменту заволодіння 
чужою  дитиною  або ж  з  моменту  її  підміни. Виявлення 
і припинення злочинного діяння в момент його вчинення 
(наприклад,  затримання  винного  з  викраденою  дитиною 
на  місці  викрадення)  необхідно  кваліфікувати  як  замах 
на  викрадення  дитини  чи  на  її  підміну  [23,  c.  29].  Нео-
днозначною,  на  наш  погляд,  була  позиція  з  даного  при-
воду В.О. Климова, який вважав, що момент викрадення 
дитини має визначатися мотивами цього злочину (напри-
клад, викрадення дитини з метою отримання викупу за її 
звільнення пропонувалося вважати закінченим з моменту 
вчинення дій, спрямованих на приховання дитини від сто-
ронніх осіб) [1].

У спеціальній літературі одностайно визнавалося, що 
розглядуваний злочин може бути вчинений лише з прямим 
умислом. Окремі автори спеціально зауважували, що під-
міна дитини, вчинена з необережності, складу цього зло-
чину не утворює [6, c. 78; 8, c. 185; 11, c. 282; 19, c. 240; 
23, c. 29].

Законодавець встановлював відповідальність за викра-
дення або підміну чужої дитини, якщо вони були вчинені 
з  корисливою  метою,  з  помсти  або  з  інших  особистих 
мотивів. Якщо розуміння корисливої мети та мотиву пом-
сти у контексті розглядуваного злочину в юридичній літе-
ратурі труднощів не викликало, то «інші особисті мотиви» 
трактувалися науковцями неоднаково. Так, В.І. Ткаченко 
вказував, що під «іншими низькими спонуканнями» слід 
розуміти помсту, заздрість, хуліганські мотиви. Крім того, 
науковець  стверджував,  що  до  низьких  спонукань  не 
належить  прагнення  зберегти  сім’ю  (наприклад,  викра-
дення  дитини жінкою, що  не  може  мати  дітей,  з  метою 
зберегти сім’ю) [10, c. 75]. О.О. Жижиленко зазначав, що 
під «іншими особистими мотивами» слід розуміти будь-
яке  спонукання  особистого  характеру,  окрім  спеціально 
виокремленого законодавцем мотиву помсти (наприклад, 
бажання  розбестити  дитину,  прагнення  видати  її  перед 
кимось за свою дитину тощо) [5, c. 80]. Набагато ширше 
розумів «інші особисті мотиви» Е.Я. Немировський, який 
вказував, що «якщо підміна вчинена в інтересах дитини, 
то  її  інтерес  стає  особистим  інтересом  того,  хто  вчиняє 
цей  злочин»  [15,  c.  267].  Таким  чином,  Е.Я.  Немиров-
ський фактично виступав проти поширеної в радянській 
юридичній літературі точки зору, згідно з якою особа, яка 
викрадає  чужу  дитину  для  того,  аби  позбавити  її  пога-
ного поводження, діє в  інтересах дитини, а не  з особис-
тих мотивів, а тому злочину не вчиняє [5, c. 80; 8, c. 185; 
19, c. 240–241].

Порушувалося  в  радянській  юридичній  літературі 
й питання доцільності виокремлення самостійного складу 
викрадення дорослої  людини. Окремі  дослідники  висту-
пали за доповнення КК відповідною статтею [21, c. 94–95], 
однак більшість заперечувала таку доцільність. Так, при-
міром, О.О. Жижиленко ще у 1927 р. вказував, що випадки 
викрадення  людини шляхом  її  перевезення  в  «рухомому 
приміщенні»  (зокрема,  в  автомобілі)  цілком  підходять 
під  позбавлення  свободи  шляхом  поміщення  її  в  певне 
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місце.  Те ж  саме,  на  думку  вченого,  можна  сказати  про 
ті випадки, коли винний викрадає когось іншим шляхом, 
наприклад, відвозить на коні або ж насильно відводить із 
собою: тут також матиме місце поміщення в певне місце, 
якщо  викрадення  супроводжувалось  примусовим  помі-
щенням потерпілого в будинок винного чи в  інше місце. 
З  огляду  на  це,  на  переконання О.О. Жижиленка,  немає 
потреби  створювати  самостійного  складу  викрадення 
людей,  зокрема  жінок  [5,  c.  75–76].  Е.Я.  Немировський 
також вважав, що викрадення дорослих належить розгля-
дати як різновид незаконного позбавлення волі. Разом  із 
тим учений зауважував, що випадки викрадення з метою 
вимагання  викупу  за  звільнення,  якщо  при  цьому  не 
було  небезпеки  для  життя  і  викрадення  не  супроводжу-
валось  муками,  слід  кваліфікувати  як  замах  на  грабіж, 
якщо ж була небезпека для життя – то як замах на розбій; 
у  разі,  якщо викуп  сплачений,  то діяння, на його думку, 
необхідно  розглядати  як  закінчений  грабіж  або  розбій. 
З  іншого  боку,  Е.Я.  Немировський  вказував,  що  у  цих 
випадках  можна  вбачати  також  сукупність  позбавлення 
свободи  і  вимагання  [15,  c.  267].  Відзначимо  також, що 
на  думку Н.В.  Бойко,  використання  слова  «викрадення» 
прийнятне лише для позначення злочинних дій стосовно 
дітей. Дослідниця зазначала: «винний обов’язково викра-
дає у когось: у особи, яка, наприклад, має право на майно, 
або в особи, котра має право на виховання дитини. У кого 
викрадається  повнолітня  людина  зрозуміти  складно» 
[2, c. 11–12; 3, c. 43].

Як  зазначалося  вище,  окремі  науковці  вважали,  що 
одним із посягань на особисту свободу людини є погроза. 
З  цього  приводу  А.А.  Піонтковський  підкреслював,  що 
безпосередній об’єкт посягання у разі погрози – особиста 
свобода,  оскільки  погроза  сковує  гарантовану  законом 
свободу  людини,  заважає  їй  самостійно  визначити  свою 
поведінку в межах, встановлених законом. Вчений вказу-
вав,  що  за  своїми  об’єктивними  властивостями  погроза 
являє  собою  психічне  насильство  над  людиною.  Факт 
такого  психічного  насильства,  що  вимагає  притягнення 
до  кримінальної  відповідальності,  можна  констатувати 
лише  тоді,  коли  за  змістом  ця  погроза  є  значною  і  коли 
існує реальна небезпека вчинення тих дій, якими винний 
погрожував [8, c. 187].

Необхідно зазначити, що в радянський період вислов-
лювалась ще одна точка зору стосовно правової природи 
погрози.  Так,  О.О.  Жижиленко  відносив  вказане  діяння 
до посягань на недоторканність особистого життя і, кон-
кретизуючи свою позицію, вказував, що погроза полягає 
в посяганні на недоторканність духовного спокою людини 
[5, c. 122]. Вчений зазначав, що погроза є умисним заляку-
ванням заподіянням певної шкоди правовим благам особи. 
Оскільки відповідне залякування є серйозним і реальним, 
то погроза  заподіює  істотну шкоду особі:  вона  викликає 
в потерпілого сильне відчуття занепокоєння за свої блага і, 
вибиваючи його зі звичного ритму життя, може слугувати 
перешкодою для прояву тієї його активності, котра необ-
хідна в інтересах всього суспільства [5, c. 124]. Критику-
ючи погляди І.Я. Фойницького, котрий відносив погрозу 
до  посягань  на  свободу,  О.О.  Жижиленко  писав,  що  «в 
погрозі, як такій, ніхто ні до чого не примушується; якщо 
ж мова йде про примушування до чогось шляхом погрози, 
то дане діяння характеризується вже як примушування, а 
не як погроза» [5, c. 123].

Доповнення  у  1987  р.  КК  статтею  про  відповідаль-
ність за захоплення заручників («заложників») спонукало 
науковців звернутися й до цієї проблематики. У відповід-
них  публікаціях  увага  зверталася  передусім  на  очевид-
ний  недолік  статті,  яка  встановлювала  відповідальність 
за аналізований злочин, – вказівку законодавця на те, що 
її  дія  не  поширюється  на  випадки  вчинення  даного  зло-
чину  на  території  СРСР,  коли  особа,  яка  захопила  або 
утримувала заручника, перебувала на території СРСР, і ця 

особа, а також заручник є  громадянами СРСР [24, c. 13; 
25, c. 32–33]. Таким чином, дія розглядуваної статті поши-
рювалась  виключно  на  іноземних  громадян.  У  зв’язку 
з цим В. Назаров і В. Прошляков підкреслювали, що зазна-
чена вказівка різко звузила межі застосування цієї норми, 
адже дана стаття не захищала «безпеку, життя і здоров’я 
громадян  СРСР,  яких  захоплюють  в  якості  заручників» 
[25, c. 32]. Зважаючи на таку ситуацію, науковці пропону-
вали виключити з тексту статті примітку, у якій містилася 
згадана вказівка, з тим, аби статтю про захоплення заруч-
ників можна було застосовувати на території СРСР і щодо 
радянських громадян [24, c. 13; 25, c. 33].

У  цей  час  дослідники  робили  й  перші  спроби  про-
аналізувати особливості складу захоплення заручників. 
Так, В. Назаров і В. Прошляков зазначали, що об’єктом 
захоплення  заручників  є  життя,  здоров’я  та  свобода 
громадян,  а  також  громадська  безпека. На  їхню думку, 
об’єктивна  сторона  даного  злочину  характеризується 
захопленням чи утриманням особи як заручника шляхом 
насильства  або  погрози  його  застосування.  Вивчення 
авторами судової практики засвідчило, що способи захо-
плення  заручників  можуть  бути  різними,  в  тому  числі 
і  застосування  зброї.  В.  Назаров  і  В.  Прошляков  вка-
зували, що  суб’єктивна  сторона цього посягання поля-
гає  в прямому умислі й  спеціальній меті –  спонукання 
зазначених  в  законі  суб’єктів  вчинити  або  утриматися 
від вчинення певної дії як умови звільнення заручника. 
На  переконання  дослідників,  саме  спеціальна  мета 
дозволяє відмежувати захоплення заручників від інших 
злочинних  посягань  –  розбійних  нападів,  деяких  видів 
вимагань  та  вбивств,  в  ході  вчинення  яких до потерпі-
лого застосовується насильство шляхом захоплення або 
обмеження  свободи  пересування:  у  всіх  цих  випадках 
вимоги злочинця спрямовані до потерпілого, тоді як при 
захопленні  заручників  такі  вимоги  завжди  звернені  до 
третіх осіб [25, c. 33]. Доводиться, однак, констатувати, 
що  в  радянській  літературі  не  аналізувалася  проблема 
розмежування  захоплення  заручників  та  незаконного 
позбавлення волі.

Ще  одним  питанням,  яке  цікавило  радянських  нау-
ковців,  було  питання  правової  оцінки  дій  із  звільнення 
заручників [25, c. 33; 26, c. 37–38]. Найбільш глибоко його 
дослідив А. Лоскутов, який підкреслював, що переговори 
з  учасниками  захоплень,  а  також  виконання  їхніх  неза-
конних вимог слід розглядати як дії, вчинені в стані край-
ньої  необхідності,  оскільки,  нерідко,  лише  виконавши 
такі  вимоги,  вдається  усунути  небезпеку,  що  загрожує 
заручникам.  Зрозуміло,  що  не  кожна  незаконна  вимога 
може  бути  виконана  таким  чином,  що  заподіяна  шкода 
виявиться менш значною, ніж шкода відвернена. На його 
думку, надання автомобіля, грошей можна визнати допус-
тимим,  як  вчинене  в  умовах  крайньої  необхідності,  тим 
більше,  що  зазвичай  ці  вимоги  виконуються  тільки  для 
того,  щоб  у  зручнішій  обстановці  звільнити  заручни-
ків.  Набагато  складнішою,  з  точки  зору  А.  Лоскутова, 
є проблема, коли учасники захоплення вимагають зброю. 
Дослідник  слушно  розмірковував:  «На  перший  погляд, 
виконання  такої  вимоги,  якщо  при  цьому  звільняються 
заручники, можна розцінити як вчинене в умовах крайньої 
необхідності. Однак у такій ситуації виникає потенційна 
загроза заподіяння більшої шкоди, ніж утримання заруч-
ників. Тому виконання даної вимоги навряд чи допустиме. 
З  того  часу,  як  учасники  захоплення  відмовились  звіль-
нити  заручників,  наполягаючи  на  видачі  їм  зброї,  закін-
чується можливість вчинити ті чи інші дії в умовах край-
ньої  необхідності.  Настає  момент,  коли  для  звільнення 
заручників  потрібно  обрати  заходи  надзвичайні,  більш 
“крайні”,  ніж  можливі  в  умовах  крайньої  необхідності. 
Такі дії можна віднести до необхідної оборони. Вони пра-
вомірні  за  умови, що  не  буде  допущено  перевищення  її 
меж» [26, c. 38].
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У  науці  кримінального  права  радянського  періоду 
популярним  напрямом  дослідження  були  проблеми  від-
повідальності  за  злочини,  що  визнавались  пережитками 
патріархально-родового  побуту  (або  ж  патріархально-
родових чи патріархально-феодальних відносин) [27–46]. 
Актуальність  дослідження  цієї  проблематики  пояснюва-
лась тим, що в окремих народів Радянського Союзу (дагес-
танців, казахів, киргизів, таджиків, туркменів та ін.) збері-
гались звичаї і традиції, прояви яких визнавались такими, 
що  гальмують  рух  суспільства  вперед,  до  комунізму. 
Б. Сариєв з цього приводу зазначав: «Перемога соціалізму 
у  нашій  країні  не  означає  повної  ліквідації  пережитків 
минулого у свідомості людей. Старі погляди, упередження 
вирізняються великою живучістю, вони не відмирають на 
другий  день  після  перемоги  революції,  адже  виховання 
нової людини – це тривалий і складний процес» [45, c. 1]. 
Для  протидії  таким  «пережиткам минулого  у  свідомості 
людей» в СРСР вживалися заходи не лише ідеологічного 
характеру,  а й державного примусу  засобами криміналь-
ного  права.  Кримінальні  кодекси  РРФСР,  Азербайджан-
ської,  Вірменської,  Грузинської,  Казахської,  Киргизької, 
Таджицької, Туркменської та Узбецької РСР передбачали 
відповідальність за різні «прояви шкідливих звичаїв і тра-
дицій», серед яких необхідно виокремити примушування 
жінки до вступу у шлюб, примушування жінки до продо-
вження шлюбу, перешкоджання вступу жінки у шлюб за 
своїм вибором, викрадення жінки всупереч її волі з метою 
вступу  з  нею  у  шлюб.  Вказані  посягання  у  радянській 
юридичній літературі об’єднували спільною назвою «зло-
чини,  пов’язані  з  боротьбою  за  розкріпачення  жінок» 
[16,  c.  511–512;  47].  Разом  із  тим,  цілком  очевидно,  що 
зазначені  діяння  посягали  на  свободу  жінки.  Цей  факт 
визнавали й окремі тогочасні дослідники. Так, А.А. Піонт-
ковський, розглядаючи злочини проти особистої свободи, 
відніс  до  таких  й  викрадення жінки  для  вступу  у шлюб 
[8, c. 182, 185–186].

Об’єктом  примушування  жінки  до  вступу  у  шлюб 
визнавалась її свобода вступити у шлюб з чоловіком, якому 
вона дала на це свою згоду [38, c. 100]. Дослідники одного-
лосно визнавали, що об’єктивна сторона вказаного діяння 
можлива лише у формі дії. Підкреслювалось, що шляхом 
бездіяльності примусити жінку до вступу у шлюб немож-
ливо  [31,  c.  32;  33,  c.  52;  38,  c.  102;  39,  c.  56;  44,  c.  12]. 
Формами  примушування  до  вступу  у шлюб  здебільшого 
визнавався як фізичний, так і психічний вплив, при цьому 
констатувалося,  що  кримінальне  законодавство  одних 
радянських республік (зокрема, Казахської РСР, Киргизь-
кої РСР, РРФСР, Узбецької РСР) не  згадує про конкретні 
форми примушування, тоді як кримінальні кодекси деяких 
інших  союзних  республік  спеціально  їх  перераховують. 
Так, у ст. 135 КК Грузинської РСР формами примушування 
визнавались «насильство чи карана погроза», а у ст. 128 КК 
Азербайджанської РСР йшлося про «примушування, поєд-
нане  з  насильством  чи  погрозою  застосування  насиль-
ства».  У  спеціальній  літературі  підкреслювалося,  що  ті 
кримінальні  кодекси,  які  не  згадують  про форми  приму-
шування, на увазі мають передусім насильство [31, c. 32; 
39,  c.  56].  Окремі  науковці  відзначали,  що  відсутність 
у  статті КК конкретизації форм примушування жінки до 
вступу  у  шлюб  є  оптимальним  варіантом,  оскільки  від-
повідна формула  включає  всі можливі  дії,  спрямовані  на 
таке примушування. Так, наприклад, А.М. Мамутов зазна-
чав, що у практиці судів Казахської РСР трапляються такі 
форми  примушування,  як  фізичне  насильство,  погроза 
застосування  насильства,  примушування  шляхом  сплати 
калиму,  аменгерства2,  використання  сімейної  залежності 
[38,  c.  105–106].  Дискусійним  було  питання  про  момент 
закінчення  даного  злочину.  Так,  на  думку  Ш.А.  Мута-
лімова,  примушування  жінки  до  вступу  у  шлюб  слід 

2 Аменгерство (левірат) – звичай, згідно з яким удова могла вступити повторно 
у шлюб тільки з кимось із членів роду померлого чоловіка.

визнавати  закінченим з моменту вступу винного у шлюб 
чи  у  фактичні  шлюбні  відносини  [42,  c.  14].  Натомість 
А.М.  Мамутов  вважав,  що  за  особливостями  своєї  кон-
струкції даний склад слід відносити до усічених і пропо-
нував  визнавати  цей  злочин  закінченим  з  моменту  вчи-
нення дій, які, на думку винного, могли примусити жінку 
до вступу у шлюб  [37,  c.  13]. Підкреслювалось, що хоча 
суб’єктом  цього  злочину  може  бути  будь-яка  фізична 
осудна  особа,  яка  досягла  16  років,  зазвичай  примушу-
вання жінки до вступу у шлюб вчиняють батьки, опікуни 
чи  родичі,  котрі  прагнуть  видати  заміж  свою  доньку  чи 
родичку за бажану для них особу [38, c. 124; 44, c. 14–15]. 
Дослідниками  одноголосно  визнавалося,  що  суб’єктивна 
сторона  вказаного  злочину  полягає  у  прямому  умислі, 
а  також,  на  думку  А.М. Мамутова,  у  спеціальній  меті  – 
примушування жінки до вступу у шлюб [38, c. 121–122].  
Зазначимо також, що у розглядуваній літературі не зверта-
лася увага на можливість визнання кримінально караним 
примушування до вступу у шлюб не лише жінки, а й чоло-
віка, що, вочевидь, було пов’язано з особливостями згада-
них звичаїв і традицій, котрі й іменувалися «пережитками 
патріархально-родового побуту».

У  радянській  юридичній  літературі  зазначалося,  що 
кримінально-правова  заборона  примушування  жінки 
до  продовження  шлюбу,  яка  містилася  в  кримінальних 
кодексах  РРФСР,  Вірменської,  Казахської,  Киргизької, 
Таджицької, Туркменської  та Узбецької РСР,  спрямована 
«на  боротьбу  з  віковою  шкідливою  традицією,  згідно 
з якою право на розлучення належало тільки чоловікові, 
як  господарю  сім’ї  загалом  і  господарю жінки  зокрема» 
[38,  c.  126].  Об’єктом  примушування  жінки  до  продо-
вження  шлюбу  визнавалась  свобода  розлучення  для 
заміжньої жінки. Принцип свободи розлучення виводився 
із  принципу  добровільності  і  рівноправності  сторін,  які 
вступають  у  шлюбний  союз.  При  цьому  відзначалося, 
що шлюб має бути добровільним і рівноправним союзом 
не лише у момент, коли чоловік та жінка одружуються, а 
й  протягом  всього  їхнього  спільного  життя.  Підкреслю-
валось, що цей принцип поширюється не лише на зареє-
стрований, а й на фактичний шлюб [31, c. 45; 37, c. 14–15; 
38, c. 128–129, 132, 136; 39, c. 56; 44, c. 15]. Аналізуючи 
об’єктивну сторону примушування жінки до продовження 
шлюбу, М.Д. Дурманов зазначав, що «дії винного можуть 
бути спрямовані на перешкоджання жінці здійснити роз-
лучення,  або  на  примушування  її  повернутися  до  чоло-
віка,  або  на  примушування  її  до  продовження шлюбних 
відносин»  [31,  c.  45].  Науковці  одностайно  визнавали, 
що  об’єктивна  сторона  розглядуваного  злочину  полягає 
як у фізичному, так і в психічному насильстві, при цьому 
характер  такого насильства  співпадає  з формами приму-
шування жінки до вступу у шлюб. Разом з тим, як зазначав 
А.М. Мамутов, об’єктивна сторона цього діяння характе-
ризується певними особливостями: по-перше, насильство 
має  застосовуватись  винним щодо  жінки,  яка  перебуває 
у фактичному або зареєстрованому шлюбі; по-друге, сто-
совно жінки, котра виявила бажання припинити шлюбні 
відносини;  по-третє,  насильство  має  застосовуватись 
у зв’язку з виявленим нею бажанням припинити шлюбні 
відносини  [38,  c.  136–137].  У  літературі  підкреслюва-
лось, що хоча  суб’єктом цього  злочину може бути будь-
яка фізична осудна особа, яка досягла 16 років, зазвичай 
примушування жінки до продовження шлюбу вчиняють: 
а)  чоловік,  батьки  чоловіка  і  жінки;  б)  родичі  чоловіка 
і жінки; в) рідні брати і сестри, а іноді дружини рідних бра-
тів [38, c. 139]. Питання про суб’єктивну сторону даного 
злочину у науці вирішувалось по-різному. Так, М.Д. Дур-
манов  вважав,  що  суб’єктивна  сторона  примушування 
жінки до продовження шлюбу може виражатися як у пря-
мому, так  і в непрямому умислі  [31, c. 45–46]. На думку 
В.М. Маркелова, із суб’єктивної сторони цей злочин може 
бути вчинений лише з прямим умислом. «Суб’єкт повинен 
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бажати,  щоб  шлюбне  співжиття  продовжувалось  попри 
прагнення  жінки  припинити  шлюб»  [39,  c.  56].  Своєю 
чергою, А.М. Мамутов вказував, що суб’єктивна сторона 
розглядуваного  злочину  виражається  в  прямому  умислі, 
а також у спеціальній меті – примусити жінку до продо-
вження шлюбу [38, c. 140].

Ще одним злочином розглядуваної групи визнавалося 
перешкоджання вступу жінки у шлюб за своїм вибором. 
Відповідальність за вказане діяння встановлювали кримі-
нальні  кодекси  РРФСР,  Азербайджанської,  Вірменської, 
Казахської,  Таджицької,  Туркменської  та  Узбецької  РСР. 
Обґрунтовуючи  доцільність  виокремлення  даного  пося-
гання в самостійний склад злочину, А.М. Мамутов зазна-
чав:  «Обов’язок  батьків  і  родичів  виявляти  турботу  про 
своїх  дітей  передбачений  законодавцем.  Він  має  бути 
розумним і не виходити за рамки закону. Тут не має бути 
місця патріархальним замашкам – обмежувати чужі сво-
боду і права, зокрема й свободу та права своїх повнолітніх 
дітей» [37, c. 16]. Об’єктом розглядуваного злочину у юри-
дичній  літературі  переважно  визнавалась  свобода жінки 
вступити у шлюб з чоловіком за своїм вибором (за своєю 
волею та бажанням)3. Ця свобода обмежувалась у винят-
кових  випадках,  зокрема,  не  можна  було  реалізувати  її 
з метою вступу у шлюб з кровно спорідненою особою або 
з  особою,  котра  вже  перебуває  в  іншому шлюбі4.  Варто 
зауважити, що  у  тогочасній  літературі  підкреслювалось: 
перешкоджання  вступу  у  шлюб  чоловікові,  який  досяг 
шлюбного віку, не є злочином. У розглядуваному контек-
сті  А.М.  Мамутов  вказував:  «Це  не  означає,  що  можна 
стосовно нього вчиняти перешкоджання. Така дія є анти-
моральною, а якщо вона вчинена шляхом насильства, то 
й кримінально караною» [38, c. 151]. У науковій літературі 
визнавалося, що розглядуваний злочин з об’єктивної сто-
рони виражається  винятково  в  активній дії,  яка  створює 
жінці,  що  досягла  шлюбного  віку,  перешкоду  вступити 
у шлюб за своєю волею. Перешкоджання може виразитися 
в заподіянні різних видів тілесних ушкоджень, в завданні 
побоїв, ударів або ж в незаконному позбавленні свободи. 
Підкреслювалось, що в таких випадках дії винного мають 
кваліфікуватися за сукупністю злочинів. Крім того, визна-
валося, що перешкоджання може виразитися й у психіч-
ному насильстві. Аналізуючи тогочасну судову практику, 
А.М.  Мамутов  вказував,  що  перешкоджання  нерідко 
здійснюється  у  формі  вимагання  батьками  чи  іншими 
родичами  калиму  від  нареченого  або  його  родичів.  Цей 
дослідник  відзначав, що об’єктивна  сторона  даного  зло-
чину  матиме  місце,  якщо  батьки  не  дають  дозволу  на 
шлюб  з  чоловіком,  якого  дівчина  вільно  вибрала,  доти, 
доки за неї не буде сплачений калим. Об’єктивна сторона 
перешкоджання  вступу жінки  у шлюб  за  своїм  вибором 
матиме місце й тоді, коли батьки чи родичі дівчини, котра 
вийшла заміж без згоди своїх батьків, примушують її до 
розлучення  з  чоловіком  [38,  c.  158].  У  радянській  юри-
дичній  літературі  підкреслювалось,  що  хоча  суб’єктом 
цього злочину може бути будь-яка фізична осудна особа, 
яка досягла 16 років, судовій практиці не відомі випадки 
притягнення  до  відповідальності  за  це  діяння  неповно-
літніх. Відзначалось також, що на практиці перешкоджа-
ють жінці вступити у шлюб за своїм вибором здебільшого 
особи, зацікавлені в отриманні калиму від нареченого чи 
його родичів. Такими особами, як правило, були батьки, 

3 Зазначимо, що з даного приводу висловлювались й інші точки зору. Так, на-
приклад,  М.Д.  Дурманов  безпосереднім  об’єктом  цього  посягання  визнавав 
саму жінку, що має право вийти заміж за своїм вибором [31, c. 43]. Аналогіч-
ну  позицію  займав В.М. Маркелов  [39,  c.  60]. На  переконання Н.В. Жогіна, 
безпосереднім об’єктом цього злочину слід було вважати радянський порядок 
вступу у шлюб, який необхідною умовою укладення шлюбу передбачав добро-
вільність [32, c. 11].
4 А.М. Мамутов з цього приводу зазначав: «Здійснювана жінкою свобода при 
виборі собі чоловіка має бути дозволеною законом і вимогами радянської мо-
ралі. Закон не може взяти під свій захист свободу, спрямовану на порушення 
правил укладення шлюбу або правил соціалістичної моралі,  скажімо, крово-
змішення чи вихід заміж за чоловіка, який вже перебуває у шлюбі» [37, c. 16].

близькі,  опікуни  та  інші  родичі  жінки  [38,  c.  142–143, 
160,  161].  Дослідниками  одностайно  визнавалося,  що 
суб’єктивна  сторона  вказаного  злочину  полягає  лише 
у  прямому  умислі,  а  також,  на  думку  А.М.  Мамутова, 
у  спеціальній  меті  –  створити  жінці  перешкоду  вступу 
у шлюб за своєю волею  [38, c. 160].

У  докторській  дисертації,  присвяченій  злочинам, що 
складають  пережитки  патріархально-родового  побуту, 
А.М.  Мамутов  звертав  увагу  на  те,  що  в  судовій  прак-
тиці  виникають  суттєві  труднощі при кваліфікації  діянь, 
пов’язаних  з  примушуванням  жінки,  котра  перебуває 
у шлюбі чи у фактичних шлюбних відносинах без згоди 
своїх батьків, до розлучення або припинення цих відно-
син. Оскільки відповідне діяння не було відоме чинному 
на  той  час  законодавству  союзних  республік,  вказаний 
дослідник пропонував включити до нього окремий склад 
примушування батьками до розлучення жінки, яка вийшла 
заміж всупереч їхній волі [37, c. 16–17, 31].

Лише у КК Казахської РСР (ч. 2 ст. 106) існував спеці-
альний склад примушування дівчини, яка не досягла шлюб-
ного віку, до вступу у фактичні шлюбні відносини. Казах-
ські дослідники включення цієї норми до КК пов’язували 
з  підвищеною  суспільною  небезпекою  даного  виду  при-
мушування порівняно  з примушуванням жінки,  яка дося-
гла шлюбного віку. Відзначалося також, що виокремлення 
такого самостійного складу злочину випливає з особливос-
тей його безпосереднього об’єкта. Таким об’єктом визна-
вався нормальний розвиток дівчини, яка не досягла шлюб-
ного віку, тоді як об’єктом примушування жінки, що досягла 
шлюбного віку, – свобода її вступу у шлюб. Підкреслюва-
лося, що ця відмінність пояснюється тим, що закон не надає 
свободу виходити заміж дівчині, яка не досягла шлюбного 
віку, а тому не можна вважати об’єктом цього злочину не 
існуючу ще свободу [37, c. 18; 38, c. 184–197].

Ще  одним  діянням  аналізованої  групи  було  викра-
дення  жінки  всупереч  її  волі  з  метою  вступу  з  нею 
у шлюб. Дискусійним у науковій літературі було питання 
про  об’єкт  даного  злочину.  Так, М.Д. Дурманов  вважав, 
що  об’єктом  цього  діяння  є  свобода  жінки  [31,  c.  37]. 
З точки зору Д.М. Сопієвої,  зазначене діяння посягає на 
соціалістичний  порядок шлюбних  відносин  [46,  c.  3,  6]. 
На думку Б. Сариєва, «даний злочин посягає на свободу 
жінки Сходу у  сфері шлюбу. Ця  свобода,  зокрема,  озна-
чає  добровільність  вступу  жінки  у  шлюб,  неприпусти-
мість застосування сили з метою змусити жінку вступити 
у шлюбні відносини» [45, c. 15]. В.М. Маркелов писав, що 
«об’єктом  розглядуваного  злочину  є  свобода  і  особиста 
недоторканність  жінки.  Оскільки  жінка  викрадається 
для вступу у шлюб, то в поняття об’єкта даного злочину 
входить свобода жінки вступити у шлюб за своєю волею 
та  бажанням»  [39,  c.  65].  А.М. Мамутов  слушно  вказу-
вав  на  те,  що  викрадення  жінки  є  спеціальним  складом 
щодо незаконного позбавлення свободи. «У тих союзних 
республіках,  у  кримінальних  кодексах  яких  спеціально 
не  передбачена  відповідальність  за  викрадення  жінки, 
випадки викрадення, які трапляються на практиці, мають 
кваліфікуватися  за  статтями  про  незаконне  позбавлення 
свободи»  [37,  c.  18;  38,  c.  174]. У юридичній  літературі 
одностайно  визнавалося,  що  об’єктивна  сторона  роз-
глядуваного  посягання  можлива  лише  у  формі  активної 
дії. Б. Сариєв вказував, що викрадення жінки вчиняється 
найчастіше  шляхом  її  умикання  (відведення,  вивезення) 
[45, c. 15]. А.М. Мамутов зазначав, що викрадення жінки 
може вчинятися шляхом застосування фізичного чи пси-
хічного  насильства,  а  також  шляхом  обману  або  вико-
ристання безпорадного стану [38, c. 176]. Цей дослідник 
слушно  підкреслював,  що  оскільки  викрадення  є  пося-
ганням, спрямованим на свободу жінки добровільно всту-
пити  у  шлюб,  згода,  надана  її  батьками,  родичами  чи 
опікунами на  її  викрадення, не  звільняє від відповідаль-
ності  винного  у  викраденні,  а  особи,  котрі  допомагали 
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йому  в  цьому,  є  співучасниками  злочину  [38,  c.  176]. 
У літературі визнавалося, що даний злочин слід вважати 
закінченим з моменту, коли жінка позбавлена можливості 
вільно пересуватися  [8,  c.  186; 37,  c.  17]. А.М. Мамутов 
підкреслював,  що  словосполучення  «всупереч  її  волі», 
використане  законодавцем  при  формулюванні  диспози-
ції,  має  принципове  значення.  Відповідна  вказівка  дає 
можливість  судам відрізнити  кримінально  каране  викра-
дення від символічного, такого, що має характер обряду, 
а  також від ситуації,  коли дівчина сама погоджується на 
інсценування  викрадення,  щоб  виправдати  свій  шлюб 
перед батьками, котрі не давали своєї згоди на її заміжжя 
[37, c. 17]. Проаналізувавши судову практику, А.М. Маму-
тов  зробив  висновок, що  суб’єктом  цього  злочину може 
бути: особа, яка викрала жінку для вступу з нею у шлюб; 
особа, яка викрала жінку для вступу з нею у шлюб своїх 
друзів чи родичів [38, c. 182]. В.М. Маркелов вказував, що 
«суб’єктом даного злочину може бути також особа, котра 
вчинила викрадення жінки для продажу тому, хто купує її 
для вступу у шлюб»  [39,  c. 65]. Науковцями одностайно 
визнавалося, що  суб’єктивна  сторона  вказаного  злочину 
полягає лише у прямому умислі. А.М. Мамутов і В.М. Мар-
келов  уточнювали, що  умисел має  бути  спрямований на 
викрадення жінки з метою вступити з нею у шлюб самому 
або ж передати її для цього іншому [38, c. 179; 39, c. 65].

У  кримінально-правовій  літературі  радянського  періоду, 
на  жаль,  майже  не  зверталась  увага  на  очевидну  казуаль-
ність розглянутих норм, яка, судячи з усього, виправдовува-
лась  потребами  правозастосовної  практики,  необхідністю 
чіткого  розуміння  відповідних  положень  не  лише  судами, 
а  й  громадянами,  у  свідомості  яких  побутували  такі  «пере-
житки минулого». Лише в поодиноких випадках дослідники 
побіжно  згадували  про  можливість  альтернативного  вирі-
шення проблеми – шляхом конструювання загальної норми. 
Так, А.М. Мамутов, коментуючи положення ст. 135 КК Гру-
зинської  РСР,  яка  встановлювала  відповідальність  за  «при-
мушування особи шляхом насильства чи караної погрози до 
вчинення чи невчинення певних дій», визнав, що «цей загаль-
ний  склад  може  включати  й  примушування  до  розлучення 
заміжньої жінки, якщо це діяння вчинене шляхом насильства 
чи караної погрози» [38, c. 154–155].

Зауважимо, що 6 грудня 2017 р. КК України був доповне-
ний  ст.  151-2,  яка  передбачає  відповідальність  за  примушу-
вання до шлюбу. З огляду на це варто відзначити, що розглянуті 
напрацювання науковців радянського періоду нині становлять 
не лише історичний інтерес, а й цілком можуть бути викорис-
тані для новітніх досліджень вказаного посягання.

Якщо проблеми відповідальності за злочини проти сво-
боди  особи  в  радянський  період  розглядалися  переважно 
на  рівні  підручників,  навчальних  посібників  та  науково-
практичних коментарів, то питанням кримінально-правової 
протидії посяганням на честь та гідність особи було при-
свячено  чимало  дисертаційних  досліджень,  монографій 
та наукових статей.

Можна виокремити три етапи розвитку наукових погля-
дів на проблеми кримінально-правової охорони честі та гід-
ності особи. Перший етап тривав від більшовицького пере-
вороту  і  до радянсько-німецької  війни. В цей час  вказаним 
проблемам приділялося порівняно небагато уваги, вони роз-
глядалися переважно на рівні підручників, науково-практич-
них коментарів та наукових статей [5; 7; 12; 15; 17; 48–58]. 
Другий етап почався після закінчення війни і тривав до при-
йняття у 1960 р. КК УРСР та кримінальних кодексів інших 
союзних республік. Даний етап характеризувався зростанням 
інтересу до проблем захисту честі та гідності особи засобами 
кримінального права. Саме в цей період були захищені перші 
кандидатські  дисертації,  присвячені  розглядуваній  пробле-
матиці  (їх  авторами були Й.С. Ной  [59], Л.М. Сугачев  [60] 
і М.Т. Товмасян [61]), а також опубліковані спеціальні праці 
монографічного  характеру  [62–65].  Третій  етап  розпочався 
з набранням чинності новим КК і тривав до моменту розпаду 

Радянського Союзу. У цей період кількість спеціальних дослі-
джень розглядуваного питання суттєво зросла. Кандидатські 
дисертації захистили В.І. Мархотін [66], З.О. Ніколаєва [67], 
А. Осмонов [68], М.І. Трофімов [69], М.О. Цанава [70], док-
торську дисертацію – Б.З. Пурцхванідзе [71], було опубліко-
вано кілька монографій [72–74] і низку статей [21; 75–86].

Варто підкреслити, що у радянський період категорії честі 
та  гідності  були  надзвичайно  заідеологізованими.  Для  при-
кладу, харківський дослідник Л.М. Сугачев зазначав, що честь 
та  гідність  особи  «визначаються  ідеологією,  моральними 
переконаннями  радянського  народу,  принципами  комуніс-
тичної моральності. В основі комуністичної моральності, як 
відомо, лежить боротьба за побудову комуністичного суспіль-
ства. Таким чином, честь і гідність особи радянського грома-
дянина представляє собою сукупність таких його моральних 
якостей,  які  необхідні  для  виконання  ним  цього  завдання» 
[82,  c.  111].  В.І. Мархотін  виходив  з  того,  що  «честь  і  гід-
ність  –  це  етичні  поняття,  сутність  і  конкретно-історичний 
характер  яких  розкривається  марксистсько-ленінською  ети-
кою» [66, c. 11; 74, c. 7]. Своєю чергою, І.С. Гуревич писав:  
«Сам факт належності до числа громадян першої у світі кра-
їни  соціалізму  є  одним  із  моментів,  що  визначають  честь 
радянського  громадянина»  [87,  c. 30]. Жодна  із  спеціальних 
праць, присвячених злочинам проти честі та гідності особи, 
зрозуміло, не обходилась без численних та розлогих цитувань 
класиків марксизму-ленінізму.

У радянській юридичній літературі під злочинними пося-
ганнями на честь та гідність особи розуміли наклеп та образу.

Науковцями висловлювалися різні  точки  зору  з приводу 
об’єкта  вказаних  злочинів.  На  думку  одних  дослідників, 
об’єктом образи та наклепу є гідність людини (або ж відчуття 
нею власної гідності) [6, c. 79, 83; 8, c. 192, 197; 9, c. 576, 606; 
60, c. 5; 88, c. 658; 89, c. 58; 90, c. 25]. При цьому доводиться 
констатувати, що більшість науковців цієї групи своєї позиції 
не  пояснювала,  виходячи,  вочевидь,  з  вказівки  законодавця, 
який ці злочини називав злочинами проти гідності. Точка ж 
зору інших не була достатньо визначеною. Так, Л.М. Сугачев 
у дисертаційному дослідженні вказував, що об’єктом образи 
є відчуття особою власної гідності [60, c. 5]. Однак згодом цей 
дослідник дещо змінив свою позицію. У статті, опублікованій 
через 15 років після захисту дисертації, Л.М. Сугачев зазначав, 
що об’єктом наклепу та образи є інтерес особи, який вимагає 
визнання  за нею  її  честі  та  гідності  [82,  c.  112]. При цьому 
дослідник вважав, що поняття «честь» і «гідність» «близькі за 
значенням і є синонімами» [82, c. 111].

На  думку  другої  групи  дослідників,  об’єктом  розгля-
дуваних  злочинів  є  честь  людини  [5,  c.  83;  49,  c.  32].  Так, 
О.О.  Жижиленко  вважав,  що  об’єктом  наклепу  та  образи 
є честь людини, яку слід розуміти «не як внутрішню гідність 
людини, котра взагалі ніяк не може бути ніким порушена, а як 
зовнішню її гідність, тобто оцінку людини в очах інших, вста-
новлювану залежно від загального її морального вигляду та її 
поведінки у тій чи іншій сфері відносин» [5, c. 83].

Третя група дослідників об’єктом розглядуваних злочинів 
визнавала честь та гідність особи [10, c. 60; 12, c. 243; 14, c. 60, 
62; 16, c. 331, 333; 63, c. 5]. Науковці, які займали таку позицію, 
на жаль, детально її не пояснювали. У зв’язку з цим відповідна 
точка  зору  у  спеціальній  літературі  нерідко  критикувалася. 
Так, наприклад, В.І. Мархотін писав: «Не викликає сумніву, 
що наклеп і образа посягають на честь і гідність, однак таке 
визначення об’єкта не розкриває суспільну небезпеку і специ-
фіку цих злочинів» [74, c. 46].

Четверта  група  дослідників  висловлювала  інші  точки 
зору  щодо  об’єкта  наклепу  та  образи.  Так,  наприклад, 
М.Д.  Шаргородський  об’єктом  вказаних  діянь  вважав  осо-
бистість  [13,  c.  611].  На  думку  В.І. Мархотіна,  безпосеред-
нім  об’єктом  наклепу  та  образи  є  гарантовані  соціалістич-
ними суспільними відносинами інтереси особи у сфері честі 
та  гідності  [66,  c.  9,  16;  74,  c.  48–49]. М.О. Цанава  наклеп 
та образу вважав двооб’єктними злочинами, які посягають як 
на честь  і гідність громадян, так  і на встановлений порядок  



377

Порівняльно-аналітичне право
♦

взаємовідносин  між  людьми,  що  є  частиною  громадського 
порядку  [70,  c.  5,  13].  На  переконання  Б.З.  Пурцхванідзе, 
об’єктом наклепу є суспільна оцінка особистості, а об’єктом 
образи  –  відчуття,  усвідомлення  людиною  власної  гідності 
[71,  c.  10].  З  точки  зору  О.В.  Кузнєцова,  об’єктом  наклепу 
та образи є можливість людини користуватися повагою у сус-
пільстві [91, c. 33]. О.Я. Естрін вважав, що образа є діянням, 
подібним до хуліганства, і посягає не на честь (таку точку зору 
цей автор називав «буржуазною теорією»), а є злочином проти 
порядку управління [58, c. 123].

Одним  із  дискусійних  питань,  обговорюваних  у  радян-
ській юридичній літературі, було питання про те, чи можуть 
мати місце наклеп та образа стосовно малолітніх, душевно-
хворих, осіб, які перебувають у непритомному стані. Частина 
науковців (зокрема, М.М. Гродзинський, Е.Я. Немировський, 
А.А. Піонтковський, І.І. Солодкін, В.І. Ткаченко, І.Г. Філанов-
ський, М.Д. Шаргородський)  заперечувала  таку можливість 
[10,  c.  60,  63;  13,  c.  611–612; 15,  c.  274;  51,  c.  55;  64,  c.  12; 
88, c. 658–659]. Обґрунтовуючи свою позицію, М.Д. Шарго-
родський  зазначав:  «Думка,  що  свідомості  потерпілого  для 
наявності  цих  складів  не  вимагається  і  злочин  можливий 
стосовно малолітніх,  душевнохворих,  осіб,  які  перебувають 
у непритомному стані, спростовується тим, що як образа, так 
і наклеп – це справи приватного обвинувачення, і значить для 
того, щоб мали місце ці склади, необхідно, аби потерпілий був 
ображений. <…> Одні й ті ж слова або дії залежно від того, 
які відносини мають місце між людьми, можуть бути або не 
бути образливими. Ніхто, крім самого потерпілого, не може 
вирішувати, ображений він чи ні» [13, c. 612]. Інші дослідники 
(зокрема, М.І.  Бажанов, М.І.  Виноградський, В.І. Мархотін, 
Й.С.  Ной,  Б.З.  Пурцхванідзе,  Л.М.  Сугачев,  М.О.  Цанава) 
переконували,  що  вказані  особи  можуть  бути  потерпілими 
(за  термінологією окремих авторів – об’єктами) розглядува-
них посягань [9, c. 607; 49, c. 34; 60, c. 5–6, 13; 63, c. 12–13; 
66, c. 17; 70, c. 13; 71, c. 11–12; 74, c. 50–53; 82, c. 112–115]. 
Так, В.І. Мархотін зазначав, що «кожен індивід з народження 
є носієм гідності. Саме з цього моменту починається кримі-
нально-правова охорона особи від образливих проявів. Радян-
ський  кримінальний  закон  охороняє  від  умисних  посягань 
інтерес  кожної  людини  незалежно  від  усвідомлення  і  розу-
міння ним своєї гідності. <…> суспільна небезпека наклепу 
і образи зовсім не зменшується  і не усувається від того, що 
особа,  наприклад,  не  сприйняла  приниження  своєї  гідності, 
вираженої у непристойній формі» [74, c. 50, 53]. З точки зору 
М.І. Виноградського,  «становище  такої  особи  є ще  гіршим, 
оскільки вона не може захищатися; дитина виросте, душевно-
хворий може одужати, і наклеп відіб’ється на їхніх інтересах 
у майбутньому»  [49, c. 34]. Л.М. Сугачев підкреслював, що 
процесуальний  порядок,  згідно  з  яким  справи  цієї  категорії 
порушуються за скаргою потерпілого, «не може впливати на 
розв’язання  таких  питань  матеріально-правового  характеру 
як  визначення  ознак  складу  злочину»  [82,  c.  112].  Оригі-
нальною була точка зору М.О. Цанави, котрий писав: «Честь 
як  об’єкт посягання передбачає  її  усвідомлення  тим,  у  чию 
адресу  вчиняється  наклеп  або  образа,  однак  неможливість 
такого усвідомлення (душевна хвороба, малолітство та ін.) не 
позбавляють ці діяння злочинного характеру, що дає підстави 
дисертанту  говорити  про  двооб’єктність  вказаних  злочинів. 
Як  вважає  автор,  другим  об’єктом  в  них  виступає  порядок 
взаємовідносин  між  людьми,  що  є  частиною  громадського 
порядку» [70, c. 13].

Дискусійним також було питання про можливість згань-
блення  честі  та  гідності  померлих  осіб.  Частина  науковців 
(зокрема,  М.І.  Виноградський,  Р.Є.  Гукасян,  Т.М.  Добро-
вольська, О.О. Жижиленко, В.І. Мархотін, Б.З. Пурцхванідзе, 
М.Д. Шаргородський) заперечувала таку можливість [5, c. 85; 
13,  c.  611;  49,  c.  34;  66,  c.  17;  71,  c.  12;  74,  c.  52;  92,  c.  62, 
65–66; 93, c. 8–9]. Так, О.О. Жижиленко зазначав, що «образу 
пам’яті померлого не можна підводити прямо під образу честі, 
оскільки під честю, як  і під  іншими благами особи, розумі-
ються лише блага живих» [5, c. 85]. На переконання В.І. Мар-

хотіна, «наклеп і образа стосовно померлих осіб не утворюють 
злочинів проти особи, оскільки в момент посягання не існує 
самого  носія  інтересів,  охоронюваних  нормами  криміналь-
ного закону»  [74, c. 52]. Разом  із тим В.І. Мархотін вважав, 
що «такі дії в силу виняткової аморальності слід визнати зло-
чинними, але в цьому випадку безпосередній об’єкт знаходи-
тиметься у сфері охорони громадського порядку» [66, c. 17; 
74,  c.  52]. М.Д. Шаргородський,  з  одного  боку,  заперечував 
можливість  вчинення  наклепу  чи  образи  щодо  померлих, 
з  іншого ж, вказував, що такі діяння можуть образити  їхніх 
родичів та близьких [13, c. 611–612]. Такою ж була точка зору 
Р.Є. Гукасяна [92, c. 63, 66] і Т.М. Добровольської [93, c. 8–9]. 
Інша  група  дослідників  (зокрема,  М.І.  Бажанов,  Й.С.  Ной, 
М.І. Федоров) виступала за визнання можливості наклепу сто-
совно померлих [9, c. 607; 63, c. 17–18; 65, c. 31; 94, c. 206]. 
Так, М.І. Бажанов підкреслював, що «стосовно таких осіб ще 
при житті склалась певна оцінка, котра може змінитися внаслі-
док наклепницьких вигадок й завдати серйозну шкоду їхньому 
доброму імені» [9, c. 607]. З точки зору Й.С. Ноя, оцінка вчин-
ків людини надовго переживає її саму, і далеко не байдуже їй 
за життя, що скажуть про неї після смерті. На думку вченого, 
«байдуже  ставлення  держави  до  охорони  гідності  людини 
після її смерті суперечило б моралі соціалістичного суспіль-
ства, що виховує радянських громадян у дусі глибокої поваги 
до  людської  особистості, що не  припиняється  з  її  смертю». 
Й.С. Ной підкреслював: практичний сенс захисту честі помер-
лого полягав би й у тому, що «це зайвий раз стимулювало б 
високу вимогливість у кожного до своєї поведінки, адже добра 
пам’ять, що її залишає померлий про себе, може бути створена 
за життя ним самим» [63, c. 17].

Ще  одним  дискусійним  питанням,  яке  обговорюва-
лось  у  радянській  кримінально-правовій  літературі,  було 
питання  про  можливість  вчинення  наклепу  і  образи  щодо 
юридичних  осіб.  Більшість  науковців  вважала,  що  вказані 
злочини не можуть бути спрямовані проти юридичних осіб, 
оскільки  юридичні  особи  не  володіють  честю  та  гідністю 
[5, c. 86; 6, c. 80; 8, c. 192; 10, c. 60, 63; 13, c. 611; 15, c. 274; 
60, c. 12; 88, c. 658]. Так само підкреслювалось, що не може 
бути потерпілим від наклепу та образи певний колектив (тру-
довий,  спортивний  тощо).  Скажімо,  якщо  образа  спрямо-
вана  на  адресу  всього  колективу,  діяння  слід  кваліфікувати 
як образу окремих його членів  [13, c. 611; 60, c. 11]. Разом 
із тим деякі дослідники (зокрема, А.Ю. Аншелес, М.І. Вино-
градський, М.М. Гродзинський, Й.С. Ной) вважали, що юри-
дичні  особи можуть бути визнані потерпілими від наклепу  
[48; 49, c. 34; 51, c. 49–50; 63, c. 18–19]. Так, Й.С. Ной вказу-
вав, що поширення завідомо неправдивих вигадок, які гань-
блять юридичну  особу,  може  дуже  серйозно  відобразитися 
на інтересах цієї особи, зокрема на її виробничій діяльності, 
оскільки  знизить попит на  товари,  які  випускаються  згань-
бленими  заводом  або  фабрикою  і  мають  виробничу  марку 
цих підприємств. У зв’язку з цим Й.С. Ной підкреслював, що 
«наклеп для гідності й честі юридичної особи становить не 
меншу небезпеку, ніж для особи фізичної» [63, c. 18]. Водно-
час учений зауважував, що юридичні особи не можуть бути 
потерпілими  від  образи,  оскільки  «практично  неможливо 
принизити відчуття власної гідності такої особи» [63, c. 23].

Під  наклепом  кримінальний  закон  розумів  поширення 
у  будь-якій  формі  завідомо  неправдивих  вигадок,  які  гань-
блять  іншу  особу. У  зв’язку  з  цим  у  спеціальній  літературі 
чимало уваги приділялось з’ясуванню того, що слід розуміти 
під «поширенням» таких вигадок. Найбільше дискусій мало 
місце  стосовно  питання  про  кількість  і  «якість»  осіб,  яким 
мають бути поширені завідомо неправдиві вигадки, які гань-
блять  іншу  особу.  Абсолютна  більшість  науковців  вважала 
достатнім для наявності «поширення» повідомлення неправ-
дивих вигадок хоча б одній особі [5, c. 98; 6, c. 83; 8, c. 198; 
9, c. 607; 11, c. 282; 13, c. 613; 14, c. 60; 15, c. 274; 16, c. 333; 
17, c. 50; 18, c. 106; 19, c. 245; 51, c. 56; 63, c. 51; 74, c. 54]. 
Однак у юридичній літературі висловлювалась й інша точка 
зору  –  що  під  «поширенням»  слід  розуміти  повідомлення 
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вказаних вигадок кільком особам. В опосередкованій формі 
таку думку висловив Г.К. Рогінський, який вважав, що пові-
домлення  вказаних  вигадок  лише  одній  особі  поширенням 
не є [63, c. 50]. Критикуючи дану позицію, Й.С. Ной писав, 
що «звинувачення будь-кого в безчесному вчинку у присут-
ності однієї особи іноді може бути відчутнішим для ображе-
ного, ніж вчинення цього діяння в присутності кількох осіб. 
Небезпека наклепу не виключається при повідомленні і одній 
особі  ще  й  тому,  що  можливість  обмеження  «поширення» 
цією однією особою – вже не у владі наклепника» [63, c. 51]. 
Водночас Й.С.  Ной  підкреслював, що  більше  значення  для 
«поширення»  має  якість  «слухачів»,  яка  може  анулювати 
факт самого «поширення». Зокрема, зазначав учений, не буде 
«поширенням» повідомлення ганебних вигадок в присутності 
лише глухих або ж людей, які не знають відповідної мови, або 
малолітніх дітей  і взагалі осіб, не здатних усвідомити сенсу 
інформації,  оскільки  для  закінченого  складу  наклепу  необ-
хідно, щоб наклепницький вимисел був не тільки почутий, але 
й сприйнятий третіми особами [63, c. 51–52].

Спірним у радянській літературі було також питання про 
наявність чи відсутність наклепу у разі повідомлення завідомо 
неправдивих вигадок, які ганьблять  іншу особу, в колі своєї 
сім’ї. На думку одних науковців (зокрема, А.В. Белявського, 
М.І.  Виноградського,  А.А.  Піонтковського,  М.А.  Придво-
рова,  К.А. Флейшиц),  таке  повідомлення  не  буде  поширен-
ням в сенсі елементу складу наклепу [49, c. 34; 72, c. 77–78; 
88, c. 663]. З цього приводу К.А. Флейшиц писала, що пере-
слідування за «поширення»  і  за висловлювання в колі своєї 
сім’ї  певних  вигадок  було  б  порушенням «інтимної  сфери» 
[63,  c.  53].  На  переконання  інших  (зокрема,  О.Л.  Малиць-
кого, В.І. Мархотіна, Й.С. Ноя), поширення у такому випадку 
має місце,  а  тому має  наставати  відповідальність  за  наклеп 
[8, c. 198; 49, c. 34–35; 63, c. 52–53; 74, c. 54–55]. Обґрунтову-
ючи свою позицію, О.Л. Малицький стверджував: «Час, коли 
дружина  розглядалася  як  власність  чоловіка,  безповоротно 
пішов у минуле; жінка виступила на широку арену суспільно-
політичного  життя  нарівні  з  чоловіком  і  зганьблення  перед 
нею  третьої  особи  може  мати  той  самий  ефект,  як  і  згань-
блення перед іншим членом суспільства, а тому має переслі-
дуватись»  [49,  c.  34–35].  Подібні  аргументи  наводив  також 
Й.С. Ной [63, c. 52–55].

Неоднозначно у радянській юридичній літературі вирішу-
валось й питання про сутність завідомо неправдивих вигадок, 
що ганьблять іншу особу, поширення яких визнавалось накле-
пом.  Скажімо,  О.О.  Жижиленко,  В.І.  Мархотін  і  Й.С.  Ной 
змістом наклепу вважали загальну негативну характеристику 
потерпілого, приписування йому аморальних якостей, наміру 
вчинити ганебний вчинок [5, c. 98; 63, c. 27, 30; 74, c. 56–57]. 
Однак переважна більшість науковців (зокрема, М.І. Бажанов, 
М.М. Гродзинський, Е.Я. Немировський, А.А. Піонтковський, 
Ш.С.  Рашковська,  М.І.  Федоров)  з  цим  не  погоджувалась, 
виходячи з того, що наклепом є тільки звинувачення у пев-
них фактах [6, c. 83; 8, c. 198–199; 9, c. 607; 15, c. 274–275; 
20, c. 201; 51, c. 57; 65, c. 32; 88, c. 663]. Так, М.М. Гродзин-
ський підкреслював, що якщо відсутня вказівка на вчинення 
конкретного вчинку, то має місце не наклеп, а образа [51, c. 57].

У радянській літературі під вигадками, які ганьблять іншу 
особу,  переважно  розуміли  будь-які  вигадані  факти,  котрі 
свідчать  про  її  аморальну  поведінку,  порушення  нею  пра-
вил соціалістичного співжиття, вчинення правопорушень чи 
навіть злочинів. Крім того, підкреслювалось, що вирішуючи 
дане питання, суд має виходити з правосвідомості і принципів 
комуністичної моралі, наголошувалось на тому, що для суду 
не є обов’язковою суб’єктивна оцінка потерпілим поширюва-
них стосовно нього неправдивих вигадок [6, c. 83; 10, c. 61; 
13, c. 614; 14, c. 60; 17, c. 50; 79, c. 21].

Більшість  науковців  підкреслювала,  що  вигадки,  які 
ганьблять  іншу  особу,  можуть  стосуватися  тільки минулого 
або  теперішнього  періоду  життя  людини.  Припущення  про 
її майбутню поведінку не повинні розглядатися як наклеп, а 
можуть за певних обставин утворювати склад образи [6, c. 83; 

8, c. 198; 10, c. 61; 14, c. 60; 49, c. 34; 79, c. 21; 88, c. 663]. 
Разом  із  тим  частина  науковців  (зокрема,  В.І.  Мархотін, 
Й.С. Ной, І.І. Солодкін, І.Г. Філановський) займала іншу пози-
цію [63, c. 29; 64, c. 20; 66, c. 18; 74, c. 58]. Так, Й.С. Ной вважав 
наклепником і того, хто поширив завідомо неправдиві вигадки 
про намір іншої особи вчинити аморальний вчинок або ж при-
писав  їй  певні  аморальні  якості,  здатні  принизити  її  в  очах 
суспільства [63, c. 29]. В.І. Мархотін, своєю чергою, зазначав, 
що «з точки зору комуністичної моралі особа заслуговує на 
негативне ставлення з боку суспільства, якщо вона має намір 
заподіяти шкоду. Відповідно, вигадки, що стосуються намірів 
особи вчинити в майбутньому аморальний вчинок, негативно 
характеризують особу і здатні серйозно зашкодити її суспіль-
ній репутації. Не вважати подібного роду заяви наклепниць-
кими вигадками – значить недооцінювати суспільну небезпеч-
ність дій, які заподіюють шкоду інтересам особи у сфері честі 
та гідності» [74, c. 58].

Окремі  науковці  (наприклад,  М.І.  Виноградський, 
О.О.  Жижиленко)  стверджували,  що  замах  на  вчинення 
наклепу можливий лише тоді, коли поширення неправдивих 
вигадок, які ганьблять іншу особу, відбувається в друкованому 
вигляді [5, c. 99; 49, c. 34]. Натомість О.Л. Малицький відсто-
ював іншу точку зору. На засіданні Українського юридичного 
товариства у 1924 р. він стверджував, що «такий замах можна 
собі  уявити  в  тих  випадках,  коли  ефект  наклепу  не  настає 
з незалежних від наклепника обставин (наприклад, наклепник 
вимовив фразу, яка ганьбить  іншу особу, в телефонний апа-
рат, але посередині її телефонний зв’язок перервався, про що 
наклепник не знав)» [49, c. 35].

Розкриваючи зміст умислу при наклепі, одні дослідники 
(зокрема, В.І. Мархотін) вказували на усвідомлення наклеп-
ником  того,  що  поширювані  ним  вигадки  є  неправдивими 
й такими, які ганьблять іншу особу в очах оточуючих [74, c. 68]. 
На думку інших (зокрема, М.І. Загороднікова, О.М. Ігнатова), 
слід говорити про усвідомлення винним лише неправдивості 
поширюваних вигадок [14, c. 61; 79, c. 21]. Третя група нау-
ковців (зокрема, Ш.С. Рашковська, В.І. Ткаченко, М.Д. Шар-
городський)  у  зміст прямого умислу при наклепі  включала 
не тільки усвідомлення наклепником того, що він поширює 
неправдиві  вигадки,  які  ганьблять  іншу особу,  а й бажання 
цього [6, c. 84; 10, c. 61; 13, c. 613; 19, c. 246; 95, c. 181].

У  радянській  юридичній  літературі  одностайно  запере-
чувалась доцільність встановлення кримінальної відповідаль-
ності за дифамацію, тобто за поширення відомостей, що гань-
блять іншу особу, але відповідають дійсності [6, c. 84; 8, c. 199; 
13, c. 621; 14, c. 60–61; 15, c. 275; 58, c. 123–124; 63, c. 78–83]. 
Підкреслювалось, що «для радянського права система дифа-
мації абсолютно неприйнятна і є органічно чужою правосві-
домості нашого народу, що має необмежені права у викритті 
аморальних вчинків будь-якої особи, незалежно від її суспіль-
ного  становища»  [63,  c.  82].  Науковці  гостро  критикували 
«буржуазне  кримінальне  законодавство»,  якому  була  відома 
відповідальність  за  дифамацію,  вказували,  що  його  «голов-
ною метою є прикрити зловживання осіб, котрі займають важ-
ливе становище в державному апараті» [63, c. 81]. Й.С. Ной 
підкреслював, що  «існування  інституту  дифамації  в  буржу-
азному  законодавстві  обумовлюється  зацікавленістю буржу-
азії як панівного класу у тому, щоб яким завгодно способом 
забезпечити  охорону  вельми  сумнівної  честі  представників 
свого  класу.  <…> Аж  ніяк  не  в  інтересах  класу,  коли  його 
членам приписуються вчинки, які ганьблять їх; тим більше ці 
інтереси страждають тоді, коли повідомляється не вимисел, а 
дійсність». М.І. Загородніков та О.М. Ігнатов, своєю чергою, 
наголошували, що відповідальність за дифамацію в «буржу-
азному» кримінальному праві є «засобом закрити роти й не 
допустити  викриття  недостойної  чи  навіть  злочинної  пове-
дінки посадових осіб державного апарату  і високопоставле-
них представників панівного класу» [14, c. 61].

У  спеціальній  літературі  одностайно  підкреслювалось, 
що образою є приниження честі та гідності особи, виражене 
в  непристойній  формі.  Непристойна  форма  у  юридичній  
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літературі  трактувалась  доволі  розмито.  Так,  наприклад, 
М.І. Загородніков та О.М. Ігнатов вказували, що непристойна 
форма «пов’язана з порушенням норм комуністичної мораль-
ності  і  норм  соціалістичного  співжиття»  [14,  c.  62].  Своєю 
чергою, В.І. Мархотін зазначав, що «поняття непристойного 
є оціночним і розкривається на основі принципів комуністич-
ної моралі» [74, c. 61–62]. Цей дослідник, однак, вказував, що 
«непристойне поводження в кримінально-правовому сенсі не 
можна ототожнювати з аморальною поведінкою взагалі, будь-
яким проявом нешанобливого  ставлення  до  людини  (нетак-
товністю,  нелюб’язністю,  невихованістю,  грубістю  тощо). 
Поняття непристойного не тільки вказує на аморальний харак-
тер поведінки особи в суспільстві, але й означає, що винний 
в образі обирає таке поводження з громадянином, яке грубо 
зневажає його людську гідність, серйозно суперечить суспіль-
ним уявленням про моральну цінність особистості у радян-
ському суспільстві» [74, c. 62]. Окремі дослідники (зокрема, 
Л.М.  Сугачев  і  М.Т.  Товмасян)  вважали,  що  визнання  дій 
образливими залежить не тільки від їх соціального значення, а 
й від характеру відносин між особами, «особливої інтонації» 
виголошення тих чи інших слів або висловів [60, c. 9; 61, c. 8; 
90, c. 25, 28]. В.І. Мархотін навпаки стверджував, що вказані 
обставини  не  відіграють  жодної  ролі  при  визнанні  діяння 
образою. На його переконання, «вирішальний критерій один – 
образою визнається така поведінка, яка грубо (явно, очевидно) 
порушує  етичні  норми  і  правила поведінки  з  людиною, що 
склалися в радянському суспільстві, принижує її честь і гід-
ність» [74, c. 63]. Л.М. Сугачев підкреслював, що об’єктивна 
сторона образи має місце незалежно від того, чи відповідає 
дійсності виражена у непристойній формі негативна оцінка, 
надана особистості потерпілого. Науковець писав, що «можна 
висловити будь-яку правду, але не можна висловити правду 
у будь-якій формі» [90, c. 26].

За способом умисного приниження честі і гідності особи 
у  радянській  літературі  розрізняли  образу  словесну,  пись-
мову і образу дією [6, c. 81–82; 63, c. 62; 74, c. 63–66; 76, c. 11; 
78,  c.  68;  79,  c.  22;  90,  c.  27–35]. На думку Г. Фейгенберга, 
образливі  для  людської  гідності  прояви можуть  виражатися 
не тільки в перерахованих видах образи, а й в образі симво-
лічній  (вираженій,  наприклад,  у  вигляді  гримас).  У  зв’язку 
з цим дослідник пропонував перерахувати у відповідній статті 
КК можливі способи вчинення даного посягання5, вказавши, 
зокрема, й на «образливі знаки, гримаси» [57, c. 778]. Нато-
мість інші науковці вважали, що непристойні жести і рухи тіла 
є різновидом образи дією [5, c. 93; 6, c. 82; 74, c. 65; 90, c. 29]. 
У цьому зв’язку необхідно зауважити, що зміст образи дією 
в кримінально-правовій літературі радянського періоду розу-
мівся неоднаково. Більшість дослідників вказувала, що кон-
кретними проявами образи дією є не тільки плювок в обличчя, 
обливання нечистотами, образливі рухи тіла і т. ін., а й ляпас 
[8, c. 195; 9, c. 607; 10, c. 64; 11, c. 283–284; 14, c. 62; 17, c. 47; 
18,  c.  105;  74,  c.  65;  78,  c.  68;  79,  c.  22;  83,  c.  43;  89,  c.  60; 
90, c. 25, 28]. Іншу точку зору займав О.О. Жижиленко, який 
вважав, що  ляпас має  розглядатись  не  як  образа  дією,  а  як 
насильство над особою  [5,  c.  92–93]. Ще частина науковців 
(зокрема, С.П. Мокринський, А.А. Піонтковський)  вважала, 
що удар чи інша насильницька дія, вчинені з метою завдати 
образу, є ідеальною сукупністю двох злочинів – образи дією 
і завдання удару [7, c. 130; 53, c. 67].

По-різному  у  літературі  радянського  періоду  визначався 
також  момент  закінчення  образи.  На  думку  одних  науков-
ців, образа є  закінченою, якщо вчинено відповідні дії, неза-

лежно  від  того,  чи  мало  місце  приниження  честі  і  гідності 
особи у сприйнятті потерпілого та оточуючих [95, c. 183]. На 
думку інших, образа є закінченою з моменту, коли принизли-
вий характер дій дійшов до свідомості потерпілого [8, c. 194; 
10, c. 64; 76, c. 11; 96, c. 267].

Різні  точки  зору  у  радянській  юридичній  літературі 
висловлювалися  й  стосовно  суб’єктивної  сторони  образи. 
Окремі  дослідники  (зокрема,  В.Д.  Меньшагін,  Ш.С.  Раш-
ковська,  І.І.  Солодкін,  А.А.  Піонтковський,  Б.С.  Утевський, 
І.Г.  Філановський)  визнавали  можливість  вчинення  даного 
діяння з непрямим умислом, наприклад, коли винний не мав 
на меті, щоб озвучені образливі висловлювання дійшли до сві-
домості потерпілого, але, тим не менше, допускав таку мож-
ливість [6, c. 81; 8, c. 194; 12, c. 243; 64, c. 15; 88, c. 660]. Однак 
більшість науковців (зокрема, М.І. Бажанов, М.І. Загородніков, 
О.М. Ігнатов, В.І. Мархотін, Й.С. Ной, Л.М. Сугачев, Б.З. Пур-
цхванідзе,  В.І.  Ткаченко,  М.Д.  Шаргородський)  вказувала, 
що образа обов’язково передбачає прямий умисел [9, c. 608; 
10, c. 64; 11, c. 284; 13, c. 616; 14, c. 62; 60, c. 13; 63, c. 71; 
66, c. 19–20; 71, c. 15; 74, c. 71–72; 79, c. 22; 83, c. 43]. Б.З. Пур-
цхванідзе,  приміром,  підкреслював,  що  точка  зору,  згідно 
з  якою образа можлива  з  непрямим умислом,  «не  випливає 
з дійсного змісту даного злочину, адже у разі проголошення 
образливих  висловлювань  вирішальним  є  бажання  суб’єкта 
принизити відчуття гідності потерпілого. Однак якщо винний 
бажав образити когось і, разом із тим, допускав, що образливі 
висловлювання дійдуть до свідомості потерпілого, що в дій-
сності й відбулося, – має місце прямий умисел» [71, c. 15].

Зауважимо, що жоден з радянських науковців не піддавав 
сумніву доцільність існування кримінальної відповідальності 
за наклеп та образу6. Утім, з огляду на серйозну заідеологізо-
ваність категорій честі  і  гідності особи, цей факт подиву не 
викликає.  У  розглядуваному  контексті  варто  зазначити,  що 
радянськими  цивілістами  аналізувалася  проблема  розмеж-
ування захисту честі і гідності особи засобами кримінального 
і  цивільного  права.  Так,  І.С.  Гуревич  писав,  що  вирішення 
питання про те, у яких випадках порушення честі має каратися 
кримінальним правом, а в яких честь підлягає охороні правом 
цивільним,  може  бути  двояким:  «або шляхом  поділу  самих 
протиправних  діянь,  що  посягають  на  честь  громадянина, 
на карані в кримінальному порядку і розглядувані в порядку 
цивільного позову, або шляхом надання самому потерпілому 
можливості вибрати кримінальний чи цивільний шлях віднов-
лення порушеної честі» [87, c. 31]. Більш правильним цьому 
авторові видавалось законодавче розмежування охорони честі 
в кримінальному і цивільному праві [87, c. 32]. На переконання 
І.С. Гуревича, «умисне діяння, спрямоване на честь, яке має 
злісний характер і підпадає під кримінальний склад наклепу 
чи образи, має каратися кримінальним законом. Інші дії, які 
посягають на честь громадянина, але не містять в собі ознак 
кримінально караного діяння (поширення неправдивих ганеб-
них  відомостей  особою,  яка  не  знала  про  їх  неправдивість, 
публічний  виступ  з  посиланням на  неперевірені  обставини, 
<…>  опублікування  замітки  без  перевірки  обставин,  опри-
люднення фактів інтимного життя, що не мають суспільного 
значення) повинні бути віднесені до сфери таких неправомір-
них дій, котрі можуть мати лише цивільно-правові наслідки» 
[87, c. 31]. І.С. Гуревич підкреслював: «у величезній кількості 
випадків не виявляється підстав для кримінального переслі-
дування, але в той же час громадянин все ж має бути якимось 
чином реабілітований; тут на допомогу йому й повинні при-
йти цивільно-правові методи захисту честі» [87, c. 31].

Відомий  радянський  цивіліст  О.С.  Йоффе  зазначав,  що 
проблема  відмежування  цивільно-правової  охорони  честі 
та гідності особи від кримінально-правової стосується тільки 
розмежування  ст.  7 Основ  цивільного  законодавства  Союзу 
РСР7 і ст. 130 КК РРФСР, яка встановлює кримінальну відпо-
відальність за наклеп. «Стосовно ж ст. 131 КК РРФСР необ-
хідно  мати  на  увазі,  що  вона  передбачає  караність  образи, 
котра не пов’язана  з поширенням відомостей,  які  ганьблять 
громадянина, і тому взагалі ні за яких обставин не може бути  

5 Л.М. Сугачев навпаки вважав, що «в диспозиції даної статті немає потреби 
наводити  перелік  способів  вчинення  цього  злочину:  такий  –  казуїстичний  –  
перелік був би позбавлений будь-якого значення» [90, c. 30].
6 Більше того, окремі дослідники стверджували, що «в радянській державі люд-
ська гідність може охоронятися лише нормами кримінального, але не цивільно-
го законодавства, і на противагу капіталістичному ладу, де все розцінюється на 
гроші, особа вище того, щоб її гідність можна було б оплачувати» [52, c. 1465].
7 Стаття 7 Основ цивільного законодавства Союзу РСР та союзних республік 
передбачала  право  громадянина  вимагати  спростування  в  судовому  порядку 
відомостей, які не відповідають дійсності і порочать його честь і гідність. 
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підведена  під  склад  правопорушення,  про  яке  йдеться 
у ст. 7 Основ цивільного законодавства» [97, c. 70]. О.С. Йоффе 
підкреслював,  що  для  констатації  наклепу  «необхідно,  аби 
особа поширила завідомо неправдиві вигадки, тобто, інакше 
кажучи,  вимагається,  щоб  вона  діяла  з  прямим  умислом. 
На  відміну  від  цього  для  порушення  цивільного  спору  за 
ст.  7 Основ  вина правопорушника  взагалі  ніякого  значення 
не  має  і  до  уваги  не  приймається.  Це  означає,  що  за  від-
сутності  умов,  необхідних  для  порушення  кримінального 
переслідування  в  порядку  ст.  130  КК  РРФСР,  потерпілому 
надається  можливість  домогтися  своєї  реабілітації  перед 
громадськістю за допомогою вимоги, пред’явленої у відпо-
відності  до  ст.  7 Основ  у  порядку  цивільного  судочинства. 
Навпаки, якщо має місце поширення завідомо неправдивих 
вигадок, які ганьблять іншу особу, з’являються підстави для 
порушення як кримінальної справи, так  і цивільного спору. 
Але  оскільки  кримінальна  справа  у  порядку  ст.  130  КК 
РРФСР  може  бути  порушена  лише  за  ініціативою  самого 
потерпілого, то від нього ж залежить й вибір кримінально-
правового чи цивільно-правового способу захисту своїх прав. 
Дійсно, попри наявність складу наклепу, потерпілий вправі, 
не вдаючись до притягнення порушника до кримінальної від-
повідальності,  вимагати  за  цивільним позовом  відновлення 
честі і гідності. Він може за тих же обставин вибрати другий 
шлях,  порушивши  проти  порушника  кримінальну  справу, 
причому засудження останнього до відповідної міри кримі-
нального  покарання  у  переважній  більшості  випадків  буде 
цілком достатнім і для реабілітації потерпілого. Тоді потреба 
в пред’явленні цивільного позову, звісно, відпадає» [97, c. 70]. 
Крім того, О.С. Йоффе вказував, що цивільно-правові засоби 
охорони честі та гідності можуть застосовуватись не тільки 
самостійно, а й у сукупності із заходами кримінальної відпо-

відальності: «Так, ч. 2 ст. 130 КК РРФСР за наклеп у друко-
ваному творі передбачає покарання у виді позбавлення волі 
на строк до трьох років або у виді виправних робіт на строк 
до одного року. Але засудження до будь-якої з вказаних мір 
покарання саме по собі не  забезпечує повного  задоволення 
інтересів  потерпілого.  Оскільки  неправдиві  вигадки  про 
нього поширені у друкованому творі, потерпілий зацікавле-
ний в тому, щоб вони були спростовані також у друкованому 
творі. А такого результату можна досягти лише при викорис-
танні можливостей, що випливають із ст. 7 Основ цивільного 
законодавства. Тому якщо склад наклепу утворюють дії, що 
виразилися  в  опублікуванні  завідомо неправдивих  вигадок, 
і потерпілий вважає за необхідне притягнути порушника до 
кримінальної відповідальності, за ним має визнаватися право 
на пред’явлення у тій же кримінальній справі або незалежно 
від  неї  цивільного  позову  про  зобов’язання  порушника,  а 
в  необхідних  випадках  і  відповідного  друкованого  органу, 
опублікувати спростування цих вигадок» [97, c. 70].

Висновки. Таким  чином,  у  радянський  період  науковці 
продовжили пошук оптимальних шляхів забезпечення кримі-
нально-правової охорони свободи, честі та гідності особи. Не 
всі розглянуті вище положення й висновки пройшли випро-
бування  часом.  Так,  наприклад,  законодавець  незалежної 
України  дійшов  висновку  про  доцільність  декриміналізації 
наклепу та образи – діянь, дослідженню яких ученими при-
ділялося чи не найбільше уваги. Однак чимало висловлених 
у радянський період  ідей залишаються актуальними до сьо-
годні. Найбільшою мірою, на наш погляд, це стосується тео-
ретичних  засад  кримінально-правової  протидії  незаконному 
позбавленню  волі.  Як  видається,  врахування  розглянутих 
напрацювань необхідне при здійсненні сучасних досліджень 
злочинів проти волі, честі та гідності особи.
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ПРиМиРЕННЯ З ПОТЕРПІЛиМ ЯК СПОСІБ ВиРІШЕНН 
Я КРиМІНАЛьНО-ПРАВОВОГО КОНфЛІКТУ В ЗАРУБІжНОМУ ПРАВІ

rECONCILIaTION aS a way TO SOLVE  
CrIMINaL-LEgaL CONfLICT IN fOrEIgN Law
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здобувач кафедри кримінального права № 1

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Стаття присвячена аналізу зарубіжного досвіду кримінально-правового регулювання правових наслідків укладення угоди про при-
мирення з потерпілим у кримінальному процесі. Встановлено, що у зарубіжних країнах широко використовуються процедури примирення 
з потерпілим як способи врегулювання кримінально-правового конфлікту. У більшості країн застосування процедур примирення виступає 
альтернативним механізмом традиційному кримінальному судочинству.

Програми примирення з потерпілим зародились та почали розвиватися у сімдесяті роки 20-го сторіччя у країнах англо-саксонської 
системи права, а згодом їх рецепція відбулась у законодавстві романо-германської правової сім’ї. Наразі у США, Канаді, Великій Брита-
нії, країнах Європи, Австралії і Південній Африці діє понад 200 програм примирення. 

У більшості країн процедура примирення застосовується у разі вчинення незначних злочинів. Деякі такі програми історично зосе-
реджуються на потребах жертви щодо усунення заподіяної шкоди. Інші програми сконцентровані на потребах злочинця в розвитку його 
соціальної відповідальності, на допомозі в усвідомленні ним негативного значення суспільно небезпечних наслідків його поведінки (роз-
винення співчуття до жертви, сорому за вчинене) або мають на меті, щоб правопорушники здійснили компенсацію за власну протиправну 
поведінку (у виді реституції, компенсації, безоплатних громадських робіт тощо). 

Процес примирення винного з потерпілим у зарубіжному праві відрізняється не тільки за формами його реалізації, а й за своїм впли-
вом на відправлення традиційного правосуддя. Встановлено, що досягнення компромісу між винним та потерпілим може виступати як:  
а) альтернатива кримінальному процесу; б) процедура, паралельна судовому процесу, успішність якої має вплив на судове рішення, у 
тому числі при призначенні покарання; в) результат посередництва, який не має безпосереднього правового впливу на процедуру здій-
снення кримінального правосуддя, тобто покарання призначається незалежно від застосування програми. Можливість укладення угоди 
про примирення у більшості країн не залежить від тяжкості вчиненого злочину, бо змістом відновлюваного правосуддя є досягнення 
консенсусу між потерпілим та правопорушником. У разі вчинення тяжких злочинів процес примирення потерпілого з правопорушником 
не замінює традиційну систему правосуддя, а є її доповненням, внаслідок чого відбувається своєрідне об’єднання інтересів щодо від-
новлення прав потерпілого та відповідна відплата за вчинене. Найбільш поширеними кримінально-правовими наслідками укладення 
угоди про примирення у зарубіжному праві є такі: 1) закриття кримінального провадження прокурором; 2) звільнення судом винного від 
кримінальної відповідальності; 3) умовна відстрочка виконання обвинувального вироку; 4) пом’якшення призначеного покарання.

Ключові слова: кримінальний процес, угода про примирення, потерпілий, призначення покарання, медіація.

The article is devoted to the analysis of the foreign experience of criminal law regulation of the legal consequences of concluding an 
agreement on reconciliation with the victim in the criminal process. Established in foreign countries are widely used procedures for reconciliation 
with the victim, as a way to resolve the criminal conflict. In most countries, the use of reconciliation procedures is an alternative mechanism to 
traditional criminal justice.

Victims of reconciliation programs originated and began to develop in the 1970s, especially in the countries of the Anglo-Saxon system of law, 
and subsequently their reception took place under the laws of the Romano-German legal family. Currently, there are more than 200 reconciliation 
programs in place in the United States, Canada, the United Kingdom, Europe, Australia and South Africa. In most countries, the reconciliation 
procedure applies in the case of minor crimes. Some such programs have historically focused on the victim’s needs to address the harm caused. 
Others are focused on the needs of the offender in developing their social responsibility, helping them to realize the negative significance of the 
socially dangerous consequences of their behavior (developing sympathy for the victim, being ashamed of their actions), or seeking to make 
offenders compensate for their wrongful conduct (in the form of compensation , free community service, etc.). The process of reconciling the 
guilty with the victim in foreign law differs not only in the forms of its realization, but also in its influence on the administration of traditional justice. 
Achieving a compromise between the guilty and the victim can act as: a) an alternative to criminal proceedings; b) a procedure parallel to the trial, 
the success of which has an impact on the court decision, including the imposition of a sentence; c) the outcome of the mediation does not have 
a direct legal impact on the criminal justice process, ie the punishment is imposed regardless of the application of the program. The possibility of 
concluding a reconciliation agreement in most countries is independent of the gravity of the crime committed, as the content of restorative justice 
is to reach a consensus between the victim and the offender. In the case of serious crimes, the process of reconciliation of the victim with the 
offender does not replace the traditional justice system, but is a complement to it, resulting in a sort of unification of interests in the restoration 
of the victim’s rights and a corresponding payment for the crime. The most common criminal consequences of concluding an agreement 
on reconciliation in foreign law are: 1) closure of criminal proceedings by a prosecutor; 2) release by a court of guilty from criminal liability;  
3) a suspended sentence of sentence, or 4) a mitigation of the sentence imposed.

Key words: criminal procedure, reconciliation agreement, victim, punishment, mediation.

Традиційне  кримінальне  судочинство  позиціонується 
як механізм  для  захисту  прав  і  свобод  особи,  суспільства 
та держави від правопорушень, а також як механізм для від-
плати за недотримання вимог закону. Що ж стосується інди-
відуальних потреб жертви, а саме її зцілення на емоційному 
рівні та відновлення її порушеного права, то це завдання при 
застосуванні традиційних процедур кримінального судочин-
ства вирішується лише опосередковано, а іноді може зали-
шатися  поза межами судового розгляду. Саме тому надання 
можливості  сторонам  кримінально-правового  конфлікту 
самостійно вирішувати порядок та спосіб усунення заподі-
яної шкоди, а також кримінально-правові наслідки (у тому 
числі  вид  та розмір покарання, що може бути призначене 

за вчинений злочин) шляхом укладення угоди про прими-
рення є позитивною новацією кримінального законодавства 
України. Можливість застосування компромісних процедур 
у кримінальному процесі певною мірою є рецепцією зару-
біжних  процесуальних  практик,  які  зародились  та  почали 
розвиватися  у  70-ті  роки  20-го  століття.  Наразі  у  США, 
Канаді, Великій Британії, країнах Європи, Австралії і Пів-
денній Африці діє понад 200 програм примирення винного 
з потерпілим. У зв’язку з цим вивчення зарубіжного досвіду 
у сфері регламентації кримінально-правових наслідків укла-
дення угоди про примирення з потерпілим у кримінальному 
судочинстві  має  важливе  значення  для  розвитку  власного 
механізму компромісних практик.
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Різним  аспектам  правової  регламентації  призна-
чення покарання  свої  праці  присвятили П.П. Андрушко, 
Р.Ш.  Бабанли,  Ю.В.  Баулін,  В.М.  Бурдін,  М.М.  Васюк, 
А.А.  Вознюк,  В.Г.  Дрозд,  О.О.  Дудоров,  С.М. Міщенко, 
В.В. Навроцька, Р.В. Новак, О.В. Плахотнік, Ю.А Поно-
маренко, В.І. Тютюгін, М.І. Хавронюк, Ю.В. Шинкарьов 
та  багато  інших  науковців.  Ці  дослідження  виступають 
науковим базисом для подальшого розвитку та удоскона-
лення норми про призначення покарання, у тому числі на 
підставі укладення угоди про примирення.

Метою статті  є  вивчення  зарубіжного  досвіду 
у  сфері  кримінально-правової  регламентації  правових 
наслідків укладення угоди про примирення у криміналь-
ному процесі. 

Виклад основного матеріалу. Примирення з потерпі-
лим, як правило, у зарубіжному праві визнається підста-
вою для відмови держави (тимчасової або остаточної) від 
кримінально-процесуального  переслідування  в  обмін  на 
добровільне відшкодування заподіяної шкоди, визначеної 
в угоді, добровільно укладеній із потерпілим.

Так, США  на початку 70-х років ХХ ст.  запровадили 
процедуру  примирення  з  потерпілим  у  кримінальному 
процесі. У літературі наводяться дані, згідно з якими ста-
ном ще на 1998 р. у США діяло понад 289 різноманітних 
програм  примирення  з  потерпілим.  Натепер  ця  цифра 
є набагато більшою [1]. Відмінною рисою кримінального 
судочинства  США  є  всебічний  захист  прав  потерпілого 
як на рівні досудового розслідування, так і на рівні судо-
вого розгляду, про що свідчить чисельна кількість норма-
тивно-правових  актів,  спрямованих  на  захист  інтересів 
та  прав  постраждалої  сторони  (наприклад,  Закон  «Про 
права потерпілого» (“Crime Victims’ Rights Act”) та Закон 
«Про  послуги  для  потерпілих»  (“Services  to  victims”) 
тощо).  Оскільки  застосування  будь-якої  програми  при-
мирення  з  потерпілим  спрямоване  на  реалізацію  його 
основних прав на компенсацію та реституцію заподіяної 
шкоди  (п.  6 §  3771 “Crime Victims’  Rights Act”  [2],  п.  b 
ч. 3 § 20141 “Services to victims” [3]), процес примирення 
може відбуватися на будь-якій стадії кримінального про-
цесу, а його наслідком завжди є відмова прокурора щодо 
відкриття кримінального провадження або його призупи-
нення  на  строк  виконання  умов  угоди  [4].  Однак,  якщо 
посередницькі  програми  не  досягають  успіху,  розгляд 
справи відбувається у загальному порядку.

У  Великобританії  процес  примирення  потерпілого 
з  винним  відбувається  за  допомоги  посередника –  меді-
атора.  Існує  три  основних  типи  посередництва  [5]:  
1) посередництво, що здійснюється на підготовчій стадії 
розгляду  (як  альтернатива  стандартному  кримінальному 
судочинству);  2)  використання  посередництва  на  стадії 
судового  розгляду  справи,  що  впливає  на  рішення  суду 
та вибір відповідної процедури; 3) посередництво, яке від-
бувається паралельно  зі  здійсненням певної процесуаль-
ної стадії, проте результат якого може мати вплив на хід 
кримінального процесу  [6, с. 230]. Отже, процес прими-
рення винного з потерпілим у Великобританії може відбу-
ватися на будь-якій стадії кримінального процесу, у тому 
числі  після  ухвалення  вироку,  а  також  може  виступати 
невід’ємною частиною будь-якого вироку, зокрема і щодо 
неповнолітніх. Досить часто застосування таких програм 
полягає  у  покладенні  на  винного  певних  зобов’язань, 
виконання  яких протягом  строку,  визначеного  уповнова-
женим органом держави, дозволяє уникнути кримінальної 
відповідальності [7].

Згідно з законодавством Австрії примирення з потер-
пілим  належить  до  інституту  заходів,  альтернативних 
покаранню,  рішення  щодо  застосування  яких  приймає 
прокурор. Відповідно до ч. 1 § 191 КПК Австрії [8] про-
курор закриває кримінальну справу у разі вчинення зло-
чину, який карається тільки штрафом, позбавленням волі 
на строк до трьох років або позбавленням волі і штрафом, 

якщо  з  урахуванням  наслідків  вчиненого  та  посткримі-
нальної  поведінки  винного  (зокрема,  у  разі  компенса-
ції  заподіяної шкоди або наявності  інших обставин, що 
впливають  на  ухвалення  вироку)  вчинене  правопору-
шення  можна  вважати  незначним.  Також  згідно  з  ч.  2  
§ 191 КПК Австрії кримінальна справа підлягає закриттю 
у випадках, якщо кримінальне переслідування не є необ-
хідним  для  попередження  вчинення  обвинуваченим 
нових  правопорушень  або  попередження  їх  вчинення 
іншими особами (для випадків, спеціально передбачених 
§ 198–209b КПК Австрії).

У  Бельгії  сторони  кримінально-правового  конфлікту 
можуть  клопотати  щодо  застосування  посередницьких 
процедур  на  будь-якій  стадії  кримінального  процесу 
(ч. 1 ст. 553 КПК Бельгії) [9], у тому числі під час відбу-
вання призначеного покарання. Суди приймають до уваги 
інформацію щодо процесу укладення угоди (ст. 195 КПК 
Бельгії). Якщо угода укладена та виконується до ухвалення 
рішення суду по справам неповнолітніх, суд зобов’язаний 
це  врахувати.  У  разі  виконання  умов  угоди  після  ухва-
лення обвинувального вироку суд може переглянути своє 
рішення,  якщо  це  буде  необхідно,  та  пом’якшити  при-
значене  покарання.  Загалом  посередницькі  процедури 
можуть  бути  застосовані  у  разі  вчинення  будь-яких  зло-
чинів,  навіть  тяжких.  Що  ж  стосується  злочинів  неве-
ликої  тяжкості  (проступків),  то  досягнення  примирення 
з  потерпілим,  яке може  варіюватися  від форми фінансо-
вої компенсації до вибачення перед потерпілим, зазвичай 
визнається  підставою  для  припинення  кримінально-пра-
вового  переслідування  та  закриття  кримінальної  справи 
[10, с. 22–24].

Примирення  з  потерпілим  в  Італії  регулюється Ука-
зом  «Положення  про  кримінальну юрисдикцію мирових 
суддів» [11]. Відповідно до ч. 4 ст. 26 цього Указу суддя 
у  разі  вчинення  діянь,  передбачених  ст.  4 Указу  (пере-
важно  це  справи  приватного  обвинувачення,  зокрема 
тілесні  ушкодження,  наклеп,  образа,  погроза,  крадіжка, 
порушення  недоторканності  житла,  пошкодження  майна 
тощо),  сприяє  примиренню  між  сторонами  правопору-
шення. Правові наслідки виконання укладеної угоди поля-
гають у тому, що, якщо до початку слухання справи у суді 
обвинувачений  відшкодує  або  усуне  заподіяні  суспільно 
небезпечні наслідки, а мировий суддя визнає таку діяль-
ність достатньою та прийнятною для компенсації і віднов-
лення  інтересів  потерпілого,  ухвалюється  рішення щодо 
закриття кримінального провадження  (ч. 2 ст. 35 Указу). 
Також  мировий  суддя  за  клопотанням  обвинуваченого 
з  метою  забезпечення  завершення  процесу  відшкоду-
вання  заподіяної шкоди може призупинити  судовий роз-
гляд справи на строк до трьох місяців (ч. 3 ст. 35 Указу). 
У такому разі призначається працівник судової поліції або 
соціальної служби місцевого органу влади для перевірки 
фактичного виконання компенсаційних та відновлюваних 
заходів (ч. 4 ст. 35). У разі завершення діяльності з компен-
сації  чи  відшкодування  у  повному  обсязі  суддя  звільняє 
винного  від  кримінальної  відповідальності  (ч.  5 ст.  35). 
У протилежному випадку справа розглядається у загаль-
ному порядку (ч. 6 ст. 35).

Згідно  зі  ст.  717 Кримінального  кодексу  (далі –  КК) 
Канади у  разі  примирення  з  потерпілим  та  успішного 
виконання  посередницьких  програм  кримінальне  прова-
дження припиняється [12].

У Німеччині  (далі – ФРН)  у  разі  досягнення  консен-
сусу  між  винним  та  потерпілим  прокурор  може  припи-
нити подальший розгляд справи за незначні кримінальні 
правопорушення. При цьому закон не містить вичерпного 
і  закритого  переліку  злочинів,  які  виступають  переду-
мовами  для  застосування  посередницьких  процедур.  Це 
питання є дискреційним і перебуває виключно в площині 
розсуду прокурора або суду, які при його вирішенні мають 
керуватися здоровим глуздом, оцінюючи кожну ситуацію 
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окремо. Правові наслідки примирення з потерпілим визна-
ченні у  ст. 46а КК ФРН  [13]  і полягають у пом’якшенні 
покарання  або  звільненні  від  покарання,  якщо  злочин 
карається позбавленням волі на строк до 1 року або штра-
фом до 360 денних ставок. У разі вчинення інших злочинів 
відповідно до § 49 КК ФРН: 1) довічне позбавлення волі 
заміняється  позбавленням  волі  на  строк  до  трьох  років;  
2)  тимчасове  позбавлення  волі  не  може  перевищувати 
трьох  чвертей  максимального  строку,  передбаченого  за 
вчинене діяння; 3) розмір штрафу призначається не більше 
трьох чвертей суми денних ставок від його максимального 
розміру,  передбаченого  за  вчинене  діяння;  4)  підвище-
ний мінімальний строк покарання у вигляді позбавлення 
волі  знижується  у  таких  випадках:  в  разі  мінімального 
строку від десяти або п’яти років ‒ до двох років; в разі 
мінімального строку від трьох або двох років ‒ до шести 
місяців; в разі мінімального строку від одного року ‒ до 
трьох місяців; в інших випадках ‒ до мінімального строку, 
передбаченого законом.

У Польщі  укладення мирової  угоди  є  підставою для: 
1)  умовного  припинення  кримінального  провадження 
(ст. 66 КК Польщі) [14]; 2) безумовного припинення кри-
мінального провадження, якщо злочином не було заподі-
яно шкоди суспільству або шкода була визнана незначною 
(ст.  17 КПК  Польщі);  3)  умовної  відстрочки  виконання 
вироку  (§ 1 ст. 69 КК Польщі);  4) ухвалення вироку без 
судового  розгляду  з  обов’язковим  пом’якшенням  пока-
рання (якщо винний погодився з покаранням, визначеним 
в процесі посередництва) (§ 3 ст. 53, § 2 ст. 60 КК Польщі).

У Румунії застосування процедури примирення визна-
ється  способом,  альтернативним  кримінальному  судо-
чинству,  та  допускається  у  справах  приватного  обвину-
вачення  і  у  правопорушеннях,  вчинених  неповнолітніми 
(статті  67–70 Закону  «Про  посередництво  та  посеред-
ницьку  діяльність»)  [15].  Кримінально-правовим  наслід-
ком  успішного  завершення  медіації  є  відмова  від  при-
тягнення  особи  до  кримінальної  відповідальності  або 
звільнення від неї залежно від того, на якій стадії застосо-
вувалась дана процедура (ст. 69).

В Угорщині укладення угоди про примирення з потер-
пілим допускається у випадках вчинення злочинів проти 
особи,  правил  дорожнього  руху,  власності  (Розділи  ХІІ, 
ХІІІ,  ХVІІІ  КК  Угорщини)  [16].  Кримінально-правові 
наслідки укладення угоди залежать виключно від її вико-
нання. Якщо винний,  який вчинив  злочин, що карається 
позбавленням  волі  на  строк  до  трьох  років,  покаявся 
та  компенсував  заподіяну  шкоду,  суд  звільняє  його  від 
кримінальної відповідальності (ч. 1 ст. 29 КК Угорщини). 
У  разі  вчинення  злочину,  за  який  передбачається  пока-
рання у вигляді позбавлення волі до п’яти років, виконання 
умов  угоди  про  примирення  є  передумовою  лише  для 
обов’язкового пом’якшення покарання. При цьому обме-
жень для такого пом’якшення у КК немає (ч. 2 ст. 29 КК 
Угорщини).  Проте  звільнення  від  кримінальної  відпові-
дальності  та  пом’якшення покарання  у  разі  примирення 
винного  з  потерпілим  не  застосовується,  якщо  злочин 

був  вчинений  за  обтяжуючих  обставин,  передбачених 
у ч. 3 ст. 29 КК Угорщини.

Відповідно до ст. 10-1 КПК Франції в усіх криміналь-
них  справах  та  на  всіх  стадіях  кримінального  процесу, 
у тому числі виконання вироку, правопорушнику за умови 
визнання ним усіх фактичних обставин справи може бути 
запропоновано пройти процедуру примирення з потерпі-
лим. Ця процедура здійснюється паралельно та незалежно 
від  кримінального  процесу,  тим  самим  не  замінюючи 
офіційне  кримінальне  судочинство  [17].  Успішне  засто-
сування цієї процедури не впливає на призначення пока-
рання та його виконання, втім може враховуватися судом 
при ухвалені рішення.

У Чехії процедура примирення з потерпілим виступає 
формою позасудового  врегулювання  кримінально-право-
вого  конфлікту.  Посередництво  у  кримінальних  справах 
регулюється  Законом  «Про  службу  пробації  та  посеред-
ницьку діяльність» (“Probation and Mediation Service Act”) 
[18]. Відповідно до ст. 307 КПК Чехії [19] Досягнення кон-
сенсусу між сторонами кримінально-правового конфлікту 
є  умовою  для  закриття  кримінального  провадження 
та  звільнення від  застосування  заходів кримінально-пра-
вового характеру.

Висновки. Аналіз  положень  зарубіжного  законо-
давства  свідчить  про  широке  використання  процедури 
примирення  з  потерпілим  як  способу  врегулювання 
кримінально-правового  конфлікту.  У  більшості  країн 
примирення виступає механізмом, альтернативним тра-
диційному  кримінальному  судочинству.  Процес  при-
мирення  винного  з  потерпілим  у  зарубіжному  праві 
відрізняється  не  тільки  за  формами  його  реалізації,  а 
й за своїм впливом на відправлення традиційного право-
суддя. Досягнення  компромісу між  винним  та потерпі-
лим може виступати як: а) альтернатива кримінальному 
процесу;  б)  процедура,  паралельна  судовому  процесу, 
успішність  якої  має  вплив  на  судове  рішення,  у  тому 
числі при призначенні покарання; в) результат посеред-
ництва, який не має безпосереднього правового впливу 
на  процедуру  здійснення  кримінального  правосуддя, 
тобто  покарання  призначається  незалежно  від  застосу-
вання програми. Можливість укладення угоди про при-
мирення  у  більшості  країн  не  залежить  від  тяжкості 
вчиненого  злочину,  бо  змістом  відновлюваного  право-
суддя є досягнення консенсусу між потерпілим та пра-
вопорушником. У разі вчинення тяжких злочинів процес 
примирення потерпілого з правопорушником не замінює 
традиційну систему правосуддя, а є її доповненням, вна-
слідок чого відбувається своєрідне об’єднання інтересів 
щодо  відновлення  прав  потерпілого  та  відповідна  від-
плата за вчинене. Найбільш поширеними кримінально-
правовими наслідками укладення угоди про примирення 
у  зарубіжному  праві  є  такі:  1)  закриття  кримінального 
провадження прокурором; 2) звільнення судом винного 
від кримінальної відповідальності; 3) умовна відстрочка 
виконання обвинувального вироку; 4) пом’якшення при-
значеного покарання.
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ЛжЕСВІДЧЕННЯ І фАЛьСифІКАЦІЯ ДОКАЗІВ ЗА КРиМІНАЛьНиМ 
ЗАКОНОДАВСТВОМ США ТА УКРАЇНи (ПОРІВНЯЛьНО-ПРАВОВиЙ АСПЕКТ)

PErJury aNd faLSIfICaTION Of EVIdENCE uNdEr  
uS aNd uKraINIaN CrIMINaL Law (COMParaTIVE LEgaL aSPECT)

Давидович І.І.,
кандидат юридичних наук, доцент,

доцент кафедри кримінального права та кримінології
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Стаття присвячена проведенню порівняльно-правового аналізу нормативних підстав відповідальності за лжесвідчення і фальсифі-
кацію доказів за кримінальним законодавством України та США. 

Встановлено, що в кримінальному законодавстві України окремі прояви фальсифікації доказів безпосередньо представлені таки-
ми ознаками: «штучне створення доказів обвинувачення» (ч. 2 ст. 372, ч. 2 ст. 383 КК), «штучне створення доказів обвинувачення чи 
захисту» (ч. 2 ст. 384 КК), «завідомо неправдиве показання свідка, потерпілого», «завідомо неправдивий висновок експерта», «завідомо 
неправильний переклад», «подання завідомо недостовірних або підроблених доказів» (ч. 1 ст. 384 КК). У статті визначається норма-
тивний зміст відповідних характеристик. Стверджується, що своєрідним проявом фальсифікації доказів є схиляння або примушування 
учасників провадження (свідків, потерпілого, експерта) до надання неправдивих свідчень.

Доведено загальну подібність кримінального законодавства США та України у питаннях встановлення відповідальності за різні про-
яви фальсифікації доказів. Зокрема, кримінально караними в обох державах є дії з надання неправдивих свідчень учасниками офіційно-
го провадження, вплив на таких осіб, в тому числі з метою примусити їх до надання неправдивих свідчень, а також підроблення речових 
доказів. Водночас згідно з законодавством США встановлюється кримінальна відповідальність не лише за дії зі створення і використання 
підроблених доказів, а й за знищення, пошкодження та приховання доказів (за так звану маніпуляцію з доказами). У КК України відсутня 
норма з відповідним змістом. Кримінальне законодавство США встановлює більш широкий порівняно із законодавством України перелік 
проявів злочинного впливу на свідка, потерпілого, інформатора. Визначаються інші прогалини кримінального законодавства України при 
встановленні відповідальності за фальсифікацію доказів та маніпуляції з доказами. Зазначені недоліки кримінального законодавства 
України пропонується виправити, в тому числі з урахуванням позитивного досвіду Сполучених Штатів.

Ключові слова: лжесвідчення, фальсифікація доказів, маніпуляції з доказами, порівняльно-правовий аналіз.

The article is dedicated to comparative legal analysis regulatory grounds for liability for perjury and falsification of evidence under the criminal 
law of Ukraine and the USA. Established that in the criminal legislation of Ukraine particular kinds of falsification of evidence is directly “presented” 
by the following attributes: “artificial creation of evidence of prosecution” (Part 2 of Article 372, Part 2 of Article 383 of the Criminal Code), “artificial 
creation of evidence of prosecution or defense” (Part 2 of Article 384 of the Criminal Code), “knowingly false testimony of a witness, a victim”, 
“knowingly false expert conclusion”, “knowingly incorrect translation”, “submission of knowingly false or fabricated evidence” (Part 1 of Article 
384 of the Criminal Code). The article defines regulatory content of corresponding characteristics. Claimed that subornation or coercion of 
proceedings participants (witnesses, victim, expert) to a false testifying is a special kind of falsification of evidence.

The general similarity of US and Ukraine criminal law in establishing responsibility for various kinds of falsification of evidence was proved. 
In particular, as criminal offenses in both states considered actions of false testifying to the participants in the formal proceedings, influencing 
such persons, including for the purpose of forcing them to commit false testimony, as well as tampering with material evidence. At the same 
time, the law of the USA establishes criminal responsibility not only for actions on the manufacturing and use of counterfeit evidence, but also 
for the destruction, damage and concealment of evidence (the so-called "tampering with evidence"); in the Criminal Code of Ukraine there is 
no norm with relevant content. The US criminal law establishes a broader list of kinds of criminal influence on a witness, a victim, an informant 
than the legislation of Ukraine. Other gaps in the criminal law of Ukraine are identified which correspond to establishing a responsibility for 
falsifying evidence and tampering with evidence. These deficiencies of the criminal legislation of Ukraine are proposed to be corrected, including 
consideration of the positive experience of the United States.

Key words: perjury, falsification of evidence, tampering with evidence, comparative legal analysis.

Одним із заходів, необхідних для підвищення ефектив-
ності правосуддя та оптимізації повноважень судів різних 
юрисдикцій,  відповідно  до  затвердженої  Указом  Прези-
дента України від 20 травня 2015 року № 276/2015 Стра-
тегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних 
правових  інститутів  на  2015–2020  роки  є  упровадження 
механізмів забезпечення вирішення спорів і протидії зло-
вживанням процесуальними правами шляхом накладання 
ефективних процесуальних обмежень на сторони за недо-
тримання  без  поважних  причин  принципу  найкращих 
зусиль, ненадання або приховування доказів тощо [1]. При 
цьому ефективне  запобігання різного роду маніпуляціям 
з доказами не може бути забезпечене виключно засобами 
процесуального законодавства. У зв’язку з цим в Кримі-
нальному кодексі України (далі – КК) встановлюється від-
повідальність за певні прояви фальсифікації доказів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Питання 
кримінальної  відповідальності  за  злочини  у  сфері  дока-
зування  досліджувались  у  працях  сучасних  українських 
правників-криміналістів Н.Ю. Алєксєєвої, Ю.В. Алєксан-
дрова, А.С. Беніцького, А.М. Бойка, Л.П. Брич, О.О. Ваку-
лик,  В.В.  Кончаковської,  В.В.  Кузнецова,  М.І  Мельни-

ченка,  В.М.  Нікітенка,  В.І.  Опанасенка, М.В.  Сийплокі, 
М.В.  Шепітька  та  інших.  Водночас  спеціальні  дослі-
дження, присвячені встановленню підходів до криміналі-
зації лжесвідчення і фальсифікації доказів у законодавстві 
Сполучених Штатів Америки, нам невідомі. З урахуван-
ням  наведеного  метою  даної  публікації  є  проведення 
порівняльно-правового аналізу нормативних підстав від-
повідальності за лжесвідчення і фальсифікацію доказів за 
кримінальним законодавством України та США.

Виклад основного матеріалу.  Відзначимо,  що  такі 
поняття,  як  «лжесвідчення»  та  «фальсифікація  доказів», 
взагалі  не  вживаються  в  тексті  українського  криміналь-
ного  закону. Водночас  наведені  вище  терміни  достатньо 
поширені у науковій літературі. Так, поняттям «лжесвід-
чення» традиційно позначають дії, які у КК України перед-
бачені  статтею  384  «Введення  в  оману  суду  або  іншого 
уповноваженого  органу»  (назва  статті  у  редакції  Закону 
№ 6232 від 3 жовтня 2017 р). Частина перша цієї  статті 
(у  новій  редакції)  встановлює  відповідальність  за  заві-
домо неправдиве показання свідка, потерпілого, завідомо 
неправдивий  висновок  експерта,  складений  для  надання 
або наданий органу, що здійснює досудове розслідування, 
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виконавче  провадження,  суду,  Вищій  раді  правосуддя, 
тимчасовій  слідчій  чи  спеціальній  тимчасовій  слідчій 
комісії  Верховної  Ради України,  подання  завідомо  недо-
стовірних або підроблених доказів, завідомо неправдивого 
звіту оцінювача про оцінку майна, а також завідомо непра-
вильного  перекладу,  зробленого  перекладачем  у  таких 
самих  випадках.  Зауважимо,  що  стара  назва  ст.  384  КК 
була «Завідомо неправдиві показання», а перелік заборо-
нених видів  злочинної поведінки був вужчим. Однією  із 
причин використання терміна «лжесвідчення» для позна-
чення дій із надання завідомо неправдивих показань стала 
назва  статті  329 Модельного  кримінального  кодексу  для 
держав-учасниць СНД – документа,  який в  тій чи  іншій 
мірі  вплинув на розвиток кримінального права всіх дер-
жав на пострадянському просторі. Статтею 329 «Лжесвід-
чення» («Лжесвидетельство») пропонувалось встановити 
відповідальність за завідомо неправдиві показання свідка, 
потерпілого  або  висновок  експерта,  а  також  завідомо 
неправильний переклад при здійсненні дізнання, попере-
днього розслідування або в суді [2]. В окремих наукових 
джерелах  поняттям  «лжесвідчення»  позначають  також 
завідомо  неправдиве  свідчення  про  вчинення  злочину 
(ст. 383 КК).

Поняття  «фальсифікація  доказів»  також  не  є  норма-
тивним.  У  науковій  літературі  таким  формулюванням 
здебільшого  позначають  діяння  із  підроблення  речових, 
письмових  (а  подекуди  й  електронних)  доказів,  а  також 
їх  надання  слідчим  органам  або  суду,  хоча  у  роботах 
окремих науковців наведене поняття вживається у більш 
широкому значенні, тобто як родове поняття, яке охоплює 
підроблення  доказів  у  їх  матеріальному  вимірі,  надання 
неправдивих  показань  та  схиляння  до  лжесвідчення. 
Так, В.І. Опанасенко  визначає фальсифікацію доказів  як 
штучне  створення  або  спотворення  змісту  чи  джерела 
конкретного доказу,  вчинене  з метою його використання 
при  здійсненні  офіційного  провадження,  а  також  саме 
використання  сфальсифікованого  доказу.  Підвидами 
фальсифікації  доказів,  на  думку  цього  науковця,  є  такі: 
а) фальсифікація речових доказів; б) фальсифікація пись-
мових  доказів  (документів);  в)  фальсифікація  електро-
нних доказів; г) фальсифікація особистісних доказів. При 
цьому  фальсифікація  особистісних  доказів,  за  словами 
В.І. Опанасенка, – це викривлення фактичних даних, що 
мають  істотне  доказове  значення,  шляхом  надання  заві-
домо неправдивих показань [3, с. 204–205]. Запропонова-
ний підхід видається більш точним з огляду на норматив-
ний зміст ч. 2 ст. 84 КПК, згідно з якою процесуальними 
джерелами доказів є показання, речові докази, документи, 
висновки експертів.

У межах даної публікації з огляду на предмет нашого 
дослідження,  який  включає  норми  кримінального  зако-
нодавства США, ми  будемо  використовувати  терміноло-
гічний  зворот  «фальсифікація  доказів»  у широкому  зна-
ченні  для  позначення  діяння  із  підроблення  доказів  у  їх 
матеріальному  вимірі,  а  також  із  лжесвідчення  та  схи-
ляння  до  лжесвідчення.  У  кримінальному  законодавстві 
України окремі прояви фальсифікації доказів безпосеред-
ньо  представлені  такими  ознаками:  «штучне  створення 
доказів  обвинувачення»  (ч.  2  ст.  3721,  ч.  2  ст.  383  КК), 
«штучне  створення  доказів  обвинувачення  чи  захисту» 
(ч. 2 ст. 384 КК), «завідомо неправдиве показання свідка, 

потерпілого», «завідомо неправдивий висновок експерта», 
«завідомо  неправильний  переклад»2,  «подання  завідомо 
недостовірних або підроблених доказів» (ч. 1 ст. 384 КК).

Конкретний  зміст  ознак  «штучне  створення  доказів 
обвинувачення»,  «штучне  створення  доказів  обвинува-
чення  чи  захисту»  на  нормативному  рівні  не  визначе-
ний,  у  зв’язку  з  чим  пропонуємо  звернутись  до  числен-
них  праць  вітчизняних  науковців  з  цього  приводу.  Так, 
М.В.  Сийплокі  називає  фальсифікацією  доказів  у  кри-
мінальній справі у контексті ч. 2 ст. 372 КК такі діяння:  
1)  підроблення  або  використання  підроблених  докумен-
тів,  що  є  доказами  в  кримінальній  справі;  2)  підміну, 
вилучення або  знищення речових доказів та документів; 
3) умисне неправильне тлумачення або викривлення фак-
тів, подій, встановлених та закріплених у процесуальних 
документах; 4) штучне створення речових доказів та доку-
ментів; 5) невідображення у справі фактів та обставин, що 
спростовують обвинувачення;  6)  відмову у  виклику осіб 
як свідків і як потерпілих для допиту або як експертів для 
дачі висновків; 7) підкладання предметів або документів 
з метою їх подальшого вилучення і оформлення як дока-
зів  тощо.  Відзначається,  що  названі  дії  щодо  фальсифі-
кації доказів можуть вчинятися уповноваженою особою:  
а)  самостійно;  б)  у  змові  з  іншими  особами  (учасниками 
процесу – обвинуваченим, підозрюваним, захисником, обви-
нувачем,  слідчим, представником органа дізнання,  а  також 
потерпілим, цивільним позивачем, цивільним відповідачем 
та  їхніми  представниками,  перекладачем,  експертом,  будь-
якими  громадянами  тощо);  в)  шляхом  примушування  до 
фальсифікації доказів осіб, зазначених вище [4, c. 108].

М.І. Мельниченко, досліджуючи зміст ознак «штучне 
створення доказів обвинувачення» та «штучне створення 
доказів обвинувачення чи захисту» у складах, передбаче-
них ч. 2 ст. 383 та ч. 2 ст. 384 КК, пішов іншим шляхом. 
Він не навів  вичерпного  або невичерпного переліку дій, 
які  можуть  розглядатись  як  штучне  створення  доказів, 
проте зауважив на декількох спірних питаннях. Зокрема, 
стверджується, що  таке  суспільно  небезпечне  діяння,  як 
завідомо  неправильний  переклад,  не може  поєднуватися 
зі штучним створенням доказів, адже переклад не є дже-
релом доказів, він відіграє допоміжну роль під час їх одер-
жання  у  кримінальному  провадженні  [5,  c.  182].  Також 
відзначається, що штучне створення доказів не може сто-
суватися показань та висновку експерта, оскільки завідомо 
неправдиві показання та завідомо неправдивий висновок 
експерта – це і є штучне створення доказів [5, c. 183]. Зре-
штою,  він  обґрунтовує  необхідність  створення  окремого 
складу  злочину  –  підроблення  доказів3,  у  зв’язку  з  чим 
пропонує виключити ознаку «штучне створення доказів» 
із ч. 2 ст. 384 КК [5, c. 183–184].

В.І.  Опанасенко  зауважує,  що  зміст  кваліфікую-
чих  ознак  «штучне  створення  доказів  обвинувачення», 
«штучне  створення  доказів  обвинувачення  чи  захисту» 
у  ч.  2  ст.  372,  ч.  2  ст.  383,  ч.  2  ст.  384  КК  є  достатньо 
широким  і  охоплює:  а)  фальсифікацію  речових  дока-
зів,  фальсифікацію  письмових  доказів  –  документів,  за 
винятком фальсифікації експертного висновку самим екс-
пертом,  адже  така  поведінка  відповідає  ознакам  складу 
за  ч.  1  ст.  384  КК,  а  також  фальсифікацію  електронних 
доказів,  вчинену  безпосередньо  спеціальним  суб’єктом; 
б) вплив на інших осіб з метою спонукати або примусити 
їх до надання завідомо неправдивих показань чи експерт-
них висновків, а також до здійснення неправильного пере-
кладу  (це  фальсифікація,  вчинена  опосередковано).  При 
цьому  формулювання  «штучне  створення»  може  позна-
чати дії з повного та часткового створення речових, пись-
мових чи електронних доказів [3, c. 108]. Відзначимо, що 
В.І.  Опанасенко  також  є  прихильником  ідеї  доповнення 
кримінального  закону  спеціальною нормою про  відпові-
дальність за фальсифікацію речових, письмових та елек-
тронних доказів [3, c. 195–196].

1 Зауважимо, що ч. 1 ст. 372 КК встановлюється відповідальність за притягнен-
ня завідомо невинного до кримінальної відповідальності слідчим, прокурором 
чи іншою уповноваженою на те законом особою.
2 Такі  дії  можна  відносити  до  фальсифікації  доказів  лише  з  певною  долею 
умовності, адже переклад сам по собі джерелом доказів не є. Водночас таким 
джерелом є показання, конкретний зміст яких спотворюється при неправиль-
ному перекладі.
3 У  запропонованій М.І. Мельниченком  статті  384-1  із  назвою «Підроблення 
доказів» рекомендується встановити відповідальність за підроблення речових 
доказів і документів загальним (ч. 1 ст. 384-1) та спеціальним (ч. 2 ст. 384-1) 
суб’єктом [5, c. 183–184].
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Штучне  створення  доказів  обвинувачення  як  ознака 
злочину за ч. 2 ст. 372 КК, на думку В.М. Нікітенка, вклю-
чає такі дії: 1) схиляння свідка або потерпілого до давання 
завідомо  неправдивих  показань  чи  примушування  екс-
пертів  (перекладачів)  до  надання  завідомо  неправдивого 
висновку (перекладу); 2) підкидання предметів або доку-
ментів  з  метою  їх  подальшого  вилучення  та  визнання 
доказами;  3)  створення  обстановки  вчинення  неісную-
чого  злочину;  4)  імітацію  або  знищення  слідів  злочину;  
5)  виготовлення  підроблених  предметів  чи  документів 
тощо  [6,  c.  444–445].  Загалом  до  фальсифікації  доказів 
вчений відносить такі дії: 1) підроблення (підробку) доку-
ментів  або  їх  використання;  2)  підміну  речових  доказів, 
документів і протоколів слідчих та судових дій; 3) штучне 
створення доказів [6, c. 445]. З цього випливає, що поняття 
«фальсифікація  доказів»  вживається  В.М.  Нікітенком 
у вузькому значенні. Зауважимо, що науковець пропонує 
доповнити КК України ст. 384-1 «Фальсифікація доказів», 
проте не пропонує виключити ознаку «штучне створення 
доказів» з інших складів злочинів проти правосуддя.

Відзначимо також, що ми поділяємо позицію науков-
ців, які вважають своєрідним проявом фальсифікації дока-
зів  схиляння  або  примушування  учасників  провадження 
до надання неправдивих свідчень. З огляду на це проявами 
фальсифікації  доказів  мають  визнаватись  окремі  діяння, 
передбачені ст. 386 КК (перешкоджання з’явленню свідка, 
потерпілого,  експерта,  примушування  їх  до  відмови  від 
давання  показань  чи  висновку).  Примушування  давати 
показання при допиті шляхом незаконних дій з боку про-
курора, слідчого або працівника підрозділу, який здійснює 
оперативно-розшукову діяльність (ст. 373 КК), може бути 
проявом фальсифікації доказів, якщо йдеться про приму-
шування давати неправдиві показання.

Навіть поверховий аналіз змісту наведених вище норм 
свідчить про значні прогалини у встановленні криміналь-
ної  відповідальності  за  фальсифікацію  доказів.  Напри-
клад, підроблення речових, письмових, електронних дока-
зів, вчинене так званим загальним суб’єктом, не становить 
злочину проти правосуддя. Для спеціальних суб’єктів теж 
не все однозначно. Так, у ч. 2 ст. 372 КК ідеться про штучне 
створення доказів обвинувачення. Зрозуміло, що саме таке 
діяння може поєднуватись із притягненням завідомо неви-
нного до кримінальної відповідальності. Але як бути, коли 
той же слідчий фальсифікує докази захисту? Такі дії тра-
диційно розглядались як злочин (злочини) у сфері служ-
бової  діяльності,  проте  з  урахуванням  нового  розуміння 
істотної шкоди та тяжких наслідків у складах зловживання 
владою (ст. 364 КК) кваліфікація вчиненого за цією стат-
тею  практично  виключається.  Залишається  можливість 
притягнення до відповідальності лише за службове підро-
блення без обтяжуючих обставин (ч. 1 ст. 366 КК), тобто 
за злочин невеликої тяжкості, що явно не відповідає сту-
пеню суспільної небезпечності скоєного.

Ще одна проблема полягає у кваліфікації випадків схи-
ляння та примушування підозрюваного (обвинуваченого) 
до надання неправдивих показань,  в  тому числі  самооб-
мови. Примушування з боку спеціального суб’єкта (про-
курора, слідчого або працівника підрозділу, який здійснює 
оперативно-розшукову  діяльність)  можна  кваліфікувати 
за ст. 373 КК. Примушування з боку загального суб’єкта 
може  розцінюватись  як  злочин  проти  життя,  здоров’я 
або власності у випадках, коли вплив на потерпілого має 
злочинний  характер  (насильство,  погрози,  знищення  чи 
пошкодження майна тощо). Якщо ж схиляння підозрюва-
ного (обвинуваченого) до надання неправдивих показань 
передбачає форму  умовляння  або  підкупу,  відповідні  дії 
взагалі не становлять злочину.

Відзначаючи ці та інші прогалини у встановленні кри-
мінальної  відповідальності  за дії  із підроблення доказів, 
більшість  дослідників  цього  питання  пропонує  допо-
внити  КК  України  статтею  про  відповідальність  за  під-

роблення (фальсифікацію) речових та письмових доказів 
(див. вище). Відзначимо, що такий захід не вирішить всіх 
визначених вище проблем. Окремою проблемою є відсут-
ність в українському законодавстві норми про відповідаль-
ність за так звану маніпуляцію з доказами – викрадення, 
знищення,  пошкодження,  приховування  доказів.  Така 
поведінка з огляду на проведене опитування практичних 
працівників значно ускладнює процес доказування, отже, 
вона має бути криміналізована. 

Досліджуючи питання кримінальної відповідальності 
за  лжесвідчення  і  фальсифікацію  доказів  за  законодав-
ством Сполучених Штатів Америки, пропонуємо зверну-
тись до підготовленого Інститутом американського права 
так  званого  Модельного  Кримінального  кодексу  США 
(Modal Penal Code, далі – Модельний КК) [7]. Попри те, 
що  цей  акт  був  прийнятий ще  у  1962  році,  він  зберігає 
актуальність для нормотворчої діяльності  та правозасто-
совної  практики  окремих  штатів.  Рекомендаційні  поло-
ження щодо криміналізації діянь, які є предметом нашого 
дослідження,  розміщені  у  розділі  241  Модельного  КК 
«Лжесвідчення  та  інші  випадки  фальсифікації  у  питан-
нях, що мають офіційне значення». Розділ розпочинається 
статтями, у яких пропонується криміналізувати поведінку 
осіб,  які  надають  неправдиві  свідчення  (false  statement) 
при  здійсненні  будь-якого  офіційного  провадження. 
Ідеться  про  статті  241.1  «Лжесвідчення»  (“Perjury”), 
241.2  «Лжеприсяга»  (“False  Swearing”).  При  цьому  самі 
діяння, передбачені частинами першими відповідних ста-
тей, є тотожними та передбачають «<…> надання неправ-
дивого  свідчення  під  присягою  або  у  формі  декларації, 
рівноцінної  присязі,  а  також  присягання  під  істинністю 
чи  підтвердження  істинності  раніше  зробленого  свід-
чення<…>». Для обох  злочинів  вимагається, щоб особа, 
яка надає неправдиві свідчення, усвідомлювала  їх невід-
повідність істині (he does not believe it to be true). Відмін-
ність у злочинах згідно зі ст. 241.1. та 241.2 Модельного 
КК  полягає  у  деяких  ознаках  проголошених  тверджень. 
Зокрема,  лжесвідчення  наявне,  коли  зроблена  заява  має 
істотне значення. За змістом ч. 2 ст. 241.1. істотною фаль-
сифікацією  (falsification  is  material)  вважається  повідо-
млення відомостей, якщо їх зміст міг вплинути на хід або 
результат провадження (if it could have affected the course 
or outcome of the proceeding). При цьому не має значення 
помилка  суб’єкта  щодо  істотного  характеру  своїх  твер-
джень. Лжеприсяга не передбачає  таких обмежень щодо 
змісту проголошеної  інформації, тому даний злочин роз-
глядається  як  місдимінор  а  лжесвідчення  вважається 
фелонією третього ступеню. Зауважимо, що в межах цієї 
норми термін “falsification” («фальсифікація») вживається 
для позначення повідомлення неправдивої інформації.

Значно  більш  розгорнуто  визначено  зміст  діяння 
у статті 241.3 «Надання владі фальсифікації, не скріпле-
ної  присягою»  (Unsworn Falsification  to Authorities). Від-
повідно до ч. 1 ст. 241.3 особа вчиняє місдимінор, якщо 
з  метою  ввести  в  оману  публічного  службовця  при  від-
правленні ним своїх посадових функцій вона:

a)  надає у письмовій формі будь-яке неправдиве свід-
чення, в істинність якого не вірить;

b)  умисно  створює  помилкове  враження  в  письмо-
вому клопотанні про одержання будь-якого майнового або 
іншого  блага шляхом  неповідомлення  відомостей,  необ-
хідних для того, щоб наявні в клопотанні твердження не 
могли ввести в оману;

c)  надає  який-небудь  документ  або  наполягає  на 
достовірності  будь-якого  документа,  який  завідомо  для 
неї є підробленим, видозміненим або з іншої причини не 
є справжнім;

d)  надає який-небудь зразок, екземпляр, карту, межовий 
знак чи інший предмет, який завідомо для неї є фальшивим, 
або за тих же умов наполягає на достовірності якогось зразка, 
примірника, карти, межового знака чи іншого предмета.
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Отже, злочин за ст. 241.3 з об’єктивної сторони охо-
плює більш широкий набір дій обманного характеру, ніж 
лжесвідчення  та  лжеприсяга,  і  може  полягати  не  лише 
у  висловленні  неправдивих  тверджень.  Зауважимо,  що 
всі прояви злочинної поведінки за ст. 241.3 у назві статті 
описуються за допомогою терміна “falsification”  («фаль-
сифікація»).

Передбачені у ст.ст. 241.1–241.3 посягання мають також 
спільні риси, пов’язані із оцінкою несумісних, суперечли-
вих  заяв  та  визначенням  обставин,  які  виключають  або, 
навпаки, не виключають відповідальність за скоєні діяння. 
Згідно з ч. 5 ст. 241.1, дія якої поширюється також на інші 
названі  норми,  у  випадках,  коли  особа  зробила  несумісні 
заяви,  якщо  обидві  заяви  були  зроблені  в  межах  строку 
давності кримінального переслідування, її може бути засу-
джено  за  лжесвідчення  (чи  інші  вищезазначені  злочини). 
Також необов’язково, щоб звинувачення довело, яке з твер-
джень  було  неправдивим,  достатньо  встановити  лише  те, 
що або одне, або інше свідчення було неправдивим, а також 
що підсудний не вірив у його істинність.

Особа  не  підлягає  кримінальній  відповідальності 
за  лжесвідчення,  якщо  вона  в  процесі  провадження  від-
мовилась від фальсифікації до того, як стало відомо або 
могло  стати  відомо  про  факт  фальсифікації,  і  до  того, 
як  фальсифікація  суттєво  вплинула  на  це  провадження 
(ч. 4 ст. 241.1). Проте порушення процесуального порядку 
приведення до присяги або її проголошення не виключає 
відповідальності за неправдиві свідчення (ч. 3 ст. 241.1).

Крім  розглянутих  статей,  що  встановлюють  відпо-
відальність  за  неправдиві  твердження під  час  здійснення 
офіційного  провадження,  у Модельному  КК  існує  також 
норма,  якою  забороняються  неправдиві  повідомлення  до 
правоохоронних органів з метою звинуватити іншу людину 
у  вчиненні  кримінального  правопорушення  (ст.  241.5). 
Зміст  відповідної  норми  нами  не  розглядається  в  силу 
того, що вона має лише побічне відношення до теми дослі-
дження. Можна лише провести паралель між цією статтею 
Модельного КК США та ст. 383 КК України.

У  ст.  241.7 Модельного  КК  пропонується  встановити 
відповідальність за маніпуляцію з речовими доказами або 
виготовлення речових доказів (Tampering with or Fabricating 
Physical Evidence). Такий злочин полягає у тому, що особа 
змінює, псує, приховує або видаляє будь-які записи, доку-
менти  або  предмети  з  метою  послабити  їх  справжність 
(verity)4 або ускладнити доступ до них у провадженні або 
розслідуванні  (ч.  1  ст.  241.7),  або  виготовляє,  пред’являє 
чи  використовує  будь-які  (підроблені)  записи,  документи 
або  предмети,  усвідомлюючи  їх  несправжність,  з  метою 
ввести  в  оману  службовця,  який  веде  чи  буде  вести  про-
вадження  або  розслідування  (ч.  2  ст.  241.7).  З  огляду  на 
наведену мету злочину відповідні дії може вчинити особа, 
яка залучена або може бути залучена до здійснення прова-
дження, зокрема і в якості свідка. Зазначимо, що за змістом 
ст. 241.7 кримінально караними пропонується вважати не 
лише дії зі створення і використання підроблених доказів, а 
й знищення, пошкодження та приховання доказів.

Друга  група  злочинів,  тобто  тих,  у  яких фальсифіка-
ція  здійснюється  опосередковано  (шляхом  незаконного 
впливу  на  особу,  яка  може  давати  показання  або  пред-
ставляти  інші  докази),  представлена  у  Модельному  КК 
статтею 241.6 «Вплив на свідків  і осіб, які подали заяву 
про звинувачення. Помста їм» (“Tampering With Witnesses 
and  Informants”;  “Retaliation  Against  Them”).  У  частині 
першій цієї статті пропонується криміналізувати схиляння 
свідка або особи, яка подала заяву про звинувачення, до 
того, як вони вчинять такі діяння:

a)  дадуть  неправдиві  свідчення  або  представлять 
неправдиву заяву про звинувачення;

b)  утримаються  від  давання  показань  або  подання 
заяви про звинувачення, а також надання будь-якого доку-
мента або предмета;

c)  ухиляться  від  виконання  судового  наказу  про 
виклик для давання показань або подання доказів;

d)  ухиляться  від  присутності  при  проведенні  будь-
якого провадження або розслідування, для чого вони були 
викликані відповідно до закону.

Злочин має розглядатись як вчинений за обтяжуючих 
обставин (є фелонією 3-го ступеню), якщо способом його 
скоєння  є  застосування  насильства,  обману,  погрози  або 
пропозиція винагороди. Із змісту статті випливає, що від-
повідний злочин може бути скоєний загальним суб’єктом, 
тобто особою, яка не є учасником провадження.

Чинне кримінальне законодавство США також перед-
бачає  відповідальність  за  розглянуті  вище  діяння.  Це 
можна побачити, якщо звернутися до Розділу ХVІІІ Зводу 
законів Сполучених Штатів Америки, хоча відповідні кри-
мінально-правові положення цього акта є відмінними від 
розглянутих вище як текстуально, так і в питаннях кара-
ності досліджуваних діянь.

Глава 79 називається «Лжесвідчення» (“Perjury”) і міс-
тить ряд норм, у яких встановлюється відповідальність за 
злочини, вчинені як тими особами, котрі дають показання 
(тобто тими, хто покликаний сприяти здійсненню право-
суддя), так і тими, хто перешкоджає діяльності свідків.

Відповідальність за неправдиві показання передбачена 
в § 1621 «Про лжесвідчення взагалі» (“Perjury generally”). 
У цьому параграфі визнається злочином поведінка особи, 
яка  відповідно  до  присяги  зобов’язалася  надавати  прав-
диві  свідчення,  заяви,  сертифікати  (висновки)  або  під-
писувати  правдиві  документи,  проте  умисно  і  всупереч 
присязі робить будь-яку (неправдиву) заяву або підписує 
будь-який документ, який завідомо для винного є неправ-
дивим.  З  огляду  на  текст  параграфу  відповідальність  за 
лжесвідчення можуть нести не  тільки свідки,  а й особи, 
що мають інший процесуальний статус, зокрема експерти. 
Федеральне законодавство США в принципі не диферен-
ціює відповідальність за лжесвідчення ні залежно від зна-
чимості наданих відомостей, ні залежно від мотивів дачі 
неправдивих  показань,  ні  залежно  від  статусу  суб’єкта. 
Проте окремою нормою передбачається відповідальність 
осіб,  які  надають  неправдиві  свідчення  або  виготовля-
ють  чи  використовують  матеріали,  що  містять  неправ-
диві  відомості,  будучи  приведеними  до  присяги  перед 
Великим журі або перед судом (див. § 1623 «Неправдиві 
заяви перед великим журі або судом» (“False declarations 
before grand jury or court”)). У відповідній нормі регламен-
туються  також  випадки  надання  суб’єктом  в  різні  часи 
суперечливої інформації, а також визначається, коли такі 
випадки  не  можна  вважати  лжесвідченнями.  Крім  лже-
свідчення, в § 1622 «Схиляння до лжесвідчення» (“Subor-
nation of perjury”) встановлено відповідальність за спону-
кання іншої особи до давання неправдивих свідчень.

До  злочинів,  які  ми  запропонували  умовно  називати 
опосередкованою  фальсифікацією  доказів,  також  можна 
віднести  ті,  ознаки  яких  сформульовані  у  параграфах 
1510  та  1512  Розділу  ХVІІІ.  У  §  1510  «Перешкоджання 
проведенню  кримінального  розслідування»  (“Obstruction 
of  criminal  investigations”)  визначаються  ознаки фактично 
різних  згідно  з  нашою  термінологією  складів  злочинів. 
Зокрема,  у  цьому  параграфі  встановлюється  відповідаль-
ність  за  спробу  перешкодити,  затримати  або  попередити 
передачу  слідчому  інформації,  що  стосується  порушення 
будь-якого  кримінального  закону  США,  вчинену  шляхом 
підкупу.  У  даній  частині  закон  не  визначає  спеціальних 
ознак  суб’єкта  злочину  та  особи, щодо  якої  здійснюється 
підкуп. За змістом норми зрозуміло, що останньою (тобто 
об’єктом  злочинного  впливу)  може  бути  не  лише  свідок 
кримінального  правопорушення,  а  й  будь-яка  особа,  яка 
може або намагається повідомити про факт його скоєння. 4 Очевидно, йдеться про здатність відповідних предметів бути доказами.
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У § 1510  ідеться про дії деяких осіб, наділених спеціаль-
ними  повноваженнями  (представників  фінансових  закла-
дів,  страхових  компаній  тощо)  по  повідомленню  інших 
осіб, зокрема клієнтів відповідних установ, про існування 
повістки  або  зміст  такої  повістки  з  метою  перешкодити 
судовому розгляду справи. У § 1510 встановлюється відпо-
відальність  за  розголошення  деяких  різновидів  конфіден-
ційної  інформації.  Із  наведеного  вбачається, що  об’єктом 
нашої  зацікавленості  (з  огляду на  тему  дослідження)  є  ті 
положення параграфу 1510, у яких ідеться про підкуп особи 
з метою перешкодити передачі нею інформації про злочин.

У § 1512 «Вплив на свідка, потерпілого або інформа-
тора» (“Tampering with a witness, victim, or an informant”) 
встановлюється  відповідальність  за  різні  прояви  неза-
конного впливу на учасників провадження з метою пере-
шкоджання участі або наданню свідчень будь-якої особи 
в офіційному розгляді, спонукання такої особи до пошко-
дження,  знищення  або  приховування  речових  або  пись-
мових  доказів  та  з  іншими  схожими  цілями. При  цьому 
караються дії по застосуванню фізичного насильства, заля-
кування, підкупу та введення в оману. Відзначимо більш 
широкий порівняно із встановленим у ст. 386 КК України 
перелік проявів злочинного впливу на особу потерпілого.

Висновки. Дослідивши нормативні орієнтири щодо 
встановлення кримінальної відповідальності за лжесвід-
чення  і  фальсифікацію  доказів  за  кримінальним  зако-
нодавством  України  та  США,  можемо  зробити  висно-
вок  про  їх  загальну  подібність.  Зокрема,  кримінально 
караними в обох державах є дії з надання неправдивих 
свідчень  учасниками  офіційного  провадження,  впливу 
на  таких  осіб,  в  тому  числі  з  метою  примусити  їх  до 
надання  неправдивих  свідчень,  а  також  підроблення 
речових  доказів.  Водночас  згідно  із  законодавством 
США встановлюється кримінальна відповідальність не 
лише  за  дії  зі  створення  і  використання  підроблених 
доказів,  а  й  за  знищення,  пошкодження  та  приховання 
доказів  (за  так  звану  маніпуляцію  з  доказами).  У  КК 
України  відсутня  норма  з  відповідним  змістом. Кримі-
нальне законодавство США встановлює більш широкий 
порівняно  із  законодавством  України  перелік  проявів 
злочинного впливу на свідка, потерпілого, інформатора. 
Ці  та  інші  наведені  вище  прогалини  кримінального 
законодавства України у встановленні відповідальності 
за  фальсифікацію  доказів  доцільно  виправити,  в  тому 
числі  з  урахуванням  позитивного  досвіду  Сполучених 
Штатів Америки.
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КРиМІНОЛОГІЧНА МОДЕЛь ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧиНАМ,  
ЩО ВЧиНЯЮТьСЯ ДЕРжАВНиМи СЛУжБОВЦЯМи

CrIMINOLOgICaL MOdEL fOr PrEVENTINg CrIMES  
affECTEd By STaTE OffICIaLS

Довбань І.М.,
кандидат юридичних наук

Стаття присвячена виробленню кримінологічної моделі запобігання злочинам, що вчиняються державними службовцями, яка ґрунту-
ється на єдності й функціональному призначенні таких системоутворюючих елементів: 1) методології дослідження проблем запобігання 
злочинам, що вчиняються державними службовцями; 2) понятті та основних кількісно-якісних показниках злочинності державних служ-
бовців; 3) причинах та умовах скоєння злочинів державними службовцями; 4) кримінологічній характеристиці особи злочинця, що скоює 
злочин у сфері державної служби; 5) правовому, організаційному забезпеченні й системі заходів запобігання злочинам, що вчиняються 
державними службовцями.

Установлено, що злочинність державних службовців є сталою останніми роками з такими властивими їй тенденціями, як: 1) від-
носно стабільні кількісні показники протягом 2016–2019 рр. із незначною динамікою змін (як у бік збільшення, так і зменшення), а саме: 
2016 р. – 164 злочини, 2017 р. – 235, 2018 р. – 202, 2019 р. – 145 злочинів; 2) посягання на різні об’єкти кримінально-правової охорони: 
життя та здоров’я особи; воля, честь та гідність особи; виборчі, трудові та інші особисті права і свободи людини і громадянина; влас-
ність; сфера господарської діяльності; довкілля; громадська безпека; безпека руху та експлуатації транспорту; громадський порядок 
та моральність; сфера обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та здоров’я населення; державна 
таємниця, недоторканність державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації; авторитет органів державної влади, органів міс-
цевого самоврядування, об’єднань громадян та злочини проти журналістів; сфера використання електронно-обчислювальних машин 
(комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку; сфера службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної 
з наданням публічних послуг; правосуддя; 3) домінування у їх системі злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, 
пов’язаної з наданням публічних послуг (2016 р. – 83,5%, 2017 р. – 83,0%, 2018 р. – 81,7%, 2019 р. – 84,1%), й злочину, передбаченого 
ст. 368 «Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою» (2016 р. – 51,8%, 2017 р. – 31,5%, 
2018 р. – 33,2%, 2019 р. – 44,8%).

Ключові слова: злочини, що вчиняються державними службовцями, кримінологічна модель, методологія, детермінанти, особа зло-
чинця, запобігання.

The article deals with forming criminological model for preventing crimes committing by public servants, which is based on the unity and 
functional purpose of the following system-forming elements: 1) methodology for study problems regarding preventing crimes committing by 
public servants; 2) concepts and main quantitative and qualitative indicators of public servants criminality; 3) causes and conditions of committing 
crimes by public servants; 4) criminological characteristics of the person of the offender committing the crime in the sphere of public service; 
5) legal, organizational support and system of measures for preventing crimes committing by public servants.

It is established that public servants criminality has been constant in recent years with the following tendencies: 1) relatively stable quantitative 
indicators during 2016–2019 with a small dynamics of changes (both in the direction of increase and decrease), namely: 2016 – 164 crimes, 
2017 – 235, 2018 – 202, 2019 – 145 crimes; 2) encroachment on various objects of criminal and law protection: life and health of a person; 
will, honor and dignity of a person; election, labor and other personal rights and freedoms of man and citizen; property; sphere of economic 
activity; the environment; public security; safety of traffic and operation of transport; public order and morality; sphere of trafficking in narcotic 
drugs, psychotropic substances, their analogs or precursors, and public health; state secrets, inviolability of state borders, securing conscription 
and mobilization; authority of state authorities, local self-government bodies, associations of citizens and crimes against journalists; sphere of 
electronic computers (computers), systems and computer networks and telecommunication networks; business and professional services related 
to the provision of public services; justice; 3) domination in their system of crimes in the sphere of official activity and professional activity related 
to the provision of public services (2016 – 83.5%, 2017 – 83.0%, 2018 – 81.7%, 2019 – 84.1%) and the crime under Art. 368 “Acceptance of 
an offer, promise or receipt of an improper benefit by an official” of the Criminal Code of Ukraine (2016 – 51.8%, 2017 – 31.5%, 2018 – 33.2%, 
2019 – 44.8%).

Key words: crimes committing by public servants, criminological model, methodology, determinants, person of the offender, prevention.

Постановка проблеми. Сучасний етап реформування 
(розвитку) державної служби України, пов’язаний із при-
йняттям  10  грудня  2015  р.  нового  Закону України  «Про 
державну  службу»  [1],  характеризується  низкою  посту-
пальних процесів, повноцінна реалізація яких ускладню-
ється  таким  суспільно  небезпечним  явищем,  як  злочин-
ність. Своєю чергою вияви  злочинності можуть мати  як 
загальний характер, так і спеціальний.

Злочинність  державних  службовців,  як  сукупність 
скоєних  ними  протягом  визначеного  періоду  часу  зло-
чинів  і  відповідних  суб’єктів,  належить  до  спеціальних 
та  характеризується  підвищеною  суспільною  небезпеч-
ністю.  Факторами  підвищеної  суспільної  небезпечності 
злочинності державних службовців виступають:

–  по-перше,  відповідні  злочини  вчиняються  під  час 
виконання державними службовцями соціально значущих 
завдань державної служби, визначених у ч. 1 ст. 1 Закону 
України  «Про  державну  службу».  Тобто  за  обставин 
нехтування інтересами держави на користь власних, пере-
важно корисливих, що свідчить про найвищий рівень пра-

вового  нігілізму.  Та  обставина,  що  особа  скоює  злочин, 
перебуваючи  на  посаді  державної  служби,  свідчить  про 
виключну наполегливість винного в його впертому намірі 
використовувати службове становище для власних цілей. 
Тому надзвичайна ситуація, за якої державний службовець 
скоює  злочин,  свідчить  про  велику  суспільну  небезпеч-
ність особи злочинця і має бути враховане під час призна-
чення покарання. Скоєння злочину під час перебування на 
посаді державної служби свідчить про уперте небажання 
посадовця сумлінно ставитися до виконання своїх функ-
ціональних обов’язків,  є  зухвалим викликом суспільству 
і  закон  мусить  на  це  реагувати.  Тому,  наприклад,  закон 
(Кримінальний  кодекс  України  [2])  установлює  підви-
щену  кримінальну  репресію  у  разі  скоєння  корупційних 
злочинів, що виявляється в нормах ст. 45–48, ч. 1 ст. 69, 
ч. 4  ст. 74, ч. 1  ст. 75, ч. 1  ст. 79, ч. 3  ст. 81, ч. 4  ст. 82, 
ч.  4  ст.  86,  ч.  3  ст.  87,  ч.  2  ст.  91  (шляхом  застосування 
конструкції «крім корупційних  злочинів» та  інших поді-
бних у разі встановлення менш сприятливих (або шляхом 
повного  їх  виключення)  обставин  застосування  тих  або 
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інших  заохочувальних  інститутів  кримінального  права), 
а також відповідним чином вибудовуючи систему кримі-
нально-правових  санкцій  у  межах  норм  Особливої  час-
тини закону про кримінальну відповідальність;

–  по-друге, скоєння державними службовцями злочи-
нів зменшує довіру з боку населення до апарату держави, 
нівелюючи таким чином запобіжні можливості як загаль-
них, так і спеціальних суб’єктів протидії злочинності;

–  по-третє,  скоєння  таких  злочинів,  як  правило, 
є  частиною  більш  широких  так  званих  «злочинних 
схем»,  у  яких  також  беруть  участь  й  інші  суб’єкти, 
часто  не  будучи  притягнутими  до  кримінальної  відпо-
відальності  внаслідок  невикриття.  За  таких  обставин 
кримінально-правовими  й  кримінологічними  факто-
рами підвищеної  суспільної небезпечності  злочинності 
державних  службовців  є множинність  злочинів  та  їхня 
латентність відповідно.

Тому постає комплексна теоретико-прикладна потреба 
вироблення  кримінологічної  моделі  запобігання  злочи-
нам, що вчиняються державними службовцями.

Аналіз останніх досліджень та публікацій.  Тео-
ретико-методологічну  основу  статті  становили  наукові 
доробки  вітчизняних  і  зарубіжних  учених,  присвячені 
окремим  кримінально-правовим  та  кримінологічним 
аспектам  функціонування  державної  служби,  кримі-
нальній  відповідальності  державних  службовців,  кри-
мінологічній  характеристиці  й  запобіганню  злочинам, 
у  яких  суб’єктом  вчинення  є  державний  службовець 
(службова особа). Серед них – праці українських учених 
П.П. Андрушка, Л.В. Багрій-Шахматова, В.С. Батиргаре-
євої,  І.Г. Богатирьова, М.Г. Вербенського, П.А. Вороб’я, 
В.О.  Глушкова,  В.В.  Голіни,  Б.М.  Головкіна,  В.К.  Гри-
щука,  І.М.  Даньшина,  С.Ф.  Денисова,  Т.А.  Денисової, 
О.М.  Джужі,  В.М.  Дрьоміна,  О.О.  Дудорова,  В.П.  Єме-
льянова, А.П. Закалюка, А.Ф. Зелінського, О.Г. Кальмана, 
В.В.  Коваленка,  О.Г.  Колба,  І.М.  Копотуна,  О.М.  Кос-
тенка,  І.П.  Лановенка,  О.М.  Литвака,  О.М.  Литвинова, 
О.А.  Мартиненка,  П.П.  Матишевського,  М.І.  Мель-
ника,  В.А. Мисливого,  П.П. Михайленка, A.А. Музики, 
В.І. Осадчого, А.В. Савченка, В.В. Сташиса, В.Я. Тація, 
В.О. Тулякова, П.Л. Фріса, М.І. Хавронюка, В.І. Шакуна, 
Н.М. Ярмиш, С.С. Яценка та ін., а також низки зарубіж-
них  дослідників,  а  саме:  О.Я.  Асніса,  А.Г.  Безверхова, 
Б.В. Волженкіна, А.І. Долгової, С.В.  Ізосімова,  І.І. Кар-
пеця,  В.М.  Кудрявцева,  В.В.  Лунєєва,  В.К.  Максимова, 
М.В. Ремізова, О.В. Старкова, О.В. Тарасової, А.В. Шні-
тєнкова, І.М. Юзефовича та ін.

Поряд із вагомим внеском поіменованих учених у роз-
роблення теоретико-прикладних засад протидії службовій 
(посадовій, корупційній) злочинності, питання формулю-
вання  кримінологічної  моделі  запобігання  злочинності 
державних  службовців не набули широкого  висвітлення, 
що й зумовило формулювання мети цієї публікації.

Постановка завдання.  Мета  статті  полягає  у  виро-
бленні кримінологічної моделі запобігання злочинам, що 
вчиняються державними службовцями.

Виклад основного матеріалу дослідження.  Прове-
дений  науковий  пошук  засвідчив,  що  сучасні  криміно-
логи  вбачають  одним  із  перспективних  напрямів фунда-
ментальних  досліджень  подальшу  теоретичну  розробку 
поняття  «модель»  у  кримінології.  При  цьому  наголошу-
ється,  що  кримінологічне  моделювання  –  це  передусім 
уміння  виділити  головне. Моделі  мають  бути  простими, 
однак  до  їх  складу  повинні  належати  всі  найважливіші 
частини  системи,  що  досліджується,  а  також  найважли-
віші функції та зв’язки, внутрішньосистемні та зовнішні. 
Однак  таких  елементів  має  бути  небагато,  інакше  буде 
досить  складно  провести  аналіз.  Для  того    щоб  знайти 
головні  частини  та  зв’язки  системи,  кримінологи радять 
зосередитись  на  трьох  важливих  моментах:  1)  визна-
чити  головну мету  системи  та  головні  функції,  які  вона 

виконує; 2) зрозуміти роботу системи та визначити голо-
вні  частини  (підсистеми), що  беруть  участь  у  виконанні 
головної функції; 3) встановити важливі зв’язки між цими 
частинами. За таких обставин дослідники зазначають про 
необхідність більш детальної розробки перш за все кри-
мінологічних  моделей  особистості  злочинця,  злочинної 
поведінки, причин та умов злочинності, запобігання (про-
тидії) злочинності [3, с. 368–369].

Спираючись  на  доктринальні  положення  криміноло-
гічної  науки,  а  також  використовуючи  функціональний 
підхід  й  відповідну  структурно-логічну  схему  дослі-
дження,  пропонуємо  розглядати  кримінологічну  модель 
запобігання  злочинності  державних  службовців  як  сис-
тему таких елементів:

1.  Методологія дослідження проблем запобігання 
злочинам, що вчиняються державними службовцями, – це 
комплексна наукова категорія кримінологічної науки, яка 
містить  багаторівневий  методологічний  інструментарій 
теоретичного й емпіричного блоків, передбачаючи єдність 
(систему) загальнонаукових та спеціально-наукових мето-
дів  із  визначеним  алгоритмом  (методикою)  їх  застосу-
вання  для  всебічного  й  повного  вирішення  поставлених 
завдань наукового пошуку.

Таку  методологію  становлять  у  їх  сукупності:  діа-
лектичний  метод;  метод  сходження  від  простого  до 
складного,  від  абстрактного  до  конкретного;  історико-
правовий  метод;  хронологічний  метод;  порівняльний 
(компаративний)  метод;  системно-структурний  метод; 
формально-юридичний  (догматичний)  метод;  правничо-
герменевтичний  метод;  соціологічні  методи  (зокрема, 
метод експертних оцінок); статистичні методи; метод пра-
вового моделювання.

При цьому зазначений компонент досліджуваної кри-
мінологічної  моделі  дає  змогу  послідовно  й  конструк-
тивно  розв’язати  такі  завдання,  як:  визначення  понять 
«державна  служба»  та  «державний  службовець»  як 
об’єктів  кримінологічного  дослідження;  з’ясування 
стану наукових досліджень проблем запобігання  злочи-
нам,  що  вчиняються  державними  службовцями;  наве-
дення  генезису  становлення  та  розвитку  діяльності 
щодо запобігання злочинам, що вчиняються державними 
службовцями;  розкриття  соціально-правової  зумовле-
ності  кримінальної  відповідальності  за  злочини,  що 
вчиняються  державними  службовцями;  установлення 
об’єктивних та суб’єктивних ознак злочинів, що вчиня-
ються  державними  службовцями;  аналіз  стану,  струк-
тури  й  динаміки  скоєння  злочинів  державними  служ-
бовцями  в Україні;  зʼясування  причин  та  умов  скоєння 
злочинів державними службовцями; надання криміноло-
гічної характеристики особи злочинця, що вчиняє злочин 
у  сфері  державної  служби;  установлення  стану  право-
вого регулювання запобігання злочинам, що вчиняються 
державними  службовцями;  підвищення  ефективності 
процесів  прогнозування  злочинів,  що  вчиняються  дер-
жавними службовцями, й планування заходів щодо запо-
бігання їм; формулювання системи (загальносоціальних, 
спеціально-кримінологічних,  індивідуальних)  заходів 
запобігання  злочинам,  що  вчиняються  державними 
службовцями;  вироблення  гарантій  захисту  керівника 
державної  служби  в  системі  заходів  запобігання  злочи-
нам;  аналіз  зарубіжного  досвіду  запобігання  злочинам, 
що вчиняються державними службовцями, та обґрунту-
вання перспектив його впровадження в Україні.

2.  Поняття  та  основні  кількісно-якісні  показники 
злочинності державних службовців.  Так,  злочинність 
державних  службовців  визначається  нами  як  сукупність 
скоєних ними протягом визначеного періоду часу  злочи-
нів і відповідних суб’єктів. При цьому натепер за умов дії 
Закону України «Про державну службу» 2015 р. державні 
службовці  залежно  від  посади  поділяються  на  категорії 
«А», «Б», «В» [1].
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Отже, виходячи з проведеного нами аналізу даних офі-
ційної статистики [4], злочинність державних службовців 
є сталою останніми роками з такими властивими їй тен-
денціями, як:

1)  відносно  стабільні  кількісні  показники  протягом 
2016–2019  рр.  із  незначною  динамікою  змін  (як  у  бік 
збільшення, так  і зменшення), а саме: 2016 р. – 164 зло-
чини, 2017 р. – 235, 2018 р. – 202, 2019 р. – 145 злочинів;

2)  посягання  на  різні  об’єкти  кримінально-правової 
охорони:

–  життя  та  здоров’я  особи  (розділ  II КК України)  – 
2017 р. (2 злочини), 2018 р. (2 злочини);

–  воля,  честь  та  гідність особи  (розділ  III КК Укра-
їни) – 2018 р. (1 злочин – ст. 146);

–  виборчі,  трудові  та  інші  особисті  права  і  свободи 
людини  і  громадянина  (розділ V  КК України)  –  2017  р. 
(1 злочин);

–  власність (розділ VI КК України) – 2016 р. (16 зло-
чинів: 1 – ст. 185, 9 – ст. 190, 6 – ст. 191), 2017 р. (23 зло-
чини:  9  –  ст.  190,  14  –  ст.  191),  2018  р.  (19  злочинів: 
1 – ст. 185, 1 – ст. 186, 7 – ст. 190, 10 – ст. 191), 2019 р. 
(10 злочинів: 1 – ст. 187, 1 – ст. 189, 2 – ст. 190, 6 – ст. 191);

–  сфера  господарської  діяльності  (розділ  VII 
КК України) – 2017 р. (1 злочин – ст. 209), 2018 р. (1 зло-
чин – ст. 209);

–  довкілля (розділ VIII КК України) – 2016 р. (1 зло-
чин), 2017 р. (1 злочин);

–  громадська безпека (розділ IX КК України) – 2016 р. 
(3  злочини: 1 –  ст.  255,  2 –  ст.  263),  2017 р.  (1  злочин – 
ст. 263), 2018 р. (1 злочин – ст. 263);

–  безпека руху та експлуатації транспорту (розділ XI 
КК України) – 2016 р. (3 злочини: 2 – ст. 286, 1 – ст. 289), 
2018 р. (4 злочини – ст. 286);

–  громадський  порядок  та  моральність  (розділ  XII 
КК України) – 2017 р. (1 злочин – ст. 296), 2019 р. (1 зло-
чин – ст. 296);

–  сфера  обігу  наркотичних  засобів,  психотропних 
речовин,  їх  аналогів  або  прекурсорів  та  здоров’я  насе-
лення  (розділ  XIII  КК  України)  –  2017  р.  (2  злочини:  
1 – ст. 307, 1 – ст. 309);

–  державна  таємниця,  недоторканність  державних 
кордонів,  забезпечення  призову  та  мобілізації  (розділ  XIV 
КК України) – 2016 р. (1 злочин), 2019 р. (1 злочин);

–  авторитет  органів  державної  влади,  органів  міс-
цевого  самоврядування,  об’єднань  громадян  та  злочини 
проти  журналістів  (розділ  XV  КК  України)  –  2016  р. 
(3 злочини: 1 – ст. 345, 1 – ст. 358, 1 – інші), 2017 р. (5 зло-
чинів: 1 – ст. 342, 1 – ст. 345, 1 – ст. 358, 2 – інші), 2018 р. 
(3  злочини:  1  –  ст.  358,  2  –  інші),  2019  р.  (4  злочини:  
1 – ст. 345, 1 – ст. 358, 2 – інші);

–  сфера  використання  електронно-обчислювальних 
машин  (комп’ютерів),  систем  та  комп’ютерних  мереж 
і мереж електрозв’язку (розділ XVI КК України) – 2017 р. 
(2  злочини:  1  –  ст.  361,  1  –  інші),  2018  р.  (6  злочинів  – 
ст. 362), 2019 р. (6 злочинів: 1 – ст. 361-2, 5 – ст. 362);

–  сфера  службової  діяльності  та  професійної  діяль-
ності,  пов’язаної  з  наданням  публічних  послуг  (роз-
діл XVII КК України), – 2016 р. (137 злочинів: 7 – ст. 364, 
20 – ст. 366, 5 – ст. 367, 85 – ст. 368, 3 – ст. 369, 17 – ст. 369-2),  
2017 р. (195 злочинів: 12 – ст. 364, 1 – ст. 365, 61 – ст. 366,  
21  –  ст.  366-1,  11  –  ст.  367,  74  –  ст.  368,  8  –  ст.  369,  
7 – ст. 369-2), 2018 р. (165 злочинів: 12 – ст. 364, 34 – ст. 366,  
17  –  ст.  366-1,  12  –  ст.  367,  67  –  ст.  368,  5  –  ст.  369,  
18  –  ст.  369-2),  2019  р.  (122  злочини:  11  –  ст.  364,  
1 – ст. 365-2, 19 – ст. 366, 4 – ст. 366-1, 7 – ст. 367, 65 – ст. 368,  
4 – ст. 369, 11 – ст. 369-2);

–  правосуддя  (розділ  XVIII  КК  України)  –  2017  р. 
(1 злочин – ст. 382), 2019 р. (1 злочин);

3) домінування у їх системі злочинів у сфері службової 
діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з надан-
ням публічних послуг (2016 р. – 83,5%, 2017 р. – 83,0%, 

2018 р. – 81,7%, 2019 р. – 84,1%), й злочину, передбаченого 
ст.  368  «Прийняття  пропозиції,  обіцянки  або  одержання 
неправомірної  вигоди  службовою  особою»  (2016  р.  – 
51,8%, 2017 р. – 31,5%, 2018 р. – 33,2%, 2019 р. – 44,8%).

3.  Причини та умови скоєння злочинів державними 
службовцями.  Це  власне  вивчення  детермінаційного 
комплексу  злочинності  державних  службовців  із  метою 
вироблення заходів запобігання досліджуваним злочинам. 
При  цьому  поряд  із  загальними  теоретико-методологіч-
ними підходами до процесів детермінації  в кримінології 
стосовно злочинів, що вчиняються державними службов-
цями,  вважаємо  за  доцільне  виділяти  такі  групи  детер-
мінант:  1)  соціально-економічні;  2)  соціально-правові; 
3) спеціальні галузеві; 4) індивідуальні.

4.  Кримінологічна характеристика особи злочинця, 
що вчиняє злочин у сфері державної служби, в межах якої 
заслуговують на увагу такі ознаки: 1) соціально-демогра-
фічні;  2)  соціально-рольові;  3)  морально-психологічні; 
4)  кримінально-правові;  5)  кримінологічні;  6)  кримі-
нально-виконавчі.

Звернемо увагу, що більшість кримінологічних дослі-
джень  під  час  характеристики  особи  злочинця  чомусь 
уникають  висвітлення  кримінально-виконавчих  ознак. 
Виняток  становлять  хіба що  дослідження  в  межах  такої 
спеціальної кримінологічної теорії, як пенітенціарна кри-
мінологія, до предмета якої з-поміж інших складників вхо-
дить і дослідження особи засудженого, який скоює новий 
злочин під час відбування покарання.

Натомість  переконані,  що  без  виділення  у  структурі 
кримінологічної характеристики особи злочинця, що вчи-
няє злочин у сфері державної служби, а саме кримінально-
виконавчих  ознак,  відповідна  характеристика  буде  непо-
вною.  Такого  висновку  ми  доходимо,  виходячи  з  таких 
обставин:

–  по-перше,  досягнення  мети  покарання  у  вигляді 
кари,  виправлення  засуджених,  а  також  запобігання  ско-
єнню нових злочинів як засудженими, так  і  іншими осо-
бами досягається переважно під час виконання/відбування 
покарання;

–  по-друге, здебільшого за злочини, вчинені держав-
ними службовцями, суд до основного призначає додаткове 
покарання  у  вигляді  позбавлення  права  обіймати  певні 
посади або займатися певною діяльністю, виконання якого 
поширюється і на строк відбування основного покарання 
(наприклад, обмеження волі, позбавлення волі);

–  по-третє,  диференціація  кримінально-виконавчих 
ознак залежить від порядку і умов виконання/відбування 
покарання  засудженими-колишніми  державними  служ-
бовцями,  адже  проведений  нами  аналіз  вироків  засвід-
чує,  що  за  злочини,  що  вчиняються  державними  служ-
бовцями, можливе  призначення покарань,  не  пов’язаних 
із  позбавленням  волі,  а  також  звільнення  від  відбування 
покарання з випробуванням (крім випадків засудження за 
корупційний  злочин).  З  одного  боку,  це  ускладнює  про-
цес  їхнього  вивчення,  адже  такі  засуджені  не  перебува-
ють в умовах ізоляції і через це не дуже охоче можуть іти 
на  контакт  із  дослідником-кримінологом.  У  такому  разі 
кримінально-виконавчі  ознаки  такої  особи  вивчаються 
шляхом  співпраці  з  уповноваженими  органами  з  питань 
пробації,  які  виконують  призначене  особі  покарання,  не 
пов’язане  з  позбавленням  волі,  або  здійснюють  контр-
оль  за  звільненням від  відбування покарання  з  випробу-
ванням. У  будь-якому  разі  контакт-опитування  будь-якої 
особи (чи то персоналу органу, установи виконання пока-
рань,  чи  засудженого) потребують  її  усної  (у  тому числі 
мовчазної) або письмової згоди;

–  по-четверте,  кримінально-виконавчі  ознаки  особи 
злочинця порівняно з іншими є динамічними, можуть змі-
нюватися залежно від ступеня виправлення особи й інших 
кримінально-виконавчих  характеристик,  їх  варто  врахо-
вувати під час здійснення карально-виховного впливу на 
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засуджених-колишніх державних службовців, і їх реальні 
зміни можуть впливати на стан пенітенціарної й постпені-
тенціарної злочинності.

Така структурно-логічна схема зазначеного структур-
ного  елемента  є  авторським  поглядом  і  буде  покладена 
в  основу  розроблення  цілісної  кримінологічної  характе-
ристики особи злочинця, що вчиняє злочин у сфері дер-
жавної служби.

Доречно  звернути  увагу,  що  дослідники  відзначають 
особливі вимоги до публічної (державної) служби в кон-
тексті відсутності судимості [5, с. 60–61], тому вчинення 
державним службовцем злочину протирічить подальшому 
його перебуванню на посаді з виконання функцій держави.

Проведений  нами  аналіз  відповідних  емпіричних 
даних [4], узгодження  їх  із низкою досліджень, проведе-
них українськими й зарубіжними кримінологами, засвід-
чує, що погляд на державну службу та можливості вико-
ристання  службового  становища  для  скоєння  злочинів, 
розміри  збитків,  латентність  цього  суспільно  небезпеч-
ного явища перебуває в кореляційному зв’язку зі станови-
щем державного службовця у відповідній ієрархії (катего-
рії) посад державної служби.

Своєю  чергою  проведені  вітчизняними  криміноло-
гами  дослідження  показують,  що  державні  службовці 
найвищого  рівня  і  партійні  діячі  впливають  на  еконо-
мічні та соціальні процеси з метою отримання політичної 
та економічної вигоди, зміцнення свого владного статусу 
і  впливу. Одним  із  прикладів  такої  злочинної  діяльності 

є корупційні дії народного депутата, пов’язані з отриман-
ням  неправомірної  вигоди  від  компанії-нерезидента  за 
видобуток бурштину в Україні та легалізації нелегального 
видобутку бурштину в Житомирській області [6].

5.  Правове, організаційне забезпечення й система 
заходів запобігання злочинам, що вчиняються держав-
ними службовцями. Ця складова частина кримінологічної 
моделі охоплює такі предметні блоки (розділи), як: 1) пра-
вове регулювання  запобігання  злочинам, що вчиняються 
державними  службовцями;  2)  прогнозування  злочинів, 
що вчиняються державними службовцями; 3) планування 
заходів  запобігання  злочинам,  що  вчиняються  держав-
ними службовцями; 4) система (загальносоціальні, спеці-
ально-кримінологічні,  індивідуальні) заходів запобігання 
злочинам, що вчиняються державними службовцями.

Висновки. Таким чином, сформульована в цій публіка-
ції кримінологічна модель запобігання злочинам, що вчи-
няються державними службовцями, ґрунтується на єдності 
й  функціональному  призначенні  таких  системоутворюю-
чих  елементів:  1) методології  дослідження проблем  запо-
бігання  злочинам,  що  вчиняються  державними  службов-
цями; 2) понятті та основних кількісно-якісних показниках 
злочинності державних службовців; 3) причинах та умовах 
скоєння злочинів державними службовцями; 4) криміноло-
гічній  характеристиці  особи  злочинця, що  вчиняє  злочин 
у сфері державної служби; 5) правовому, організаційному 
забезпеченні  й  системі  заходів  запобігання  злочинам, що 
вчиняються державними службовцями.
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ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»

Актуальність обраної теми написання наукової статті пояснюється тим значенням, якого міжнародно-правові стандарти в галузі 
захисту прав ув’язнених та поводження з ними набувають під час дослідження питань, пов’язаних з їх відображенням у національному 
законодавстві України. У свою чергу, сучасна науково обґрунтована класифікація міжнародно-правових стандартів у галузі захисту прав 
ув’язнених та поводження з ними необхідна для правильного аналізу змісту і, як наслідок, належного застосування міжнародно-правових 
документів ООН, Ради Європи, Європейського Союзу, інших міжнародних угод, які підписала або до яких приєдналась Україна. 

У статті зазначено, що відповідно до вимог Європейських пенітенціарних правил для цілей Правил ув’язненими вважаються всі осо-
би, які утримуються в пенітенціарних закладах, або які взяті під варту відповідно до рішення суду, або які засуджені до позбавлення волі, 
але з тих чи інших причин утримуються в інших місцях.

Під міжнародно-правовими стандартами у сфері забезпечення захисту прав засуджених вчені розуміють прийняті або схвалені відпо-
відними міжнародними організаціями в результаті визначеної юридичної процедури принципи, правила, рекомендації і норми, що визна-
чають: порядок і умови реалізації процесу ізоляції осіб, які за рішенням національного суду або компетентного національного державного 
органу примусово позбавлені волі; порядок і умови реалізації процесу відбування покарань особами, засудженими національним судом 
до покарань, альтернативних позбавленню волі; гарантії і процедури захисту їхніх прав, свобод і законних інтересів на національному 
рівні або у спеціально для цієї мети створених міжнародних органах; вимоги щодо підбору, підготовки, навчання та діяльності персоналу 
органів та установ, призначених для примусової ізоляції цих осіб та гарантій їхнього правового та соціального захисту; вимоги до інших 
фахівців, які не відносяться до персоналу цих органів та установ, але залучаються для забезпечення їх діяльності.

Не менш важливим вважається питання визначення критеріїв класифікації міжнародно-правових стандартів у галузі захисту прав 
ув’язнених та поводження з ними. Тут особливо виділяються міжнародні документи, які стосуються позбавлення волі і альтернативних 
покарань, окремих категорій ув’язнених. 

Проведений аналіз систем класифікації міжнародно-правових стандартів у галузі захисту прав ув’язнених та поводження з ними 
може стати в нагоді під час дослідження механізму та змісту відображення стандартів у національному законодавстві України та визна-
чення рівню їхнього залучення до практичної діяльності органів та установ виконання кримінальних покарань України.

Ключові слова: стандарти, ООН, Рада Європи, критерії, класифікація, права, ув’язнені.

The relevance of the selected topic of writing a scientific article is explained by the importance that international legal standards in the field of 
protection of the rights of prisoners and their treatment acquire in the study of issues related to their reflection in the national legislation of Ukraine. 
In turn, a modern scientific classification of international legal standards in the field of protection of the rights of prisoners and their treatment is 
necessary for the correct analysis of the content and, as a result, the proper application of international legal instruments of the United Nations, 
the Council of Europe, the European Union and other international agreements to which Ukraine has signed or acceded.

The article states that, in accordance with the requirements of the European Penal Rules for the purposes of the Rules, all persons detained 
in penal institutions or detained in accordance with a court decision or sentenced to deprivation of liberty are considered prisoners, but for some 
reason or another are held in other places.

International legal standards for the protection of the rights of convicted persons are understood by scientists to mean the principles, rules, 
recommendations and rules adopted or approved by the relevant international organizations as a result of a certain legal procedure, which 
determine the procedure and conditions for the implementation of the process of isolation of persons, by decision of a national court or a competent 
national state body, who are forcibly deprived of their liberty; the procedure and conditions for the execution of the process of serving sentences 
by persons sentenced by a national court to sentences alternative to deprivation of liberty; guarantees and procedures for the protection of their 
rights, freedoms and legitimate interests at the national level or in international bodies established for that purpose; requirements for selection, 
preparation, training and activity of personnel of the bodies and institutions intended for compulsory isolation of these persons and guarantees of 
their legal and social protection; requirements for other professionals who do not apply to the staff of these bodies and agencies but are involved 
to support their activities.

Equally important is the question of defining criteria for the classification of international legal standards for the protection and treatment 
of prisoners ‘rights. International instruments relating to deprivation of liberty and alternative sentences for certain categories of prisoners are 
particularly highlighted here.

An analysis of the classification systems of international legal standards for the protection of the rights of prisoners and their treatment may 
be useful when examining the mechanism and content of the mapping of standards in Ukrainian national legislation and determining the level of 
their use in the practical activities of Ukrainian penal enforcement bodies and institutions.

Key words: standards, UN, Council of Europe, criteria, classification, rights, prisoners.

Постановка проблеми.  Актуальність  підготовки 
даної  статті  пояснюється  тим  значенням,  якого  міжна-
родно-правові стандарти в галузі захисту прав ув’язнених 
та  поводження  з  ними  набувають  під  час  дослідження 
питань,  пов’язаних  з  їхнім  відображенням  у  національ-
ному законодавстві України. 

У свою чергу, сучасна науково обґрунтована класифі-
кація  міжнародно-правових  стандартів  у  галузі  захисту 
прав ув’язнених та поводження з ними необхідна для пра-

вильного  аналізу  змісту  і,  як наслідок, належного  засто-
сування  міжнародно-правових  документів  ООН,  Ради 
Європи, Європейського Союзу, інших міжнародних угод, 
які підписала або до яких приєдналась Україна. 

Слід також підкреслити роль  і значення міжнародно-
правових  стандартів  у  галузі  захисту  прав  ув’язнених 
та поводження  з  ними для  вдосконалення  чинного наці-
онального  законодавства  та  практики  виконання  кримі-
нальних покарань.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженням  змісту  міжнародно-правових  стандартів 
у  галузі  захисту прав ув’язнених та поводження з ними, 
а  також аналізом питань  їх  класифікації  в  новітній  істо-
рії  займалися  вітчизняні  та  зарубіжні  вчені,  зокрема: 
І.Г.  Богатирьов,  В.В.  Василевич,  О.І.  Зубков,  О.І.  Івань-
ков,  М.Ш.  Курмангалі,  О.В.  Лисодєд,  В.А.  Льовочкін, 
С.В. Пєтков, П.Г. Пономарьов, М.С. Пузирьов, В.О. Уткін, 
Г.М. Цой, В.О. Човган. 

Окремі  вчені,  наприклад,  В.А.  Бадира,  Є.Ю.  Бараш, 
В.М.  Бєлік,  О.П.  Нєкрасов,  А.М.  Шаніна,  І.С.  Яковець 
Т.В. Якимчук, вивчали окремі питання досліджуваної про-
блематики, що стали складовою частиною  їхніх власних 
наукових  доробок,  однак  унаслідок  певної  обмеженості 
тематики досліджень не надали її цілісної характеристики. 

Постановка завдання. Мета  статті полягає  в  порів-
нянні  різних  точок  зору  на  питання  визначення  між-
народно-правових  стандартів  у  галузі  захисту  прав 
ув’язнених та поводження з ними і встановлення сучасних 
науково обґрунтованих критеріїв їх класифікації.

Виклад основного матеріалу дослідження.  Стан-
дарт  (англ.  standard  –  норма,  зразок,  модель,  від  франк, 
standhard, буквально – твердо стояти, з гот. standan – сто-
яти і hardus – твердий, міцний) – документ, що встановлює 
для  загального  і  багаторазового  застосування  правила, 
загальні  принципи  або  характеристики,  які  стосуються 
діяльності  чи  її  результатів,  з  метою  досягнення  опти-
мального ступеня впорядкованості в певній галузі [1]. 

Першим  міжнародно-правовим  стандартом  за  своєю 
сутністю,  «до  досягнення  якого  повинні  прагнути  всі 
народи і всі держави» [2, с. 471], стала прийнята у 1948 р. 
Загальна декларація прав людини, що і в сучасних умовах 
залишається основним джерелом права, «слугує моделлю, 
яка широко використовується багатьма країнами для роз-
роблення окремих положень конституцій,  різних  законів 
і  документів, що  стосуються  прав  людини,  в  тому  числі 
і ув’язнених» [3, с. 10]. Слід зазначити, що відповідно до 
вимог  Європейських  пенітенціарних  правил  для  цілей 
Правил  ув’язненими  вважаються  всі  особи,  які  утриму-
ються в пенітенціарних закладах, або які взяті під варту 
відповідно до рішення суду, або які засуджені до позбав-
лення  волі,  але  з  тих  чи  інших  причин  утримуються 
в інших місцях [4].

Уперше  сучасне  визначення  міжнародно-правових 
стандартів  у  галузі  захисту  прав  ув’язнених  та  пово-
дження  з  ними  було  надане  П.Г.  Пономарьовим,  який 
зазначив,  що  «прийняті  на  міжнародному  рівні  норми, 
принципи і рекомендації в галузі виконання кримінальних 
покарань  і  діяльності  кримінально-виконавчих  установ 
та органів отримали найменування міжнародних стандар-
тів поводження із засудженими» [5, с. 26]. Такої ж думки 
дотримується  і  відомий український вчений А.Х. Степа-
нюк [6, с. 26]. Ми також вважаємо це визначення найбільш 
доречним: по-перше, воно охоплює всі категорії засудже-
них та ув’язнених; по-друге, воно включає в себе всі осно-
вні види стандартів – норми, принципи і рекомендації.

У  свою  чергу,  В.О.  Уткін,  розглядаючи  їх  у  більш 
широкому  значенні,  пропонував  їх  назвати  «міжнарод-
ними  стандартами  кримінально-виконавчої  діяльності» 
[7,  с.  89], що,  як ми  вважаємо,  за  рахунок  узагальнення 
суттєво обмежує їх зміст.

В.І. Олефір та О.Г. Колб також, на наш погляд, запро-
понували  більш  звужене  визначення  –  вони  розгляда-
ють  «міжнародні  стандарти  захисту  прав  засуджених  як 
сукупність прийнятих на міжнародному рівні відповідних 
принципів,  конвенцій,  рекомендацій  та  норм,  стандартів 
організації  різних  сфер  діяльності  установ  виконання 
покарань» [8, с. 61], виключивши з кола суб’єктів, на яких 
спрямована  дія  стандартів,  засуджених  до  покарань,  не 
пов’язаних  із  позбавленням  волі,  які  також  потребують 
міжнародно-правового захисту. 

Найбільш повне визначення запропоноване О.І. Івань-
ковим, який вважає, що під «міжнародно-правові стандар-
тами у сфері забезпечення захисту прав засуджених слід 
розуміти  прийняті  або  схвалені  відповідними міжнарод-
ними  організаціями  в  результаті  визначеної  юридичної 
процедури принципи, правила, рекомендації  і норми, що 
визначають:  порядок  і  умови  реалізації  процесу  ізоляції 
осіб, які за рішенням національного суду або компетент-
ного національного державного органу примусово позбав-
лені волі; порядок і умови реалізації процесу відбування 
покарань  особами,  засудженими  національним  судом 
до  покарань,  альтернативних  позбавленню  волі;  гарантії 
і процедури захисту  їхніх прав, свобод  і  законних  інтер-
есів на національному рівні або у спеціально для цієї мети 
створених  міжнародних  органах;  вимоги  щодо  підбору, 
підготовки,  навчання  та  діяльності  персоналу  органів 
та установ, призначених для примусової ізоляції цих осіб 
та  гарантій  їх правового  та  соціального  захисту;  вимоги 
до  інших фахівців,  які  не  відносяться  до персоналу цих 
органів та установ,  але  залучаються для  забезпечення  їх 
діяльності» [9]. 

На нашу думку, це визначення, незважаючи на певну 
стилістичну  ускладненість,  є  сьогодні  найбільш  точним 
і відображає не тільки сутність поняття «міжнародно-пра-
вових стандартів у галузі захисту прав ув’язнених та пово-
дження  з  ними»,  але  й  механізми  їх  створення,  а  також 
окреслює коло суб’єктів: а) на яких розповсюджується дія 
цих стандартів; б) які залучаються до їх реалізації за всіма 
основними напрямками.

Не  менш  важливим  вважається  питання  визначення 
критеріїв  класифікації  міжнародно-правових  стандартів 
у галузі захисту прав ув’язнених та поводження з ними.

В.О. Уткін вважає, що основними є чотири критерії кла-
сифікації міжнародних стандартів: територіальний масштаб 
їх  дії,  ступінь  спеціалізації,  форми  їх  вираження,  ступінь 
обов’язковості. За широтою (територіальними масштабами) 
дії  він  виділяє  загальносвітові  та  регіональні  міжнародні 
стандарти.  За  ступенем  спеціалізації  він  пропонує  міжна-
родні стандарти класифікувати на універсальні і спеціальні. 
Перші  відносяться до прав людини в цілому. Друга  група 
стандартів  приймається  спеціально  для  відносин  із  вико-
нання  покарань  (або  для  системи  кримінальної  юстиції 
в цілому). Тут особливо виділяються міжнародні документи, 
які стосуються позбавлення волі і альтернативних покарань, 
окремих  категорій  ув’язнених.  За  формою  юридичного 
висловлювання або джерелами походження В.О. Уткін роз-
діляє міждержавні договори (пакти, конвенції) та акти, при-
йняті міжнародними урядовими або неурядовими організа-
ціями. За ступенем обов’язковості виділяються обов’язкові 
до виконання та рекомендаційні стандарти [7, с. 91]. 

Казахський дослідник Г.В. Цой пропонує «всі міжна-
родно-правові стандарти, що містяться в численних між-
народних  актах  щодо  поводження  із  засудженими,  кла-
сифікувати,  як мінімум,  з  огляду на  наявну практику,  за 
сьома підставами. Така класифікація може здійснюватися: 
1)  за  територіальними  масштабами  дії;  2)  за  правовою 
природою;  3)  за  ступенем  спільності  або  спеціалізації;  
4)  за  джерелами  походження;  5)  на  основі  поділу  всіх 
учасників  правовідносин  із  приводу  виконання  пока-
рання  у  вигляді  позбавлення  волі;  6)  в  залежності  від 
можливостей їх реалізації в національному законодавстві; 
7)  в  залежності  від  сфер відносин  із приводу виконання 
покарань, пов’язаних з ізоляцією засуджених від суспіль-
ства  [10,  с.  118]. Думаємо, що  запропонована Г.В. Цоєм 
система  критеріїв  класифікації,  незважаючи  на  їх  кіль-
кість, більше стосується покарання у вигляді позбавлення 
волі, що обмежує принцип універсальності.

Своєрідною,  на  наш  погляд,  є  типологізація  міжна-
родно-правових  актів  у  галузі  прав  людини,  запропоно-
вана П.М. Рабіновичем, який пропонує в якості критеріїв 
використовувати поняття: 1) «онтичного статусу», тобто: 
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а)  номінальні  (термінологічні,  текстуальні)  норми,  до 
яких  належать  самі  лише  назви  прав  і  свобод  людини, 
що  вжиті  в  міжнародних  актах,  та  б)  фактичні  (зміс-
тові) норми, до яких відносять зафіксовані в цих джере-
лах  змістові  й  обсягові  показники  таких  прав  і  свобод;  
2) «деонтичного статусу», до якого належать а) обов’язкові 
норми,  втілення  яких  є  формально  необхідним  для  дер-
жав  і може  забезпечуватися  застосуванням міжнародних 
політико-юридичних  санкцій,  та  б)  рекомендаційні,  що 
хоч  і  не  мають  формальної  обов’язковості,  проте  також 
забезпечуються  певними  (міжнародно-полі тичними  або 
морально-політичними) санкціями. Також у якості класи-
фікаційних  критеріїв  П.М.  Рабінович  вважає  доцільним 
використовувати  такі:  1)  за  простором  (територією)  дії: 
а)  світові  (загальноцивілізаційні,  глобальні)  та  б)  регіо-
нальні  (зокрема,  континентальні);  2)  за  колом  адресатів:  
а)  загальні  (що стосуються всіх людей)  та б)  спеціалізо-
вані  (адресовані  лише  членам  певних  соціальних  груп); 
3) за суб’єктом встановлення: а) стандарти ООН, б) стан-
дарти  Ради  Європи,  в)  стандарти  Європейського  Союзу 
та інші стандарти [11, с. 24]. Вважаємо, що запропонована 
система класифікації є певною мірою перенавантаженою 
спеціальними  та  науковими  термінами,  що  ускладнює 
користування нею.

Цікаву,  на  наш  погляд,  класифікацію  міжнародно-
правових  стандартів  у  галузі  захисту  прав  ув’язнених 
та  поводження  з  ними  запропонувала М.Т.  Гігінейшвілі, 
яка вважає за необхідне «розділити міжнародні акти, які 
містять  стандарти  поводження  із  засудженими,  в  залеж-
ності від юридичної сили на міжнародні договори і акти 
«м’якого  права»,  серед  яких,  у  свою  чергу,  виділити 
акти «м’якого права у чистому вигляді» та акти «м’якого 
права»,  які переважно мають правову природу»  [12]. До 
міжнародних договорів вона традиційно відносить: Євро-
пейську  конвенцію  про  захист  прав  людини  і  основних 
свобод  (1950  р.);  Міжнародний  пакт  про  громадянські 
і  політичні  права  (1966  р.); Міжнародний  пакт  про  еко-
номічні, соціальні і культурні права (1966 р.); Конвенцію 
ООН  проти  катувань  та  інших  жорстоких,  нелюдських 
або  таких,  що  принижують  гідність,  видів  поводження 
і  покарання  (1984 р.); Європейську  конвенцію про  запо-
бігання катуванням чи нелюдському або такому, що при-
нижує  гідність,  поводженню  чи  покаранню  (1987  р.) 
та  ін. М.Т.  Гігінейшвілі  підкреслює,  що юридична  сила 
Пактів  та  Конвенцій  не  викликає  питань,  оскільки  між-
народні  договори  згідно  зі  ст.  38 Статуту Міжнародного 
суду ООН є  основними джерелами міжнародного права, 
в той час як акти «м’якого права»… самі по собі не мають 
юридичну силу  і  є лише політичним важелем впливу на 
державу. При цьому норми, що містяться в актах «м’якого 
права», можуть переростати в міжнародний звичай, який 
поряд  із  міжнародним  договором  є  основним  джерелом 
міжнародного права. До актів «м’якого права» науковець 
відносить:  Звід  принципів ООН щодо  захисту  всіх  осіб, 
що  піддаються  затриманню  або  ув’язненню  в  будь-якій 
формі (1988 р); Основні принципи ООН щодо поводження 
з ув’язненими (1990 р); Керівні принципи ООН для попе-
редження  злочинності  серед  неповнолітніх  (Ер-Ріядські 
принципи  (1990  р);  Кодекс  ООН  поведінки  посадових 
осіб  із  підтримання  правопорядку  (1979  р.); Мінімальні 
стандартні правила ООН, що стосуються здійснення пра-
восуддя щодо неповнолітніх (Пекінські правила) (1985 р.); 
Мінімальні  стандартні  правила  ООН  щодо  заходів,  не 
пов’язаних із тюремним ув’язненням (Токійські правила) 
(1990 р.); Правила ООН, що стосуються захисту неповно-
літніх,  позбавлених  волі  (Гаванські  правила)  (1990  р.). 
Вищевказані документи ООН  із питань виконання пока-
рань  і  поводження  з  ув’язненими,  як  правило,  реалізу-
ються  в національному  законодавстві  за наявності необ-
хідних економічних і соціальних можливостей, тобто вони 
не  є  обов’язковими  в  повному  розумінні  цього  виразу.  

До актів м’якого права, що мають правову природу, відно-
сяться: Загальна декларація прав людини ООН (1948 р.); 
Мінімальні стандартні правила поводження з ув’язненими 
(Правила Мандели) (2015 р.); Декларація ООН про захист 
усіх  осіб  від  катувань  та  інших  жорстоких,  нелюдських 
або  таких,  що  принижують  гідність,  видів  поводження 
і  покарання  (1975  р.)  та  ін.  [12] Ми підтримуємо  думку 
М.Т.  Гігінейшвілі,  що  міжнародні  стандарти  останньої 
групи в силу їх звичаєво-правової природи повинні бути 
обов’язковими  для  виконання  всіма  державами  в  якості 
загальновизнаних принципів і норм міжнародного права, 
оскільки  «в  загальному  і  цілому  вони  відображають  ті 
мінімальні умови, які Організація Об’єднаних Націй вва-
жає прийнятними» [13].

О.І. Іваньков пропонує обмежитись двома основними 
критеріями класифікації міжнародно-правових стандартів 
у  галузі  захисту прав ув’язнених та поводження з ними:  
а) загальним, який включає в себе загальні норми і правила, 
що  стосуються  прав  людини,  боротьби  зі  злочинністю 
та проблем удосконалення правосуддя; загальні стандарти 
у сфері забезпечення захисту прав всіх категорій засудже-
них  і поводження  із ними; б) спеціальним, який визначає 
норми і правила, що стосуються визначених категорій засу-
джених до позбавлення волі,  зокрема: жінок; неповноліт-
ніх; осіб, взятих від варту; жертв злочину;  засуджених до 
альтернативних  видів  покарань;  засуджених  до  смертної 
кари;  засуджених  до  довічного  ув’язнення  та  інших  три-
валих  строків  покарання;  уразливих  категорій  засудже-
них; персоналу установ виконання покарань [9]. Ця точка 
зору є також певною мірою спрощеною та не охоплює всіх 
характеристик  міжнародно-правових  стандартів  у  галузі 
захисту прав ув’язнених та поводження з ними, що може 
впливати на якість їх наукового дослідження.

Отож вищевикладене  дозволяє  нам  узагальнити  всю 
інформацію і зробити такі висновки:

1.  Відповідно  до  змісту  міжнародно-правових  стан-
дартів персонал органів та установ виконання криміналь-
них  покарань  включає  в  себе  спеціалізований  персонал, 
зокрема  працівників  соціальних  служб,  медичний  пер-
сонал, психологів, цивільних осіб, які обіймають керівні 
посади, і безпосередньо тюремний персонал.

2.  Міжнародні  стандарти  в  галузі  захисту  прав 
ув’язнених  та  поводження  з  ними,  розроблені  ООН,  а 
також регіональні стандарти, як правило, містять норми, 
що  визначають  загальні  правила  прийому  тюремного 
персоналу  на  роботу,  стосуються  умов  їхньої  праці 
та навчання, виплат тюремним працівникам фінансового 
забезпечення,  необхідних  соціальних  гарантій,  інших 
винагород і компенсацій.

3.  Найбільш повно вимоги до підбору  та підготовки 
персоналу  органів  та  установ  виконання  кримінальних 
покарань викладені в Мінімальних стандартних правилах 
ООН щодо поводження з ув’язненими 2015 р. (Правилах 
Мандели).

Висновки. Таким чином, дослідивши більшість сучас-
них  визначень  міжнародно-правових  стандартів  у  галузі 
захисту  прав  ув’язнених  та  поводження  з  ними,  слід 
визнати:

1.  Найбільш  вичерпним  є  таке:  це  прийняті  або 
схвалені  відповідними  міжнародними  організаціями 
в результаті визначеної юридичної процедури принципи, 
правила,  рекомендації  і  норми, що  визначають:  порядок 
і умови реалізації процесу  ізоляції осіб, які  за рішенням 
національного  суду  або  компетентного  національного 
державного  органу  примусово  позбавлені  волі;  порядок 
і умови реалізації процесу відбування покарань особами, 
засудженими національним судом до покарань, альтерна-
тивних  позбавленню  волі;  гарантії  і  процедури  захисту 
їхніх прав, свобод і законних інтересів на національному 
рівні або у спеціально для цієї мети створених міжнарод-
них органах; вимоги щодо підбору, підготовки, навчання 
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та діяльності персоналу органів та установ, призначених 
для примусової ізоляції цих осіб та гарантій їх правового 
та  соціального  захисту;  вимоги  до  інших  фахівців,  які 
не відносяться до персоналу цих органів та установ, але 
залучаються для забезпечення їхньої діяльності

2.  Необхідно  зазначити,  що  всі  сучасні  класифіка-
ції  міжнародно-правових  стандартів  у  галузі  захисту 
прав  ув’язнених  та  поводження  з  ними  мають  на  меті, 
по-перше, впорядкувати чинні міжнародно-правові стан-
дарти  в  галузі  захисту  прав  ув’язнених  та  поводження 

з ними; по-друге, встановити джерело їх походження і, як 
наслідок, юридичну силу; по-третє, визначити їхній пра-
вовий характер та конкретний зміст. 

3.  Проведений  аналіз  систем  класифікації  між-
народно-правових  стандартів  у  галузі  захисту  прав 
ув’язнених та поводження з ними може стати в нагоді під 
час дослідження механізму та змісту відображення стан-
дартів  у  національному  законодавстві  України  та  визна-
чення рівню їх залучення до практичної діяльності орга-
нів та установ виконання кримінальних покарань України.
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В Україні, як і у всьому світі, стрімко розвиваються технології. З розвитком технологій розвиваються злочини у цій сфері. Сучасна 
людина почувається незахищеною у кіберпросторі. Щодня у людей і кампаній крадуть персональні дані, кошти з банківських рахунків, 
збирають безліч комерційної та конфіденційної інформації, яку потім використовують у власних цілях, блокують діяльність тощо – і це 
далеко не повний перелік злочинів, які вчиняють в Україні кіберзлочинці.

У статті досліджується кримінологічна характеристика кіберзлочинця. Адже вона має велике значення як у розкритті кіберзлочинів, 
так і в боротьбі з цим видом злочинів. Проводиться аналіз класифікації кіберзлочинців, виділяються їх спільні і відмінні риси. 

Наводиться характеристика кіберзлочинців залежно від мотивації їх діяльності. Встановлено, що для виявлення закономірностей 
кіберзлочинної поведінки, кіберзлочинності як масового явища, її детермінації, причинності та розробки заходів з боротьби із кіберзло-
чинністю великого значення має дослідження особистості кіберзлочинця. 

Досліджуються особливості особистості правопорушника у трьох підсистемах: соціально-демографічній, соціально-рольовій, 
морально-психологічній.

На основі їхніх особливостей сформовані ключові ознаки кіберзлочинця, які в подальшому допоможуть прорахувати кроки кіберзло-
чинця, що значно полегшить правоохоронним органам роботу з пошуку і розкриття злочинів, скоєних кіберзлочинцями.

Визначено, що осіб, які входять до складу злочинних груп, загалом можна характеризувати як висококваліфікованих спеціалістів з 
вищою юридичною, економічною (фінансовою) і технічною освітою. Вони досліджують і вивчають основи комп’ютерної науки (кібернети-
ки, інформатики, нейробіоніки, нейрокібернетики) та ефективно використовують ці знання у майбутньому реальному житті.

Зроблено висновок про потребу вивчення даних кіберзлочинця, його універсального портрета. Адже чітке вивчення зовнішніх і вну-
трішніх ознак злочинця дасть чітке уявлення про хід його думок і прогнозування подальших кроків. Щодо заходів подолання кіберзлочин-
ності, то вкрай важливим є залучення висококваліфікованих спеціалістів, обмін світовим досвідом, співробітництво на глобальному рівні, 
впровадження законопроектів щодо кіберзлочинності та нового розділу у Кримінальний кодекс України, який би стосувався комп’ютерної 
безпеки населення, бізнесу тощо. 

Ключові слова: кіберзлочинець, кіберзлочини, кіберпростір, хакери, комп’ютерний правопорушник.

In Ukraine, as in the whole world, technologies are developing rapidly. With the development of technology, crimes in this area are developing. 
The modern man feels insecure in cyberspace. Since people and campaigns steal personal data, money from bank accounts, collect lots of 
commercial and confidential information, which is then used for their own purposes, block activities, etc. This is not a complete list of crimes 
committed by cyber criminals in Ukraine.

The article examines the criminological characteristics of a cybercriminal. After all, it is of great importance both in the disclosure of 
cybercrime and in the fight against this type of crime. The classification of cybercriminals is analyzed: their common and distinguishing features 
are distinguished. 

The characteristics of cybercriminals are given depending on the motivation of their activity. It has been established that research on the 
identity of cybercrime is important in order to identify patterns of cybercrime behaviour, cybercrime as a mass phenomenon, its determinations, 
causation and the development of measures to combat cybercrime.

The characteristics of the offender’s personality are investigated in three subsystems: socio-demographic, social-role, moral-psychological. 
Based on their features, key features of the cybercriminal have been formed, which will further help to calculate the cybercriminal steps, which 

will make it easier for law enforcement agencies to search and solve crimes committed by cybercriminals.
It has been determined that persons who are members of criminal groups can generally be characterized as highly qualified specialists with 

higher legal, economic (financial) and technical education. They explore the foundations of computer science (cybernetics, computer science, 
neurobionics, neurokibernetics) and effectively use this knowledge in the future in real life.

It is concluded that it is necessary to study the data of the cyber-criminal, his universal portrait. After all, a clear study of the external and 
internal signs of the offender will give an idea of the progress of his thoughts and predict further steps. Regarding measures to overcome 
cybercrime, it is essential to attract highly qualified specialists, exchange world experience, cooperate at the global level, introduce draft laws on 
cybercrime and a new section in the Criminal Code of Ukraine, which will deal with computer security of the population, business and the like.

Key words: cybercrime, cybercrime, cyberspace, hackers, computer offender.

Вступ. Двадцять перше століття – століття, в якому за 
досить короткий термін стрімко розвивається цивілізація 
і досягає неймовірних висот у розробленні і відкритті різ-
номанітних технологій. Сучасна людина не може уявити 
своє повсякденне життя без телефонів, комп’ютерів, план-
шетів, блютуз-навушників і так далі, а найголовніше – без 
Інтернету.  Гаджети  й  Інтернет  великою мірою полегшу-
ють  життя  сучасної  людини  у  різних  галузях:  навчанні, 

роботі, веденні бізнесу, фінансах. Проте мають вони і свої 
недоліки, до яких належать: комп’ютерна залежність від 
соціальних  мереж  та  ігор,  розвиток  і  розповсюдження 
різноманітних вірусів. І одним з найголовніших недоліків 
є  поява  віртуальних  злочинів,  які  почали  стрімко розви-
ватись  і дістали назву кіберзлочини, та віртуальних зло-
чинців, яких з кожним роком більшає і дістали вони назву 
кіберзлочинці.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Криміно-
логічну характеристику кіберзлочинця досліджували такі 
вчені,  як  О.Є.  Михайлов,  Ю.М.  Батурин,  А.В.  Горбань, 
В.В. Міщук, В.Б. Бехов, В.В. Голіна, Б.М. Головкін 

Метою статті є  аналіз  кримінологічної  характерис-
тики кіберзлочинця з метою врахування кримінологічного 
аспекту,  а  саме  особливостей  особистості  правопоруш-
ника у розкритті злочинів.

Виклад основного матеріалу.  Існує  досить  велика 
кількість класифікацій комп’ютерних злочинців. Зокрема, 
за сферою діяльності їх можна поділити на такі підгрупи:

1.  Хакери  –  це  особи,  які  намагаються  отримати 
несанкціонований  доступ  до  комп’ютерних  систем 
з метою отримання секретної інформації. Хакери бувають 
різних типів – їх поділяють на так званих «білих», «сірих» 
та  «чорних»  хакерів.  Найбільш  злочинними  є  «чорні» 
хакери,  яких  ще  називають  «чорний  капелюх».  Чорні 
хакери  –  це  хакери,  які  заробляють  на  тому,  що  зламу-
ють  системи  та дістають  інформацію  за  гроші. Це може 
бути як злом сервісу конкурента, так і DDоS атака, або ж 
отримання інформації з поштової адреси чи з бази даних. 
Для звичайної людини – це не так страшно, але якщо ви 
впливова  медійна  особистість,  то  володіння  хакерами 
доступом до вашої  електронної пошти може обернутися 
для вас негативними наслідками. Тому робота таких хаке-
рів оцінюється досить дорого [1]. Ніл Девіс є фахівцем із 
комп’ютерної  безпеки  і  вважає,  що  найбільш  численні, 
але  найменш  небезпечні  –  хакери-аматори.  Вони  вчиня-
ють до 80% всіх комп’ютерних атак. Їх цікавить сам про-
цес атаки і вони отримують задоволення від «злому» сис-
тем захисту. Найчастіше їх дії вдається легко припинити, 
оскільки хакери-аматори намагаються не ризикувати і не 
вступати  в  конфлікт  із  законом.  Як  свідчить  практика, 
в  більшості  своїй  хакери  не  мають  традиційного  кримі-
нального минулого [2].

2.  Кракери  (сracker)  –  більш  серйозні  порушники, 
ніж  хакери,  здатні  спричинити  будь-яку  шкоду  системі. 
Вони  викрадають  інформацію,  викачуючи  за  допомогою 
комп’ютера  цілі  інформаційні  банки,  змінюють  та  псу-
ють файли. З технічного боку це набагато складніше, ніж 
те, що роблять хакери. За декілька годин, не докладаючи 
особливих зусиль, будь-який технік середньої руки може 
пограбувати банк даних французького комісаріату з атом-
ної  енергії  і  отримати  найконфіденційніші  відомості, 
наприклад, таємний проект створення лазера чи програму 
будівництва ядерного реактора [3].

3.  Фрікери  –  особи,  які  зламують  телефонні  мережі 
і мережі мобільного зв’язку, з використанням прихованих 
від користувача або недокументованих функцій. Зазвичай 
фрікери здійснюють це для безкоштовних дзвінків, попо-
внення особистого мобільного рахунку тощо [4].

4.  Колекціонери  (codeskids)  є  відносно  молодші  за 
хакерів та фрікерів, спеціалізуються на використанні про-
грам,  які перехоплюють різні паролі,  а  також коди  теле-
фонного виклику та номери приватних телефонних компа-
ній, які мають вихід до загальної мережі. Також ці молоді 
кіберзлочинці  обмінюються  програмним  забезпеченням, 
паролями, номерами, але не торгують ними. 

5.  Кіберплути  (cybercrooks) – це  злочинці,  які  спеці-
алізуються  на  розрахунках,  використовують  комп’ютери 
для крадіжки грошей, отримання номерів кредитних кар-
ток  та  іншої  цінної  інформації.  Отриману  інформацію 
потім продають іншим особам, досить часто контактують 
з організованою злочинністю. Популярними товарами для 
них є кредитна  інформація,  інформаційні бази правоохо-
ронних органів та інших державних установ. 

6.  Торгаші або пірати (waresdudes) спеціалізуються 
на  збиранні  та  торгівлі  піратським  програмним  забез-
печенням.

Залежно від мотивації вчені виділяють наступні типи 
кіберзлочинців: 

1)  Корисливий  тип  –  вчиняють  злочини  для  отри-
мання  специфічних  предметів,  що  мають  особливу  цін-
ність у кіберсфері. 

2)  Насильницький  тип  –  незважаючи  на  відсутність 
фізичного контакту, вчиняють такі насильницькі злочини, 
як  доведення  до  самогубства  або  погроза  вбивством, 
можуть  бути  скоєні  за  допомогою  електронних  засобів 
та мереж. 

3)  Сексуальний тип – характерним є вчинення таких 
злочинів, як розповсюдження матеріалів порнографічного 
змісту  або предметів,  без  будь-якої мети,  спонукання  до 
дій сексуального характеру, розпусні дії. 

4)  Соціально  дезорганізований  тип  –  тип  злочинця, 
головною  метою  якого  є  порушення  закріплених  зако-
нодавчо  соціальних  норм  та  здійснення  деструктивного 
впливу на соціум та суспільні відносини.

5)  Ідеологічний  або  політично  мотивований  тип  – 
останнім  часом  скоєння  спеціальних  кіберзлочинів  стає 
розповсюдженою формою протесту та політичної або іде-
ологічної боротьби. 

6)  Статусний  тип  –  злочинці  цього  типу,  вчиняючи 
злочин,  намагаються  отримати  більш  високий  неофіцій-
ний соціальний статус,  здебільшого серед представників 
кіберспільноти. 

7)  Дослідницький тип характерний для осіб, які вчи-
няють  спеціальні  кіберзлочини.  Основою  їх  мотивацію 
є вивчення програмних та технічних складників електро-
нних пристроїв та їх мереж, пошук слабких місць, можли-
востей їх використання та усунення [5].

Для виявлення закономірностей кіберзлочинної пове-
дінки,  кіберзлочинності  як  масового  явища,  її  детер-
мінації,  причинності  та  розробки  заходів  з  боротьби  із 
кіберзлочинністю  великого  значення  має  дослідження 
особистості кіберзлочинця. 

Кримінологи виділяють ознаки, за якими визначають 
структуру  особистості  злочинця.  Особу  злочинця  може 
бути висвітлено в трьох підсистемах: 

1)  соціально-демографічна  (стать,  вік,  освіта,  соці-
альна належність, матеріальне становище і громадянство); 

2)  соціально-рольова  (функціональна),  до  якої  нале-
жить сукупність видів діяльності осіб у системі суспіль-
них відносин як громадянина, члена трудового колективу, 
сім’янина тощо; 

3)  морально-психологічна,  яка  відображає  ставлення 
особистості до соціальних цінностей і виконуваних соці-
альних функцій [6, с. 100].

Одним  з  основних  соціально-демографічних  ознак 
є стать злочинців.

За статтю кіберзлочини в Україні переважно вчиняють 
чоловіки, які захоплюються діяльністю технічної спрямо-
ваності,  але  за останні 4 роки питома вага жінок значно 
зросла – до 30%. Це пояснюється підвищенням  інтересу 
жінок до вивчення комп’ютерних систем, ЕОМ, інформа-
ційних технологій, систем і мереж зв’язку (дарпанет, фідо-
нет,  інтернет),  що  є  надійним  фундаментом  майбутньої 
злочинної діяльності.

Залежно від віку виділяють дві групи кіберзлочинців: 
від 14 до 20 років, від 21 року і старші. 

Більшість  комп’ютерних  правопорушників  у  віці  від 
14 до 21 року навчаються в школі, коледжі або університеті. 
Про  це  свідчить  той  факт,  що  найбільше  комп’ютерних 
вірусів  виникає  в  період  літніх  або  зимових  канікул. До 
особливостей  вчинення  кіберзлочинів  першою  групою 
осіб  належить:  відсутність  цілеспрямованої,  продуманої 
підготовки  до  злочину;  оригінальність  способу;  непри-
йняття заходів для приховування злочину; факти невмоти-
вованого бешкетництва.

Діяння осіб понад 21 рік зазвичай мають усвідомлений 
корисливий характер. Дослідження показують, що злочинці 
цієї групи зазвичай є членами добре організованих, мобіль-
них  і  технічно  оснащених  висококласним  обладнанням 
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і  спеціальною  технікою  (нерідко  оперативно-технічного 
характеру) злочинних груп і співтовариств. 

Осіб,  які  входять  у  їх  склад,  загалом  можна  харак-
теризувати  як  висококваліфікованих  спеціалістів 
з  вищою юридичною,  економічною  (фінансовою)  і  тех-
нічною  освітою.  Вони  досліджують  і  вивчають  основи 
комп’ютерної науки (кібернетики, інформатики, нейробі-
оніки, нейрокібернетики) та ефективно використовують 
ці  знання  у  майбутньому  реальному  житті.  Більшість 
злочинців  мають  клички  –  прізвиська,  за  якими  вони 
відомі серед  інших. Підбір кличок зазвичай пов’язаний 
з віком та інтересами хакерів. Ось деякі найбільш розпо-
всюджені  з  них:  Скорпіон  (Scorpion),  Бандит  (Bandito), 
Капітан  (Captain), Розбещенець  (Corrupt), Король Таран 
(Taran  King),  З’їхавший  з  глузду  Едік  (Crazy  Eddic), 
Рейнджер  Рік  (Ranger  Rick),  Мисливець  за  головами 
(Head Hunter), Червоний Ніж (Red Knight), Шпигун (Spy) 
та багато інших. Більшість з них свідчить про моральні 
якості  їх власників, зокрема підкреслення влади, грубої 
сили. Під час спілкування хакери також широко викорис-
товують свій власний мовний жаргон.

Якщо брати  до  уваги  закордонний  досвід,  то  резуль-
тати  соціологічних  і  кримінолого-криміналістичних 
досліджень, які були проведені в Австралії, Канаді, США 
та  Німеччині,  свідчать,  що  найбільш  активний  віковий 
період,  в  якому  вчиняються  кіберзлочини,  коливається 
у віковій категорії від 15 до 35 років. Ці злочини поділя-
ють на такі групи:

1)  11–15  років  –  вони  переважно  займаються  злочи-
нами з використанням телефонних мереж, кредитних кар-
ток та автоматів з видачі готівки;

2)  17–25  років  –  вони  займаються  комп’ютерним 
хакерством; 

3) 30–45 років, вони використовують комп’ютери для 
корисливих цілей та шпигунства [7].

Кіберзлочини  проти  власності  вчиняються  також 
у  великих  або  курортних містах. Це пов’язано  з  такими 
чинниками:

1)  у  великих  містах  високорозвинені  інформаційно-
телекомунікаційні  технології  та  є  безлімітний  доступ  до 
Інтернету;

2)  мегаполіс  дозволяє  переховуватись  та  змінювати 
місця перебування, щоб не стати віднайденим;

3)  політична та економічна нестабільність, комерційні 
замовлення організаторів злочинів щодо цих країн, де міс-
тяться великі матеріальні ресурси;

4)  мале фінансування комп’ютерної безпеки;
5)  досить нерозвинене  законодавство у  сфері  кіберз-

лочинності.
Окремої  уваги  потребує  стан  здоров’я  злочинця.  За 

станом здоров’я ці особи частіше слаборозвинуті, мають 
певні особливості в фізичній конструкції (худорлявість або 

зайва вага). Малорухомий спосіб життя часто призводить 
до серйозних проблем зі здоров’ям. За ознакою зайнятості 
найбільше в Україні вчиняють злочини працездатні особи, 
які ніде не працюють і не навчаються (45–50%) [8]. 

Як показує практика, зазвичай кіберзлочинці офіційно 
в шлюбі не перебувають, що зумовлено тим, що сімейні 
люди  рідше  вчиняють  злочини,  ніж  самотні,  через  нега-
тивні наслідки, які можуть відобразитись на їх близьких. 
Кількість неодружених кіберзлочинців становить – 70%, а 
одружених – 30%.

Якщо брати до уваги індивідуально-психологічні риси, 
то виділяють наступні: 

1)  виражені порушення емоційно-вольової сфери; 
2)  відхилення у психосексуальному розвитку; 
3)  виражені  аутичні  прояви  у  сполученні  із  соціаль-

ним аутсайдерством; 
4)  користолюбство; 
5)  мстивість; 
6)  антигуманна спрямованість; 
7)  озлобленість; 
8)  відчуття нерівності чи другорядності; 
9)  боязкість  і лякливість у соціальних та міжособис-

тих стосунках; заглибленість у своїх думках, мріях, фан-
тазіях; філософське сприйняття світу; 

10)  відсутність  буттєвих  ціннісних  орієнтацій; 
викривлена (збочена) система життєвих цінностей; 

11) тотальна недовірливість та виражений цинізм; 
12)  прагнення уникнути перешкод у подоланні жит-

тєвих  труднощів.  Хоча  для  деяких  представників  може 
бути  характерним  активна  життєва  позиція,  нестандарт-
ність мислення і поведінки, обережність, уважність. 

Враховуючи  вищеописані  кримінологічні  характе-
ристики  кіберзлочинця,  можна  скласти  його  портрет: 
це чоловік,  середній вік якого 24 роки, неодружений, не 
має  постійного  місця  роботи,  проживає  у  великому  або 
курортному  місті  з  розвиненою  інформаційно-телекому-
нікаційною  інфраструктурою,  інтелектуально  розвине-
ний, з вищою юридичною, економічною (фінансовою) або 
технічною освітою, слаборозвинений за станом здоров’я 
і має прагнення до уникнення перешкод у подоланні жит-
тєвих труднощів, живе у віртуальному світі.

Висновки. Потреба  вивчення  даних  кіберзлочинця, 
його  універсального  портрета  залишається  актуальною. 
Адже  чітке  вивчення  зовнішніх  і  внутрішніх  ознак  зло-
чинця  дасть  чутке  уявлення  про  хід  його  думок  і  про-
гнозування  подальших  кроків.  Щодо  заходів  подолання 
кіберзлочинності,  то  вкрай  важливим  є  залучення  висо-
кокваліфікованих  спеціалістів,  обмін  світовим  досвідом, 
співробітництво  на  глобальному  рівні,  впровадження 
законопроектів  щодо  кіберзлочинності  та  нового  роз-
ділу  у  Кримінальний  кодекс  України,  який  стосувався 
комп’ютерної безпеки населення, бізнесу тощо. 
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Норми міжнародного права, закріплені в Гаазьких конвенціях 1899 та 1907 років, Женевських конвенціях 1949 року та Додаткових 
протоколах до них 1977 року, Конвенції про незастосування строку давності до воєнних злочинів і злочинів проти людства від 1968 року 
та проекті Кодексу злочинів проти миру та безпеки людства, містять положення про заборону вчинення певних дій, що кваліфікуються як 
воєнні злочини. Аналогічні заборони знайшли своє закріплення в Статутах трибуналів для Югославії, Руанди, Токійського, Нюрнберзько-
го трибуналів. Женевські конвенції, що містять основоположні норми міжнародного гуманітарного права, нині є загальновизнаними нор-
мами міжнародного права, що зобов’язують не лише держави-учасниці, а й усі держави, незалежно від їх формальної участі в цих актах. 
З огляду на те, що Україна дала згоду на обов’язковість вищевказаних міжнародних договорів, національне законодавство держави має 
бути повністю узгоджене з вищевказаними нормами міжнародного права.

У Кримінальному кодексі України відсутній окремий склад «воєнні злочини», як це закріплено в ст. 8 Статуту Міжнародного кримі-
нального суду. Проте це не означає, що українське законодавство автоматично не відповідає міжнародному праву в цій частині. Низка 
статей розділу ХХ Кримінального кодексу України загалом відповідають міжнародному кримінальному праву у частині воєнних злочинів, 
проте з огляду на певні аспекти досліджуваної проблематики можна дійти й іншого висновку. По-перше, наведені статті не охоплюють 
повністю всі протиправні діяння, закріплені в Статуті Міжнародного кримінального суду. По-друге, при формулюванні ознак об’єктивної 
сторони використовується інколи різна термінологія і виклад диспозицій.

 Ст. 438 Кримінального Кодексу України, що встановлює відповідальність за порушення законів та звичаїв війни, відсилає до міжна-
родних джерел, і найбільше схожа за об’єктивною стороною до складу злочину, передбаченого ст. 8 Статуту Міжнародного кримінального 
суду. Тому саме її аналізу, її відповідності міжнародному законодавству  присвячена ця стаття.

Ключові слова: міжнародне право, кримінальний закон, воєнні злочини, закони та звичаї війни, відповідальність.

The rules of international law enshrined in the Hague Conventions of 1899 and 1907, the Geneva Conventions of 1949 and the Additional 
Protocols thereto 1977, the 1968 Convention on the Non-Applicability of Statutory Limitations to War Crimes and Crimes Against Humanity, and 
in the Draft Code of Crimes against the Peace and Security of Mankind contain provisions prohibiting the commission of certain acts qualifying 
as war crimes. Similar prohibitions were enshrined in the Statutes of the Tribunals for Yugoslavia, Rwanda, Tokyo, Nuremberg Tribunals. The 
Geneva Conventions, which contain the fundamental rules of international humanitarian law, are now generally recognized rules of international 
law, binding not only on States parties but also on all States, regardless of their formal participation in these acts. Ukraine has agreed to the 
implementation of the above international treaties. Therefore, the national legislation of the state must be fully consistent with the abovementioned 
rules of international law.

In the Criminal Code of Ukraine, there are no separate composition “war crimes”, as enshrined in Art. 8 of the Statute of the International 
Criminal Court. However, this does not mean that Ukrainian law is automatically contrary to international law in this respect. Some articles of 
section XX of the Criminal Code of Ukraine generally comply with international criminal law in relation to war crimes. However, some articles can 
be regarded differently. First, these articles do not fully cover all the unlawful acts enshrined in the Statute of the International Criminal Court. 
Second, the wording of the objective side sometimes uses different terminology and presentation of dispositions.

Art. 438 of the Criminal Code of Ukraine, which establishes responsibility for violations of the laws and customs of war, refers to international 
sources, and most similar to the objective party of the crime under Article 8 of the Statute of the International Criminal Court. Therefore, this article 
is devoted to its analysis and its compliance with international law.

Key words: international law, criminal law, war crimes, laws and customs of war, responsibility.

Постановка проблеми. Ст.  438  Кримінального 
Кодексу (далі − КК) України, що встановлює відповідаль-
ність за порушення законів та звичаїв війни, містить тер-
мінологію,  характерну  для  міжнародного  гуманітарного 
права, що є позитивним із точки зору якості гармонізації 
кримінального законодавства з міжнародним правом. Пра-
вова норма, що закріплена в цій статті, містить бланкетну 
диспозицію, яка відсилає до міжнародних правових актів, 
що значно розширює сферу її застосування. Проте незва-
жаючи на зазначені моменти, наявні в складі злочину кон-
струкції можуть свідчити про невідповідність ст. 438 КК 
України в частині воєнних злочинів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питаннями 
порушень законів і звичаїв війни, як свідчить аналіз нау-
кової літератури, займались у різні часи В. Базов, О. Бан-
тишев, А. Маєвська, С. Кучевська, М. Хавронюк.

Метою статті є  аналіз положень чинного  законодав-
ства стосовно порушення законів та звичаїв війни та вста-
новлення його відповідності міжнародному.

Виклад основного матеріалу. Використовуючи в дис-
позиції статті конструкцію «порушення законів та звичаїв 
війни», законодавець обмежує її застосування. У науковій 
літературі  відсутня  єдність  стосовно    розуміння  обсягу 

цього поняття. Наприклад, В. Базов визначає воєнні зло-
чини саме як злочинні порушення законів та звичаїв війни 
(ведення воєнних дій (збройних конфліктів) [1, с. 100−104]. 
І.Ю. Білий вказує, що злочинами проти законів  і звичаїв 
війни  є  воєнні  злочини  [2,  с.  33]. У  вузькому підході  до 
розуміння гуманітарного права закони та звичаї війни ото-
тожнюються з гуманітарним правом [3, с. 7−10].

Встановлення  кримінальної  відповідальності  в  КК 
України  пов’язано  з  виконанням Україною міжнародних 
зобов’язань щодо криміналізації порушень міжнародного 
гуманітарного  права.  Оскільки,  як  було  сказано  вище, 
норма  є  бланкетною  і  відсилає  до  джерел міжнародного 
права,  важливим  є  використання  однакових  термінів  із 
термінологією  міжнародного  кримінального  права.  Від-
мінність  в  юридичних  категоріях  створює  проблеми 
в розумінні змісту правової норми і породжує труднощі на 
практиці та в процесі оцінки ступеню імплементації Укра-
їною норм міжнародних договорів. 

У ст. 438 КК України знайшли закріплення норми міжна-
родного права, встановлені як Женевськими, та і Гаазькими 
конвенціями.  Нині,  враховуючи  динаміку  розвитку  міжна-
родного права, поняття «порушення законів та звичаїв війни» 
є  вужчим  у  своєму  змісті,  ніж  поняття  «воєнні  злочини». 
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Наприклад,  Нюрнберзький  трибунал  розглядав  ці  поняття 
як синоніми, але вже у Конвенції про незастосування строку 
давності «воєнні злочини» не обмежуються «порушеннями 
законів та звичаїв війни». У розумінні Конвенції «воєнними 
злочинами»  є  діяння,  визначені  Статутом  Нюрнберзького 
міжнародного військового трибуналу від 8 серпня 1945 року 
і підтверджуються резолюціями 3 (І) від 13 лютого 1946 року 
Генеральної Асамблеї ООН, а також «серйозні порушення», 
перелічені  в  Женевській  конвеції  про  захист  жертв  війни 
від  12  серпня  1949  року.  Перший  додатковий  протокол 
в ч. 5 ст. 85 визначає, що воєнними порушеннями є серйозні 
порушення Женевських конвенцій та Першого додаткового 
протоколу, тобто порушення, вчинені в рамках збройних кон-
фліктів  міжнародного  характеру.  У  Статуті  Міжнародного 
трибуналу для Югославії у ст. 2 окремо визначено протиправ-
ність серйозних порушень Женевських конвенцій 1949 року, 
а у ст. 3 – протиправність порушень законів і звичаїв війни. 
Оскільки в різноманітних міжнародних актах використання 
поняття  «закони  та  звичаї  війни»  мають  різний  обсяг,  для 
позначення таких порушень краще застосовувати загальний 
термін «порушення гуманітарного права, що застосовується 
у період збройних конфліктів» [4]. У зв’язку з цим В.Н. Руси-
нова зазначає, що до прийняття Женевських конвенцій сфера 
дії гуманітарного права була пов’язана з поняттям «війна», 
але після їх прийняття сфера дії гуманітарного права розши-
рилася на поняття «збройний конфлікт», що може включати 
«війну» як складник [3, с. 15].

Як  відомо,  джерелами  міжнародного  гуманітарного 
права  є  не  лише  міжнародні  договори  й  звичаї  міжна-
родного  права,  які  безпосередньо  в  договорах  не  закрі-
плені,  а  договори  містять  лише  відсилки  до  звичаєвого 
права.  Як  приклад,  можна  навести  норми,  закріплені 
в  п.  2  ст.  1  та  ст.  2  Першого  Додаткового  протоколу, 
ст. 63 Женевської конвенції про поліпшення долі поране-
них і хворих у діючих арміях, преамбулі до Гаазької кон-
венції 1899 року [5, с. 471−472]. Своєю чергою, ст. 438 КК 
України  вказує  на  «інші  порушення  законів  та  звичаїв 
війни, що передбачені міжнародними договорами». Вини-
кає питання: чи відповідає ця норма міжнародному праву 
в тому значенні, що джерелами міжнародного гуманітар-
ного  права  є  також  звичаї, що можуть  забороняти  певні 
дії і бути незакріпленими у договорах? Статут Міжнарод-
ного кримінального суду не обмежує застосування джерел 
міжнародного гуманітарного права у процесі визначення 
відповідальності осіб за воєнні злочини виключно до між-
народних договорів. Тому видається за доцільне передба-
чити в ст. 438 КК України серед джерел, що визначають 
«інші порушення законів та звичаїв війни» і загальновиз-
нані норми звичаєвого міжнародного права. 

Застосування  ст.  438 КК України  з формулюваннями 
конкретної  об’єктивної  сторони  злочину  «дія  законів 
та  звичаїв  війни» викликає низку  заперечень  із  терміно-
логічних позицій [6, с. 106]. Порушення, що вчиняються 
в  процесі  збройного  конфлікту,  можуть  охоплюватись 
поняттям  «воєнні  злочини»,  або  порушення  норм,  що 
застосовуються у період збройних конфліктів, проте ніяк 
не  порушеннями  законів  та  звичаїв  війни.  Термінологія 
має  бути  послідовною. Під  поняттям  «війна»  розуміють 
стан, у якому держави застосовують одна проти одної усі 
форми тиску з дотриманням дії законів та звичаїв ведення 
війни [7, с. 455] .

Під  розуміння  війни  не  підпадають  усі  випадки 
збройних конфліктів міжнародного характеру,  закріплені 
в Женевських конвенціях та Першому Додатковому прото-
колі. Навіть при найбільш широкому підході до змісту тер-
міна «війна», поза такою, очевидно, буде окупація, яка не 
зустрічає збройного опору. Обмежує відповідне коло і те, 
якщо пов’язувати війну  з наявністю відповідного право-
вого акта чи фактом її оголошення. Отже, поняття «війна» 
не  охоплює  збройні  конфлікти  міжнародного  характеру, 
хоча є їх складником. Вочевидь, «війна» залишається поза 

сферою  збройних  конфліктів  неміжнародного  характеру 
[8, с. 120−121].

Деякі  дослідники  виокремлюють  чотири  категорії 
потерпілих  від  воєнних  злочинів:  військовополонені, 
цивільне  населення,  поранені  та  хворі  в  діючих  арміях, 
хворі  та  особи, що  зазнали  корабельної  аварії  зі  складу 
воєнно-морських  сил  [3,  c.  100].  Женевські  конвенції 
визначають, що потерпілими від міжнародних збройних 
конфліктів є військовополонені, поранені, хворі та особи, 
що зазнали корабельної аварії, цивільне населення. Ста-
тут  міжнародного  кримінального  суду  визначає,  що  він 
захищає осіб чи майно, які охороняються відповідно до 
положень  відповідної  Женевської  конвенції.  Водночас 
цивільні  особи  і  комбатанти  залишаються  під  захистом 
і дією принципів міжнародного права, що випливають із 
встановлених звичаїв, принципів гуманності і вимог сус-
пільної свідомості [9]. Своєю чергою, в ст. 438 КК Укра-
їни,  на  думку  деяких  дослідників,  потерпілими  можуть 
бути  лише  військовополонені  та  особи  з  числа  цивіль-
ного населення [10, с. 438], що є вужчим, ніж загально-
прийняте  розуміння  потерпілих  від  воєнних  злочинів 
у міжнародному  праві.  Воєнними  злочинами  є  серйозні 
порушення міжнародного  гуманітарного права,  а  в між-
народному  гуманітарному  праві  коло  осіб,  що  підляга-
ють  захисту,  є ширшим,  ніж  представлене  в  ст.  438 КК 
України. Тому варто або розширити закріплений перелік 
потерпілих  осіб  у  цій  статті  (додати  категорії  «хворі», 
«поранені», «ті, хто зазнав корабельної аварії» та надати 
їм  визначення,  аналогічне  закріпленим  у  Женевських 
конвенціях та Додаткових протоколах), або вжити більш 
загальну категорію до визначення потерпілих (наприклад 
«особи,  охоронювані  міжнародним  гуманітарним  пра-
вом», «охоронювані особи»). 

Ст.  438  КК  України  містить  вказівки  на  заборону 
вчинення  порушень,  передбачених  Женевськими  кон-
венціями (в частині захисту жертв збройних конфліктів), 
а  також  забороняє  вчинення  порушень,  передбачених 
Гаазькими  конвенціями,  що  визначають  та  обмежують 
засоби і методи ведення війни чи збройних конфліктів, із 
метою послаблення  та  попередження  руйнівної  дії  засо-
бів та методів ведення воєнних дій. Заборона застосування 
засобів  ведення  війни  закріплює  заборону  порушення 
норм Гаазьких конвенцій, у той же час норми Женевських 
конвенцій  були  закріплені  шляхом  переліку  окремих 
порушень.  Забороняються  жорстоке  поводження  з  вій-
ськовополоненими  або  цивільним  населенням,  вигнання 
цивільного  населення  для  примусових  робіт,  розграбу-
вання  національних  цінностей  на  окупованій  терито-
рії.  У  міжнародному  гуманітарному  праві  під  засобами 
ведення воєнних дій розуміють зброю, снаряди, речовини, 
які застосовуються збройними силами воюючих сторін із 
метою нанесення шкоди  і  поразки противнику,  викорис-
тання такого виду зброї, який прямо заборонений міжна-
родним договором, зброю, що застосовується збройними 
силами для знищення живої сили і воєнної техніки супро-
тивника. Міжнародне законодавство встановлює, що засо-
бами ведення воєнних дій є зброя, снаряди і речовини, які 
здатні  спричинити  надмірну  шкоду  чи  надмірні  страж-
дання.  Методи  ведення  війни  характеризують  як  поря-
док  використання  засобів  ведення  війни,  а  також  спосіб 
ведення воєнних дій загалом. Деякі науковці розглядають 
такі «засоби і методи» як родове поняття до порушень як 
Гаазьких конвенцій, так і Женевських [11, с. 42, 77]. Інколи 
поняття  «методи»  та  «засоби»  ведення  війни  взагалі  не 
розмежовуються. Але серед заборонених методів ведення 
війни  чи  збройних  конфліктів  можна  перерахувати  такі: 
заборона вбивства, нанесення поранень чи взяття у полон 
за допомогою віроломства;  заборона використовувати не 
за  призначенням  розпізнавальну  емблему,  інші  емблеми 
і  засоби розрізнення, про які йдеться у Женевських кон-
венціях  та  Першому  Додаткововму  протоколі;  заборона 
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віддавати наказ не залишати нікого в живих, погрожуючи 
цим ворогу чи вести воєнні дії на такій основі; заборона 
піддавати нападу особу, яка вийшла зі строю чи особу, яка 
покидає на парашуті літальний апарат, що зазнає аварію; 
заборона застосовувати голод серед цивільного населення 
як метод ведення війни. Тому неврахування в ст. 438 КК 
України переліку заборонених методів ведення війни може 
свідчити  про  часткову  неузгодженість  кримінального 
законодавства України з міжнародним гуманітарним пра-
вом у цьому питані.

Отже,  поняття,  що  застосовуються  при  характерис-
тиці об’єктивної  сторони воєнних  злочинів, у міжнарод-
ному  праві  відрізняються  від  термінології,  якою  оперує 
ст. 438 КК України. Статут міжнародного кримінального 
суду не містить словесних конструкцій, закріплених у Кри-
мінальному кодексі, таких  як «жорстоке поводження…», 
«вигнання  …  для  примусових  робіт»,  «розграбування 
національних цінностей…» та «застосування заборонених 

засобів…». У зв’язку з цим необхідно здійснювати комп-
лексне  та  системне  тлумачення,  щоб  зробити  висновок, 
що ці діяння є протиправними за Статутом міжнародного 
кримінального суду. 

С.П.  Кучевська,  розглядаючи  «жорстоке  пово-
дження»,  доводить,  що  воно  може  включати  тортури 
чи  нелюдське  поводження,  у  тому  числі  біологічні 
експерименти,  примушування  до  служби  в  збройних 
силах  ворожої  держави,  спричинення  фізичного  калі-
цтва чи проведення над  відповідними особами медич-
них і наукових експериментів, зґвалтування, звернення 
в  сексуальне  рабство  та  низку    інших  правопорушень 
[12, с. 178] Це все ускладнює формування єдиного розу-
міння змісту норм, визначених ст. 438 КК України. Тому 
варто  розробити  коментарі  та  роз’яснення  до  наявних 
положень або ж замінити їх на властиві гуманітарному 
праву та закріплені в Статуті міжнародного криміналь-
ного суду. 
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КРиМІНОЛОГІЧНиЙ ЗМІСТ ПОНЯТТЯ КОРУПЦІЇ ТА ЇЇ ЕЛЕМЕНТІВ

ThE CrIMINOLOgICaL CONTENT Of ThE CONCEPT  
Of COrruPTIONaNd ITS ELEMENTS

Полях Є.В.,
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Інституту прокуратури та кримінальної юстиції
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Проаналізовано кримінологічну сутність поняття «корупція», а також підходи до розкриття цього поняття і здійснено його криміно-
логічний аналіз. Зазначається, що корупція є складним феноменом, одним з елементів соціальної дійсності, вплив якого поширюється 
на більшість населення практично в усіх країнах світу, однак, як і будь-яке складне явище, не має єдиного, універсального визначення.

Наведено положення правових актів національного та міжнародного публічного права, погляди вчених щодо кримінологічного змісту 
поняття корупції. Звертається увага, що не всі нормативні джерела, присвячені проблемі корупції, містять її дефініцію. Аналізується сучасна 
наукова література стосовно визначень корупції. На їх підставі робиться висновок, що розуміння корупції залежить від кута зору, під яким її 
намагаються дослідити фахівці різних галузей науки. Наголошується, що єдине уніфіковане визначення поняття корупції є необхідним для 
вироблення ефективних та дієвих механізмів протидії їй, вибору напряму формування антикорупційної політики держави. 

Досліджуються різні класифікації цього негативного явища. Вказується, що існує поділ корупції за рівнями («високорівнева»  
(або «елітарна»), корупція у середніх ешелонах влади, «низова» корупція (дрібного чиновництва) та корупція «від злиднів»), за сферами 
діяльності (політична, економічна або ділова (бізнес-еліта країни), побутова), за гілками влади (корупція чиновництва у сфері законо-
давчої, виконавчої та судової влади), за часом виникнення (ситуативна та корупція на постійній основі) та багатьма іншими критеріями.

Звертається увага, що сутність корупції є сталою, змінюються лише види корупційних діянь і форми їх вияву. Вказується, що коруп-
ція – це не стільки юридична, скільки соціальна, кримінологічна, політична, економічна й культурна проблема, яка потребує подальших 
досліджень своєї природи та сутності з метою розроблення ефективних заходів і шляхів їй запобігання. Доведено, що необхідними є 
вдосконалення нормативно-правової бази задля протидії та подолання такого явища, як корупція в усіх ешелонах влади.

Ключові слова: корупція, дефініція, боротьба з корупцією, антикорупційна політика, класифікація корупції.

The criminological essence of the concept of “corruption” is analyzed, as well as approaches to its disclosure and its criminological analysis 
is carried out. It is noted that corruption is a complex phenomenon, one of the elements of social reality, the impact of which extends to the vast 
majority of the population in virtually all countries of the world, however, like any complex phenomenon, has no single, universal definition.

The provisions of legal acts of national and international public law, the views of scientists on the criminological content of the concept of 
corruption are presented. Attention is drawn to the fact that not all normative sources dealing with corruption contain its definition. The current 
scientific literature on the definitions of corruption is analyzed. On their basis, it is concluded that the understanding of corruption depends on the 
angle of view that is being sought by experts in various fields of science. It is emphasized that a unified definition of the concept of corruption is 
necessary for the development of effective and effective mechanisms for counteracting it, choosing the direction of shaping the anti-corruption 
policy of the state.

Different classifications of this negative phenomenon are investigated. It is indicated that there is a division of corruption by levels ("high-level" 
(or "elitist"), corruption in the middle echelons of power, "grassroots" corruption (petty bureaucracy) and corruption "from poverty"), by fields of 
activity (political, economic or business (country's business elite), household), by branches of power (corruption of bureaucracy in the sphere of 
legislative, executive and judicial power), time of occurrence (situational and ongoing corruption) and many other criteria.

Attention is drawn to the fact that the essence of corruption is permanent, only the types of corruption acts and forms of their manifestation 
change. It is stated that corruption is not so much a legal, but a social, criminological, political, economic and cultural problem that needs further 
investigation of its nature and nature in order to develop effective measures and ways of preventing it. It is argued that there is a need to improve 
the legal framework in order to counteract and overcome such a phenomenon as corruption in all levels of government.

Key words: corruption, definition, anti-corruption, anti-corruption policy, classification of corruption.

Вступ. Корупція  –  це  негативне  соціальне  явище, 
складний  феномен,  що  був  та  залишається  однією 
з  гострих  проблем  усього  світу,  девальвуючи  систему 
соціальних  цінностей  і  пріоритетів,  потреб  та  інтересів. 
Розв’язання  проблем  ефективної  протидії  корупції  зна-
чною мірою залежить від того, настільки правильно і гли-
боко  буде  зрозуміла  її  сутність  [1,  с.  153]. Як  і  будь-яке 
складне явище, корупція не має єдиного, універсального 
визначення.  А  з  точки  зору  того,  що  в  щорічному  рей-
тингу  міжнародної  неурядової  організації  Transparency 
International (станом на кінець 2019 року) за рівнем коруп-
ції Україна з індексом 30 посідає 126 місце серед 180 країн 
світу [2], тема є актуальною.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням 
дослідження такого явища, як корупція, займалося багато 
вітчизняних  та  зарубіжних  вчених  у  різні  часи.  Серед 
них О. Бандурка, Я. Гілінський, В. Гращук, О. Кальман, 
М.  Камлик,  В.  Киричко,  С.  Клімова,  В.  Криволапчук, 
О Користін, М. Мельник, А. Мухатаєв, Є. Невмержиць-
кий, В. Побережний, А. Політова, В. Соловйов, В. Трепак, 
М. Фоміна, О. Хромова, С. Яковенко та ін. Однак єдиної 
точки  зору,  єдиного  підходу  щодо  визначення  дефініції 
«корупція», її видів та детермінант у науці не розроблено.

Аналіз  сучасної  наукової  літератури  демонструє  зна-
чну  кількість  визначень  корупції,  узагальнивши  які, 
можна констатувати, що розуміння корупції залежить від 
кута зору, під яким її намагаються дослідити фахівці різ-
них галузей науки.

Мета статті – визначення  кримінологічного  змісту 
поняття корупції та її основних складових елементів.

Виклад основного матеріалу. У практичній площині 
визначення сутності корупції, а також історичних, еконо-
мічних,  психологічних  та  соціальних  передумов  її  існу-
вання  необхідне  для  вироблення  ефективних  та  дієвих 
механізмів протидії їй, вибору напряму формування анти-
корупційної політики держави [3, c. 110].

Зазначений  термін,  як  і  будь-який  інший,  є  елемен-
том  певної  терміносистеми.  У  науковій  літературі  тер-
мін тлумачать як слово чи підрядне словосполучення, що 
має спеціальне значення, виражає та формує професійне 
поняття  та  застосовується  в  процесі  пізнання,  освоєння 
наукових і професійно-технічних об’єктів та відносин між 
ними [4, c. 5].

Однією  з  умов  існування  та  застосування  терміна 
«корупція» є обов’язковість дефініції поняття, що вислов-
люється  цим  терміном.  Як  зауважує  А.В.  Суперанська, 
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визначення  є  логічним  процесом  (прийомом)  пояснення 
поняття, а дефініція – власне результатом цього процесу 
[5, c. 17].

У  практичній  площині  є  два  основних  підходи  сто-
совно формування наукового поняття: доктринальний, що 
ґрунтується на дослідженнях учених  і фахівців у певній 
галузі, та офіційний (легальний), який базується на норма-
тивних актах, міжнародних документах та  інших джере-
лах, які мають юридичну силу [6, c. 183].

Аналіз використання терміна «корупція» у вітчизняній 
літературі  свідчить,  що  вченими  висловлюється  надзви-
чайно широке розмаїття думок щодо розуміння суті цього 
явища. Серед них як і узагальнені, нечіткі формулювання, 
як і такі, що виключають одне одного. Ще одним недолі-
ком значного масиву визначень корупції є те, що як суб’єкт 
корупційних дій розглядається лише особа, наділена дер-
жавною владою, – чиновник. Не враховується роль іншої 
сторони,  яка  досить  часто  добровільно  для  заздалегідь 
прорахованої вигоди пропонує «хабар» (надання неправо-
мірної вигоди), розуміючи, що подібні дії та їх результат 
мають негативні наслідки [7, c. 2].

Перейдемо до етимології терміна «корупція». Він похо-
дить  від  сполучення  латинських  слів  correi та  rumpere; 
correi –  це  обов’язкова  причетність  кількох  представни-
ків  однієї  зі  сторін  до  однієї  справи,  а  rumpere означає 
порушувати,  ламати,  пошкоджувати,  скасовувати.  Так 
утворився  самостійний  термін  –  corrumpere [8,  c.  123], 
що трактується як участь у діяльності кількох (не менше 
двох) осіб, мета яких полягає у «псуванні», «руйнуванні», 
«пошкодженні»  нормального  розвитку  судового  процесу 
або процесу керування справами суспільства [9, c. 15]. 

Великий  тлумачний  словник  сучасної  української 
мови подає кілька визначень поняття «корупція»: 

1)  корупція  –  це  використання  посадовою  особою 
свого службового становища з метою особистого збага-
чення; 

2)  корупція – це підкупність, продажність урядовців 
і громадських діячів [10].

Наведена  в  словнику  іншомовних  слів  дефініція 
корупції, згідно з якою це «підкупність, продажність серед 
державних, політичних і громадських діячів, а також уря-
довців  та  службовців  державного  апарату»  [11,  c.  776], 
розкриває зміст корупції через підкуп.

В.І. Франчук та Ю.А. Коміссарчук зазначають, що най-
більш  поширеним  визначенням  корупції  є  використання 
державної влади в корисливих цілях. На їх думку, коруп-
ція – це використання службового становища посадовими 
особами для надання за винагороду різного роду матері-
альних благ, пільг, послуг або інших переваг [12].

В.О.  Криволапчук,  М.Т.  Бондарчук,  С.М.  Злепко, 
О.В.  Шаповалов,  Л.Г.  Коваль  характеризують  коруп-
цію  як  складне  та  багатоаспектне  (економічне,  правове, 
моральне) соціальне явище. На їх думку, корупція є роз-
галуженою системою злочинних відносин, яка вражає не 
тільки  державні  структури,  кредитно-фінансову,  зовніш-
ньоекономічну  систему,  підприємницьку  діяльність,  а 
й усі ланки влади, ставить під загрозу конституційні права 
і  свободи  громадян,  їх  безпеку  та  національні  інтереси 
держави [13].

Є.В.  Невмержицький  розглядає  корупцію  як  полі-
тичний  процес  та  визначає  її  як  соціально-політичне 
явище.  На  його  думку,  зміст  «корупції»  зумовлений 
політичними,  економічними  і  психологічними  чинни-
ками, системою негативних поглядів, переконань, уста-
новок і діянь окремих громадян, посадових осіб владних 
інститутів, державних, громадських та приватних орга-
нізацій, політичних партій, спрямованих на задоволення 
особистих  корисливих,  групових  або  корпоративних 
інтересів шляхом підкупу,  зловживання владою, хабар-
ництва,  надання  пільг  і  переваг  усупереч  суспільним 
відносинам [14, c. 6].

С.М. Клімова та Т.В. Ковальова характеризують коруп-
цію як складне соціальне явище,  яке полягає у викорис-
танні  службового  становища  для  отримання  особистої 
вигоди,  негативно  впливає  на  всі  аспекти  політичного 
та соціально-економічного життя й розвитку суспільства 
і держави [15].

Науковці  М.В.  Фоміна  та  В.В.  Кузьменко  вважають, 
що визначення поняття корупції та  її сутності необхідно 
досліджувати  в  контексті  взаємозв’язку  і  взаємозумов-
леності стосовно визначеної сфери суспільних відносин. 
По суті, корупція є особливим типом відносин обміну, які 
об’єднують окремих людей, різні інститути в єдиний соці-
альний організм. Автори пропонують власну інтерпрета-
цію визначення «корупція»  і визначають  її як особливий 
вид обмінних відносин, які  здійснюються  з порушенням 
формальних  і  неформальних  інституційних  обмежень. 
Об’єктами  купівлі-продажу  є  різного  роду  послуги,  які 
надають  визначені  преференції,  у  вигляді  неправомір-
них  переваг  покупцям  (фізичним  і  юридичним  особам), 
з одного боку, а з іншого – такі, що забезпечують неофі-
ційні доходи продавцям (посадовим особам держави, кор-
пораціям і організаціям) [16].

О.І. Хромова вважає, що особливості явища корупції 
треба  розглядати  у  вузькому  (модель  підкупу)  та  широ-
кому  значенні  (зловживання  службовим  становищем  із 
корисливих мотивів). У вузькому значенні корупції акцент 
робиться на  сукупності нормативно  закріпленого  складу 
правопорушення,  передбаченого  законодавством. Специ-
фікою цього правопорушення, що відрізняє його з-поміж 
інших, є спеціальний суб’єкт – посадова особа, що вико-
ристовує свій статус у корисливих цілях задля особистого 
збагачення чи в групових інтересах [17].

В.М. Соловйов у дослідженні явища «побутова коруп-
ція» наголошує на тому, що її сутність полягає у зловжи-
ванні посадовими особами нижчого рівня управління дер-
жавою, працівниками установ і закладів, які фінансуються 
з державного або місцевого бюджетів і надають державні 
послуги громадянам, владними повноваженнями з метою 
незаконного отримання прибутку або в інших корисливих 
цілях [18, c. 180].

Щодо  поняття  «корупція»  у  нормативно-правових 
актах, то не всі нормативні джерела, присвячені проблемі 
корупції, містять її дефініцію. Наприклад, у суб’єктів між-
народної  нормотворчості  відсутня  єдина  позиція  щодо 
цінності дефініцій, тому в одних ситуаціях їм приділяють 
значну увагу, а в інших – ігнорують [6, c. 183].

Так,  Конвенція  ООН  проти  корупції  [19],  прийнята 
ГА ООН 31 жовтня 2003 р., і Кримінальна конвенція про 
боротьбу  з  корупцією  (ETS  173)  [20]  1999  р.  не  містять 
дефініцію поняття «корупція». Маємо справу з дефектив-
ністю дефініцій, тобто ситуацією, коли в міжнародно-пра-
вових  актах  не  надано  визначень  ключових  понять  для 
сфери дії цих актів [21, c. 87].

Що стосується міжнародно-правових актів, що містять 
дефініцію поняття «корупція», то її тлумачать по-різному. 
У Кодексі поведінки посадових осіб  із підтримання пра-
вопорядку,  прийнятому на  34-й  сесії  ГА ООН 17  грудня 
1979  р.,  зазначено,  що  корупція  «передбачає  здійснення 
або нездійснення будь-якої дії під час виконання обов’язків 
або через ці обов’язки внаслідок подарунків, які вимага-
ють або приймають, обіцянок і стимулів, або їх незаконне 
отримання щоразу,  коли  наявна  така  діяльність  або  без-
діяльність».  Водночас  зазначено,  що  «поняття  корупції 
варто трактувати в межах національного права» [22].

У  резолюції  «Практичні  заходи  боротьби  з  коруп-
цією»,  поширеній  на  VIII  Конгресі  ООН  із  запобігання 
злочинності  (Гавана,  1990  р.),  корупцію  визначено  як 
«порушення  етичного  (морального),  дисциплінарного, 
адміністративного,  кримінального характеру, що  виявля-
ється  в  протизаконному  використанні  свого  службового 
становища суб’єктом корупційної діяльності» [23].
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Рамкове рішення Ради ЄС «Про боротьбу з корупцією 
в  приватному  секторі»  [24] №  568  від  22  липня  2003  р. 
не  містить  дефініції  корупції,  проте  розкриває  поняття 
«активної» та «пасивної» корупції.

Активну  корупцію  визначено  як  діяння,  що  полягає 
в  обіцянці,  пропозиції  або  наданні,  безпосередньо  або 
через третіх осіб, особі, яка здійснює на будь-якій підставі 
керівну  функцію  або  роботу  на  користь  організації,  що 
належить до приватного сектора, неналежної вигоди будь-
якого характеру, призначеної їй самій або третій особі, для 
того щоб  ця  особа,  порушивши  свої  обов’язки,  учинила 
дію або утрималася від цього, а пасивну – як діяння, коли 
під час здійснення на будь-якій підставі керівної функції 
або роботи на користь організації, що належить до приват-
ного сектора, особа пропонує або отримує, безпосередньо 
або через третіх осіб, неналежну вигоду будь-якого харак-
теру, призначену їй або третій особі, або приймає обіцянку 
такої  вигоди  для  того,  щоб,  порушивши  свої  обов’язки, 
вона вчинила певні дії або утриматися від них.

ООН  із метою надання уніфікованої  дефініції  коруп-
ції  в довідковому документі щодо боротьби  з  корупцією 
визначає це явище як зловживання державною владою для 
задоволення особистих інтересів [25].

Однак відсутність чітко  закріплених правових визна-
чень спостерігається загалом у міжнародних договорах, а 
не лише щодо поняття «корупція». Наприклад, у правовій 
системі  Європейського  Союзу  така  «відсутність»  харак-
теризується  науковою  літературою  як  «гнучкість»  закрі-
плених у законодавстві правових норм. Така «гнучкість» 
слугує  досягненню  компромісу  між  потребами  правової 
визначеності, з одного боку, і потребами ситуативної спра-
ведливості – з іншого. Аналогічну думку обстоював Арис-
тотель,  вважаючи, що  право,  як  і  міра  зі  свинцю, може, 
з  одного  боку,  «набувати  контурів  каменю  й  мати  його 
вагу», а з іншого – залишатися м’яким і здатним до зміни.

Уніфіковане поняття «корупція» в міжнародно-право-
вих актах є навіть небажаним явищем, оскільки встанов-
лення меж обсягу та змісту понять позбавляє право змоги 
легко пристосовуватися до національних умов.

Так, у пояснювальній записці до Кримінальної конвен-
ції про боротьбу з корупцією зазначено: «Те, чи кваліфі-
куватиметься  якась  практика  як  «корупційна»  і  чи  тому 
засуджуватиметься  суспільною  мораллю,  залежить  від 
конкретної держави» [6, c. 185].

Як  слушно  зауважує  В.М.  Киричко,  Кримінальний 
кодекс  України  буквально  не  містить  термінів  «коруп-
ція»  та  «корупційний  злочин»  і  разом  із  тим передбачає 
кримінальну  відповідальність  за  корупційні  злочини. 
Таке  законодавче  рішення  зумовлює  особливу  увагу  до 
поняття  корупції  і  його  використання  для  теоретичного 
визначення  поняття  корупційних  злочинів,  характеру  їх 
суспільної небезпечності  та видів корупційних  злочинів, 
передбачених КК України [26, c. 12].

У національному законодавстві поняття корупції було 
вперше  нормативно  закріплено  в  Законі  України  «Про 
боротьбу з корупцією» 1995 р. Зокрема, його було визна-
чено  як  «діяльність  осіб,  уповноважених  на  виконання 
функцій  держави,  спрямовану  на  протиправне  викорис-
тання наданих їм повноважень для одержання матеріаль-
них благ, послуг, пільг або інших переваг». При цьому роз-
межовувалися такі поняття, як «корупція» та «корупційні 
діяння».  У  принципі,  таке  визначення  корупції  давало 
підстави  для  досить  широкого  її  розуміння  з  огляду  на 
оперування  терміном  «діяльність»  і  різновекторність  її 
спрямування, однак значним недоліком було те, що зако-
нодавець згадував лише про одну єдину форму корупції – 
«одержання» відповідних предметів.

У чинному Законі України «Про запобігання коруп-
ції»  від  14  жовтня  2014  р.  закріплено  таку  дефініцію 
зазначеного  явища  (з  деякими  уточненнями  попере-
днього визначення, сформульованого в попередніх зако-

нах України «Про засади запобігання та протидії коруп-
ції»  від  11  червня  2009  р.  та  «Про  засади  запобігання 
та протидії  корупції» від 7 квітня 2011 р.): корупція – 
використання  особою  наданих  їй  службових  повнова-
жень  чи  пов’язаних  із  ними  можливостей  із  метою 
одержання  неправомірної  вигоди  або  прийняття  такої 
вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди 
для  себе  чи  інших  осіб  або,  відповідно,  обіцянка/про-
позиція чи надання неправомірної вигоди особі або на 
її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам задля 
схиляння  цієї  особи  до  протиправного  використання 
наданих  їй  службових  повноважень  чи  пов’язаних  із 
ними можливостей.

Однак  зазначену  дефініцію  корупції  сформульовано 
лише для потреб Закону України «Про запобігання коруп-
ції». Можна  дійти  такого  висновку:  поняття  «корупція», 
що  існує  в  національному  антикорупційному  законодав-
стві,  «переобтяжене»  кримінально-правовими  ознаками 
та  не  відбиває  всього  спектру  сфер,  на  які  може  поши-
рюватися  це  негативне  явище.  Поняття  зосереджується 
тільки  на  одному  предметі  –  неправомірній  вигоді,  не 
згадуючи  про  існування  інших  предметів  корупційних 
злочинів, які згадані КК України, та визначає тільки такі 
форми протиправних діянь, як «одержання», «прийняття», 
«прийняття обіцянки/пропозиції», «обіцянка/пропозиція» 
та «надання». Однак тому ж КК України, з огляду на пере-
лік корупційних злочинів, відомі й деякі інші форми, що 
можуть  бути  пов’язані  як  із  «неправомірною  вигодою», 
так і з іншими предметами.

Проаналізувавши певні підходи щодо поняття та сут-
ності корупції, варто докладніше зупинитись на її класи-
фікації. Дослідники В.М. Гаращук  і А.О. Мухатаєв  вио-
кремлюють чотири основні рівні (види) корупції:

1)  «високорівнева» (або «елітарна») корупція – 
характерна  для  вищих  ешелонів  влади.  Саме  на  цьому 
рівні, на їх думку, розробляються корупційні схеми, ство-
рюються корупційні мережі. Корупція на цьому рівні ста-
новить найбільшу небезпеку для держави та суспільства, 
оскільки  представники  центральних  органів  державної 
влади є розпорядниками бюджетних коштів, державного 
майна. До основних форм варто зарахувати корупційний 
лобізм,  протекціонізм  та фаворитизм,  таємні  внески на 
політичні цілі, внески на вибори з подальшими «дивіден-
дами»  у  вигляді  високих  державних  посад,  роздавання 
податкових пільг тощо; 

2)  корупція в середніх ешелонах влади (регіонального 
рівня) – вирізняється використанням корупціонерами дер-
жавної власності в особистих цілях; 

3)  «низова» корупція  (дрібного  чиновництва),  тобто 
державних  службовців,  які  безпосередньо  проводять 
роботу  з  підготовки  управлінських  рішень,  готують  або 
видають  відповідні  дозволи,  здійснюють  контрольні  дії 
та  безпосередньо  притягають  до  правової  відповідаль-
ності.  На  думку  дослідників,  із  представниками  цього 
рівня корупції пересічні люди мають справу безпосеред-
ньо  і доволі часто.  Її небезпека полягає в  тому, що саме 
завдяки корупційним діям дрібних чиновників у громадян 
формується  негативне  уявлення  про  роботу  державного 
апарату та про владу загалом; 

4)  корупція «від злиднів». На  думку  дослідників,  це 
найбільш безпечний вид корупції. Здійснюється дрібним 
чиновництвом  не  на  постійній  основі,  ситуативно,  або 
коли  вже  склалося  «зовсім  скрутне  матеріальне  стано-
вище». Її порівняна безпечність полягає в тому, що коруп-
ційні дії вчиняються службовими особами, для яких ці дії 
є  нетиповими. Низькими посадовими  окладами  держава 
провокує людей на корупцію. Небезпека полягає в  тому, 
що особа може звикнути до додаткових фінансових надхо-
джень і почати самостійно утворювати корупційні схеми. 
У відсотковому відношенні така корупція є незначною і за 
формою проявів тотожна третьому рівню.
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Крім  зазначеної  класифікації,  автори  пропонують 
поділяти корупцію: 

1)  за сферами діяльності: політична, економічна або 
ділова (бізнес-еліта країни), побутова (традиції віддячити 
за роботу дрібному чиновнику, лікарю тощо); 

2)  за гілками влади:  корупція  чиновництва  у  сфері 
законодавчої, виконавчої та судової влади. Сюди ж варто 
зарахувати  й  корупцію  з  боку  посадових  осіб  правоохо-
ронних та контрольно-наглядових органів; 

3)  за часом виникнення:  ситуативна  та  корупція  на 
постійній основі, коли це стає способом життя службовця, 
істотним  матеріальним  поповненням  власного  бюджету 
[27, c. 24–32].

С.М. Клімова  та Т.В. Ковальова  запропонували  свою 
класифікацію типології корупції. Залежно від критеріїв її 
прояву корупцію можна поділити на такі напрями: 

1)  хто зловживає службовим становищем: державна 
(корупція чиновників),  комерційна  (корупція менеджерів 
офісів), політична (корупція політичних діячів); 

2)  хто дає хабара:  індивідуальний  хабар  (із  боку 
громадянина), підприємницький хабар (із боку легальної 
фірми), кримінальний підкуп; 

3)  форма вигоди від корупції для отримувача хабара: 
грошові  хабарі,  обмін  послугами,  отримування  вигоди 
іншого майнового характеру; 

4)  мета корупції з погляду того, хто дає хабара: 
прискорювальний  хабар,  гальмувальний  хабар,  хабар  за 
«добре ставлення»; 

5)  рівень поширеності корупційних відносин:  низова 
корупція – в нижчому та середньому ешелонах влади; елі-
тарна корупція – серед вищих чиновників і політиків; вер-
тикальна – всередині органу державної влади, міжнародна 
корупція; 

6)  регулярність корупційних зв’язків:  епізодична 
корупція, системна (інституційна) корупція, клептократія 
(корупція  як  невід’ємний  компонент  владних  відносин) 
[15, c. 48–49].

Беручи до уваги погляди різних вчених, можна виокре-
мити  два  основні  критерії  класифікації  –  управлінський 
(рівень  поширення  корупції)  та  матеріальний  (рівень 
суми неправомірної вигоди): 

1)  управлінський рівень:  політична  (вища)  корупція, 
управлінська  (середня)  корупція  та  дрібна  (побутова) 
корупція; 

2) матеріальний рівень неправомірної вигоди:  дорів-
нює або вище 500 мінімальних заробітних плат – «вища» 

корупція;  від  500  до  50  мінімальних  заробітних  плат  – 
«середня» корупція; до 50 мінімальних заробітних плат – 
«дрібна» корупція [3, c. 113].

Висновок. Отже,  на  основі  викладеного  вище 
можна  констатувати,  що  корупція  являє  собою  складне 
та багатогранне правове, політичне, економічне, соціальне 
й моральне явище, яке має комплексний характер. 

Сучасна  корупція  характеризується  як  універсальне 
явище,  що  виходить  за  рамки  дослідження  будь-якої 
галузевої дисципліни та акумулює у собі складний комп-
лекс  соціальних,  правових,  філософських  і  економіч-
них  характеристик.  Отже,  під  корупцією  розуміється 
явище,  яке  охоплює всю сукупність  корупційних діянь, 
пов’язаних  із  протиправним  використанням  публіч-
ною чи приватною службовою особою повноважень чи 
пов’язаних із цим можливостей в особистих інтересах чи 
інтересах  третіх  осіб,  із  метою  незаконного  одержання 
благ  майнового  чи  немайнового  характеру  для  себе  та/
або інших осіб, а також відповідно неправомірне надання 
таких  благ.  Таким  чином,  поняття  корупції  включає  не 
лише протиправну діяльність службових осіб, а й діяль-
ність  загальних  суб’єктів,  яка  нерозривно  пов’язана  із 
названими зловживаннями і без якої неможливо вчинити 
це зловживання.

Які б вияви не мала корупція, вона завжди завдає соці-
альної, моральної та економічної шкоди суспільству, спри-
чиняє падіння валового внутрішнього продукту держави, 
розвиток тіньового сектору економіки України, зростання 
безробіття,  зубожіння  широких  верств  населення.  Сут-
ність корупції є сталою, змінюються лише види корупцій-
них діянь  і форми  їх вияву. Корупція  є протиприродним 
явищем,  спрямованим  на  задоволення  власних  інтересів 
одних людей, нехтуючи інтересами інших.

Спроби  окремих  науковців  і  практиків  однозначно 
визначити поняття «корупція» і вмістити всі форми вияву 
корупції в одну норму права практично безуспішні. Коруп-
ція  –  це  багатоаспектне  соціально-політичне  явище,  що 
складається з комплексу протиправних дій та аморальних 
вчинків. Корупція – це не стільки юридична, скільки соці-
альна, кримінологічна, політична, економічна й культурна 
проблема, яка потребує подальших досліджень своєї при-
роди та  сутності  з метою розроблення  ефективних  захо-
дів і шляхів їй запобігання. Не втрачає своєї актуальності 
й  необхідність  вдосконалення  нормативно-правової  бази 
задля  протидії  та  подолання  такого  явища,  як  корупція, 
в усіх ешелонах влади.
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У статті розглянуті проблеми організаційного та правового забезпечення щодо запобігання злочинам у митній сфері та запропоновані 
конструктивні шляхи їх вирішення.

Зазначено, що в науковій літературі висвітлено різні підходи до організації запобігання злочинності. Втім варто зауважити, що ефек-
тивність заходів запобігання злочинам у фіскальній сфері буде найвищою лише в разі їх комплексного застосування. З огляду на це 
метою статті є визначення оптимальної моделі організації запобігання злочинам у фіскальній сфері з урахуванням рівнів профілактики 
для означеного виду правопорушень. Запобігання злочинам розуміють як систему дій щодо антисуспільних явищ та їх детермінант, що 
передбачає зниження рівня злочинності й усунення криміногенних факторів. 

Аргументовано, що для запобігання злочинам у фіскальній сфері на загальносоціальному рівні, передусім, необхідно: удосконалити 
податкове законодавство, правові засади запобігання кримінальним правопорушенням; вжити заходів зі стабілізації фінансової системи 
держави, розвитку підприємництва, проведення наукових досліджень у сфері превенції фіскальної злочинності; забезпечити підвищен-
ня рівня обізнаності населення щодо особливостей механізму оподаткування в Україні. Під час реалізації юридичної відповідальності 
надавати перевагу застосуванню санкцій альтернативного (відновного) правосуддя в комплексі з відповідними заходами індивідуального 
запобігання щодо правопорушників.

Висловлено твердження, що злочини у фіскальній сфері є складовою частиною економічної злочинності. Їх профілактика має перед-
бачати систему економічних, правових, організаційно-виробничих, виховних, технічних заходів, спрямованих на ліквідацію або зниження 
потенціалу криміногенних факторів, що детермінують учинення злочинів, корекцію особистості злочинців тощо.

Автор дійшов висновку, що серед організаційних заходів запобігання злочинам у фіскальній сфері потребує налагодження співпра-
ця правоохоронних, наглядових органів, установ системи економіки, що дасть змогу оперативно отримувати інформацію про фінансо-
ві операції, своєчасно запобігати незаконному прихованню прибутків, чітко контролювати правильність нарахування та сплати подат-
ків. Зрештою, на спеціальному рівні запобігання злочинам у фіскальній сфері доцільно вжити заходів щодо регулювання готівкових 
розрахунків, ліцензування підприємницької діяльності, моніторингу грошового обігу, декларування доходів, налагодження міжнародної 
взаємодії тощо.

Ключові слова: злочини, митна сфера, запобігання, приховування прибутків, правоохоронні органи.

The article considers the problems of organizational and legal support for the prevention of crimes in the customs sphere and proposes 
constructive ways to solve them.

It is noted that various approaches to crime prevention are highlighted in the scientific literature. However, it is worth noting that the 
effectiveness of crime prevention measures in the fiscal sphere will be only in case of their integrated application. In view of this, the purpose of 
the article is to determine the optimal model of organization of prevention of crimes in the fiscal sphere, taking into account the levels of prevention 
for this type of offence. Prevention of crime is understood as a system of action on anti-social phenomena and their determinants, involving the 
reduction of crime rates and the elimination of crime factors.

It is argued that in order to prevent fiscal crimes at the general social level, first of all, it is necessary to improve tax legislation and the legal 
basis for preventing criminal offences; Take measures to stabilize the financial system of the State, develop entrepreneurship and carry out 
scientific research in the field of fiscal crime prevention; To raise public awareness of the peculiarities of the taxation mechanism in Ukraine. In 
exercising legal responsibility, give priority to the application of sanctions of alternative (restorative) justice, together with appropriate individual 
prevention measures against offenders.

It has been argued that fiscal crime is an integral part of economic crime. Their prevention should include a system of economic, legal, 
organizational and production, educational and technical measures aimed at eliminating or reducing the potential of criminal factors determining 
the commission of crimes, correcting the identity of criminals and the like.

The author concluded that among the organizational measures to prevent crimes in the fiscal sphere, it is necessary to establish cooperation 
between law enforcement, supervisory bodies and institutions of the economic system, which will allow to quickly obtain information on financial 
transactions, to prevent the illegal concealment of income in a timely manner, to clearly control the correctness of the calculation and payment 
of taxes. After all, at the special level of prevention of crimes in the fiscal sphere, it is advisable to take measures to regulate cash settlements, 
license business activities, monitor monetary circulation, declare revenues, establish international cooperation and the like.

Key words: crimes, customs sphere, prevention, concealment of proceeds, law enforcement agencies.

Постановка проблеми. В умовах реформування еко-
номіки України найбільш загрозливою в криміногенному 
аспекті є ситуація у фіскальній сфері, де останнім часом 
зросла  кількість  протиправних  діянь,  що  призводить  до 
ненадходження до бюджету  країни  значних коштів  та  їх 
привласнення злочинними елементами. 

Масовість ухилення від оподаткування, наявна в нашій 
державі, його характер, тенденції та інші риси свідчать, що 
фіскальна злочинність за сучасних умов перетворюється на 
одну з вагомих загроз національній безпеці України.

На  цей  час  відсутній  чіткий  механізм  взаємодії  пра-
воохоронних  органів  між  собою,  наглядовими  органами 
й установами економічної системи, здатний забезпечувати 
ефективну  протидію  злочинам  у  фіскальній  сфері.  Від-

повідно, актуальності набуває проблема запобігання цим 
суспільно небезпечним явищам.

Аналіз публікацій, в яких започатковано 
розв’язання задекларованої проблематики. Про-
блеми запобігання злочинам у фіскальній сфері, зокрема 
правопорушенням під час застосування податкового, мит-
ного законодавства, надходження податків і зборів, митних 
та інших платежів, різного часу розглядали такі вчені, як 
П.П. Андрушко, В.І. Борисов, Л.П. Брич, Б.В. Волженкін, 
В.В. Голіна, Д.І. Голосніченко, А.Є. Гутник, Н.О. Гуторова, 
І.М. Даньшин, О.О. Дудоров, О.С. Задорожний, А.П. Зрє-
лов, О.Г. Кальман, О.Є. Користін, Я.М. Кураш, І.І. Куче-
ров,  В.В.  Лисенко,  П.С.  Матишевський,  О.П.  Мілев-
ський, В.О. Навроцький, І.В. Пальцева, О.І. Перепелиця, 
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В.В. Пивоваров, В.М. Попович, В.В. Сташис, Є.Л. Стрель-
цов, В. Я. Тацій, М.І. Хавронюк, С.С. Чернявський та ін. 

Виклад основного матеріалу. За ст.ст. 351−353 Мит-
ного  кодексу  України  з  аналогічними  періодами  попе-
редніх  років,  митницями ДФС  за  2018  р.  було  виявлено 
48  876 порушень митних правил  із  вартістю правопору-
шень на суму майже 3,4 млрд грн. [1].

Кількість  складених  протоколів  у  2018  р.  про  пору-
шення митних правил порівняно з 2017 р. збільшилась на 
51%, а вартість предметів правопорушень − удвічі.

У 5407 справах про порушення митних правил тимча-
сово вилучено предмети правопорушень на суму 914 млн 
грн. Сума тимчасово вилучених предметів правопорушень 
у 2018 р. порівняно з 2017 р. збільшилась на 25%.

Зокрема,  у  справах  про  порушення  митних  правил 
вилучено:

‒  промислових товарів на суму 569 млн грн;
‒  продовольчих товарів та сільгосппродукції на суму 

119 млн грн;
‒  валюти на суму 76 млн грн;
‒  транспортних засобів на суму 150 млн грн.
Протягом  2014–2018  рр.  прикордонники  виявили 

3900  одиниць  контрабандної  зброї,  280,8  кг  вибухівки, 
1,55 т наркотичних засобів і товарів на 1,921 млрд грн.

У  69%  випадків  контрабандні  товари  намагаються 
вивезти з України.

У 34% випадків через кордон переправляли тютюнові 
вироби,  в  16%  –  автомобілі,  в  3%  –  антикваріат.  Рибо-
продукти,  автозапчастини  незаконно  перевозили  в  2% 
випадків.  Бурштин,  м’ясопродукти,  домашні  тварини, 
промислові товари, горілчані вироби становлять по 1% від 
загального обсягу контрабандних товарів, які намагалися 
вивезти з України.

Водночас  автомобілі  –  найпопулярніший  товар  для 
незаконного  ввезення  в  Україну.  Їх  частка  в  структурі 
контрабандного імпорту – 9%. По 4% припадає на контр-
абандний тютюн і алкоголь. По 2% – на м’ясо і рибопро-
дукти. По 1% – на автозапчастини, побутову техніку, пром-
товари, паливно-мастильні матеріали, радіотовари й одяг.

За даними прикордонників, за останні п’ять років було 
відкрито 477 кримінальних справ. Досудові вироки вине-
сли щодо 73 осіб.

Найчастіше  кримінальні  провадження  розпочинають 
за ст. 305 Кримінального кодексу – контрабанда наркоти-
ків  і  їх прекурсорів. Кількість обвинувальних вироків за 
відповідною статтею упродовж останніх 5 років постійно 
падає.

За  ст.  201  Кримінального  кодексу  «Контрабанда» 
щороку  з  2014  р.  розпочинають  18–23  провадження. 
У судах за рік лише 2–4 з них завершуються покаранням 
для обвинувачених.

У науковій літературі висвітлено різні підходи до орга-
нізації запобігання злочинності. Втім варто зауважити, що 
ефективність  заходів  запобігання  злочинам  у фіскальній 
сфері буде найвищою лише в разі їх комплексного застосу-
вання. З огляду на це метою статті є визначення оптималь-
ної моделі організації запобігання злочинам у фіскальній 
сфері з урахуванням рівнів профілактики для означеного 
виду правопорушень. Запобігання злочинам розуміють як 
систему дій щодо антисуспільних явищ та їхніх детермі-
нант, що  передбачає  зниження  рівня  злочинності  й  усу-
нення криміногенних факторів. 

Запобігання  –  це  діяльність  зі  стримування  злочин-
ності  та  можливого  зниження  її  рівня  [2,  с.  10].  Отже, 
запобіганням злочинів у фіскальній сфері необхідно вва-
жати  систему  дій щодо  зазначеного  виду  злочинів  та  їх 
детермінант, що має на меті зниження його рівня та усу-
нення криміногенних факторів. 

Злочини у фіскальній сфері є складовою частиною еко-
номічної  злочинності.  Їх  профілактика  має  передбачати 
систему  економічних,  правових,  організаційно-виробни-

чих, виховних, технічних заходів, спрямованих на ліквіда-
цію або зниження потенціалу криміногенних факторів, що 
детермінують  вчинення  злочинів,  корекцію  особистості 
злочинців тощо [2, с. 84].

Запобігання  фіскальній  злочинності  має  бути  спря-
моване, передусім, на досягнення і збереження тенденції 
до  зниження й позитивних  трансформацій  в  її  характері 
та структурі. 

Як зазначає Л.Г. Давтян, для досягнення цієї мети необ-
хідно розв’язати низку завдань, ключовим з яких є забез-
печення захисту фінансових інтересів держави й суспіль-
ства,  що,  зрештою,  передбачає:  виявлення,  дослідження 
й  усунення  причин  та  умов,  сприятливих  для  вчинення 
податкових злочинів; запобігання або припинення подат-
кових злочинів; відшкодування шкоди,  завданої податко-
вими  злочинами,  тобто  надходження  належних  державі 
податків, пені  та штрафів до бюджету в повному обсязі; 
виявлення осіб, схильних до вчинення податкових злочи-
нів, їх виправлення [3, с. 43]. 

Отже,  аналіз  судових  справ  свідчить, що  причинами 
правопорушень  у  фіскальній  сфері  варто  визнати:  від-
сутність і неправильне оформлення документів від укла-
дання  договору  до  відображення  результатів  договірної 
діяльності  в  податковій  та  фінансовій  звітності,  непо-
дання податкової звітності або її викривлення; порушення 
під  час  здійснення  операцій, що  звільнені  від  оподатку-
вання ПДВ або не є господарською діяльністю, завищення 
витрат під час обчислення податку на прибуток, надання 
незаконних пільг із податку з доходів фізичних осіб, здій-
снення незаконних операцій платниками єдиного податку 
(не передбачених у свідоцтві платника єдиного податку); 
умисне  заниження  об’єкта  оподаткування  без  викорис-
тання  зазначених  механізмів;  несплата  або  несвоєчасна 
сплата податків до бюджету тощо [4, с. 31].

Концепція реалізації державної політики у сфері про-
філактики  правопорушень  на  період  до  2015  р.,  затвер-
джена  розпорядженням  Кабінету  Міністрів  України  від 
30 листопада 2011 р. № 1209-р, що складається з розділів 
«Проблеми, які потребують розв’язання», «Мета і строки 
реалізації Концепції», «Шляхи і способи розв’язання про-
блем», «Очікувані результати», «Обсяг фінансових, мате-
ріально-технічних,  трудових  ресурсів»,  була  спрямована 
на запобігання злочинам у митній сфері [5].

Серед суб’єктів, що здійснюють запобігання злочинам 
у фіскальній сфері в Україні, необхідно виділити такі дер-
жавні органи: Державна фіскальна  служба,  її  структурні 
підрозділи, Державна комісія з цінних паперів та фондо-
вого ринку, Міністерство фінансів України, Міністерство 
економічного  розвитку  і  торгівлі України, Національний 
банк України,  Антимонопольний  комітет України,  серед 
правоохоронних  органів України  – Департамент  захисту 
економіки Національної поліції України, Державна контр-
ольно-ревізійна служба України, Служба безпеки України, 
органи прокуратури тощо.

Для  злагодженої  роботи  суб’єктів,  що  здійснюють 
запобігання злочинів, важливим є чіткий механізм взаємо-
дії між правоохоронними органами, органами контролю, 
установами  економічної  системи  держави.  Така  взаємо-
дія  сприятиме  забезпеченню дієвого контролю за дотри-
манням законодавства в комерційній діяльності в частині 
сплати податків від моменту реєстрації суб’єктів підпри-
ємницької  діяльності,  щодо  відповідності  їх  діяльності 
статутній,  отримання  ліцензій  на  конкретні  види  діяль-
ності аж до жорсткого контролю за правильністю зараху-
вання та сплати податків.

Психологічна атмосфера, яка склалася в українському 
суспільстві  через  його  значне  економічне  та  соціальне 
розшарування,  має  наслідком  не  лише  вчинення  різного 
роду  протиправних  посягань,  а  й  моральне  виправдову-
вання  вчинюваних  злочинів,  зокрема  у фіскальній  сфері. 
Вважаємо, що зменшенню негативних виявів такого плану 



413

Порівняльно-аналітичне право
♦

сприятиме  реалізація  комплексу  виховних  заходів,  спря-
мованих  на  виховання  у  громадян  поваги  до  власності, 
критичного  ставлення  до  стереотипів  «споживацького» 
способу життя, ухилення від сплати податків, формування 
довіри до державної економічної політики, виховання солі-
дарності населення з кримінально-правовими заборонами 
щодо суспільно небезпечної економічної поведінки тощо.

Таким чином, результативність запобігання злочинам 
у  фіскальній  сфері  зумовлена  застосуванням  комплексу 
заходів  на  загальносоціальному,  спеціальному  та  індиві-
дуальному рівнях.

Для  запобігання  злочинам  у  фіскальній  сфері  на 
загальносоціальному  рівні,  передусім,  необхідно:  вдо-
сконалити податкове законодавство, правові засади запо-
бігання  кримінальним  правопорушенням  (йдеться  про 
ухвалення  державної  програми  профілактики  правопо-
рушень,  ратифікацію  міжнародних  угод  тощо);  вжити 
заходів  зі  стабілізації  фінансової  системи  держави,  роз-
витку підприємництва,  проведення наукових  досліджень 
у  сфері  превенції  фіскальної  злочинності;  забезпечити 
підвищення рівня обізнаності населення щодо особливос-
тей механізму оподаткування  в Україні. Під час реаліза-
ції юридичної  відповідальності  варто  надавати  перевагу 
застосуванню санкцій альтернативного (відновного) пра-
восуддя в комплексі з відповідними заходами індивідуаль-
ного запобігання щодо правопорушників [6].

Серед  організаційних  заходів  запобігання  злочинам 
у фіскальній сфері потребує налагодження співпраця пра-
воохоронних, наглядових органів, установ системи еконо-

міки, що дасть змогу оперативно отримувати інформацію 
про фінансові операції, своєчасно запобігати незаконному 
прихованню прибутків, чітко контролювати правильність 
нарахування та сплати податків. Зрештою, на спеціальному 
рівні  запобігання  злочинам  у  фіскальній  сфері  доцільно 
вжити заходи щодо регулювання готівкових розрахунків, 
ліцензування  підприємницької  діяльності,  моніторингу 
грошового  обігу,  декларування  доходів,  налагодження 
міжнародної  взаємодії  тощо.  З  огляду  на  спрямованість 
запобіжних заходів щодо злочинів у фіскальній сфері на 
індивідуальному рівні щодо конкретних осіб чи умов, що 
породжують  криміногенні  фактори,  нагальними  вида-
ються підготовка та реалізація комплексу виховних захо-
дів, орієнтованих на учасників податкових правовідносин. 
Метою  застосування  заходів  на  цьому  рівні  запобігання 
має стати усунення несприятливого впливу на підприєм-
ців, платників податків, зміна їхньої соціально неприйнят-
ної поведінки. Безумовно важливим варто визнати також 
виявлення осіб, від яких із високим ступенем імовірності 
можна  очікувати  вчинення  злочинів  у  фіскальній  сфері, 
виявлення  ознак  учинення  відповідних  злочинів  у  фіс-
кальній сфері, збирання інформації щодо об’єктів профі-
лактичної діяльності.

Висновки. У межах дослідження запропоновано ство-
рити  в  Україні  єдиний  спеціальний  підрозділ  із  запобі-
гання злочинам у фіскальній сфері, до функцій якого нале-
жатимуть  розроблення  і  реалізація  заходів  трирівневого 
запобігання, координація взаємодії між правоохоронними, 
наглядовими органами, установами економічної системи.
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ЗНАРЯДДЯ ТА ЗАСОБи ВЧиНЕННЯ ЗЛОЧиНУ  
ЯК ОЗНАКА ОБ’ЄКТиВНОЇ СТОРОНи СКЛАДУ ЗЛОЧиНУ

ThE INSTruMENTS aNd MEaNS Of ThE CrIME  
aS a SIgN Of ThE OBJECTIVE SIdE Of ITS COrPuS dELICTI

Романівка З.Є.,
викладач кафедри кримінально-правових дисциплін

юридичного факультету
Львівського державного університету внутрішніх справ 

Стаття присвячена дослідженню понять знарядь і засобів учинення злочину як ознак об’єктивної сторони складу злочину. У статті 
розглядається поняття знарядь і засобів учинення злочину, їх юридична природа й соціальна обумовленість. Досліджуються знаряддя й 
засоби вчинення злочину як обов’язкові ознаки об’єктивної сторони основного й кваліфікованого складу злочину. Розглядаються знаряд-
дя та засоби як самостійні кримінально-правові категорії, які слід розмежовувати між собою за властивостями, які використовуються для 
досягнення злочинного результату, і характером використання. Аналізується вплив знарядь і засобів учинення злочину на кримінально-
правову кваліфікацію. На підставі аналізу Особливої частини Кримінального кодексу України встановлено, що існує низка складів зло-
чинів, у диспозиціях яких вказані знаряддя та/або засоби як обов’язкові ознаки основного складу злочину або вони визнаються такими, 
оскільки однозначно випливають зі змісту диспозиції. Встановлено, що знаряддя й засоби завжди були важливими кримінально-пра-
вовими характеристиками злочину й використовувалися для конструювання кримінально-правових норм у різних правових системах. 
Проаналізовано, що знаряддя й засоби вчинення злочину існують не самі по собі, а у взаємозв’язку з іншими елементами й ознаками 
складу злочину. Звертається увага на те, що відповідні предмети в одних випадках можуть бути предметом злочинів, а в інших засобами 
або знаряддями вчинення злочину. Проаналізовано окремі види знарядь і засобів вчинення злочину під час конструювання криміналь-
но-правових норм. Акцентується увага, що засоби вчинення злочину можуть бути ознакою, за якою визначають спеціальний характер 
кримінально-правової норми. Підтримується твердження, що засоби вчинення злочину можуть значно підвищувати ступінь суспільної 
небезпеки діяння в цілому. Досліджено позицію законодавця про врахування підвищеної суспільної небезпечності окремих видів знарядь 
і засобів вчинення злочину під час конструювання кримінально-правових норм.

Ключові слова: об’єктивна сторона складу злочину, знаряддя та засоби вчинення злочину, кримінально-правова кваліфікація.

The article is devoted to the study of the concepts of tools and means of committing a crime as signs of the objective side of the crime. The 
article deals with the concept of tools and means of committing a crime, their legal nature and social conditionality. Investigating tools and means 
of committing a crime as indispensable features of the objective side of the main and qualified crime. Tools and means are considered as separate 
criminal-law categories, which should be distinguished between the properties used to achieve the criminal result and the nature of their use. The 
impact of tools and means of committing a crime on criminal qualification is analyzed. Based on the analysis of the Particular part of the Criminal 
Code of Ukraine, it is established that there are a number of crime scenes in the dispositions of which the tools and / or means are identified as 
obligatory signs of the main crime, or they are recognized as such, since they are clearly derived from the content of the disposition. It has been 
established that tools and means have always been important criminal characteristics of crime and have been used to construct criminal rules in 
different legal systems. It has been analyzed that the tools and means of committing a crime do not exist by themselves, but are correlated with other 
elements and features of the crime. Attention is drawn to the fact that in some cases the relevant items may be the subject of crime and in other 
means or instruments of crime. Some types of tools and means of committing a crime in the construction of criminal law are analyzed. Attention 
is drawn to the fact that the means of committing a crime may be a sign defining the special nature of the criminal law. It is argued that the means 
of committing a crime can significantly increase the degree of public danger in general. The position of the legislator on taking into account the 
increased social danger of certain types of tools and means of committing a crime in the construction of criminal law norms was investigated.

Key words: objective side of corpus delicti of a crime, instruments and means of the crime, criminal and legal qualification.

Постановка проблеми. Протягом тривалого часу зако-
нодавець надає вагомого кримінально-правового значення 
знаряддям  і  засобам  учинення  злочину. Під  час  скоєння 
злочинів  особи, що  їх  учиняють,  використовують  різно-
манітні  знаряддя й  засоби. У залежності від опису зако-
ном об’єктивної сторони конкретного складу злочину зна-
ряддя й засоби вчинення злочину може виконувати роль 
обов’язкових  або  кваліфікувальних  (особливо  кваліфіка-
ційних) ознак. Кожен конкретний злочин має багато ознак, 
які його індивідуалізують, у тому числі й об’єктивних, які 
характеризують  діяння  суб’єкта  (дію  або  бездіяльність), 
шкоду, що заподіяна діянням, а також і ті зовнішні умови, 
в яких учиняється суспільно-небезпечне посягання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  У  кримі-
нально-правовій науці ґрунтовному теоретичному аналізу 
знарядь і засобів учинення злочину присвячені дисертації 
В.І. Гурова, О.С. Денисової, В.І. Сахарова, М.С. Тельпіса. 
Окремі питання знарядь і засобів учинення злочину дослі-
джені в наукових роботах, присвячених окремим складам 
злочину, приміром бандитизму [1], терористичному акту 
[2] тощо. Разом з тим і надалі низка питань залишаються 
невивченими  й  водночас  принципово  важливими  як  для 
науки  кримінального  права,  так  і  для  практики  застосу-
вання КК України. Варто зазначити, що з інтенсивним роз-
витком науки й  техніки  різноманітнішими  стають  також 

знаряддя й засоби вчинення злочину, що потребує науко-
вого переосмислення й відповідних пропозицій щодо вдо-
сконалення  відповідних  законодавчих  кримінально-пра-
вових приписів.

Мета статті – дослідження поняття знарядь і засобів учи-
нення злочину як ознаки об’єктивної сторони складу злочину.

Виклад основного матеріалу.  Об’єктивну  сторону 
складу  злочину  утворюють  зовнішні  його  ознаки,  уста-
новлені законом. Під об’єктивною стороною складу зло-
чину слід розуміти зовнішній прояв злочинної діяльності, 
який  характеризується  суспільно  небезпечним  діянням, 
суспільно  небезпечним  наслідком,  причинним  зв’язком 
між ними, а також місцем, часом, способом, обстановкою, 
знаряддям і засобами вчинення злочину [3, с. 630].

Видається актуальним і доцільним як з теоретичного, 
так і з практичного погляду дослідження окремих диспо-
зицій статей Особливої частини КК України, в яких зна-
ряддя та/або засоби вчинення злочину законодавчо перед-
бачені  в  якості  обов’язкових  ознак  відповідних  складів 
злочинів.  Наявні  ж  кримінально-правові  наукові  роботи 
постануть відправним і необхідним підґрунтям для вста-
новлення закономірностей розвитку наукового розуміння 
знарядь і засобів учинення злочину з метою подальшого 
вдосконалення  кримінально-правового  законодавства 
в частині проблеми, що буде досліджуватися.
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Досліджуючи  історію розвитку кримінального законо-
давства з окресленої проблематики В.І. Сахаров констатує, 
що  вже  в  давніх  правових  пам’ятках  за  побудови  кримі-
нально-правової  заборони  знаряддя  й  засоби  вчинення 
злочину були передбачені як обов’язкові ознаки основного 
складу, так і як кваліфікувальні ознаки. Таким чином, науко-
вець стверджує, що знаряддя й засоби завжди були важли-
вими  кримінально-правовими  характеристиками  злочину 
й використовувалися для конструювання кримінально-пра-
вових норм у різних правових системах. Юридична природа 
й соціальна обумовленість знарядь і засобів учинення зло-
чину породжені їхньою основною властивістю впливати на 
характер і ступінь суспільно небезпечного діяння [4, с. 9–10]. 
І.М. Даньшин  зазначав, що у  випадку,  коли  знаряддя  вчи-
нення злочину істотно впливають на характер і ступінь сус-
пільної небезпечності діяння або особи, що його вчинила, 
законодавець  указує  на  них  у  нормі  Особливої  частини 
КК України як на обов’язкову ознаку об’єктивної сторони 
складу злочину [5, с. 59].

Варто зауважити, що знаряддя й засоби вчинення зло-
чину існують не самі по собі, а у взаємозв’язку з іншими 
елементами й ознаками складу злочину. М.І. Панов вважає, 
що в предметах матеріального світу, які виступають засо-
бами  вчинення  злочину,  міститься  відповідна  програма 
(спосіб)  можливих  дій,  що  можуть  бути  здійснені  шля-
хом використання цих предметів. Приміром, вогнепальна 
зброя  передбачає  можливість  вчинення  насильницьких 
злочинів, тоді як завідомо підроблені документи – різного 
роду кримінально-караних обманів тощо. Тобто характер 
засобів, що використовує особа під час здійснення злочин-
ного посягання загалом визначає (детермінує) характер дії 
і спосіб його вчинення [6, с. 41–42]. 

А.А.  Музика,  Є.В.  Лащук  стверджують,  що  існування 
знарядь  залежить від наявності у  складі  злочину предмета 
або потерпілого від злочину, тому що без предмета посягання 
або потерпілого від злочину немає й знарядь його вчинення. 
І навпаки, існування предмета злочину не залежить від наяв-
ності у складі конкретного злочину тих чи інших знарядь, а 
також засобів вчинення злочину [7, с. 151–152]. 

В.І.  Гуров  зазначав,  що  поза  злочинною  діяльністю 
будь-який  предмет  не  може  визнаватися  знаряддям  або 
ж засобом вчинення злочину. Саме суб’єкт злочину наді-
ляє  відповідний  предмет  цією  ознакою,  коли  співвідно-
сить  відповідні  властивості  предмета  з метою й  злочин-
ним результатом [8, с. 19–20]. На думку О.С. Денисової, 
між способом, знаряддями й засобами вчинення злочину 
існує відповідний взаємозв’язок, проте це не дає підстав 
стверджувати, що знаряддя й засоби є частиною способу 
вчинення  злочину.  Місце  й  обстановка  вчинення  зло-
чину,  мета,  мотив  та  інші  обставини  вчинення  злочину 
об’єктивно впливають на обрання суб’єктом злочину від-
повідних знарядь чи засобів [9, с. 9–10].

Враховуючи зазначене, влучною з цього питання буде 
наукова позиція Я.В. Прудникова, який вважає, що засоби 
перебувають у нерозривному зв’язку й взаємозалежності 
з усіма елементами й ознаками складу злочину. У цьому, 
зокрема,  виражається  вплив  засобів  як  на  фактичні 
(об’єктивні й суб’єктивні) ознаки, так і на соціальні влас-
тивості  (суспільну  небезпечність)  відповідних  злочинів. 
Це обумовлює включення їх як обов’язкову ознаку певних 
складів злочинів і специфіку конструювання цих складів 
у норми Особливої частини КК України [10, с. 197].

Не  заперечуючи  загалом наведені  позиції  вчених,  хоті-
лося  б  звернути  увагу,  що  деякі  науковці  використовують 
поняття «засоби вчинення злочину» як родове щодо поняття 
«знаряддя  вчинення  злочину».  У  кримінально-правовій 
науці немає єдності думок щодо співвідношення цих понять. 

Видається більш вдалим вважати, що знаряддя й засоби 
є  самостійними  кримінально-правовими  категоріями, 
які слід розмежовувати між собою за властивостями, що 
використовуються  для  досягнення  злочинного  резуль-

тату, і характером їх використання. Як вказує М.С. Тель-
піс,  знаряддя  вчинення  злочину  –  це  речі  матеріального 
світу, якими може заподіюватись або бути заподіяна певна 
шкода. За допомогою знарядь суб’єкт здійснює фізичний, 
типово  руйнівний  вплив  на  матеріальні  об’єкти.  Засоби 
вчинення  злочину – це  різноманітні  речовини,  предмети 
або інше знаряддя, хімічні, фізичні, біологічні властивості 
якого використовуються суб’єктом для створення сприят-
ливих умов у процесі вчинення злочину [11, с. 90].

На підставі аналізу Особливої частини КК України слід 
констатувати, що існує низка складів злочинів, у диспозиціях 
яких  указані  знаряддя  та/або  засоби  як  обов’язкові  ознаки 
основного  складу  злочину  або  вони  визнаються  такими, 
оскільки однозначно випливають зі змісту диспозиції.

Варто  звернути  увагу  на  те,  що  відповідні  пред-
мети  в  одних  випадках  можуть  бути  предметом  злочи-
нів,  а  в  інших  засобами  або  знаряддями  вчинення  зло-
чину.  Наприклад,  зброя  як  знаряддя  регламентована  як 
обов’язкова ознака складу бандитизму (ч. 1 ст. 257 (Бан-
дитизм) КК України). Разом з тим у низці статей КК Укра-
їни  зброя  визнається  обов’язковою  ознакою  як  предмет 
злочину.  Наприклад,  згідно  з  ч.  1  ст.  201  (Контрабанда) 
КК України контрабандою визнається переміщення через 
митний кордон України поза митним контролем або з при-
ховуванням від митного контролю культурних цінностей, 
отруйних, сильнодійних, вибухових речовин, радіоактив-
них матеріалів, зброї або боєприпасів (крім гладкостволь-
ної мисливської зброї або бойових припасів до неї), час-
тин  вогнепальної  нарізної  зброї,  а  також  спеціальних 
технічних засобів негласного отримання інформації. 

У  зв’язку  з  цим  погоджуємося  з  ученими,  які  зазна-
чають, що в КК України не  завжди термінами «знаряддя» 
й «засоби» позначаються власне знаряддя й засоби вчинення 
злочину. Наприклад, транспортні засоби (ст. 289 (Незаконне 
заволодіння  транспортним  засобом)  КК  України)  і  нарко-
тичні  засоби  (ст.  307  (Незаконне  виробництво,  виготов-
лення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи 
збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх ана-
логів) КК України) є предметами відповідних злочинів, а не 
їх знаряддями або засобами вчинення [7, с. 140].

Тобто  вживання  в  тексті  кримінального  закону  тер-
мінів  «знаряддя»,  «засоби»  не  є  підставою  для  автома-
тичного  визнання  їх  у  значенні  знарядь  або  засобів  як 
обов’язкових ознак відповідного складу злочину.

Так,  одним  із  видів  знарядь  вчинення  злочину  є  зброя 
(ст. 257 (Бандитизм) КК України, ч. 1 ст. 258 (Терористичний 
акт) КК України, ч. 1 ст. 294 (Масові заворушення) КК Укра-
їни, ч. 1 ст. 439 (Застосування зброї масового знищення) КК 
України тощо). Разом з тим КК України не містить законо-
давчої дефініції поняття «зброя». За таких обставин до зброї 
в широкому розумінні можна віднести доволі широке коло 
предметів. У зв’язку з цим науковці звернули увагу на те, що 
поняття зброї та визначення її видів потребує врегулювання 
шляхом прийняття відповідного закону [1, с. 11].

Згідно  зі  ст.  257  (Бандитизм)  КК України  бандитизм 
полягає в організації озброєної банди з метою нападу на 
підприємства, установи, організації чи на окремих осіб, а 
також участь у такій банді або у вчинюваному нею нападі.

В.П.  Тихий  зазначає,  що  під  зброєю  розуміють  при-
строї, прилади та  інші предмети, конструктивно призна-
чені  й  технічно  придатні  для  ураження живої  або  іншої 
цілі,  тобто  зброю  у  вузькому,  власному  значенні  слова. 
Зброя  може  бути  вогнепальною,  у  тому  числі  гладко-
ствольною  мисливською,  холодною,  вибуховою  тощо. 
Наприклад,  зброя,  вражальна  сила  якої  ґрунтується  на 
використанні  електричної  енергії,  енергії  радіоактивних 
випромінювань,  біологічних  і  хімічних  чинниках  тощо 
[12,  с.  473]. На  думку Я.В. Пруднікова,  до  зброї  як  зна-
ряддя  вчинення  злочину  слід  відносити  бойові  припаси 
у  вигляді  вибухових пристроїв  (гранати, міни),  які  ство-
рюють  у  разі  їхнього  застосування  вибуховий  ефект,  
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що суттєво підвищує вражальні властивості, і мають своїм 
єдиним призначенням ураження  людей  (не  тільки  однієї 
особи, а двох чи більше), заподіяння шкоди їхньому життю 
і здоров’ю [13, с. 548]. О.С. Денисова зазначає, що боєпри-
паси не можуть бути зброєю, проте їхні властивості мають 
важливе  значення  для  кваліфікації.  Боєприпаси  самі  по 
собі не належать до знарядь чи засобів учинення злочину, 
вони без допомоги  ззовні  використовуватися не можуть. 
Їх включення до переліку небезпечних предметів обумов-
лено тим, що вони містять вибухові речовини, і це дає під-
ставу відносити їх до засобів вчинення злочину [9, с. 130].

А.А. Вознюк, В.В. Арешонков наголошують, що обме-
жений перелік предметів, які банди можуть використовувати 
під час нападів, не відповідає сучасним реаліям злочинної 
діяльності злочинних формувань. З огляду на широке роз-
маїття різновидів зброї, а також інших предметів, які банда 
може використовувати під час нападів, науковцями пропо-
нується доповнити ст. 257 (Бандитизм) КК України приміт-
кою, в якій визначити, що озброєність банди означає наяв-
ність у неї не лише зброї, а й «інших предметів, спеціально 
пристосованих або заздалегідь заготовлених для фізичного 
чи психічного насильства під час нападу» [14, с. 21].

В.О. Навроцький зазначає, що для визнання банди озбро-
єною вид  зброї  не має  значення,  зважаючи на  відсутність 
обмежень  стосовно  цього  в  диспозиції  відповідної  статті. 
Адже коли законодавець не вважає певні види зброї ознакою 
відповідного складу злочину, то вказує про це в диспозиції 
відповідної статті КК України [15, с. 131–132].

Тобто в кримінально-правовій доктрині відсутній єди-
ний підхід до розв’язання питання про те, що відносити 
до  зброї.  Це  може  негативно  впливати  на  кваліфікацію 
та розслідування відповідних злочинів.

Засоби  вчинення  злочину  також  мають  важливе  кримі-
нально-правове значення, у тому числі для кваліфікації відпо-
відних  злочинів.  Так,  засоби  вчинення  злочину  передбачені 
в  низці  диспозицій  статей Особливої  частини КК України  як 
обов’язкові ознаки. Наприклад, у ч. 1 ст. 239 (Забруднення або 
псування  земель)  КК  України  це  речовини,  відходи  чи  інші 
матеріали, шкідливі  для життя,  здоров’я  людей  або  довкілля; 
у ч. 1 ст. 241 (Забруднення атмосферного повітря) КК України – 
це шкідливі для життя, здоров’я людей або довкілля речовини, 
відходи або інші матеріали промислового чи іншого виробни-
цтва; у ч. 1 ст. 243 (Забруднення моря) КК України це матеріали 
чи речовини, шкідливі для життя чи здоров’я людей, або відходи.

Варто  звернути  увагу,  що  засоби  вчинення  злочину 
можуть  бути  ознакою,  що  визначає  спеціальний  харак-
тер  кримінально-правової  норми.  Прикладом  конкуренції 

адміністративно-правової  та  кримінально-правової  норм 
як  загальної й  спеціальної, де кримінально-правова норма 
є спеціальною, є ч. 1 ст. 591 КУпАП України (Порушення 
вимог щодо охорони територіальних і внутрішніх морських 
вод від забруднення і засмічення) і ч. 1 ст. 243 (Забруднення 
моря)  КК  України.  Ознакою,  що  визначає  спеціальний 
характер  кримінально-правової  норми,  є  саме  засоби  вчи-
нення злочину – матеріали чи речовини, шкідливі для життя 
чи здоров’я людей, відходи [16, с. 195].

До засобів вчинення злочину відносять також документи. 
Підроблені документи можуть бути засобами вчинення шах-
райства  (ст. 190  (Шахрайство) КК України), привласнення, 
розтрати майна  або  заволодіння  ним шляхом  зловживання 
службовим  становищем  (ст.  191  (Привласнення,  розтрата 
майна  або  заволодіння  ним  шляхом  зловживання  службо-
вим становищем) КК України), ухилення від сплати податків 
(ст. 212 (Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових 
платежів)) КК України), шахрайства  з фінансовими ресур-
сами  (ст.  222  (Шахрайство  з  фінансовими  ресурсами)  
КК України та багатьох інших злочинів. О.С. Денисова вва-
жає,  що  документ  визнається  засобом  вчинення  злочину, 
оскільки вплив на охоронювані законом суспільні відносини 
чинить  інформація, що  вказана  в  документі.  Використову-
ючи  інформацію, що  передбачена  на  відповідному матері-
альному носії, злочинець досягає своїх цілей [9, с. 140–141].

Висновки. У проведеному дослідженні були проаналі-
зовані знаряддя й засоби лише у випадках їх передбачення 
законодавцем в якості обов’язкових (конститутивних) ознак 
основного складу злочину. Також необхідно зазначити, що 
в  низці  статей  Особливої  частини  КК  України  знаряддя 
й  засоби  регламентовані  як  обов’язкові  ознаки  кваліфіко-
ваних  (особливо кваліфікованих) складів злочинів. Специ-
фіка деяких знарядь і засобів учинення злочину дає підставу 
стверджувати, що вони можуть значно підвищувати ступінь 
суспільної небезпеки діяння в цілому. У зв’язку з цим, зако-
нодавець враховує підвищену суспільну небезпечність окре-
мих видів знарядь та засобів вчинення злочину при констру-
юванні кримінально-правових норм.

З  проведеного  аналізу Особливої  частини КК України 
слід  констатувати, що  законодавець  надає  важливе  кримі-
нально-правове значення знаряддям  і  засобам злочину. Це 
підтверджується  тим,  що  знаряддя  та/або  засоби  злочину 
можуть  бути:  а)  обов’язковими  (конститутивними)  озна-
ками  основного  складу;  б)  обов’язковими  ознаками  ква-
ліфікованого  складу  (особливо  кваліфікованого  складу). 
У цих випадках вони підлягають обов’язковому з’ясуванню, 
оскільки впливають на кримінально-правову кваліфікацію.
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ЗАхОДи КРиМІНОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКи УКРАЇНи

CrIMINOLOgICaL MEaSurES Of ECONOMIC SECurITy Of uKraINE
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кандидат юридичних наук, докторант 

Харківського національного університету внутрішніх справ

У статті визначено основні заходи кримінологічного забезпечення економічної безпеки України, які слід використовувати в таких 
основних площинах діяльності: організаційно-управлінській, правовій, інформаційній, науковій. Акцентовано увагу на динамічності й 
комплексності процесу впровадження нових заходів кримінологічного забезпечення економічної безпеки держави, його гострій потребі в 
плані створення сприятливих умов для діяльності субʼєктів протидії злочинності. Зазначено, що необхідним є формування цілісної сис-
теми заходів кримінологічного забезпечення економічної безпеки держави на основі виявлення та подальшої нейтралізації виявлених 
внутрішніх і зовнішніх загроз. Адже погіршення показників економічного розвитку країни останніми роками свідчить про реальні загрози 
національній безпеці України. Забезпечення стабільного розвитку економічної системи країни є основним завданням усіх державних і 
недержавних інституцій. Для ефективності цієї діяльності має бути створено міцне підґрунтя у вигляді дієвої системи кримінологічного 
забезпечення протидії економічній злочинності, яке повинно мати широке коло засобів та прийомів за такими основними напрямами: 
організаційно-управлінським, правовим, інформаційним та науковим. Рівень ефективності кримінологічного забезпечення економічної 
безпеки держави напряму залежить від якості застосування заходів кримінологічного забезпечення суб’єктами відповідної діяльності. 
Установлено, лише комплексний системний підхід до застосування вказаних вище заходів за всіма означеними напрямами забезпечить 
належний рівень кримінологічного забезпечення економічної безпеки країни як запоруки соціальної стабільності суспільства. Автор наго-
лошує, що перспективи вдосконалення заходів та прийомів кримінологічного впливу на економічну злочинність є одним із завдань як 
науки, так і сучасної правоохоронної практики, які в сукупності складають систему впливу на протидію означеному виду злочинності й 
охоплюють предметну сферу діяльності відповідних суб’єктів її здійснення.

Ключові слова: економічна злочинність, заходи протидії, кримінологічне забезпечення, внутрішні загрози, зовнішні загрози, безпека 
держави.

The issues of clear tracing of the Ukrainian economy’s criminalization have been mainstreamed. As a result of this there is a spread 
of economic crime, a decrease in the level of socio-economic development of the state, deepening of political and economic instability, the 
vulnerability of the country’s economic system to constantly arising internal and external threats. The author has emphasized that the definition 
of the whole spectrum of threats to the country’s economic security as the basis for further successful analysis of their content, sources of origin, 
scope of distribution, outline of the range of objects of criminal encounters, is a topical issue in terms of ensuring the implementation of effective 
managerial decisions in the field of criminological provision of economic security of the country. The threats to national security have been offered 
to detect through the determination complex of economic crime, as they are formed in the process of social life in its political, economic, social, 
legal, spheres and institutions. The threats to economic security of the state in the designated planes have been characterized. Their place 
in the system of national security of Ukraine has been determined. The author has grounded the expediency of improving the activities of the 
counteraction subjects to economic crime in terms of the need to correctly identify the vectors of the direction of threats to the country’s economic 
security, their orientation, intensity as the basis for further delineation of the objects of criminal encroachments and the selection of the most 
effective measures of criminological security of economic security. The article determines that ensuring the stable development of the country's 
economic system today is the main task of all state and non-state institutions. For this activity to be effective, a strong foundation must be created 
in the form of an effective criminological system for combating economic crime, which should include a wide range of tools and techniques in the 
following areas: organizational, managerial, legal, information and scientific.

Key words: economic security, enterprise’s security, internal threats, external threats, causes, counteraction, sustainable development, 
economic growth, economic crime.

Актуальність теми дослідження. Головним  індика-
тором розвитку національної економіки, за яким вимірю-
ються обсяги виробництва, як відомо, є валовий внутріш-
ній  продукт  (далі  ВВП).  Аналіз  його  динаміки  свідчить 
про те, що починаючи з 1990-х рр. економіка країни пере-
бувала  в  умовах  спаду. Надалі  ця  динаміка  залишається 
нестабільною,  показники  ВВП  переважно  знижуються, 
що пов’язано як із втратою частини (за оцінками експер-
тів – 20 %) економічного потенціалу, непередбачуваними 
військовими витратами, дестабілізацією соціально-еконо-
мічної ситуації в країні [1, c. 51]. 

Кризові явища та процеси, воєнні дії на сході України, 
загострення  політичних  суперечностей  неминуче  тяг-
нуть за собою послаблення економічної безпеки держави, 
що є серйозною загрозою національній безпеці України. 
Економічна безпека є одним із системотвірних елементів 
національної  безпеки України.  Ст.  17  Конституції  Укра-
їни проголошує, що захист суверенітету й територіальної 
цілісності України, забезпечення її економічної та інфор-
маційної безпеки є найважливішими функціями держави, 
справою всього українського народу. 

Таким чином,  економічна  безпека  держави  як  еконо-
мічна категорія втілює в собі певну сукупність відносин 
і пов’язаних з ними заходів, що забезпечують економічний 

суверенітет, економічне зростання, підвищення добробуту 
в умовах наявності системи міжнародної економічної вза-
ємозалежності [2, c. 13].

Економічні  процеси  вимагають  системного  моні-
торингу,  а  загрози  економічній  безпеці,  що  виникають 
постійно, потребують вчасного виявлення та швидкої ней-
тралізації. Тому формування цілісної ефективної системи 
економічних  відносин,  стійкої  до  негативних  зовнішніх 
впливів  і  водночас  інтегрованої  до міжнародного  еконо-
мічного простору, є одним із найважливіших та актуаль-
них завдань національної політики держави. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання 
щодо  кримінологічного  забезпечення  економічної  без-
пеки України завжди були у фокусі уваги вітчизняних уче-
них-кримінологів, таких як О.М. Бандурка, А.М. Бойко, 
А.Ф. Волобуєв, О.Г. Кальман, О.М. Литвинов, І.В. Мас-
лій,  Ю.В.  Орлов,  В.М.  Попович  та  інші.  Адже  еконо-
мічні процеси, зумовлені великою кількістю внутрішніх 
і  зовнішніх  загроз,  їх криміналізація,  а  також мінливий 
кількісний і якісний характер потребують вчасного вияв-
лення та всебічного наукового дослідження. А питання, 
пов’язані  із  заходами  кримінологічного  забезпечення, 
вимагають постійного детального розгляду й наукового 
обґрунтування. 
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Виклад основного матеріалу.  Економічна  безпека 
держави як основа сприятливого стану національної еко-
номіки  потребує  постійного  спостереження  й  різносто-
роннього вивчення, перш за все, з метою вчасного вияв-
лення  та  ефективної  нейтралізації  загроз  її  стабільному 
й успішному розвитку. Велика кількість дестабілізаційних 
чинників,  які  загрожують  економічній  безпеці  держави, 
є причиною зниження рівня економічної безпеки як скла-
дової національної безпеки України. 

Щоб запобігти появі конкретної загрози чи усунути її, 
застосовується вирішальний базовий елемент в економіч-
ній безпеці –  захист. Він утілює у собі комплекс  заходів 
щодо  запобігання  або  локалізації  збитків,  нейтраліза-
ції  небезпек. Методи  й  заходи щодо  здійснення  захисту 
можуть  бути  досить  різноманітними  й  не  обов’язково 
симетричними загрозам. Головна властивість і спрямова-
ність таких заходів – їх адекватність загрозам і зниження 
рівня небезпеки. Сутність методу захисту охоплює засоби, 
що використовуються, і способи їх застосування. Держава 
повинна забезпечити всі види захисту як своїх економіч-
них інтересів, так і інтересів суспільних структур, грома-
дян [2, c. 284].

У межах  кримінологічного  забезпечення  економічної 
безпеки держави відповідні заходи повинні бути реалізо-
вані в таких основних площинах: організаційно-управлін-
ській,  нормативно-правовій,  інформаційно-аналітичній 
і науковій.

Організаційно-управлінська сфера кримінологічного 
забезпечення  –  це    цілеспрямована  діяльність  з  органі-
зації  процесу  протидії  злочинності,  який  складається 
з системи різнорідних заходів, що здійснюються у визна-
чених  формах  і  з  застосуванням  спеціальних  методів. 
Складниками  такої  багатоаспектної  діяльності  є  її  мета, 
суб’єкти  й  об’єкти,  принципи,  форми  й  методи  її  реалі-
зації. Результат такої діяльності виражається у створенні 
впорядкованої  та  взаємоузгодженої  системи  суб’єктів 
протидії  злочинності  (державних,  недержавних  органів 
й установ, громадських формувань й окремих громадян), 
функціонування  яких  обумовлено  досягненням  спільної 
мети [3, c. 195]. 

Організаційне  забезпечення  є  основою  для  впоряд-
кування  діяльності  системи  суб’єктів  протидії  економіч-
ній злочинності,  запорукою прийняття ними ефективних 
управлінських рішень, забезпечення контролю й нагляду 
за  сферою  корпоративних  відносин. Основні  заходи,  які 
варто  вживати  в  цій  сфері  для  забезпечення  належного 
рівня економічної безпеки країни, мають бути такими:

–  чітке визначення форм і методів протидії економіч-
ній  злочинності,  конкретизоване  у  відповідних  практич-
них заходах; 

–  удосконалення  форм  і  методів  координації  діяль-
ності спеціальних суб’єктів протидії економічній злочин-
ності;

–  впровадження у вітчизняну практику світових фор-
матів забезпечення безпеки підприємств;

–  розмежування  компетенції  спеціальних  суб’єктів 
протидії  економічній  злочинності  з  урахуванням  специ-
фіки їх діяльності та роду виконуваних завдань;

–  забезпечення  прогнозування  й  планування  захо-
дів протидії  злочинності  з урахуванням змін у структурі 
та динаміці економічної злочинності в окремо взятих регі-
онах; 

–  дотримання принципу ротації керівного складу від-
повідних органів і структур;

–  підвищення  рівня  ефективності  кадрової  роботи 
з використанням нових способів об’єктивної оцінки претен-
дентів на посади виключно за їхніми діловими якостями;

–  спрямування  зусиль  в напрямі  інтеграції  європей-
ських стандартів безпеки бізнесу;

–  установлення додаткових вимог під час професій-
ного відбору співробітників органів кримінального судо-

чинства, забезпечення прозорості цього процесу;
–  підвищення  рівня  інформаційно-аналітичного 

забезпечення протидії  злочинності  в цій  сфері  для  своє-
часного інформування відповідних суб’єктів протидії про 
її основні показники (стан, структуру, динаміку) економіч-
ної злочинності; 

–  сприяння розвитку міжнародної  співпраці  у  сфері 
протидії економічній злочинності;

–   широке впровадження сучасних науково-технічних 
досягнень в організаційно-управлінську діяльність, забез-
печення своєчасного наповнення системи обліку та  звіт-
ності, створення узгодженої системи показників для своє-
часного інформування відповідних суб’єктів;

–  нормативне закріплення кола суб’єктів і об’єктів кри-
мінологічного забезпечення економічної безпеки держави.

Нормативно-правова складова кримінологічного 
забезпечення протидії злочинності являє  собою  законо-
давчу  основу  протидії  злочинності,  економічній  в  тому 
числі, якою керуються суб’єкти відповідної діяльності під 
час  здійснення  покладених на  них  обов’язків. Фактично 
це створення матеріальних і процесуальних умов їх діяль-
ності, від якості яких залежить рівень ефективності діяль-
ності суб’єктів протидії економічній злочинності. 

Ці умови забезпечують реалізацію суб’єктами проти-
дії  злочинності  своїх прав й обов’язків через  сукупність 
правових засобів (норми права, правовідносини, акти реа-
лізації) і явищ (правосвідомість, правова культура, правові 
принципи,  ідеї),  а  також правове  регулювання  та  вплив. 
До правових засобів протидії злочинності належать Кон-
ституція України, міжнародні договори, ратифіковані ВРУ, 
кодифіковані  нормативно-правові  акти;  закони  України, 
підзаконні акти, судовий прецедент і судова практика.

До основних заходів, що потрібно вживати в полі забез-
печення  належного  рівня  нормативно-правового  регулю-
вання протидії економічній злочинності, належать такі: 

–  розробка Концепції  національної  економічної  без-
пеки як теоретичної основи економічної політики країни; 

–  здійснення  антикорупційної  оцінки  правової 
основи діяльності правоохоронних органів у сфері проти-
дії економічній злочинності;

–  систематизація нормативно-правових  актів  і моні-
торинг їх реалізації з метою виявлення колізій, «прогалин 
у праві»;

–  проведення  кримінологічної  експертизи  докумен-
тів як основи визначення ефективності їх застосування;

–  розробка регіональних програм протидії економіч-
ній  злочинності  з  урахуванням  локальних  особливостей 
загроз економічній безпеці.

Інформаційно-аналітичне забезпечення  як  елемент 
кримінологічного  забезпечення  діяльності  відповідних 
суб’єктів  протидії  економічній  злочинності  являє  собою 
структурно  складну,  багатогранну  діяльність  відповід-
них  органів,  спрямовану  на  одержання,  використання, 
зберігання,  обробку,  систематизацію  (побудову  інформа-
ційних баз даних), та подальшу передачу кримінологічно 
значущої інформації з метою виконання основних завдань 
протидії злочинним проявам, що становлять загрозу еко-
номічній безпеці країни. Це те якісно необхідне підґрунтя 
для  підвищення  ефективності  протидії  злочинності,  від 
якого залежить швидкість та ефективність реакції право-
охоронних органів на потенційні й реальні загрози еконо-
мічній безпеці країни.

На  нашу  думку,  основними  заходами,  які  потрібно 
вжити в цій сфері, є такі: 

–  розробка та реалізація якісно нових науково обґрун-
тованих методик збору інформації, її подальшого аналізу 
та оцінки;

–  забезпечення своєчасного обміну інформацією між 
суб’єктами  протидії  економічній  злочинності  про  осно-
вні реальні й потенційні загрози економічній безпеці дер-
жави;
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–  постійне  інформаційно-аналітичне супроводження 
системи забезпечення економічної безпеки країни;

–  забезпечення конфіденційності під час обігу опера-
тивно-розшукової інформації;

–  створення інтернет-порталів з метою забезпечення 
швидкого  обміну  інформацією  між  суб’єктами  протидії 
економічній злочинності;

–  створення  ефективної  системи  інформаційного 
забезпечення;

–  покращення рівня матеріально-технічного забезпе-
чення суб’єктів протидії злочинності з метою адекватної 
реакції  на  загрози  економічній безпеці  країни, що вини-
кають  у  зв’язку  з  розвитком  комп’ютерних  технологій 
та розповсюдженням кіберзлочинів у сфері економіки;

–  покращення рівня кадрового забезпечення суб’єктів 
протидії економічній злочинності з урахуванням особли-
востей особи економічного злочинця;

–  створення  інформаційно-прогностичних  центрів 
з метою збору, узагальнення та подальшого використання 
кримінологічно  значущої  для  протидії  економічній  зло-
чинності інформації;

–  моніторинг  економічної  ситуації  в  країні  з  метою 
подальшого швидкого виявлення й ефективного прогнозу-
вання загроз економічній безпеці;

–  впровадження нових державних електронних інте-
грованих інформаційних систем.

Наукова складова кримінологічного забезпечення еко-
номічної безпеки країни є вагомим сегментом цієї діяль-
ності,  адже  ефективність  протидії  злочинності  залежить 
від ступеня наукового забезпечення та аналітичного супро-
водження на  всіх рівнях,  інтенсивності  взаємодії  вчених 
і практиків різних дотичних галузей науки у справі фор-
мування  узгодженого  інтегрованого  цілісного  наукового 
продукту. Негативні процеси й тенденції, які відбуваються 
в Україні,  вимагають  постійного  наукового  відстеження, 
глибокого й детального дослідження криміногенної обста-
новки, внесення відповідних коректив у стратегію й так-
тику протидії злочинності [4, c. 6]. 

Науково обґрунтовані концептуальні засади про еконо-
мічну безпеку є основою формування ефективної держав-
ної політики в цьому напрямку. 

До основних заходів, які слід вживати в цій площині, 
належать: 

–  інтенсифікація  наукової  розробки  широкого  кола 
актуальних  питань  протидії  економічній  злочинності  як 
одній з основних загроз економічній безпеці держави;

–  наукове відстеження стану й динаміки економічної 
злочинності  як  основи  для  подальшого  прогнозування 
й планування заходів протидії;

–  наукове  обґрунтування  застосування  нормативно-
правової бази протидії економічній злочинності;

–  впровадження  результатів  наукових  досліджень 
у практику протидії економічній злочинності;

–  адресний  характер  кримінологічних  досліджень 
«на  вимогу»  відповідних  суб’єктів  протидії  економічній 
злочинності;

–  проведення наукових досліджень з вивчення й ана-
лізу  закордонного  досвіду  у  сфері  протидії  економічній 
злочинності  й  окреслення шляхів  імплементації  кращих 
його положень в національне законодавство.

Лише комплексний системний підхід до застосування 
вказаних  вище  заходів  за  всіма  означеними  напрямами 
дасть  належний  рівень  кримінологічного  забезпечення 
економічної  безпеки  країни  як  запоруки  соціальної  ста-
більності суспільства.

Висновки й перспективи подальших досліджень. 
Необхідним є формування цілісної системи заходів кри-
мінологічного  забезпечення  економічної  безпеки  дер-
жави  на  основі  виявлення  та  подальшої  нейтралізації 
виявлених  внутрішніх  і  зовнішніх  загроз.  Адже  погір-
шення показників економічного розвитку країни остан-
німи роками свідчить про реальні загрози національній 
безпеці України. Забезпечення стабільного розвитку еко-
номічної системи країни – це основне завдання всіх дер-
жавних і недержавних інституцій. Для ефективності цієї 
діяльності має бути створене міцне підґрунтя у вигляді 
дієвої системи кримінологічного забезпечення протидії 
економічній  злочинності, що має містити широке  коло 
засобів  і  прийомів  за  такими  основними  напрямами: 
організаційно-управлінським,  правовим,  інформацій-
ним та науковим.

Рівень  ефективності  кримінологічного  забезпечення 
економічної безпеки держави напряму залежить від якості 
застосування  заходів  кримінологічного  забезпечення 
суб’єктами відповідної діяльності.  

Тому перспективи вдосконалення заходів  і прийомів 
кримінологічного  впливу  на  економічну  злочинність 
є одним із завдань як науки, так і сучасної правоохорон-
ної практики. Сукупно вони складають систему впливу 
на протидію означеному виду злочинності й охоплюють 
предметну  сферу  діяльності  відповідних  суб’єктів  її 
здійснення. 
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Ця стаття присвячена аналізу поняття та ознак професійної злочинності. Автори звертають увагу, що останнім часом в Україні спо-
стерігається зростання соціальної напруженості, посилення кризових явищ, негативні зміни в економічній сфері, критично низький рівень 
життя населення, втрата значною частиною суспільства моральних основ буття. Все це загострює криміногенну обстановку загалом і 
сприяє зростанню професійної злочинності. Ці та інші соціальні процеси в суспільстві визначили нові причини та закономірності в розви-
тку професійної злочинності. Вивчення професійної злочинності як явища, а також особистостей професійного злочинця, причин і умов, 
що сприяють професійній злочинності, має в сучасних умовах не тільки теоретичне, а й безпосередньо практичне значення. Проблеми 
характеристики професійної злочинності, а також особливості властивостей особистості професійного злочинця належать до числа над-
звичайно важливих проблем сучасної науки.

У статті наголошується, що професійна злочинність як специфічне явище існує досить давно. Вона досить тісно пов’язана з діяльніс-
тю осіб, передачею досвіду злочинців, затвердженням свого роду специфічної, відокремленої культури. Зазначені ознаки кримінального 
професіоналізму перетворюються на відповідні функції, завдяки яким злочинці-професіонали пристосовуються до відповідних соціальних 
обставин. Це повністю підтверджується існуванням певних категорій злочинців-професіоналів, їх стратифікацією і стабільністю злочинної 
кваліфікації. Професійна злочинна діяльність відрізняється від іншої кримінальної діяльності тим, що виробляє у її учасника певні знання, 
практичні вміння та навички, іноді доведені до автоматизму, що забезпечує оптимальне досягнення мети за мінімальних ризиків викриття.

Таким чином, можна зробити висновок, що професійна злочинність – це вид злочинної діяльності, яка є для суб’єкта основним або 
єдиним джерелом для існування, виступає стійким видом злочинного заняття, що характеризується спеціалізацією, вимагає наявності у 
злочинця певних знань і навичок, передбачає наявність стійких зв’язків з антисоціальним, тобто злочинним середовищем.

Ключові слова: професійна злочинність, кримінальна спеціалізація, кримінальний професіоналізм, кримінальна кваліфікація, зло-
чинець-професіонал.

This article is devoted to the analysis of the concept and features of professional crime. The authors draw attention to the recent increase 
in social tensions in Ukraine, the intensification of crisis phenomena, negative changes in the economic sphere, the critically low standard 
of living of the population, and the loss of a large part of society of the moral foundations of life. All this exacerbates the criminal situation in 
general and promotes the rise of professional crime. These and other social processes in society have identified new causes and patterns in 
the development of professional crime. The study of professional crime as a phenomenon, as well as the identity of a professional criminal, the 
causes and conditions contributing to professional crime is not only theoretical but also directly practical in modern conditions. The problems of 
the characteristics of professional crime, as well as the peculiarities of the properties of the identity of the professional offender are among the 
extremely important problems of modern science.

The article emphasizes that professional crime as a specific phenomenon has existed for a long time. It is quite closely related to the 
activities of individuals, the transfer of experience of criminals, the approval of a kind of specific, separate culture. These features of criminal 
professionalism are transformed into appropriate functions, which enable professional criminals to adapt to the relevant social circumstances. This 
is fully confirmed by the existence of certain categories of professional criminals, their stratification and the stability of their criminal qualifications. 
Professional criminal activity differs from other criminal activity in that it produces certain participant’s knowledge, practical skills and skills, 
sometimes brought to automatism, which ensures optimal achievement of the goal with minimal risk of exposure.

Thus we can conclude that professional crime is a type of criminal activity, which is the main or sole source for existence of the subject, 
is a stable type of criminal activity, characterized by specialization, requires the presence of a certain knowledge and skills of the offender, 
presupposes the presence of stable knowledge and skills with antisocial, that is criminal environment.

Key words: professional crime, criminal specialization, criminal professionalism, criminal qualification, professional criminal.

Постановка проблеми. Останнім  часом  в  Укра-
їні  спостерігається  зростання  соціальної  напруженості, 
посилення  кризових  явищ,  негативні  зміни  в  економіч-
ній  сфері,  критично  низький  рівень  життя  населення, 
втрата  значною  частиною  суспільства  моральних  основ 
буття. Все це загострює криміногенну обстановку загалом 
і  сприяє  зростанню професійної  злочинності. Ці  та  інші 
соціальні процеси в суспільстві визначили нові причини 
та закономірності в розвитку професійної злочинності.

Професійна злочинність, як складова частина злочин-
ності,  є  її  системоутворюючим  елементом.  Зумовлюючи 
відносну  стійкість  злочинності  як  соціального  явища, 
вона сама є умовою породження нових злочинів.

Вивчення професійної злочинності як явища, а також 
особистостей професійного злочинця, причин і умов, що 
сприяють професійної  злочинності, має в сучасних умо-
вах  не  тільки  теоретичне,  а  й  безпосередньо  практичне 

значення.  Проблеми  характеристики  професійної  зло-
чинності,  а  також особливості  властивостей особистості 
професійного  злочинця  належать  до  числа  надзвичайно 
важливих проблем сучасної науки. Їх аналіз дозволяє роз-
робляти  теоретичну  і  методичну  основу  профілактичної 
діяльності держави щодо професійної злочинності, а від-
повідні висновки і рекомендації можуть бути використані 
в  процесі  подальшого  вдосконалення  заходів  профілак-
тики професійної злочинності.

Стан опрацювання. Вивченням різних аспектів профе-
сійної злочинності займалися такі вчені, як І.Г. Богатирьов, 
В.С.  Батиргареєва,  В.В.  Голіна,  О.І.  Гуров,  О.М.  Джужа, 
О.І. Долгова, О.М. Костенко, Н.К. Макаренко, Г.М. Міньков-
ський, О.І. Нікітенко, С.О. Прутяний та інші. 

При цьому кожен із вчених розглядав феномен профе-
сійної злочинності по-різному, акцентуючи увагу на одних 
особливостях та залишаючи поза увагою інші.
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Мета статті –  здійснити  аналіз  характерних  ознак 
поняття  «професійна  злочинність»  та  сформулювати 
авторське визначення цього поняття.

Виклад основного матеріалу. Загальновідомо,  що 
одним із складників поняття соціального статусу і соціаль-
ної ролі є такий термін, як «професія». При цьому профе-
сія – це рід трудової діяльності, що вимагає якоїсь підго-
товки і зазвичай є джерелом існування. З цього визначення 
випливають три ознаки професії: рід діяльності, підготовка 
та отримання матеріального доходу. Професія як рід діяль-
ності людини має і соціальний зміст. Її носієм є конкретні 
люди, які формують мікросередовище, що створює профе-
сійну лексику і правила етичної поведінки. З усього вище-
викладеного випливає така ознака професії, як зв’язок інди-
віда із соціально-професійним середовищем.

Теоретично  розробка  терміна  «професійна  злочин-
ність»  має  принципове  значення  для  правоохоронних 
органів через цілу низку причин.

По-перше,  це  дуже  важливо  для  реалізації  держав-
ної  кримінальної  політики  як  невіддільної  частини  всієї 
політики держави загалом. Важливо правильно зрозуміти 
напрямок  головного  превентивного  удару  правоохорон-
них органів по злочинності.

По-друге,  теоретична  розробка  зазначених  понять 
вкрай важлива для оцінки динаміки і стану всієї злочин-
ності в державі, для підвищення ефективності її протидії, 
а також для прогнозування окремих видів злочинної діяль-
ності, прийняття превентивних тактичних і організаційно-
управлінських рішень.

По-третє, під час розробки цієї проблеми визначається 
зв’язок  із  процесом  вдосконалення  окремих  положень 
у  кримінальному  праві,  як-от:  визначення  диференційо-
ваності кримінальної відповідальності злочинця-професі-
онала; оцінка  суспільної небезпечності його особистості 
за деякими ознаками суб’єктивного і об’єктивного харак-
теру; деталізація обставин, що обтяжують покарання; кон-
струювання деяких норм кримінально-правового напряму, 
які  мають  безпосередню  спрямованість  на  посилення 
боротьби зі злочинністю як специфічним промислом.

По-четверте,  є  безпосередній  зв’язок  із  розробкою 
нових  і  конкретизацією  вже  використовуваних  форм 
і методів протидії, розкриття і розслідування злочинів сто-
совно особливостей злочинно-професійної діяльності тих 
чи інших категорій злочинців.

Професійна  злочинність  як  специфічне  явище  існує 
досить  давно. Вона  досить  тісно  пов’язана  з  діяльністю 
осіб, передачею досвіду злочинців,  затвердженням свого 
роду  специфічної,  відокремленої  культури.  Зазначені 
ознаки  кримінального  професіоналізму  перетворюються 
на  відповідні  функції,  завдяки  яким  злочинці-професіо-
нали пристосовуються до відповідних соціальних обста-
вин.  Це  повністю  підтверджується  існуванням  певних 
категорій  злочинців-професіоналів,  їх  стратифікацією 
і стабільністю злочинної кваліфікації.

Кримінальне ремесло має той же набір ознак і харак-
теристик, що і будь-яка професія. Різниця лише в тому, що 
особа, яка володіє визначеними професійними навичками, 
під час заняття легальною діяльністю докладає свої сили 
і знання для досягнення позитивної мети як для себе осо-
бисто, так і для суспільства і держави загалом. Тоді як про-
фесійний злочинець, займаючись нелегальною, соціально 
шкідливою діяльністю, спрямовує зусилля для досягнення 
лише власної позитивної мети, що є різко негативним яви-
щем для інших громадян, суспільства і держави в цілому.

На цей час професійна злочинність вийшла на якісно 
новий  рівень  організованості,  що  одночасно  визначило 
зростання її суспільної небезпеки. При цьому її неухильна 
трансформація  в  організовану  злочинність  визначає 
нагальну необхідність реалізації більш ефективного комп-
лексу заходів контролю та протидії цьому системоутворю-
ючому сегменту всієї злочинності.

Професійна  злочинна  діяльність  відрізняється  від 
іншої кримінальної діяльності тим, що виробляє у її учас-
ника  певні  знання,  практичні  вміння  та  навички,  іноді 
доведені  до  автоматизму,  що  забезпечує  оптимальне 
досягнення мети за мінімальних ризиків викриття.

Н.К.  Макаренко  зазначає,  що ознаками  злочинного 
(кримінального)  професіоналізму  на  сучасному  етапі 
є:  1)  спеціалізація  –  стійкий  вид  злочинної  діяльності;  
2) кваліфікація – певні знання і навички, якими володіють 
професійні злочинці; 3) усвідомлення учинення таких зло-
чинів як основного джерела заробітку засобів існування; 
4) інкорпорація та кооперація; 5) обізнаність щодо звичаїв 
і традицій злочинного світу й дотримання їх [1, с. 96]. При 
цьому злочинний (кримінальний) професіоналізм – це різ-
новид стійкого і досить продуманого, крім того, організа-
ційно  підготовленого  соціального  паразитизму.  З  одного 
боку,  він дає реальну можливість досить якісно підготу-
вати та вчинити злочинне діяння, а з іншого – приховати 
сліди скоєного злочину і зазвичай уникнути кримінальної 
відповідальності.

Слід  зазначити,  що  професійна  злочинність  проти-
діє державі не прямо, а опосередковано. У зв’язку з цим 
рівень  латентності  вказаних  злочинів  залишається  висо-
ким, через що встановити винних осіб та притягнути їх до 
кримінальної відповідальності достатньо складно.

На думку Н.К. Макаренко, професійна злочинність – це 
складне антисоціальна явище, що не залежить від держав-
них кордонів і впродовж століть супроводжує соціальний 
і культурний розвиток більшості країн світу [1, с. 95]. Цей 
підхід, на нашу думку, є достатньо цікавим і нетрадицій-
ним, оскільки в такому разі вчена фактично відмовляється 
від  визначення  поняття  «професійна  злочинність»  через 
його  ознаки  та  основоположні  особливості.  Натомість 
основоположний  акцент  зроблено  на  соціальну  природу 
цього явища.

Аналізуючи  поняття  професійної  злочинності, 
І.Г.  Богатирьов  зазначає,  що  це  вид  злочинності,  яка 
характеризується  постійністю  вчинення  умисних  злочи-
нів,  учинених  суб’єктами  злочинної  діяльності,  шляхом 
використання притаманних їм спеціальних знань, досвіду, 
навичок,  вмінь  з  метою  задоволення  своїх  матеріальних 
і духовних потреб [2, с. 187]. Ми підтримуємо зазначену 
думку, оскільки вважаємо, що дане визначення акцентує 
увагу на ключових аспектах професійної злочинності.

Своєю  чергою  І.М.  Даньшин,  В.В.  Голіна  та  
М.Ю. Валуйська вважають, що професійна злочинність – 
це  відносно  самостійний  вид  стійкої  систематичної  зло-
чинної діяльності, суб’єкти якої, володіючи відповідними 
спеціальними  навичками,  знаннями  і  вміннями,  займа-
ються кримінальним промислом по здобуванню основного 
або додаткового доходу, підтримуючи при цьому  зв’язок 
з  антисоціальним  середовищем,  близьким  до  їх  власної 
орієнтації,  установок  і  субкультури  [3,  с.  248].  З  такою 
позицією важко не погодитися, оскільки у даному визна-
ченні вказано на основоположні ознаки такого явища, як 
професійна злочинність.

Цікавою є позиція В.В. Голіни та Б.М. Головкіна, які 
зазначають, що поняття «професійна злочинність» є умов-
ним. Його  застосування можна пояснити  тим, що  стійка 
злочинна  поведінка  зовні  схожа  на  будь-яку  іншу  про-
фесійну  діяльність.  Розглядати  професійну  злочинність 
можна тільки через призму систематичної спеціалізованої 
діяльності злочинця, яка зовні нагадує діяльність профе-
сійну. Власне кажучи, «професійних» за природою злочи-
нів не існує взагалі [4, с. 459]. 

Професійна  злочинність  володіє  певними особливос-
тями, які відображають її сутність та внутрішній зміст.

По-перше,  професійний  злочинець  скоює  злочини 
умисно, тут не може мати місця вчинення злочину випад-
ково. Повторне і багатократне вчинення злочинів свідчить 
про  стійкість  спрямованості  особистості  винного,  про 
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наявність  зв’язку  між  цією  спрямованістю  і  злочинною 
поведінкою.

По-друге,  абсолютна  більшість  здійснюваних  профе-
сійними  злочинцями  злочинів  зазіхає  на  власність. При-
чому  професійні  злочинці  спеціалізуються  на  вчиненні 
зазвичай однорідних, тотожних злочинів.

По-третє,  сам  факт  існування  професійної  злочин-
ності спричиняє негативний вплив на морально нестійку 
молодь. Байдуже ставлення до покарання, що є наслідком 
глибокої  соціальної  деградації,  втрата  здатності  направ-
ляти свою поведінку в русло правильно обраних інтересів 
сприймається як прояв сміливості та майстерності.

По-четверте, зростання рецидиву свідчить про профе-
сійний  характер  злочинів, що  вчиняються.  Більше  поло-
вини всіх тотожних і однорідних злочинів скоюють злодії, 
грабіжники, шахраї, тобто особи, які є професійними зло-
чинцями, з метою отримання матеріальної вигоди.

Для того щоб відмежувати професійну злочинність із 
загального масиву злочинних діянь, якісно вивчити її сут-
ність, внутрішній зміст, особливості та розробити заходи 
запобігання, слід розглянути ознаки цього явища.

Перша ознака полягає в тому, що професійна злочин-
ність  являє  собою  стійкий  вид  злочинного  заняття,  або 
кримінальну  спеціалізацію,  яка  характеризує  наявність 
вузькопрофесійних  навичок  і  умінь,  що  спрямовані  на 
якісні  підготовку,  вчинення  і  приховування  однотипних 
злочинів.  Тут  йдеться  про  систематичне  вчинення  одно-
рідних злочинів. У злочинця-професіонала звичка посту-
пово переходить у норму поведінки [5, с. 100]. Спеціаліза-
ція передбачає зосередження діяльності на якому-небудь 
певному занятті, використання спеціальних знань і нави-
чок  у  конкретній  області.  Відповідно  до  цього  спеціалі-
зація  як  ознака  кримінального  професіоналізму  полягає 
в  занятті  конкретним  видом  злочинної  діяльності,  який 
передбачає  оволодіння  спеціальними  теоретичними  зна-
ннями, практичними навичками і вміннями.

Одним  із  показників  стійкості  злочинної  діяльності 
є  так  званий  кримінальний  стаж,  оскільки  серед  профе-
сійних злочинців досить велике число осіб систематично 
вчиняють злочини, проте не притягуються до криміналь-
ної відповідальності. Таким чином, під кримінальним ста-
жем слід розуміти вчинення безлічі однорідних злочинів 
протягом  тривалого  періоду  часу,  не  потрапляючи  при 
цьому в поле зору правоохоронних органів. Разом із тим 
кримінальний стаж, з огляду на вид злочинної діяльності, 
завжди різний.

Друга  ознака  –  це  так  звана  кримінальна  кваліфіка-
ція,  яка  виступає  якісною характеристикою спеціалізації 
професійного  злочинця  і  свідчить  про  рівень  його  про-
фесіоналізму.  Вибір  конкретного  злочинного  заняття  як 
професійного  пов’язується  з  особливими  здібностями 
і  схильностями конкретної особи,  а  також ступенем під-
готовки,  знаннями  і  фізичними можливостями  злочинця 
[5, с. 101]. Кваліфікація в цьому аспекті передбачає рівень 
професійної  підготовленості  особи  до  будь-якого  виду 
діяльності (у цьому разі злочинної). Інакше кажучи, ква-
ліфікація є якісною характеристикою спеціалізації, яка б 
показала рівень професіоналізму певної особи. Очевидно, 
що  рівень  кваліфікації  професійного  злочинця  є  досить 
високим, що дозволяє йому досить довго й успішно займа-
тися злочинною діяльністю.

Зазвичай професійні злочинці вивчають не тільки спо-
соби  і прийоми здійснення конкретного злочину  (досить 
часто  знання набуваються методом  спроб  і  помилок  або 
під  керівництвом  професіонала),  але  також  вивчають 
порядок  і  особливості  роботи  органів  досудового  роз-
слідування в частині розслідування і розкриття злочинів, 
методи  оперативно-розшукової  діяльності  з  метою  ухи-
лення від кримінальної відповідальності.

І.М.  Даньшин,  В.В.  Голіна  та М.Ю.  Валуйська  звер-
тають  увагу  на  те,  що  злочинці-професіонали  мають  на 

своєму озброєнні відповідний злочинний інструментарій: 
універсальний  набір  ключів,  спеціально  розроблені  від-
мички, сконструйовані в особливий спосіб електродрелі, 
краплені  ігрові  карти,  верстати  для  виготовлення  різно-
манітних  фальсифікованих  документів,  бланків,  печаток 
тощо [3, с. 247]. 

Третя  ознака  злочинного  професіоналізму  полягає 
в тому, що злочини в такому разі виступають як джерело 
засобів існування (злочинний промисел). Джерелом засо-
бів існування визнається певна діяльність, що приносить 
дохід у вигляді майна або прав на майно [5, с. 101]. Осо-
бистісний  сенс  професійної  злочинної  діяльності  поля-
гає  в  тому, що особа,  яка  її  здійснює, прагне  за рахунок 
цього  забезпечити  свої  матеріальні  потреби.  Саме  тому 
злочинна діяльність як джерело матеріального  існування 
стає обов’язковим атрибутом кримінального професіона-
лізму. При цьому професійний злочинець може повністю 
існувати за рахунок доходів, одержаних злочинним шля-
хом, а може лише частково задовольняти свої матеріальні 
потреби за рахунок цих доходів.

Для  визнання  злочинної  діяльності  основним  джере-
лом існування вона не повинна поєднуватися із суспільно 
корисною працею. Хоча дуже часто особи, які займаються 
професійною  злочинністю,  для  прикриття  можуть  бути 
зареєстровані як співробітники різних структур (зазвичай 
комерційних).

Четверта  ознака  −  зв’язок  з  асоціальним  середови-
щем, який дозволяє професійному злочинцю спілкуватися 
з іншими злочинцями, переймати у них досвід, знаходити 
в  їх  особі  підтримку,  схвалення  злочинної  діяльності 
і  виробляти моральні  стимули для  її продовження  і  вдо-
сконалення [5, с. 101]. 

Діяльність професійного злочинця неможлива без його 
приналежності до певного кримінального середовища. Ця 
належність  означає  не  тільки  знаходження  особи  в  ото-
ченні собі подібних, спілкуванні з ними, а й ідентифікацію 
себе зі злочинним світом. В цьому середовищі злочинець 
знаходить моральний стимул діяльності, підтримку та від-
носну  безпеку.  У  загальносоціальному  сенсі  це  середо-
вище забезпечує збереження і відтворення кримінального 
професіоналізму. Для середовища професійних злочинців 
характерні  такі  специфічні  риси,  як  неформальні  норми 
поведінки,  специфічна  субкультура,  органи  координації 
діяльності цього середовища, її закритий для решти соці-
уму характер.

Осіб, які займаються злочинною діяльністю, за харак-
тером  зв’язку  зі  злочинним  світом  можна  розділити  на: 
професійних  злочинців-одинаків  (осіб,  які  вчиняють 
злочини  самостійно  і  не  підтримують  ніяких  зв’язків 
з іншими злочинцями); професійних злочинців, які скою-
ють злочини поодинці, але підтримують зв’язки з іншими 
злочинцями  (наприклад,  для  подальшого  збуту  викраде-
них  речей,  для  приховування  злочинів  тощо);  професій-
них злочинців, які об’єдналися в групу з подальшим роз-
поділом ролей (виконавці, пособники, організатори).

Специфічна  ознака  професійної  злочинності, що має 
суб’єктивний,  психологічний  характер,  проявляється 
в тому, що вона являє собою кримінальну діяльність зло-
чинних елементів особливого типу [5, с. 102]. 

Необхідно  звернути  увагу,  що  сукупність  всіх  ознак 
злочинного  професіоналізму  належить  лише  до  частини 
злочинців  і  злочинів,  які  не можна  віднести  до жодного 
виду злочинності. Саме тому сукупність злочинів, скоєних 
професійними злочинцями, іменується професійною зло-
чинністю. Слід мати на увазі, що не всі злочини цих осіб 
належать саме до професійної злочинності, а тільки ті, які 
здійснюються  заради  отримання  основного  або  додатко-
вого доходу з використанням кримінальних (професійних) 
знань, вмінь і навичок.

Сутнісна  характеристика  професійної  злочинності 
полягає  в  розкритті  її  суспільної  небезпеки.  Суспільна 
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небезпека  кожного  різновиду  злочинності  випливає  з  її 
шкідливості та прецедентності. Шкідливість злочинності 
передбачає  можливість  настання  від  неї  наслідків  при-
стосувального  і  перетворювального  характеру.  В  пер-
шому  випадку  злочинність  ніяких  змін  в  соціальному 
середовищі не виробляє, проте негативний характер цих 
наслідків  полягає  в  тому,  що  злочинці  адаптуються  до 
соціального середовища через злочинну поведінку і при-
стосовують  властивості  цього  середовища  до  своєї  зло-
чинної  діяльності. У другому  випадку  злочинність нега-
тивно  змінює  соціальне  середовище.  Прецедентність 
злочинності  означає можливість  її  повторюваності. Спе-
цифіка  суспільної  небезпеки  кожного  виду  злочинності 
визначається її характером і ступенем.

Характер  суспільної  небезпеки  професійної  злочин-
ності  виражається,  по-перше,  у  злочинній  діяльності, 
здійснюваній як професія, і породжує соціально-негативні 
наслідки  пристосувального  і  перетворювального  харак-
теру, по-друге, в прецедентності існування цієї діяльності.

Ступінь суспільної небезпеки професійної злочинності 
є  вищою  порівняно  зі  злочинністю,  яка  не  належить  до 
такої.  Це  зумовлено  тим, що  професійна  злочинна  діяль-
ність через підвищений рівень професіоналізму її суб’єктів 
створює  велику  ймовірність  настання  соціально-негатив-

них наслідків, причому більш тяжких, ніж звичайна злочин-
ність. Слід також зазначити, що кримінальний професіона-
лізм означає орієнтацію на тривалу злочинну діяльність, а 
існування професійного злочинного середовища є основою 
для  його  відтворення  і  розвитку. Все  це  підвищує  преце-
дентність існування професійної злочинності.

Крім  того,  підвищений  ступінь  суспільної  небезпеки 
професійної  злочинності полягає також в тому, що вона, 
разом  з  деякими  іншими  видами  злочинності,  породжує 
специфічний вид наслідків –  соціально-негативне серед-
овище, яке криміналізує сучасний соціум.

Висновки. Таким чином, професійна злочинність – це 
вид злочинної діяльності, яка є для суб’єкта основним або 
єдиним джерелом для існування, виступає стійким видом 
злочинного заняття, що характеризується спеціалізацією, 
вимагає  наявності  у  злочинця  певних  знань  і  навичок, 
передбачає  наявність  стійких  зв’язків  з  антисоціальним, 
тобто злочинним середовищем.

Своєрідним стрижнем професійної злочинності висту-
пає кримінальний професіоналізм, який характеризується 
наявністю  специфічних  знань,  умінь,  навичок  вчинення 
злочинів з найбільшою для професійного злочинця ефек-
тивністю  (отримання  максимально  можливого  прибутку 
за мінімального ризику). 
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У статті проведено аналіз використання термінів і понять, які використовуються під час кримінально-правової характеристики зло-
чинів у сфері інтелектуальної власності, та аналізується стан у сучасній науці щодо ситуації, коли звертання до фактичного матеріалу 
не може вирішити суперечки стосовно визначення та застосування цих понять. Зазначається, що у цьому разі необхідно звернутися до 
аналізу категоріальної структури наукового мислення, з’ясувати, чи правильно використовуються категорії, чи застосовуються вони для 
вирішення того класу завдань, що відповідає їх природі, чи не привносяться в розуміння їх взаємозв’язку такі співвідносини, котрі їм 
непритаманні, що ускладнює кримінально-правову кваліфікацію.

Констатовано, що невизначеність термінології, котра застосовується науковцями та практиками у наукових та навчальних видан-
нях з кримінально-правових дисциплін щодо інтелектуальної власності, призводить до неоднозначності розуміння суттєвих і змістовних 
характеристик явищ сучасної практики.

Вказано, що основними правилами визначення понять у кримінально-правовій науці вважається чіткість; одним з найважливіших 
правил утворення понять також зазначається «закон тотожності»; аргументується, що у визначенні не повинно бути подвійного тракту-
вання, що зустрічається у визначальній частині, предмет є таким, що лише ця форма діяльності свідомості йому відповідає, що лише за 
допомогою цього способу може бути відтворений, відображений у розумінні кримінально-правової науки ; зрозуміти явище – це значить 
з’ясувати його місце і роль у конкретній системі явищ, що взаємодіють, у якій воно з необхідністю здійснюється, і з’ясувати саме ті осо-
бливості, завдяки яким це явище тільки може грати визначену роль у складі цілого уявлення кримінального правопорушення; зрозуміти 
явище – значить з’ясувати спосіб його виникнення, об’єктивні та суб’єктивні, проаналізувати самі умови виникнення злочину як явища.

Здійснено спробу дослідити основні правила утворення понять для здійснення правильної кримінально-правової характеристики 
злочинів у сфері інтелектуальної власності.

До основних операцій з поняттями віднесено: узагальнення й обмеження понять і розподіл понять. Приватним видом розподілу 
встановлено класифікацію.

Ключові слова: інтелектуальна власність, поняття, категорія, термінологія, захист, явище, предмет, закон, злочин.

The article analyzes the use of terms and concepts used in the criminal characterization of crimes in the field of intellectual property and 
analyzes the state of the art in the current situation when the reference to the actual material cannot resolve disputes, regarding the definition and 
use of these concepts. It is noted that in this case it is necessary to turn to the analysis of the categorical structure of scientific thinking, to find 
out whether the categories are correctly used, whether they are used to solve the class of problems that are appropriate to their nature, or not to 
understand their relationship with such relationships, which are not peculiar to them, which complicates criminal qualification.

It is stated that the ambiguity of the terminology used by scientists and practitioners in scientific and educational publications in the criminal 
law disciplines on intellectual property leads to ambiguity in understanding the essential and meaningful characteristics of the phenomena of 
modern practice.

It is stated that the basic rules for defining concepts in criminal law are clarity; one of the most important rules for the formation of concepts is 
also referred to as the “law of identity”; argues that in the definition there should be no double interpretation occurring in the determining part, the 
subject matter is such that only this form of activity of consciousness corresponds to it, that only by this method can it be reproduced, reflected 
in the understanding of criminal law; to understand a phenomenon means to find out its place and role in the specific system of interacting 
phenomena in which it is necessarily carried out, and to find out precisely the features by which this phenomenon can only play a definite role in 
the whole presentation of a criminal offense; to understand a phenomenon means to find out the way of its occurrence, objective and subjective, 
to analyze the conditions of occurrence of a crime as a phenomenon.

An attempt was made to investigate the basic rules of concept formation for the implementation of the correct criminal characterization of 
crimes in the field of intellectual property.

The basic operations with concepts include: generalization and limitation of concepts and distribution of concepts. Private classification is a 
classification.

Key words: intellectual property, concept, category, terminology, protection, phenomenon, subject, law.

Постановка проблеми. Сучасний стан розвитку загально- 
та  спеціально-наукової  теорії  пізнання  складних  соціально-
правових  явищ  характеризується  високою  динамікою  і  дає 
можливість стверджувати, що одним із важливих завдань піз-
нання є визначення понятійно-категоріального апарату – нау-
кової проблеми, що не втратила своєї актуальності в сучасних 
умовах. Особливо це має значення для кримінального права.

Підставами  для  такого  висновку  є  невизначеність  тер-
мінології,  котра  застосовується  науковцями  та  практиками 
у наукових та навчальних виданнях з кримінально-правових 
дисциплін щодо інтелектуальної власності, призводить до нео-
днозначності розуміння суттєвих і змістовних характеристик 
явищ сучасної практики. Актуальність цього питання підтвер-
джується роботами авторських колективів, що працювали над 

словниками,  матеріалами  науково-практичних  конференцій, 
навчальних  видань,  дисертаціями  з  визначення  «захисту...» 
і  статтями  стосовно  термінологічної  визначеності  правових 
категорій охорони та захисту інтелектуальної власності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій дослі-
джень.  Окремі  питання  у  сфері  інтелектуальної  влас-
ності щодо визначеності понять досліджували такі вчені, 
А.П. Закалюк, А.Ф. Зелінський, К.Є.  Ігошев, С.М.  Інша-
ков,  О.Г.  Кальман,  М.В.  Карчевський,  О.М.  Костенко, 
О.Є. Користін, Н.Ф. Кузнецова, О.Г. Кулик, О.М. Литвинов, 
А.А. Ломакіна, С.Я. Лихова, В.В. Лунєєв, М.І. Мельник, 
О.В.  Негодченко,  О.В.  Новіков,  В.І.  Осадчий,  А.В.  Сав-
ченко, Н.Х. Устаева, В.Б. Харченко, В.В. Чернєй, С.С. Чер-
нявський, В.І. Шакун та інші. 
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Сформульовані  зазначеними  авторами  положення 
в галузі кримінального права, кримінології, кримінальної 
психології мають важливе наукове і практичне значення.

Нецілеспрямовані  дискусії  серед  науковців  не  спри-
яють  впровадженню  у  практичну  діяльність  науково-
обґрунтованої та виваженої термінології. Так, у теоретич-
них  розробках  здебільшого  відсутні  визначення  понять 
захист, охорона, забезпечення, супроводження у їх різних 
поєднаннях, що призводить  до  звичайної  підміни  термі-
нів  під  час  здійснення  характеристики  інтелектуальної 
власності, що ускладнює кримінально-правове розуміння 
та визначеність під час кваліфікації.

Метою запропонованої статті є  спроба  дослідити 
основні  правила  утворення  понять  для  здійснення  пра-
вильної  кримінально-правової  характеристиці  злочинів 
у сфері інтелектуальної власності.

Використовуючи  методологічний  потенціал  наукових 
праць,  можна  стверджувати,  що  для  вивчення  будь-якого 
явища  необхідно  визначитися  у  сутнісних  та  змістовних 
характеристиках  понять,  методиці  визначення  основних 
категорій та понять, що дасть підстави для формулювання 
загальних правил, за якими здійснюється визначення понять 
у сфері інтелектуальної власності для правильного викорис-
тання під час кримінально-правової характеристики.

Виклад основного матеріалу.  У  сучасній  науці 
склалася  ситуація,  коли  звертання  до фактичного мате-
ріалу не може вирішити суперечки стосовно визначення 
та застосування понять. У такому разі необхідно зверну-
тися до аналізу категоріальної структури наукового мис-
лення,  з’ясувати,  чи  правильно  використовуються  кате-
горії, чи застосовуються вони для вирішення того класу 
завдань,  що  відповідає  їх  природі,  чи  не  привносяться 
в розуміння їх взаємозв’язку такі співвідносини, котрі їм 
далекі тощо [1, с. 5].

Проблема  єдності,  стійкості  і  мінливості  наукових 
понять  є  центральною  у  діалектичній  концепції  розви-
тку та руху понять. Це, безумовно, одне з найскладніших 
питань, над яким працює філософська думка [2, с. 230].

Розвиток  наукових  понять  означає  глибоке  пізнання 
їх  змісту,  основних,  істотних  ознак,  заміну  старих  кла-
сичних  понять  новими,  що  принципово  відрізняються 
своїм змістом від старих понять. Це складна якісна зміна 
всіх  істотних  ознак  у  понятті,  що  розвивається.  Однак 
і  це  закономірно,  що  усі  історичні  зміни  в  суспільстві 
відбуваються раніше, ніж вони відображаються у системі 
понять [3, с. 14–15].

Так,  у  монографіях  Е.В.  Ільєнкова  «Діалектика 
абстрактного і конкретного в науково-теоретичному мис-
ленні» та Є.К. Войшвилло «Поняття як форма мислення: 
логіко-гносеологічний аналіз» обґрунтовується розуміння 
«поняття» з застосовуванням різних методологічних під-
ходів, кожен автор розуміє поняття через власну систему 
аргументації.

Так, Е.В. Ільєнков досліджує закономірності теоретич-
ного мислення в контексті логіки розвитку елементів нау-
кового знання. Предметом останнього він вважає історизм 
категоріальних  характеристик  мислення.  Найважливіші 
особливості  наукового  методу  дослідження  безпосеред-
ньо  знаходять  своє  вираження  в  аналізі  понять  абстрак-
тного та конкретного тощо.

Є.К.  Войшвилло  досліджує  специфіку  поняття  як 
форми  мислення,  його  роль  у  пізнанні,  можливі  логічні 
структури,  види  відносин  між  поняттями,  основні  опе-
рації  з  ними.  Показує  можливості  застосування  засо-
бів  сучасної  логіки для  аналізу  відносин між поняттями 
та для вирішення деяких спірних питань теорії поняття.

Погоджуючись  загалом  з пропозиціями  і  висновками 
авторів  стосовно  невирішеності  питань  теорії  поняття 
та шляхів їх вирішення, автор вважає за доцільне висло-
вити свій погляд на найважливіші методологічні аспекти 
вказаної проблеми з позиції кримінально-правової науки.

Природно,  що  єдиною  логічною  формою,  у  якій 
людина  може  усвідомити  об’єктивну  конкретність,  є  не 
абстракція, що  відображає  лише «загальне»  у  явищах,  а 
тільки єдність системи визначень – система абстракцій, що 
є єдиною можливою формою існування розуміння навко-
лишнього світу у  свідомості людини. Останнє обґрунто-
вує положення, що наукове знання може  існувати тільки 
у формі системи категорій. При цьому кожна з категорій 
за своїм об’єктивним змістом є відображенням предмета – 
але тільки його однобічним відображенням.

Дуже  часто  поняття  «на  побутовому  рівні»  більш 
розумні, ніж тлумачення категорій у філософських вчен-
нях. Часто люди, що не мають ніякого уявлення про тон-
кощі  філософії  і  логіки,  мають  більш  розумне  уявлення 
про  речі,  ніж  особа,  що  вивчила  ці  тонкощі.  Але  саме 
ці  незначні  деталі  і  тонкощі  відіграють  велике  значення 
в кримінальному праві.

Ототожнення  наукових  характеристик  «поняття»  як 
«клітинки» мислення  з характеристиками слова,  терміну 
в  історії  філософії  є  досить живучою  традицією.  Реаль-
ною підставою для такого абстрактного ототожнення є те, 
що  мислення  завжди  протікає  у  формі  мови,  а  поняття 
виражається через слово, термін, найменування. Тому для 
наукового  визначення  поняття  недостатньо  сказати,  що 
поняття  –  це  зафіксоване  в  слові  відображення  «загаль-
ного», що неодноразово повторюється в ряді явищ.

Кожне поняття реалізується через  термін,  кожне тео-
ретичне  судження  –  через  вислів. Але  не  всякий  термін 
заключає  в  собі  «поняття»,  не  усякий  вислів  реалізує 
собою  теоретичне  судження,  акт  мислення  в  поняттях, 
які  використовуються  під  час  характеристики  інтелекту-
альної  власності. Така невизначеність понять ускладнює 
кримінально-правове розуміння.

Отже,  процес  утворення  абстракції  взагалі,  що  спів-
падає  з  процесом  утворення  загального  терміну,  слова, 
найменування,  являє  собою  лише  передумову  процесу 
виникнення  і  розвитку  поняття.  Тому  закони  утворення 
абстракції, закони утворення загального терміну не можна 
сприймати як закони утворення поняття.

Уперше  чітко  встановив  розходження  між  поняттям 
і загальним уявленням, вираженим у слові, Гегель. За ним, 
вихідним є не абстрактний індивід, а суспільно-історичний 
суб’єкт,  індивід, що пізнає речі у формах, розвинених сус-
пільним  процесом.  Мислення  має  охопити  все  уявлення 
в русі, а для цього воно повинне бути діалектичним [4, с. 209]. 

Це вказує, що поняття є чимось більшим, ніж виражена 
в слові абстрактно-загальна, неодноразово повторювана чут-
тєво  сприймана  подібність.  Тому  питання,  з  яким  людина 
звертається до логіки, стосується більш складного завдання: 
як виробити таку абстракцію, що виражала б об’єктивну сут-
ність речі, факту, явища, закон його існування?

Отже, питання про загальність поняття переноситься 
в площину дослідження реального процесу розвитку. Тому 
поняття  повинно  відображати  не  абстрактно-загальне,  а 
таке загальне, котре, включає в себе різноманітність осо-
бливого й окремого і являє собою конкретне загальне під 
час характеристики кримінального правопорушення.

Зрозуміти річ –  значить розглянути в ній  такі  якості, 
що  характеризують  її  як  елемент  даної,  конкретно  істо-
ричної  системи  речей,  що  взаємодіють;  побачити  в  ній 
такі властивості, завдяки яким тільки вона може викону-
вати конкретно визначену роль у цій системі взаємодії.

Кожне одиничне й особливе явище, річ, предмет, подія 
розуміється через її взаємодію з іншими речами, явищами, 
процесами,  в  кожному  одиничному  понятті  абстрактно 
виділяється  та  сторона,  якою  воно  зобов’язане  саме  цій 
системі.  Це  належить  цьому  одиничному  тільки  як  еле-
менту «даного цілого» і не може виникнути в ньому поза 
«даним цілим». Тому поняття  (на відміну від  загального 
уявлення)  не  просто  прирівнює  одну  річ  до  іншої,  але 
й гасить всі її специфічні відмінності.
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У  понятті  одиничний  предмет  відображається  саме 
з боку його особливості, завдяки якій він  і є необхідним 
елементом деякого цілого, «одиничним» вираженням кон-
кретного  цілого.  Адже  кожен  елемент  «цілого»  виражає 
загальну природу цього цілого саме своєю відмінністю від 
інших елементів, «складових частин», а зовсім не своєю 
абстрактною подібністю з ними.

Тому «конкретно-загальна» природа «одиничного» збі-
гається не з абстрактною тотожністю всіх явищ, а з вира-
женням  об’єктивної  ролі  даного  одиничного  в  складі 
досліджуваного  цілого,  з  вираженням  тієї  особливості 
«одиничного», завдяки якій воно грає саме таку, а не іншу 
роль у розумінні кримінального права, коли йдеться про 
сферу інтелектуальної власності.

Важливим правилом утворення понять є «закон тотож-
ності». Не називай ту саму річ двома різними іменами і не 
називай дві різні речі тим самим ім’ям, інакше неможлива 
суперечка. Тому кожна людина в суперечці з іншою вправі 
жадати від цієї  іншої, щоб вона називала предмет відпо-
відним  словом,  що  позначав  ту  реальність,  про  яку  йде 
суперечка, визначеною назвою у законі іншої галузі права.

З  наведеного  необхідно  зробити  висновок:  ні  в  діа-
лектичній, ні  у формальній логіці неприпустимо безапе-
ляційно ділити поняття та клас абстрактних і конкретних 
[5, с. 153]. Але це твердження є досить дискусійним для 
кримінального права.

Для  подальшого  необхідно  також  розглянути  визна-
чення  поняття  іншими  авторами,  більшість  з  яких  роз-
глядає  у  своїй  монографії  Е.В.  Ільєнков.  Категорія  –  це 
гранично  загальне  поняття.  Утворюється  як  останній 
результат абстрагування від предметів їх особливих ознак 
[6, с. 481].

К.Х. Момджян відзначає, що основними принципами 
категоріальної організації є метод сходження від абстрак-
тного до конкретного. При цьому джерелом складностей 
і  протиріч  була  і  залишається  недостатня  системність 
соціологічного  мислення  вчених,  за  якої  порушується 
методологічна  вимога  стосовно  того,  що  кожне  поняття 
знаходиться  у  відомому  відношенні,  у  відомому  зв’язку 
з всіма іншими, через що умовою їх розуміння є розуміння 
взаємозалежності всіх понять, їх переходів з одного в інше 
[7, с. 40].

О.Д.  Шершунов  вважає,  що  категорії  повинні  роз-
криватися  як  послідовні  ланки  пізнання  соціального 
цілого,  а  розуміння  змісту  кожної  категорії  залежить 
від  її  місця  і  ролі  в  загальному  ланцюзі  взаємозв’язку 
категорій  [8,  с.  3].  Відповідно  до  визначення  П.В.  Коп-
ніна: «Поняття – це судження, предикатом якого є думка 
про загальне у явищі»  [9,  с. 45]. П.С. Попов вважає, що 
поняття слова в науковому змісті є судження, у предикаті 
якого  розкривається  сутність  деякого  предмета  (мисли-
мого в суб’єкті судження) [10, с. 73].

Як видно з цих прикладів, визначення терміну поняття 
є досить важливим, але надто складним процесом. Голо-
вне  у  проблемі  поняття  складається  саме  в  тому,  щоб 
з’ясувати  його  специфіку  як  форми  відображення  світу 
й усвідомити тим самим його роль у процесі пізнання, а 
також у формуванні, розумінні і засвоєнні мови. Потрібно 
погодитися  з  тим, що  смислові  змісти  імен,  насамперед 
загальних,  це  поняття,  але  треба  пояснити,  що  являють 
собою ці смислові змісти і як вони формуються.

Підводячи  підсумок  викладеному,  доцільно  погоди-
тися з Є.К. Войшвилло, що поняття як форма (вид) думки, 
або як уявне утворення, є результатом узагальнення пред-
метів деякого класу й уявного виокремлення самого цього 
класу  за визначеною сукупністю загального для предме-
тів цього класу –  із  сукупності  відмінних для них ознак 
[11, с. 91].

Основними  прийомами  утворення  понять  є:  аналіз 
предметів, що  є  в  уяві  розкладання  їх на окремі ознаки, 
виявлення  їх  зв’язків  і  відносин  з  іншими  предметами; 

синтез – відтворення предметів, розчленованих у процесі 
аналізу  на  окремі  ознаки, що  представляє  їх  як  систему 
виділених  властивостей  і  відносин;  порівняння  –  вияв-
лення подібностей і розходжень між предметами; та уза-
гальнення – об’єднання в одній думці під однією  знако-
вою формою безлічі предметів за їх подібними рисами.

Є думка, що по-справжньому наукові поняття, всупе-
реч  закону  зворотних відносин, являють собою такі уза-
гальнення предметів  і  явищ,  за яких  забезпечується  збе-
реження в понятті особливих і навіть індивідуальних рис 
предметів,  що  узагальнюються  [12,  с.  262].  Адже  роль 
загального полягає в тому, що воно є необхідною основою 
пізнання особливого й окремого, оскільки всяке особливе, 
як  і  окреме,  пізнається  на  стадії  мислення  не  інакше  як 
через загальне.

Автор  вважає,  що  поняття,  як  система  знання  –  це 
сукупність відомих нам як основних, так і похідних ознак, 
що мисляться у понятті предметів, а також знання про те, 
у  яких  конкретних формах  існують  у  дійсності  ці  пред-
мети, що узагальнюються в понятті.

Розрізнення  видів  понять  здійснюється  головним 
чином за трьома підставами: 1) за деякими характеристи-
ками обсягів понять; 2)  за характером ознак, що склада-
ють видову відмінність мислимих предметів у понятті за 
характером предикату, що виражає ця видова відмінність; 
3) за характером предметів, що узагальнюються в понятті.

Існують  також  пусті  поняття.  Одиничним  є  поняття, 
обсягом  якого  охоплюється  одиничний  клас,  а  загальні 
поняття мають як обсяг клас, що складається більш ніж 
з  одного  предмета.  Поняття  є  загальним,  якщо  в  межах 
його обсягу можуть бути виділені деякі види предметів.

Серед загальних понять особливе місце займають уні-
версальні поняття та збірні поняття. Також слід розрізняти 
емпіричні і теоретичні поняття.

У  різноманітті  видів  понять  виражається  активний 
і  складний  характер  відображення  світу  в  мисленні,  що 
відповідає  складності  і  багатосторонності  дійсності,  що 
нами пізнається.

Поняття також можуть бути порівняними або непорів-
няними. Серед непорівняних понять не  існує вже ніяких 
відносин.  У  безлічі  пар  порівняних  понять  виділяються 
сумісні і несумісні поняття.

У безлічі пар сумісних понять розрізняються три різ-
новиди:  рівнозначні  поняття;  поняття,  що  знаходяться 
у  відносинах  логічного  підпорядкування;  перехресні 
поняття. Поняття  з  більш широким обсягом називається 
таким, котре підпорядковує, а інші – підлеглими.

До основних операцій з поняттями належать: узагаль-
нення й обмеження понять і розподіл понять. Приватним 
видом розподілу є класифікація.

Розподіл  є  правильним,  якщо  він  задовольняє  п’яти 
умовам,  що  називаються  у  теорії  поняття  правилами 
поділу: поділ повинен відбуватися за однією визначеною 
підставою; отримані під час поділу поняття повинні бути 
попарно-несумісні;  члени  розподілу  як  класи  повинні 
вичерпувати обсяг вихідного поняття, тобто об’єднання їх 
має дорівнювати цьому обсягу; ніякий із членів розподілу 
не  повинний  бути  порожнім  класом;  розподіл  повинен 
бути безперервним, тобто всі його члени є найближчими 
видами обсягу вихідного поняття, що виділяється за обра-
ною підставою. Теорія також виділяє номінальні і реальні 
визначення, явні і неявні [13, с. 146].

Висновки. Таким чином, враховуючи викладене вище, 
основними правилами визначення понять у кримінально-
правовій  науці  ми  вважаємо  такі:  визначення  повинно 
бути  чітким;  одним  з  найважливіших  правил  утворення 
понять також є «закон тотожності» – не називай ту саму 
річ двома різними іменами і не називай дві різні речі тим 
самим  ім’ям;  у  визначенні  не  повинно  бути  кола  –  тер-
мін, що зустрічається у визначальній частині, не повинен 
визначатися  через  зумовлений  термін;  предмет  є  таким,  
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що лише ця форма діяльності свідомості йому відповідає, 
що лише за допомогою цього способу може бути відтво-
рений,  відображений  у  розумінні  кримінально-правової 
науки; зрозуміти явище – це значить з’ясувати його місце 
і роль у конкретній системі явищ, що взаємодіють, у якій 
воно з необхідністю здійснюється, і з’ясувати саме ті осо-
бливості, завдяки яким це явище тільки може грати визна-

чену роль у складі цілого уявлення кримінального право-
порушення;  зрозуміти  явище  –  значить  з’ясувати  спосіб 
його  виникнення,  об’єктивні  та  суб’єктивні,  проаналізу-
вати самі умови виникнення злочину як явища. Отже, нау-
кова проблема визначеності понять у кримінальному праві 
не є надуманою і потребує негайного вирішення як у всій 
науці так і у сфері інтелектуальної власності зокрема.
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ІНСТиТУЦІОНАЛьНІ фАКТОРи ВПЛиВУ НА фУНКЦІОНУВАННЯ  
ДЕРжАВНОЇ КРиМІНАЛьНО-ВиКОНАВЧОЇ СЛУжБи УКРАЇНи

INSTITuTIONaL faCTOrS Of INfLuENCE ON ThE fuNCTIONINg  
Of ThE STaTE CrIMINaL-ExECuTIVE SErVICE Of uKraINE

Устюжанінова О.Т.,
викладач кафедри професійних та спеціальних дисциплін

Херсонського факультету
Одеського державного університету внутрішніх справ

Стаття присвячена виокремленню таких інституціональних факторів впливу на функціонування Державної кримінально-виконавчої 
служби України, як: збереження та користування в колоніях забороненими предметами і речовинами; встановлення персоналом неслуж-
бових зв’язків із засудженими; вплив кримінальної субкультури; наявність у середовищі засуджених значної кількості осіб, що мають 
різноманітні відхилення від психіки; низький рівень службової дисципліни персоналу установ виконання покарань; щорічне недофінан-
сування органів та установ виконання покарань із Державного бюджету України до необхідних потреб; високий рівень суїциду серед 
засуджених і ув’язнених під варту; фізична та моральна зношеність засобів охорони та нагляду; настання матеріальної відповідальності 
засуджених до позбавлення волі у випадку завдання установі виконання покарань матеріальних збитків тощо.

Наголошено, що криміногенна обстановка в місцях несвободи залишається актуальною для дослідження в різних галузях науки. 
Саме тому Державна кримінально-виконавча служба України має враховувати інституціональні фактори впливу на кримінально-вико-
навчі засади її функціонування. У такому разі доцільним є звернення до знань з інших галузей суспільних наук, зокрема кримінології. 
Доречно зауважити, що кримінологічна наука не є виключенням, завдяки їй дослідники спроможні запропонувати Міністерству юстиції 
України як правонаступнику Державної пенітенціарної служби України науково обґрунтоване бачення проблем реформування установ 
виконання покарань та шляхи запобігання вчиненню засудженими в місцях несвободи нового кримінального правопорушення.

Сформульовано авторське визначення поняття «інституціональні фактори впливу на функціонування Державної кримінально-вико-
навчої служби України»: це певна дестабілізуюча система суспільних відносин, які виникають у процесі виконання і відбування покарання 
та санкціонують порушення засудженими правових приписів у місцях несвободи. Здійснено класифікацію інституціональних факторів 
на кримінологічні, соціальні та кримінально-виконавчі. Доведено, що саме комплексний розгляд та врахування зазначених факторів за 
такою класифікацією (групуванням) дає змогу оперативно реагувати на ускладнення оперативної обстановки в місцях несвободи і вжи-
вати заходи з підвищення ефективності кримінально-виконавчих засад функціонування ДКВС України.

Ключові слова: інституціональні фактори, вплив, функціонування, Державна кримінально-виконавча служба України, місця несво-
боди.

The article is dedicated to highlighting the following institutional factors of influence on the functioning of the State Criminal-Executive 
Service of Ukraine, in particular: preservation and use in the colonies of prohibited articles and substances; establishment by penitentiary staff 
of non-official relations with prisoners; the impact of the criminal subculture; the presence of a significant number of convicts with various mental 
disorders; low level of discipline of penitentiary staff; annual under-financing of penitentiary bodies and institutions from the State Budget of 
Ukraine to the necessary needs; high suicide rates among convicts and remanded prisoners; physical and moral deterioration of security and 
surveillance; financial liability of prisoners sentenced to imprisonment in case of material damages to the penitentiary institution, etc.

It is emphasized that the criminogenic situation in places of non-freedom remains relevant for study in various fields of science. That is why 
the State Criminal-Executive Service of Ukraine should take into account the institutional factors of influence on the criminal-executive principles 
of its functioning. In this case, it is advisable to seek knowledge from other fields of social sciences, such as criminology. It is appropriate to note 
that criminological science is not an exception by which researchers are able to propose to the Ministry of Justice of Ukraine as a successor 
of the State Penitentiary Service of Ukraine a scientifically grounded vision on the problems of reforming penitentiary institutions and ways of 
preventing criminal convictions.

The author’s definition of the concept of «institutional factors of influence on the functioning of the State Criminal-Executive Service of 
Ukraine» is formulated, which is a certain destabilizing system of social relations that arise in the process of execution and serving of punishment 
and sanction violations of convicts in places of non-freedom. Institutional factors are classified into criminological, social and criminal-executive. 
It is proved that it is the complex consideration of these factors by such classification (grouping) that makes it possible to respond promptly to 
complications of the operational situation in places of non-freedom and to take measures to increase the efficiency of the criminal-executive 
principles of functioning of the State Criminal-Executive Service of Ukraine.

Key words: institutional factors, influence, functioning, State Criminal-Executive Service of Ukraine, places of non-freedom.

Постановка проблеми.  Станом  на  1  лютого  2020  р.  
у  Державній  кримінально-виконавчій  службі  (далі  –  
ДКВС)  України  налічується  182  установи  виконання 
покарань,  29  з  яких  розташовані  на  території Донецької 
та Луганської областей, де органи державної влади тимча-
сово не здійснюють свої повноваження, 5 – на тимчасово 
окупованій території АР Крим.

У 27 установах виконання покарань засуджені не три-
маються у зв’язку зі здійсненням оптимізації їхньої діяль-
ності, а саме: виховні колонії – 3; колонія максимального 
рівня безпеки – 1; колонія середнього рівня безпеки для 
неодноразово  засуджених  –  5;  колонія  середнього  рівня 
безпеки для вперше засуджених – 3; колонія мінімального 
рівня безпеки із загальними умовами (чоловіки) – 3; коло-
нія  мінімального  рівня  безпеки  із  загальними  умовами 
(жінки) – 3; виправні центри – 8; лікувальний заклад – 1.

В  установах  виконання  покарань  та  слідчих  ізолято-
рах  тримається  усього  52  566  осіб.  Із  них:  у  17  слідчих 

ізоляторах та 12 установах виконання покарань  із функ-
цією  слідчого  ізолятора  тримається  18  919  осіб,  узя-
тих під варту та засуджених,  із них на стадії досудового 
розслідування  –  1  976  осіб,  судового  розгляду  (до  вине-
сення вироку) – 9 885 осіб. У вигляді довічного позбав-
лення  волі  відбуває  покарання:  чоловіків  –  1519  осіб; 
жінок – 23 особи. У вигляді позбавлення волі на певний 
строк  чоловіків,  яким  визначено  відбувати  покарання 
у приміщеннях камерного типу виправної колонії макси-
мального рівня безпеки, – 427 осіб. У вигляді арешту від-
буває покарання 450 осіб.

Криміногенний склад засуджених (станом на 01.01.2020) 
представлений такими показниками: 5 153 особи засуджені 
на  строк понад  10  років;  6  555  осіб  –  за  умисне  вбивство; 
2 862 особи – за нанесення умисного тяжкого тілесного ушко-
дження; 6 989 осіб – за розбій та грабіж; 11 797 осіб – за кра-
діжку; 629 осіб – за зґвалтування; 12 осіб – за злочини проти 
основ національної безпеки [1].
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Наведена  нами  загальна  характеристика  діяльності 
ДКВС  України  показує,  що  криміногенна  обстановка 
в  місцях  несвободи  залишається  актуальною  для  дослі-
дження в різних галузях науки. Саме тому ДКВС України 
має враховувати інституціональні фактори впливу на кри-
мінально-виконавчі  засади  її  функціонування.  У  такому 
разі доцільним є звернення до знань з інших галузей сус-
пільних наук, якою в контексті цієї публікації є криміно-
логія.  Доречно  зауважити,  що  кримінологічна  наука  не 
є виключенням, завдяки їй дослідники спроможні запро-
понувати Міністерству юстиції України  як  правонаступ-
нику Державної  пенітенціарної  служби України  науково 
обґрунтоване  бачення  проблем  реформування  установ 
виконання покарань та шляхи запобігання вчиненню засу-
дженими в місцях несвободи нового кримінального пра-
вопорушення.

Аналіз останніх досліджень та публікацій.  Тео-
ретико-методологічну  основу  статті  склали  наукові 
доробки вітчизняних учених, присвячені окремим кримі-
нально-виконавчим  та  кримінологічним  аспектам  функ-
ціонування ДКВС України. Серед них праці А.І. Богати-
рьова,  І.Г.  Богатирьова,  О.І.  Богатирьової,  Є.М.  Бодюла, 
О.М. Джужі, В.М. Дрьоміна, О.Г. Колба, Н.В. Коломієць, 
В.Я. Конопельського,  І.М. Копотуна, В.О. Корчинського, 
О.Г. Михайлика, М.С. Пузирьова, Г.О. Радова, В.В. Стад-
ніка, А.Х. Степанюка, В.М. Трубникова, С.Я. Фаренюка, 
В.П. Філонова, О.І. Фролова, С.І. Халимона, О.В. Хоро-
шуна,  С.В.  Царюка,  Ю.В.  Шинкарьова,  О.О.  Шкути, 
О.В. Щербини, Д.В. Ягунова, І.С. Яковець, А.О. Ярового, 
М.М. Яцишина та ін.

Постановка завдання.  Мета  статті  полягає  у  вио-
кремленні інституціональних факторів впливу на функці-
онування ДКВС України.

Виклад основного матеріалу дослідження. Як зазна-
чає у своєму дослідженні вітчизняний учений В.В. Стад-
нік,  у  широкому  розумінні  інституціоналізацією  вва-
жаються  арешт,  досудове  ув’язнення,  поміщення  до 
класифікаційних  установ,  до  спеціальних  установ  для 
виконання позбавлення волі  [2,  с. 163]. Варто відмітити, 
що  інституціоналізацію в системі криміногенних чинни-
ків в умовах виконання/відбування покарань, пов’язаних із 
позбавленням волі, в Україні найбільшою мірою сьогодні 
досліджують А.І. Богатирьов [3, с. 113–121], В.М. Дрьо-
мін [4, с. 454–484] та О.Г. Михайлик [5, с. 53, 64–65].

У процесі нашого дослідження сформульовано гіпотезу, 
згідно з якою інституціональні фактори впливу на функціо-
нування ДКВС України – це певна дестабілізуюча система 
суспільних  відносин,  які  виникають  у  процесі  виконання 
і  відбування покарання та  санкціонують порушення  засу-
дженими правових приписів у місцях несвободи.

Серед інституціональних факторів впливу на функціо-
нування ДКВС України ми виділяємо такі, як: збереження 
та  користування  в  колоніях  забороненими  предметами 
і  речовинами;  встановлення  персоналом  неслужбових 
зв’язків із засудженими; вплив кримінальної субкультури; 
наявність у середовищі засуджених значної кількості осіб, 
що  мають  різноманітні  відхилення  від  психіки;  низький 
рівень службової дисципліни персоналу установ виконання 
покарань;  щорічне  недофінансування  органів  та  установ 
виконання  покарань  із  Державного  бюджету  України; 
високий рівень суїциду серед засуджених і ув’язнених під 
варту;  фізична  та  моральна  зношеність  засобів  охорони 
та  нагляду;  настання матеріальної  відповідальності  засу-
джених до позбавлення волі у випадку завдання установі 
виконання покарань матеріальних збитків тощо.

У  сучасній  кримінологічній  науці  зазначені  фактори 
українські й зарубіжні вчені також аналізують із позицій 
їх  диференціації  на  внутрішні  та  зовнішні  детермінанти 
(причини та умови) вчинення злочинів в установах вико-
нання  покарань.  Погоджуючись  із  відповідними  науко-
вими позиціями, зазначимо, що класифікація детермінант 

(причин  та  умов)  вчинення  злочинів  в  установах  вико-
нання покарань корелює з інституціональними факторами 
впливу  на  функціонування  ДКВС  України,  які,  у  свою 
чергу,  класифікуються  на  кримінологічні,  соціальні 
та кримінально-виконавчі.

Однією з нагальних проблем сьогодні є саме збереження 
та  користування  в  колоніях  забороненими  предметами 
і речовинами як інституціональний фактор впливу на функ-
ціонування  ДКВС  України.  При  цьому  проведений  нами 
аналіз змісту Концепції реформування (розвитку) пенітен-
ціарної системи України, схваленої розпорядженням Кабі-
нету Міністрів України від 13 вересня 2017 р. [6], показав, 
що зазначена проблема набула хронічного характеру та не 
вирішується із часів незалежності України (1991 р.).

До  речі,  наша  позиція  співпадає  з  дослідженням 
К.В. Бондарєвої, яка в результаті проведеного нею анкету-
вання співробітників установ виконання покарань встано-
вила, що більше половини опитаних, а саме 54,6%, нега-
тивно оцінили свою роботу  з недопущення потрапляння 
заборонених предметів, речей та речовин в їхні установи 
[7, с. 56].

Наявні  інституціональні  проблеми  посилюються 
й  історичним  чинником,  звернення  до  якого  дає  змогу 
пересвідчитися  у  сталості  тенденцій  щодо  збереження 
та  користування  в  колоніях  забороненими  предметами 
і  речовинами  як  інституціонального  фактору  впливу  на 
функціонування ДКВС України, який супроводжує вітчиз-
няну систему виконання покарань, починаючи із часу здо-
буття Україною незалежності.

Наступним  інституціональним  фактором  впливу  на 
функціонування ДКВС України можна вважати наявність 
у середовищі засуджених значної кількості осіб, які мають 
різноманітні психічні відхилення.

Проведене  вітчизняним  ученим  Р.М.  Кубраком 
дослідження  показало  зростання  в  Україні  психічних 
захворювань,  пов’язаних  із  негативними  наслідками 
науково-технічного  прогресу,  урбанізації,  психічними 
перевантаженнями,  підвищеною  інтенсивністю  та  вели-
кими  обсягами  інформації  різного  характеру,  яка  над-
ходить  до  мозку  людини,  збільшенням  нервового  пере-
навантаження, збільшенням ритму життя та  ін. На жаль, 
не обійшла ця тенденція, як зауважує дослідник,  і місця 
позбавлення волі [8, с. 9].

За нашим дослідженням, кожен другий засуджений до 
позбавлення волі має відхилення від норм психіки. І пору-
шення психіки в засудженого відбулося ще на стадії кри-
мінального провадження, особливо в умовах перебування 
його у слідчому ізоляторі. Більшість осіб, які вперше засу-
джуються за вчинений злочин і затримуються, перебува-
ють у шоковому стані, від чого і настає певне відхилення 
від  норми  поведінки  здорової  людини.  От  чому  певна 
частина таких засуджених або визнається осудними, або, 
навпаки,  ні.  На  жаль,  відхилення  засудженого  від  норм 
психіки  в  подальшому  детермінує  вчинення  таким  засу-
дженим нового злочину, особливо це характерне для вчи-
нення серед засуджених злочинів проти особи.

Серед  інституціональних  факторів  впливу  на  функ-
ціонування  ДКВС  України  неоднозначне  місце  займає 
низький рівень службової дисципліни персоналу установ 
виконання покарань.

Зокрема, в першу чергу йдеться про низький стан служ-
бової дисципліни персоналу установ виконання покарань, 
що стосується його діяльності з виконанню кримінальних 
покарань протягом 2005–2020 рр. При цьому у структурі 
дисциплінарних проступків персоналу установ виконання 
покарань  і  слідчих  ізоляторів  найбільшу  питому  вагу 
мали порушення, пов’язані із встановленням заборонених 
зв’язків із засудженими.

До інституціональних факторів впливу на функціону-
вання ДКВС України  деякі  вчені  відносять  і  вплив  кри-
мінальної субкультури [9, с. 90–92]. На нашу думку, їхня 
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позиція є обґрунтованою. Проведений нами аналіз офіцій-
них матеріалах ДКВС України показав, що пріоритетним 
напрямом  діяльності  адміністрації  установ  виконання 
покарань  завжди  є  запобігання  консолідації  злочинців 
у  місцях  позбавлення  волі  та  попереднього  ув’язнення, 
нейтралізація їх негативного впливу на стан правопорядку 
у сфері виконання покарань.

Серед  інших  інституціональних  факторів  впливу  на 
функціонування  ДКВС  України  вчені-пенітенціаристи 
виокремлюють такі:

– щорічне недофінансування органів та установ вико-
нання покарань з Державного бюджету України (сьогодні 
ДКВС України фінансується лише на 40%, що призводить 
до  напруги  у  відносинах  персоналу  установ  виконання 
покарань  та  засуджених  через  відсутність  відповідних 
коштів на забезпечення охорони здоров’я цих осіб, харчу-
вання, побутового облаштування та інших аспектів життє-
діяльності в місцях позбавлення волі. Із метою подолання 
такого  інституціонального  фактору  вважаємо  перспек-
тивними  положення,  викладені  автором  проекту  Націо-
нальної програми трансформації Кримінально-виконавчої 
системи  в  Пенітенціарну  систему  України  професором 
І.Г.  Богатирьовим.  Зокрема,  одним  із  основних  завдань 
Програми трансформації кримінально-виконавчої системи 
в  пенітенціарну  систему  України  є  створення  загально-
державної  системи  фінансової  та  матеріально-технічної 
підтримки діяльності установ виконання покарань. Також 
відповідна Національна програма містить самостійний роз-
діл 7 «Фінансування Національної програми трансформації 
Кримінально-виконавчої системи в Пенітенціарну систему 
України»,  в  якому  передбачено,  по-перше,  що  фінансу-
вання Національної програми трансформації кримінально-
виконавчої  системи  в  пенітенціарну  систему  України 
здійснюється  за  рахунок  коштів  державного  бюджету. 
По-друге, фінансування пенітенціарних установ, уповнова-
жених органів пробації, установ попереднього ув’язнення, 
підрозділів охорони, переміщення, нагляду і спеціального 
призначення, навчальних закладів, науково-дослідної уста-
нови,  закладів  охорони  здоров’я,  підприємств  пенітенці-
арних установ,  інших підприємств, установ  і організацій, 
здійснюється  за  рахунок  коштів  державного  та місцевого 
бюджету,  а  також  за  рахунок  коштів,  отриманих  від  гос-
подарської  діяльності, що  не  заборонена  чинним  законо-
давством України. По-третє, суб’єктам, зазначеним у час-
тині  другій  цього  розділу,  дозволяється  використовувати 
кошти, отримані від прибуткової, неприбуткової діяльності 
та інших джерел, не заборонених чинним законодавством 
для  забезпечення  потреб  функціонування  пенітенціарної 
системи України, – за узгодженням з Адміністрацією Дер-
жавної пенітенціарної служби України [10, с. 11]. Підтри-
муючи позицію професора І.Г. Богатирьова, вважаємо, що 
такий триланковий підхід до фінансування органів і уста-
нов виконання покарань здатний забезпечити оптимальний 
підхід до реалізації кримінально-виконавчих засад функці-
онування ДКВС України;

–  високий  рівень  суїциду  серед  засуджених 
і ув’язнених під варту. У цьому контексті варто звернути 
увагу на статтю професора І.Г. Богатирьова й дослідниці 
Л.В. Терехової «Теоретико-прикладні засади дослідження 
запобігання суїциду в пенітенціарних установах України», 
у  якій  наведено  найбільш  розширений  перелік  детермі-
нантів пенітенціарного суїциду, а саме: труднощі в адап-
тації до умов відбування покарання у вигляді позбавлення 
волі;  втрата  засудженим  соціально  корисних  зв’язків 
і  соціально важливих орієнтирів; неприйняття вини або, 
навпаки,  картання  за  вчинене;  очікування  вироку  суду; 
конфлікт  з  іншими засудженими або працівниками уста-
нови  виконання  покарань;  небезпека  або  факт  зґвалту-
вання  чи  приниження;  об’єднання  негативних  життєвих 
обставин;  втрата  близької  людини,  сім’ї  чи  загострення 
психічних захворювань [11].

Варто  підтримати  вітчизняну  дослідницю  А.А.  Тер-
навську в тому, що явна недооцінка державою і суспіль-
ством кримінологічних факторів, які впливають на суїцид 
серед  засуджених  у  виправних  колоніях  ДКВС України, 
викликає певну стурбованість громадськості, тому це сус-
пільно небезпечне явище потребує, насамперед, його ран-
нього запобігання.

Ураховуючи  розповсюдженість  проявів  агресивної 
поведінки засуджених у виправних колоніях, значну соці-
альну небезпеку суїциду, його негативний вплив на про-
цес виправлення та збереження психічного здоров’я осо-
бистості,  дослідниця  зазначає,  що  проблема  визначення 
детермінуючих  чинників  та  ефективних  заходів  запо-
бігання  суїциду  серед  засуджених  у  виправних  колоніях 
зберігає  свою  теоретичну  і  практичну  актуальність  для 
кримінально-виконавчої системи України [12, с. 189];

– наявність  у  середовищі  засуджених,  хворих  на 
ВІЛ/СНІД.  За  дослідженнями  вітчизняних  вчених,  адмі-
ністрація УВП, у яких відбуває покарання дана категорія 
засуджених  до  позбавлення  волі,  нерідко  зіштовхуються 
з  акціями  протесту ВІЛ-інфікованих  осіб,  які  не  обмеж-
уються  тільки  скаргами  до  органів  прокуратури,  що 
здійснюють нагляд за додержанням законів під час вико-
нання кримінальних покарань у порядку ст. 22 КВК Укра-
їни,  намагаючись  таким  чином  домогтися  допомоги  для 
себе  й  особливих  умов  тримання  –  постільного  режиму 
та ін. [13, с. 612]. Більш того, як встановив О.М. Джужа,  
у 24% ВІЛ-інфікованих засуджених часто виникають кон-
флікти  з  іншими  засудженими,  та  в  60%  випадків  вони 
виявляють агресію стосовно оточуючих їх осіб [14, с. 75];

– фізична  та моральна  зношеність  засобів  охорони 
та нагляду, що застосовуються для  забезпечення право-
порядку  в  установах  виконання  покарань  і  слідчих  ізо-
ляторах.

Важливе значення для функціонування ДКВС України 
має настання матеріальної відповідальності засуджених до 
позбавлення волі у випадку завдання установі виконання 
покарань  матеріальних  збитків.  Хоча,  як  показує  прак-
тика роботи установ виконання покарань, і про це йдеться 
у службових перевірках ДКВС України, матеріальна від-
повідальність  засудженого  може  наступати  тільки  після 
винесення начальником установи відповідної постанови.

Однак  вітчизняний  законодавець  не  передбачив 
обов’язок  засудженого  відшкодовувати  збитки,  завдані 
установі  виконання  покарань  вчиненим  правопору-
шенням, оскільки  згідно  із ч. 2  ст. 118 КВК України він 
зобов’язаний  відшкодовувати  тільки  збитки  за  виконав-
чими листами, які надійшли до установи виконання пока-
рань разом із особовою справою засудженого.

Із цього приводу варто підтримати вітчизняних дослід-
ників С.В. Царюка та Д.Е. Левчановського в тому, що для 
запобігання протиправних дій засуджених персонал уста-
нов виконання покарань повинен проводити ряд заходів, 
а  саме: інвентаризацію  майна  та  зміну  його  балансової 
вартості (у зв’язку із тривалим часом перебування майна 
на балансі  установи  воно  отримує  статус  нульової  вар-
тості, але своє призначення воно виконує повною мірою) 
для полегшення процедури стягнення матеріальних збит-
ків  із  засуджених  за  постановою  начальника  установи 
для  подальшого  стягнення  їх  із  його заробітної  плати 
[15, с. 155].

Водночас ми звертаємо увагу на той факт, що засудже-
ний, який вчиняє правопорушення,  за яке настає матері-
альна відповідальність, повинен працювати. На жаль, це 
право  засуджений  не  може  реалізувати  у  зв’язку  з  від-
сутністю роботи в установах виконання покарань. Таким 
чином, у дію має вступати ч. 7 ст. 137 КВК України, у якій 
прописано,  що  збитки, не  відшкодовані  засудженим  під 
час відбування покарання, можуть бути стягнені за рішен-
ням суду в установленому  законом порядку. Але  з  якого 
майна – це питання досі є актуальним.
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За  даними  наукової  школи  «Інтелект»,  саме  в  такої 
категорії засуджених (а це більше 2%, які щорічно звіль-
няються з установ виконання покарань) немає власного 
майна,  вони  після  звільнення  не  бажають  працювати, 
і  тоді виникає проблема не тільки стягнення матеріаль-
них збитків із засудженого під час відбування ним пока-
рання, а й нівелювання ролі засобів виправлення і ресо-
ціалізації  засуджених,  що  застосовуються  у  процесі 
відбування покарання.

Висновки. Отже,  розгляд  інституціональних  факто-
рів  впливу на функціонування ДКВС України показав, що 
вони взаємозалежні і їх можна класифікувати таким чином: 
кримінологічні,  соціальні  та  кримінально-виконавчі.  Саме 
комплексний розгляд та урахування зазначених факторів за 
такою  класифікацією  (групуванням)  дає  змогу  оперативно 
реагувати на ускладнення оперативної обстановки в місцях 
несвободи і вживати заходи з підвищення ефективності кри-
мінально-виконавчих засад функціонування ДКВС України.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
1. Загальна характеристика Державної кримінально-виконавчої служби України. URL : https://kvs.gov.ua/2020/harakteristika/01.02.2020.

pdf (дата звернення: 15.03.2020).
2. Стаднік В.В. Виконання покарання у виді позбавлення волі щодо неповнолітніх : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Львів,  

2017. 262 с.
3. Богатирьов А.І. Антикриміногенний вплив на злочинність серед засуджених в місцях несвободи : монографія. Херсон : Видавни-

чий дім «Гельветика», 2019. 420 с.
4. Дрёмин В.Н. Преступность как социальная практика: институциональная теория криминализации общества : монография. 

Одесса : Юридична література, 2009. 616 с.
5. Михайлик О.Г. Насильство в установах виконання покарань України: теорія і практика : монографія. Київ : ВД «Дакор»,  

2019. 434 с.
6. Про схвалення Концепції реформування (розвитку) пенітенціарної системи України : розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 13.09.2017 р. № 654-р. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/654-2017-%D1%80 (дата звернення: 15.03.2020).
7. Бондарєва К.В. Злісна непокора вимогам адміністрації установи виконання покарань: кримінально-правова та кримінально-вико-

навча характеристика : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08. Київ, 2018. 289 с.
8. Кубрак Р.М., Лень В.В. Кримінально-виконавча характеристика засуджених з психічними відхиленнями до позбавлення волі на 

певний строк : монографія. Дніпро : Видавець Біла К.О., 2018. 272 с.
9. Колб І.О., Конопельський В.Я. Про вплив кримінальної субкультури та ефективність реалізації на практиці принципу диференціа-

ції та індивідуалізації виконання покарань в Україні. Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби. 2014. № 1 (спеціальний 
випуск) [Пенітенціарна ідея Георгія Радова : минуле, сьогодення, майбутнє... : матеріали круглого столу (Київ, 6 лют. 2014 р.)]. С. 90–92.

10. Богатирьов І. Національна програма трансформації Кримінально-виконавчої системи в Пенітенціарну систему України: проект. 
Юридичний вісник України. № 3(1280) (24-30 січня 2020 року). С. 11.

11. Богатирьов І.Г. Теоретико-прикладні засади дослідження запобігання суїциду в пенітенціарних установах України. Юридичний 
Вісник «Повітряне і космічне право». 2014. № 3(32). С. 126–129.

12. Тернавська А.А. Основні кримінально-правові заходи запобігання суїциду серед засуджених у виправних колоніях. Юридичний 
бюлетень. 2018. Вип. 8. С. 189–193.

13. Кримінологічні засади запобігання злочинам в установах виконання покарань України (пенітенціарна кримінологія) : посіб. /  
за ред. О.М. Джужі. Київ : НАВС, 2013. 620 с.

14. Джужа О.М. Інформаційне забезпечення профілактики ВІЛ/СНІДУ в Україні. Наук. вісн. КНУВС. 2007. Вип. 2. С. 74–78.
15. Левчановський Д.Е., Царюк С.В. Матеріальна відповідальність засуджених до позбавлення волі: реалії та перспективи удоскона-

лення її застосування. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2019. № 5. С. 153–156.



432

№ 6 2019
♦

УДК 343.84/477

ОСОБЛиВОСТІ ПРАВОВОГО РЕжиМУ РОЗПОРЯДКУ ДНЯ  
ЗАСУДжЕНОГО ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ

PECuLIarITIES Of ThE LEgaL rEgIME Of CONVICT’S daILy rOuTINE

Яковець І.С.,
доктор юридичних наук, старший науковий співробітник,

перший заступник директора
Державної установи «Центр пробації»

Карелін В.В.,
доктор юридичних наук, капітан внутрішньої служби,

доцент кафедри кримінального, кримінально-виконавчого права та кримінології
Академії Державної пенітенціарної служби

У статті зазначено, що режим встановлює правила поведінки суб’єктів та учасників процесу виконання (відбування) покарань, їх 
права та обов’язки. Норми режиму також забезпечують порядок реалізації правообмежень, прав та обов’язків відповідних суб’єктів та 
учасників цього процесу. Отже, режим у колоніях не лише охоплює всі правила поведінки засуджених, а й відображає сутність та зміст 
покарання у вигляді позбавлення волі, оскільки саме в ньому відображається кара, тобто сукупність правообмежень, які застосовуються 
до засуджених. Доведено, що сфера впливу режиму позбавлення волі поширюється на три категорії осіб: суб’єктів виконання покаран-
ня – адміністрацію органів і установ виконання покарань; суб’єктів відбування покарання – засуджених; учасників кримінально-вико-
навчої діяльності, тобто тих осіб, що причетні до цього різновиду діяльності, мають контакти з адміністрацією і засудженими, однак не 
наділені повноваженнями реалізації кари, застосування примусових заходів. 

Автори відзначають, що одним із ключових елементів режиму є розпорядок дня для засуджених, дотримання якого включено до 
основних обов’язків цих осіб. Розпорядок дня виступає, по суті, головним засобом забезпечення неухильного дотримання засуджени-
ми передбачених для них правил поведінки. Вказано, що розпорядок дня установи виконання покарань складається з підйому, туа-
лету, фізичної зарядки, приймання їжі, розводу на роботу, перебування на виробництві та навчанні, перевірки наявності засуджених, 
проведення виховних, культурно-масових та спортивно-оздоровчих заходів тощо. Встановлено, що динамічна безпека полягає в тому, 
що поряд із технічними засобами забезпечення нагляду, важливу роль відіграє безпосередня робота персоналу з засудженими, який, 
працюючи з ними, добре інформований про події в установі виконання покарань та слідкує, щоб усі засуджені були задіяні в суспільно 
корисній праці. Констатовано, що розпорядок дня являє собою один з елементів режиму та чітко регламентований в нормативних актах. 
Відзначено, що розпорядку дня властивий власний правовий режим, під яким слід розуміти самостійний, законодавчо визначений, комп-
лексний, правовий інститут, який складається із сукупності організаційно-забезпечуваних заходів, спрямованих на встановлення опти-
мального, з погляду держави, безпечного функціонування установ виконання покарань, належного виконання компетентними органами 
своїх зобов’язань на засадах непорушності конституційних прав і свобод людини та громадянина.

Ключові слова: засуджений, правовий режим розпорядок дня, правила внутрішнього розпорядку, установа виконання покарань.

It is noted, that regime sets the rules of subjects and participants, of the process of executing (serving) sentences behaviour, their rights 
and duties. Regime norms also provide for the procedure of implementing restrictions, rights and duties of appropriate subjects and participants 
of this process. Consequently, the colony regime does not only include all the rules of the convicts’ behavior, but also adheres to the essence 
of punishment in form of imprisonment because it reflects the penalty that is the set of restrictions applied towards convicts. It is proved that 
the sphere of influence of the prison regime extends to the following: – subjects of sentence enforcement – administration of penal bodies and 
institutions; subjects of serving sentences – convicts; participants of criminal and executive activity, that is, those persons who are involved in this 
type of activity, have contacts with the administration and convicts, but are not empowered to carry out punishment, to apply coercive measures. 
It is mentioned that one of the key elements of the regime is convicts’ daily routine. Its compliance is the basic duty of these persons. The daily 
routine is, in essence, the main means of ensuring the convicts’ strict compliance with the rules of conduct provided for them. It is determined 
that the daily routine of a penal institution consists of waking up, toilet, doing physical exercise, having meal, job placement, staying at work and 
studying, checking convicts’ presence, conducting educational, cultural-mass and sports-wellness events, etc. It is established that dynamic 
security is that, in addition to the technical means of supervision, an important role is played by the direct work of prison staff with convicts, who, 
while working with them, are well-informed of the evens in penal institution and ensure all convicts to be involved in socially useful work. It is 
stated that the daily routine is one of the elements of the regime, which is clearly regulated in the normative acts. Therefore, on this basis of the 
regime, there is a peculiar legal regime, which should be understood as an independent legislatively defined, comprehensive, legal institute, 
consisting of a set of organizationally-assured measures aimed at establishing the optimal, from the state’s point of view, the safe functioning of 
penal institutions, proper performing by the competent authorities of their obligations on the basis of the inviolability of constitutional rights and 
freedoms of a man and a citizen.

Key words: convict, legal regime, daily routine, internal rules, penal institution.

Постановка проблеми. Питання забезпечення правового 
режиму  розпорядку  дня  засудженого  до  позбавлення  волі 
є актуальним у наш час, оскільки саме воно багато в чому 
визначає  ефективність  діяльності,  і  як  наслідок,  –  порядок 
у державі. Така обставина, на нашу думку, зумовлює необхід-
ність розгляду названого питання більш глибоко.

Державна кримінально-виконавча служба України, яка 
реалізує державну політику у сфері виконання криміналь-
них покарань щорічно,  за офіційними даними, через сис-
тему установ виконання покарань пропускає тисячі грома-
дян,  при  цьому  значна  частина  всіх  засуджених  відчуває 
максимальний комплекс правообмежень під час відбування 
покарання у вигляді позбавлення волі. Однак, відповідно до 
існуючої доктрини кримінально-правового впливу, вважа-

ється, що сама по собі ізоляція не в змозі досягти поставле-
ної перед покаранням мети, тому до засуджених має також 
застосовуватись  відповідний  режим  відбування  покарань, 
який своєю чергою забезпечується розпорядком дня засу-
дженого в установах виконання покарань.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Вивчен-
ням  питання  розпорядку  дня  засудженого  до  позбав-
лення волі займалася велика кількість науковців, зокрема 
В.А.  Бадира,  І.Г.  Богатирьов,  В.В. Василевич, О.А.  Гри-
тенко, А.П. Гель, Т.А. Денисова, О.М. Джужа, А.І. Зубков, 
О.Г.  Колб,  В.А.  Льовочкін,  О.В.  Лисодєд,  І.С. Михалко, 
Л.П. Оніка, П.Г. Пономарьов, М.В. Романов, А.Х. Степа-
нюк, В.М. Трубніков, В.О. Уткін, В.П. Філонов, А.І. Фро-
лов, М.П. Черненок, Д.В. Ягунов, І.С. Яковець та інші.
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Метою статті є  окреслення  основних  підходів  до 
визначення  правового  режиму  та  змісту  розпорядку  дня 
засудженого до позбавлення волі як передумови створення 
належного  режиму  та  його  врахування  у  подальшому 
реформуванні кримінально-виконавчої системи України.

Виклад основного матеріалу.  У  ч.  1  ст.  102  Кримі-
нально-виконавчого кодексу України (далі – КВК України) 
дається наступне визначення поняття «режим у виправних 
і виховних колоніях»: це встановлений законом та іншими 
нормативно-правовими  актами  порядок  виконання  і  від-
бування покарання, який забезпечує ізоляцію засуджених; 
постійний нагляд за ними; виконання покладених на них 
обов’язків; реалізацію їхніх прав і законних інтересів; без-
пеку засуджених і персоналу; роздільне тримання різних 
категорій  засуджених;  різні  умови  тримання  засуджених 
залежно від виду колонії;  зміну умов тримання засудже-
них.  У  кримінально-виконавчому  законодавстві  вперше 
дано визначення цього поняття, хоча в науці як виправно-
трудового, так і кримінально-виконавчого права воно було 
сформульовано досить давно.

У  теорії  режим  позбавлення  волі  (як  основний  засіб 
виправлення  та  ресоціалізації  засуджених  за  ст.  6  КВК 
України) прийнято визначати як порядок відбування, поря-
док виконання покарання, порядок тримання засуджених, 
укладу  їх життя чи правопорядку, встановленого в коло-
нії. Оскільки термін «порядок», зазвичай, тлумачиться як 
послідовність  тих чи  інших дій, правила,  за  якими здій-
снюється що-небудь, то у цьому значенні режим визначає 
послідовність процесу виконання (відбування) покарання 
чи  правила,  за  якими  здійснюється  цей  процес.  Режим 
позбавлення  волі  уособлює  як  порядок  виконання,  так 
і порядок відбування покарання.

Провідні  вчені  не  обмежуються  розумінням  режиму 
виключно як  інституту позбавлення  волі. Так, А.Х. Сте-
панюк  визначає  режим  покарання  (зокрема  у  випадку 
позбавлення  волі)  як  встановлену  кримінально-виконав-
чим  законодавством  сукупність  правил  поведінки  засу-
джених (режим відбування покарання) і заходів, що здій-
снюються  органами  й  установами  виконання  покарань, 
спрямованими  на  досягнення  цілей  покарання  (режим 
виконання покарання). Це визначення режиму дозволило 
науковцю  розглядати  режим  не  тільки  у  вузькому  зна-
ченні, лише як інститут позбавлення волі, а й дало мож-
ливість  вести  мову  про  режим  виконання  (відбування) 
інших видів покарань, наприклад, режим арешту, режим 
обмеження  волі,  режим  виправних  робіт,  режим позбав-
лення права обіймати певні посади або займатися певною 
діяльністю,  режим  тримання  в  дисциплінарному баталь-
йоні і таке інше [1, с. 329–241].

Частина 2 ст. 102 КВК України закріплює, що режим 
у колоніях має зводити до мінімуму різницю між умовами 
життя в колонії  і на свободі, що повинно сприяти підви-
щенню  відповідальності  засуджених  за  свою  поведінку 
і усвідомленню людської гідності. У зв’язку з цим необ-
хідно зауважити, що наведене положення дещо відрізня-
ється від цілей режиму, закріплених у міжнародних нор-
мативно-правових актах. Так, у Європейських тюремних 
правилах зазначено, що режим,  застосовуваний в місцях 
позбавлення волі, повинен:

–  забезпечувати умови життя, сумісні з людською гід-
ністю та нормами, прийнятими в суспільстві;

–  звести  до  мінімуму  негативні  наслідки  ув’язнення 
та різницю в ув’язненні й на свободі, з тим щоб ув’язнений не 
втратив почуття самоповаги або особистої відповідальності;

–  підтримувати  та  зміцнювати  зв’язки  з  рідними 
та громадськістю в інтересах ув’язнених та їх сімей;

–  надавати  можливість  ув’язненим  розвивати  нави-
чки та схильності, що допоможуть їм успішно включитись 
у життя суспільства після звільнення [2, с. 16].

Режим  встановлює  правила  поведінки  суб’єктів 
та  учасників  процесу  виконання  (відбування)  покарань, 

їх  права  та  обов’язки.  Норми  режиму  також  забезпечу-
ють порядок реалізації правообмежень, прав та обов’язків 
відповідних суб’єктів та учасників цього процесу. Отже, 
режим у колоніях не лише охоплює всі правила поведінки 
засуджених,  а  й  відображає  сутність  та  зміст  покарання 
у  вигляді позбавлення волі,  оскільки  саме в ньому відо-
бражається  кара,  тобто  сукупність  правообмежень,  які 
застосовуються до засуджених. Водночас, оскільки режим 
регламентує також взаємовідносини адміністрації та засу-
джених,  засуджених  між  собою,  проведення  виховної 
роботи, залучення до праці тощо, ним охоплюються і пра-
вила поведінки, що не виражають кару.

Таким чином, сфера впливу режиму позбавлення волі 
поширюється на: – суб’єктів виконання покарання – адмі-
ністрацію органів і установ виконання покарань; 

–  суб’єктів відбування покарання – засуджених; 
–  учасників  кримінально-виконавчої  діяльності, 

тобто тих осіб, що причетні до цього різновиду діяльності, 
мають контакти з адміністрацією і засудженими, однак не 
наділені  повноваженнями  реалізації  кари,  застосування 
примусових заходів.

Одним із ключових елементів режиму є розпорядок дня 
для засуджених, дотримання якого включено до основних 
обов’язків цих осіб. Розпорядок дня виступає, по суті, голо-
вним засобом забезпечення неухильного дотримання засу-
дженими передбачених для них правил поведінки.

У  колоніях,  на  відміну  від  того  безладного  способу 
життя, що в підсумку привів  особу в місця позбавлення 
волі, ритм життя  засуджених є чітко налагодженим, роз-
міреним,  завдяки  суворо  регламентованому  розпорядку 
дня,  який  включає  в  себе  час  підйому,  туалету, фізичної 
зарядки,  приймання  їжі,  розводу на  роботу,  перебування 
на  виробництві,  перевірку  наявності  засуджених,  про-
ведення  загальноосвітнього  та  професійно-технічного 
навчання,  виховних,  культурно-масових  та  спортивно-
оздоровчих  заходів.  Обов’язковими  елементами  роз-
порядку  дня,  незалежно  від  зайнятості  засуджених  на 
виробництві,  оперативної  обстановки,  пори  року,  є  без-
перервний восьмигодинний сон засуджених  і надання  їм 
особистого  часу  від  1  до  2  годин.  В  основному  норма-
тивно-правовому акті, який регулює правовий режим роз-
порядку дня засудженого, – Правилах внутрішнього роз-
порядку установ виконання покарань від 28 серпня 2018 р. 
№ 2823/5,  –  зазначено, що  у  кожній  установі  виконання 
покарань організовується суворо регламентований розпо-
рядок дня з урахуванням особливостей роботи з різними 
категоріями  засуджених,  оперативної  обстановки,  пори 
року, місцевих умов та інших конкретних обставин [3].

До 14 вересня 2018 року щодо регулювання внутріш-
нього  розпорядку  в  установах  діяли  правила,  прийняті 
в 2014 році [4]. Відмінність щодо Розділу 6 «Розпорядок 
дня в установах виконання покарань» полягає у тому, що 
раніше він був ширшим та в цей розділ входили не тільки 
розпорядок дня, а й проведення перевірок наявності засу-
джених, розвід засуджених на роботу, порядок приймання 
засудженими їжі. 

Розпорядок  дня  затверджується  наказом  начальника 
установи,  узгоджується  з начальником міжрегіонального 
управління,  доводиться  до  відома  засуджених  і  персо-
налу та розміщується на стенді в черговій частині, місцях 
цілодобового  несення  служби  черговою  зміною,  місцях 
надання побутових послуг засудженим, відділеннях соці-
ально-психологічної  служби,  контрольно-пропускних 
пунктах  між  житловою  і  виробничою  зонами,  а  також 
кімнатах очікування громадян, які прибули на побачення. 
Розпорядок дня медичної частини розробляється її керів-
ником з урахуванням затвердженого розпорядку дня уста-
нови виконання покарань [3]. Розпорядок дня, виготовле-
ний друкарським способом,  вивішується  в усіх  камерах, 
виробничих майстернях та інших приміщеннях, де пере-
бувають ув’язнені та засуджені [4].
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Розпорядок  дня  установи  виконання  покарань  скла-
дається  з підйому,  туалету, фізичної  зарядки, приймання 
їжі,  розводу  на  роботу,  перебування  на  виробництві 
та навчанні, перевірки наявності засуджених, проведення 
виховних,  культурно-масових  та  спортивно-оздоровчих 
заходів  тощо.  При  цьому  передбачаються  безперервний 
восьмигодинний  сон  засуджених  і  надання  їм  не  менше 
ніж дві години вільного часу [3].

Підйом  засуджених  відбувається  о  шостій  годині 
ранку,  нічний  днювальний  подає  команду  «Відділення, 
підйом»  і  дзвонить  у  спеціальний  дзвоник  на  тумбочці. 
Засуджені  піднімаються  і  заправляють  ліжка.  Ранковий 
туалет займає приблизно п’ятнадцять хвилин.

Важливою особливістю виконання покарань є фізичне 
виховання засуджених, яке слід розуміти як процес фор-
мування  та  розвитку  фізичних  можливостей,  морально-
вольових якостей засуджених, закріплення та збереження 
їх  фізичного  та  психічного  здоров’я.  Кожен  ранок  для 
засуджених в установі починається з фізичної зарядки.

Приймання  засудженими  їжі  проводиться  в  години, 
установлені  розпорядком  дня,  окремо  за  структурними 
дільницями  колонії,  відділеннями  та  бригадами  з  ураху-
ванням їх надійної ізоляції в їдальні, а на контрагентських 
об’єктах – у спеціально відведених для цього місцях.

Якщо  їдальня розташована на межі житлової  і  вироб-
ничої  зон,  приймання  їжі  робочою  зміною  може  органі-
зовуватися  в  їдальні,  але  з  забезпеченням  вимог  ізоляції 
засуджених, які перебувають у житловій зоні, від засудже-
них,  які  працюють  на  виробництві.  Засуджені,  яких  три-
мають  у  камерах,  їжу  приймають  у  жилих  або  робочих 
камерах. З метою підтримання належного порядку під час 
приймання  їжі  засудженими  в  їдальнях  в  обов’язковому 
порядку повинні бути присутні представники адміністрації 
установ та молодший інспекторський склад чергової зміни.

Згідно  з  розпорядком  дня  установи  виконання  пока-
рань  засуджені  шикуються  відділеннями  та  бригадами 
у спеціально відведених місцях для розводу на роботу. Під 
час проведення розводу засуджених на роботу або зняття 
з роботи в обов’язковому порядку повинні бути присутні 
представники виробничого персоналу установи та началь-
ники відділень чи бригад, які задіяні на виробництві. При 
цьому  перевіряється  зовнішній  вигляд  засуджених,  стан 
одягу та взуття,  і у разі потреби вживають заходів щодо 
усунення недоліків.

Начальниками установ  та  особисто  виробничим пер-
соналом  з  урахуванням  місцевих  умов  установлюється 
порядок  поведінки  засуджених  на  виробничих  об’єктах, 
який  передбачає  прибуття  їх  до  місця  роботи  тільки 
строєм, наявність  засуджених на об’єктах,  інструктаж  їх 
начальниками  цехів  або  майстрами,  порядок  приймання 
та здачі робочих місць, підведення підсумків роботи, інші 
питання.

В установах виконання покарань перевірки наявності 
засуджених організовуються щоденно, уранці та ввечері, 
у  години, визначені розпорядком дня,  а  також додатково 
в час перед прийманням їжі засудженими або після. У разі 
потреби вони можуть проводитися у будь-який час доби. 
Наявність засуджених перевіряється за поіменними карт-
ками (додаток 8 до Правил). У нічний час доби перевірка 
засуджених  здійснюється  на  спальних  місцях  візуально, 
без підняття засуджених

Для поіменної перевірки всі засуджені шикуються від-
діленнями у спеціально відведених місцях. Від поіменної 
перевірки  звільняються  тільки  особи,  які  відпочивають 
після  роботи  або  звільнені  через  хворобу  з  постільним 
режимом, а також зайняті на роботах, які залишити немож-
ливо.  Персональні  списки  таких  засуджених  затверджу-
ються начальниками установ виконання покарань. Пере-
вірка їх наявності проводиться за місцем перебування.

У негоду і при низькій температурі, коли проведення 
таких  перевірок  на  відкритому  повітрі  не  бажане,  вони 

можуть  проводитися  у  приміщеннях  відділень.  Ранкові 
та вечірні перевірки не повинні тривати більше 30 хвилин. 
На  перевірках  почергово  повинні  бути  присутні  началь-
ники установ, їх заступники та керівники частин і служб. 
У разі виявлення відсутності засудженого, інші засуджені 
залишаються  на  місці  перевірки  до  з’ясування  причин 
його відсутності. Організація перевірок і відповідальність 
за них покладається:

–  у житлових зонах на чергового помічника началь-
ника установи виконання покарань, начальників відділень 
і молодший інспекторський склад чергових змін;

–  на  виробничих  об’єктах  на  представників  адміні-
страції  установ виконання покарань,  зайнятих на вироб-
ництві,  і молодший  інспекторський склад чергових змін. 
На тимчасових виробничих об’єктах, де працюють неве-
ликі групи засуджених, – на начальників варт, молодший 
інспекторський склад чергових змін, членів оперативних 
груп установи.

Перевірки наявності засуджених у виправних колоніях 
максимального  рівня  безпеки  з  триманням  засуджених 
у  приміщеннях  камерного  типу  (далі  –  ПКТ),  секторах 
максимального  рівня  безпеки  та  дільницях  посиленого 
контролю,  арештних  домах,  ПКТ  (одиночних  камерах) 
виправних колоній, а також у дисциплінарних ізоляторах 
(далі  –  ДIЗО)  та  карцерах  організовуються  покамерно. 
Перевірки проводяться з обов’язковим шикуванням засу-
джених  та  відвідуванням  камер. Вечірні  перевірки  засу-
джених  до  довічного  позбавлення  волі  здійснюються 
з відкриванням перших дверей камер та шикуванням.

Розпорядок  дня  установи  передбачає  порядок  та  час 
роботи  всіх  підрозділів,  об’єктів  та  дільниць  установи, 
у тому числі ДІЗО, ПКТ, секторів середнього і максималь-
ного рівнів безпеки, дільниці слідчого ізолятора, їдальні, 
перукарні, лазні, пральні, крамниці [3].

Відповідно  до  законодавства  засуджені  (ув’язнені) 
на  виробничих  об’єктах  не  можуть  працювати  більше 
40 годин на тиждень (для неповнолітніх засуджених віком 
від 15 до 16 років –  більше 24 годин на тиждень, а віком 
від 16 до 18 років– більше 36  годин на  тиждень), ні при 
п’яти- або шестиденному робочому тижні, ні при позмін-
ній праці. Водночас законом передбачено, що тривалість 
робочого дня встановлюється з 7 до 17 години або з 6 до 
16 години. Конкретно в тій або іншій установі час початку 
і закінчення роботи (зміни) визначається адміністрацією. 
При роботі  в нічний час  (з  22  години до 6) установлена 
тривалість  роботи  (зміни)  скорочується  на  одну  годину 
(це правило не поширюється на засуджених, зайнятих на 
роботах зі шкідливими умовами праці). В окремих випад-
ках тривалість нічної роботи може зрівнюватися з денною 
на виробництві з безперервним технологічним процесом, 
а також на змінних роботах при шестиденному робочому 
тижні з одним вихідним днем [4].

Засуджені,  призначені  для  виконання  робіт  з  госпо-
дарського  обслуговування  (крім  старших  днювальних 
та  днювальних),  формуються  в  одне  відділення  соці-
ально-психологічної служби. Їхні обов’язки визначаються 
начальником  установи  виконання  покарань.  Таким  засу-
дженим  оформлюють  санітарні  книжки  з  відміткою  про 
проходження медичного огляду.

Адміністрація  установи  виконання  покарань  може 
залучати  засуджених  до  робіт  з  благоустрою  житлових 
та  виробничих  зон  місць  позбавлення  волі,  прилеглих 
територій та з поліпшення житлово-побутових умов засу-
джених або забезпечення установ продовольством. До цих 
робіт засуджені, відповідно до ч. 5 ст. 118 КВК України, 
залучаються без оплати праці, як правило, у порядку чер-
говості, у неробочий час і не більш як на дві години в день.

Узяті  під  варту  особи  можуть  залучатися  до  роботи 
лише в межах території місця попереднього ув’язнення за 
їх згодою і з дозволу слідчого або суду, у провадженні яких 
перебуває  справа.  Праця  таких  осіб  оплачується  згідно 
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з чинним законодавством Без оплати праці особи, узяті під 
варту, можуть залучатись лише до робіт, пов’язаних зі ство-
ренням  належних  санітарно-побутових  умов  і  впорядку-
ванням місця попереднього ув’язнення не більш ніж на дві 
години протягом дня (ст. 16 Закону України «Про попереднє 
ув’язнення»).  Забороняється  примусове  переривання  сну 
засуджених у нічний час, крім вчинення засудженими втечі, 
масових заворушень, виникнення пожежі, аварії, стихійного 
лиха, безпосередньої загрози життю засуджених [4, с. 85].

Розпорядок дня в установі обов’язково має включати 
в  себе  вільний  час,  який  за  загальними  значенням  розу-
міється як частина позаробочого часу людини, не зайня-
тої  проблемами  підтримання  повсякденної  життєдіяль-
ності  [5].  Вільний  час  –  це   час,  вільний  від  виконання 
обов’язкових  заходів,  передбачених  розпорядком  дня 
установи,  та  основної  трудової  діяльності  для  засудже-
них та ув’язнених [4, с. 86]. Вільний час для ув’язнених 
та засуджених повинен тривати не менше ніж дві години 
на добу і передбачається розпорядком дня установи. Засу-
джені  мають  право  розпоряджатися  вільним  часом  на 
власний розсуд, виключаючи виконання тих видів діяль-
ності, які заборонені законодавством [4, с. 86].

Вільний  час  повинен  заповнюватися  різноманітними 
корисними видами діяльності для засуджених. Таке уточ-
нення  випливає  з  концепції  впровадження  динамічної 
безпеки  та  виховної  функції  режиму  позбавлення  волі. 
Виховна функція забезпечується шляхом:

–  кари (практичної реалізації норм, які містять в собі 
каральні елементи), бо примус не тільки виховує людину, 
а  й  привчає  її  до  дисципліни,  правомірної  поведінки 
в період відбування призначеного покарання під загрозою 
застосування  додаткових  обмежень  чи  дисциплінарних 
стягнень. Приміром, ст. 101 КВК України встановлює, що 
засуджені, які злісно порушують режим відбування пока-
рання,  можуть  бути  переведені  в  дільницю  посиленого 
контролю  або  колонію  більш  суворого  рівня  безпеки  чи 
режиму, а ст. 100 – порядок такого переведення;

–  встановлення  та  реалізації  норм  (правил),  які  не 
є  каральними  за  своєю природою. Так,  ст.  107 КВК Укра-
їни покладає на засуджених обов’язок утримувати в чистоті 
та порядку приміщення, дбайливо ставитись до майна коло-
нії  і  предметів,  якими  вони  користуються  при  виконанні 
дорученої роботи, дотримуватись санітарно-гігієнічних норм 
тощо. Зазначені обов’язки не містять каральних елементів, а 
їх виконання покликане виховувати засуджених відповідно 
до загальноприйнятих в суспільстві норм та правил;

–  створення умов для успішного застосування різних 
засобів  виправлення  та  ресоціалізації  засуджених,  тобто 

реалізації  карально-виховного  впливу  (наприклад,  така 
вимога режиму, як зміна умов тримання засуджених у про-
цесі відбування покарання).

Динамічна безпека полягає в тому, що поряд із тех-
нічними  засобами  забезпечення  нагляду,  важливу  роль 
відіграє  безпосередня  робота  персоналу  із  засудже-
ними, який, працюючи з ними, добре інформований про 
події  в  установі  виконання  покарань  та  слідкує,  щоб 
усі  засуджені  були  задіяні  в  суспільно  корисній  праці. 
Як  стверджує  Е.  Койл,  режимна  безпека,  заснована  на 
замках і ключах, має бути доповнена безпекою, заснова-
ною на всеохоплюючому знанні персоналом своїх засу-
джених  та  їх  можливої  поведінки. Персонал,  навчання 
якого  засноване  на  понятті  динамічної  безпеки,  має 
чітко усвідомити, що запобігання надзвичайним подіям, 
зокрема  масовим  заворушенням  і  бунтам,  це  завжди 
краще,  ніж  боротьба  з  уже  виниклими  безпорядками. 
Належним чином підготовлений співробітник помітить 
ознаки  назріваючого  конфлікту  і  вживе  компетентних 
заходів  щодо  запобігання  загостренню  конфліктних 
ситуацій,  порушень  безпеки,  режиму  й  порядку.  Крім 
того,  провідним  гаслом  узагальненого  Ендрю  Койлом 
у  2002  р.  досвіду  5  різних  європейських  країн  є  зміна 
в ході тюремної реформи моделі ставлення керівництва 
і персоналу тюрем до своїх обов’язків. Суть цієї моделі 
полягає в таких ключових позиціях:

1)  пенітенціарні системи перестають бути статичними 
ієрархічними  організаціями,  а  є  динамічними  інститу-
тами, які постійно змінюються і розвиваються;

2)  до  співробітників  усіх  рівнів  ставиться  вимога  бути 
направляючою  і  рушійною силою  змін, що мають  охопити 
всю організаційну структуру тюрми і пенітенціарної системи;

3)  старша ланка керівництва має навчитись довіряти 
молодшому персоналу, який повинен хотіти взяти на себе 
відповідальність за власні дії і там, де це доцільно, вико-
ристовувати ініціативу [6, с. 48].

Висновки. Підсумовуючи викладене, можемо конста-
тувати,  що  розпорядок  дня  являє  собою  один  з  елемен-
тів режиму, чітко регламентований в нормативних актах. 
Тому розпорядку дня властивий власний правовий режим, 
під  яким  слід  розуміти  самостійний  законодавчо  визна-
чений,  комплексний,  правовий  інститут,  який  склада-
ється із сукупності організаційно-забезпечуваних заходів, 
спрямованих  на  встановлення  оптимального,  з  погляду 
держави, безпечного функціонування установ виконання 
покарань, належного виконання компетентними органами 
своїх  зобов’язань  на  засадах  непорушності  конституцій-
них прав і свобод людини та громадянина.
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ПРЕДМЕТ ТА ОБ’ЄКТ ТЕхНІКО-КРиМІНАЛІСТиЧНих ДОСЛІДжЕНь  
У РОЗСЛІДУВАННІ КРиМІНАЛьНих ПРАВОПОРУШЕНь:  

ПОНЯТТЯ, ОЗНАКи ТА РОЗМЕжУВАННЯ

SuBJECT aNd OBJECT Of TEChNICaL-CrIMINaLISTICS rESEarCh  
IN ThE INVESTIgaTION Of CrIMINaL OffENSES: CONCEPT, SIgNS, aNd BOuNdary

Арешонков В.В.,
кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник,

провідний науковий співробітник наукової лабораторії з проблем протидії злочинності
Навчально-наукового інституту № 1

Національної академії внутрішніх справ

Відомості про об’єкт і предмет техніко-криміналістичних досліджень мають не лише теоретичне, а і практичне значення. Попри при-
ділену науковцями увагу, єдності у розумінні понять і сутності об’єкта та предмета техніко-криміналістичних досліджень поки що немає. 
Недостатня визначеність об’єктів, зокрема в питаннях з’ясування загального поняття об’єкту, його специфічних ознак та розмежування 
з предметом, вимагає проведення подальших наукових досліджень у цьому напрямі. Для правильного визначення дефініції «об’єкт 
техніко-криміналістичних досліджень» були досліджені запропоновані в літературі підходи, визначені головні ознаки цього явища для 
галузей криміналістичної техніки у різноманітних ситуаціях техніко-криміналістичних досліджень. На основі цих ознак було вироблене 
універсальне поняття для вказаної категорії. Проведене дослідження дозволило дійти висновків, що предмет техніко-криміналістичних 
досліджень у розслідуванні кримінальних правопорушень – це інформація про підготовку, вчинення або приховування кримінального 
правопорушення, особу злочинця, засоби та знаряддя, що ним використовувались, а також інша інформація, що має значення для 
розслідування, яка може бути отримана шляхом проведення техніко-криміналістичних досліджень. Об’єкт техніко-криміналістичних 
досліджень – це будь-який об’єкт матеріального світу (зокрема, явища і процеси, пов’язані з ним), який може містити інформацію про 
кримінальне правопорушення, що має значення для розслідування, вилучений в ході слідчих (розшукових) дій чи отриманий в результаті 
застосування заходів забезпечення кримінального провадження, щодо якого у теорії криміналістичної техніки або теорії окремих видів 
криміналістичних експертиз існують відповідні прийоми, методи та засоби проведення досліджень. Серед ознак об’єкта потрібно виді-
лити незмінність (сталість) сутності об’єкта незалежно від різновиду проведеного техніко-криміналістичного дослідження, оскільки ця 
ознака обґрунтовує позицію щодо того, що всі різновиди техніко-криміналістичних досліджень утворюють певну технологію.

Ключові слова: криміналістична техніка, техніко-криміналістичні дослідження, предмет дослідження, об’єкт дослідження, технологія 
дослідження.

Information about the object and subject of technical-criminalistics research is not only theoretical but also practical. Despite the attention paid 
to scientists, there is no unity in understanding the concepts and essence of the object and subject of technical-criminalistics research. The lack 
of definiteness of the objects, in particular when it comes to clarifying the general concept of the object, its specific features and distinguishing it 
from the subject, requires further technical-criminalistics research in this direction. In order to properly define the definition of “object of technical-
criminalistics research”, the approaches proposed in the literature were investigated, the main features of this phenomenon were identified for 
the branches of forensic technology, various situations of technical-criminalistics research, on the basis of which a universal concept for the 
specified category was developed. The conducted research made it possible to conclude that the subject of technical-criminalistics research in 
the investigation of criminal offenses is information about the preparation, commission or concealment of a criminal offense, the identity of the 
offender, the means and tools used by them, as well as other information relevant for the investigation, which can be obtained by conducting 
technical-criminalistics research. Accordingly, the subject of forensic research is any object of the material world (including phenomena and 
processes related to it), which may contain information about a criminal offense relevant to the investigation, removed during the investigation 
(investigative) actions or obtained as a result of the application of measures of criminal proceedings, for which there are appropriate techniques, 
methods and means of conducting research with him in the theory of forensic technology or the theory of certain types of forensic expertise. 
Among the features of the object should be highlighted - the invariance (constancy) of the essence of the object, regardless of the variety of his 
technical-criminalistics research, because this sign justifies the view that all varieties of technical-criminalistics research form a certain technology.

Key words: forensic technology, technical-criminalistics research, subject of research, object of research, technology of research.

Постановка проблеми. Ефективне  здійснення  тех-
ніко-криміналістичного дослідження, як і будь-якої іншої 
діяльності,  не  можна  уявити  без  розуміння  його  харак-
теристики,  визначення  складових  частин  та  особливих 
ознак.

Загальноприйнятим  є  уявлення,  що  діяльність 
людини  як  процес  активної  взаємодії  обов’язково 
має  у  своєму  складі  два  основних  елементи  –  суб’єкт 
та об’єкт  [1]. З останнім нерозривно пов’язаний пред-
мет діяльності.

У  фаховій  літературі,  присвяченій  криміналістичній 
техніці, досить часто використовується поняття «об’єкт». 
Останній  переважно  розглядається  науковцями  як  кри-
терій для класифікації  галузей криміналістичної  техніки 
(криміналістичної фотографії, габітології, трасології, одо-

рології, фоноскопії тощо) [2, с. 88], рідше він вивчається 
як окремий елемент її структури [3, с. 14]. Іноді поняття 
«предмет»  і  «об’єкт»  використовуються  як  синоніми 
[4, с. 44]. У судовій експертології підходи до визначення 
сутності досліджуваних явищ також є достатньо різними.

Попри  приділену  увагу,  єдності  у  розумінні  понять 
і  сутності  об’єкта  та  предмета  техніко-криміналістич-
них досліджень поки що немає. Водночас відомості про 
об’єкт  і  предмет  техніко-криміналістичних  досліджень 
мають не лише теоретичне, а  і практичне значення. Зна-
ння про ці категорії дозволять швидко і точно визначати 
коло  потенційної  інформації  для  дослідження  на  різних 
стадіях кримінального провадження, а також зосереджу-
вати потенціал наукових знань для розробки нових мето-
дик і технологій роботи з ними.

РОЗДІЛ 9 
КРиМІНАЛьНиЙ ПРОЦЕС ТА КРиМІНАЛІСТиКА;  

СУДОВА ЕКСПЕРТиЗА; ОПЕРАТиВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛьНІСТь
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Стан дослідження. Окремі  питання  визначення 
об’єкта  та  предмета  техніко-криміналістичного  дослі-
дження  раніше  описувалися  в  теорії  криміналістики, 
кримінального процесу  та  оперативно-розшукової  діяль-
ності. Основу  цих  досліджень  склали праці  вітчизняних 
та зарубіжних вчених, таких як Л.Ю. Ароцкер, О.В. Бала-
нюк, П.Д. Біленчук, М.В. Бобровкін, М.Ю. Будзієвський, 
О.В. Волохова, С.М. Вул, О.О. Давидова, О.П. Дубовий, 
Н.Н.  Єгоров,  М.В.  Жижина,  І.  Кертес,  А.В.  Кофанов, 
О.Л.  Кобилянський,  М.О.  Ларкін,  І.В.  Пиріг,  В.М.  Пла-
хотіна,  В.А.  Ручкін,  В.П.  Сабадаш,  М.В.  Салтевський, 
М.І. Скригонюк, П.Ю. Тимошенко, М.М. Шульга.

Водночас  недостатня  визначеність  об’єктів,  на  які 
спрямована описувана нами діяльність, зокрема в питан-
нях з’ясування загального поняття об’єкта, його специфіч-
них ознак та розмежування з предметом, вимагає прове-
дення подальших наукових досліджень у цьому напрямі.

Мета статті – на  основі  аналізу  існуючих  уявлень 
щодо  предмета  та  об’єкта  різних  видів  техніко-криміна-
лістичних досліджень уточнити поняття даних категорій, 
окреслити їх ознаки та розмежування.

Виклад основного матеріалу. Для  правильного 
визначення  дефініції  «об’єкт  техніко-криміналістичних 
досліджень»  вважаємо  за  необхідне  спочатку  дослідити 
запропоновані  в  літературі  підходи,  визначивши  головні 
ознаки  цього  явища  для  кожної  галузі  криміналістичної 
техніки,  різноманітних  ситуацій  огляду,  попереднього 
дослідження в ході проведення слідчих (розшукових) дій, 
перевірки за криміналістичними обліками та судової екс-
пертизи  окремо,  на  основі  яких  виробити  універсальне 
поняття для вказаної категорії.

Наведемо окремі позиції науковців щодо об’єктів кри-
міналістичної фотографії як розділу криміналістичної тех-
ніки, оскільки саме вони вивчаються за допомогою різних 
видів  техніко-криміналістичних  досліджень,  а  також  на 
відміну від конкретних розділів криміналістичної техніки 
найбільш  повно  окреслюють  загальний  перелік  об’єктів 
техніко-криміналістичних досліджень.

І.В. Пиріг у лекції «Криміналістична фотографія і віде-
озапис»  перераховує  об’єкти  слідчо-оперативної  фото-
графії, якими можуть бути люди, обстановка місця події 
та  злочину, трупи та  їх частини,  знаряддя вчинення зло-
чину, хімічні та наркотичні речовини, різноманітні сліди, 
сліди-відображення знарядь зламу, транспортних засобів, 
документи тощо [5, с. 67].

Наведений перелік об’єктів певним чином зводить всі 
можливі об’єкти разом, проте все ж таки вважається нами 
вузьким через відсутність характеризуючих ознак і розро-
бленого критерію, який можливо було б використовувати 
для  віднесення  об’єкта  матеріального  світу  до  категорії 
«об’єкт техніко-криміналістичного дослідження».

Авторським  колективом  Національної  академії  вну-
трішніх справ у мультимедійному підручнику «Криміна-
лістика»  був  дещо  розширений  перелік  об’єктів  судово-
оперативної фотографії. До них, окрім перелічених вище, 
були додані сліди, що містять інформацію про подію кри-
мінального  правопорушення  та  особу  злочинця,  загаль-
ний  вигляд,  ознаки  і  властивості  знарядь  злочинного 
посягання  та  предметів,  що  перебувають  у  причинному 
зв’язку  з  ним,  ознаки  зовнішності  людини  для  її  впіз-
нання, розшуку і реєстрації, а також слідчі (розшукові) дії. 
Об’єктами можуть бути й інші предмети та явища, що ста-
новлять криміналістичний інтерес для розслідування [6].

Зазначена позиція видається нам більш вдалою через 
наявність  у  визначеннях  об’єктів  вказівок  на  їх  ознаки 
(«ті, що несуть інформацію про подію кримінального 
правопорушення»,  «ті, що становлять криміналістич-
ний інтерес для розслідування»).  Такий  підхід  позбав-
ляє необхідності формально перераховувати усі можливі 
об’єкти матеріального світу, які гіпотетично можуть стати 
об’єктом техніко-криміналістичного дослідження загалом 

і  криміналістичної  фотографії  зокрема.  Отже,  зазначена 
вказівка може бути використана як ознака об’єкта техніко-
криміналістичного дослідження.

Проте  вона,  на  нашу  думку,  потребує  деякого  уточ-
нення.  У  першому  випадку,  а  саме  щодо  об’єктів,  які 
несуть  інформацію  про  подію  кримінального  правопо-
рушення,  по-перше,  ми  не  погоджуємось  із  тим, що  всі 
об’єкти обов’язково включають в  себе  таку  інформацію, 
оскільки  досить  часто  до  проведення  криміналістичної 
експертизи  невідомо,  наприклад,  чи  придатні  сліди  вза-
галі до ідентифікації, чи співпадуть вони зі слідами особи, 
що  підозрюється  у  вчиненні  кримінального  правопору-
шення.  Тому  навіть  у  разі  відсутності  у  об’єкті  інфор-
мації  про  подію  кримінального  правопорушення  це  не 
означає, що він перестає бути об’єктом криміналістичної 
фотографії  та  відповідного  різновиду  техніко-криміна-
лістичних досліджень. По-друге, ми не розділяємо думку 
щодо того, що об’єкт несе тільки інформацію про подію 
правопорушення, оскільки у теорії кримінального права, 
кримінального процесу та криміналістики до події відно-
сяться час, місце, спосіб та інші обставини вчинення пра-
вопорушення.  Тобто  тут  не  врахована  інформація  щодо 
особи  злочинця,  засобів,  знарядь  та  інших  об’єктів,  що 
ним  використовувались,  оскільки  їх  навряд  можна  від-
нести до певних обставин, тобто сукупності умов, у яких 
що-небудь відбувається.

Це ж  стосується  і  другого  твердження щодо  об’єкта, 
що становить криміналістичний  інтерес. На наш погляд, 
використання даного формулювання у  сфері криміналіс-
тики не є доречним, оскільки слово «інтерес» має досить 
багато  значень,  у  тому  числі  позначає  стан  організму 
людини,  мотив  і  стимул  для  дій  і  навіть  систему  цілей 
і завдань.

Тому  пропонується  певним  чином  об’єднати  дані 
твердження  та  уточнити  їх,  зазначивши  при  цьому,  що, 
по-перше,  об’єкт  не  несе  інформацію,  а  може  містити 
інформацію.  У  такий  спосіб  усувається  недолік  щодо 
достовірності  й  наявності  у  (на)  об’єкті  інформації  про 
кримінальне  правопорушення.  По-друге,  замість  форму-
лювання «має криміналістичний інтерес» потрібно вико-
ристовувати більш вдале словосполучення «має значення 
для розслідування». Однією із ознак об’єкта техніко-кри-
міналістичного дослідження у розслідуванні злочинів є те, 
що  такий об’єкт може містити  інформацію, що має  зна-
чення для розслідування.

Дещо схожу позицію щодо об’єкта дослідження займає 
М.Г. Щербаковський.  Вчений  наголошує, що  трактувати 
дане поняття слід таким чином, щоб воно включало в себе 
і матеріальний субстрат, досліджуваний експертом, і влас-
тивості (ознаки) об’єкта, що відображають його зовнішні 
відносини  з  іншими  об’єктами  у  всьому  різноманітті  їх 
взаємозв’язків [7, с. 101].

Також для визначення даного поняття потрібно коротко 
проаналізувати різновиди самих об’єктів у кожній із галу-
зей криміналістичної техніки.

Що стосується безпосередніх  об’єктів  техніко-кримі-
налістичних досліджень,  то ними  залежно від різновиду 
дослідження загалом можуть бути такі [6; 8]:

–  трасологічні  дослідження  (досліджуються  сліди 
рук та ніг людини, сліди ніг  (лап) та зубів тварин, сліди 
взуття,  шкарпеток,  рукавичок,  одягу  людини  та  самі  ці 
об’єкти,  сліди  транспортних  засобів,  знаряддя,  інстру-
менти  і  залишені  ними  сліди,  замикальні  та  контрольні 
засоби, вузли та петлі, різноманітні об’єкти, розділені на 
частини);

–  дослідження  зброї  та  слідів  і  обставин  її  вико-
ристання  (вивчається  зброя,  у  тому  числі  вогнепальна 
та холодна, боєприпаси, їх частини (деталі) та компоненти; 
сліди зброї та сліди пострілу на різноманітних об’єктах);

–  дослідження матеріалів, речовин та виробів (вивча-
ються лакофарбові матеріали і покриття, волокнисті мате-
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ріали, скло, кераміка, полімерні матеріали, нафтопродукти 
і паливно-мастильні матеріали, наркотичні засоби, психо-
тропні речовини, їх аналоги та прекурсори, спиртовмісні 
суміші, ґрунти, метали і сплави, різноманітні хімічні речо-
вини, харчові продукти);

–  дослідження  біологічних  об’єктів  (досліджуються 
різноманітні  об’єкти  рослинного  та  тваринного  похо-
дження,  волосся,  кров  та  виділення  організму  людини). 
Встановлення  наявності  і  групової  належності  об’єктів 
людського  походження  (крові,  виділень  тощо)  вирішу-
ється  в межах  судово-медичної,  а  не  біологічної  експер-
тизи,  тому  воно  потребує  спеціальних  медичних,  а  не 
криміналістичних  знань.  Проте  особливості  виявлення 
та попереднього дослідження таких слідів детально опи-
сані в багатьох працях з криміналістичної техніки та кри-
міналістичних досліджень матеріалів, речовин  і виробів. 
На практиці такі дослідження проводяться спеціалістами-
криміналістами  (техніками-криміналістами  або  біоло-
гами), а не судовими медиками;

–  вибухотехнічні  дослідження  (вивчаються  вибухові 
пристрої  (боєприпаси),  їх  складові  елементи  чи  фраг-
менти, вибухові речовини, їх сліди та продукти розкладу 
на різноманітних об’єктах);

–  почеркознавчі та лінгвістичні дослідження (вивча-
ються  різноманітні  об’єкти,  документи  із  рукописними 
записами та підписами);

–  технічні  дослідження  документів  (досліджуються 
різноманітні документи та друкарські форми, в тому числі 
печатки і штампи);

–  дослідження  голограм  (вивчаються  голографічні 
захисні  елементи,  голограми,  які  використовуються 
як  засоби  контролю,  інші  види  голограм,  різноманітні 
об’єкти із нанесеними на їх поверхню голограмами);

–  фототехнічні  дослідження  (досліджується  фото- 
та кіноапаратура, фотознімки, кінофільми, фото- та кіно-
матеріали);

–  портретні  дослідження  (вивчаються  фотознімки 
(фотокартки, негативи) та відеозаписи);

–  дослідження відео-, звукозапису (вивчаються фоно-
грами,  пристрої,  якими  фонограми  були  зафіксовані, 
додаткове обладнання, яке використовувалось для запису 
фонограм).

Проаналізувавши  всі  можливі  об’єкти  техніко-кримі-
налістичних  досліджень,  можна  дійти  висновку,  що  всі 
вони є матеріальними, тобто мають своє матеріальне відо-
браження (форму), що є ознакою всіх об’єктів даної кате-
горії. Окрім цього,  їх можна поділити на декілька  таких 
груп: об’єкти, які є криміналістично значущими для роз-
слідування  кримінального  провадження  (вогнепальна  чи 
холодна зброя, наркотична чи вибухова речовина); об’єкти, 
які  несуть  на  собі  криміналістично  значущу  інформа-
цію, яка утворилась внаслідок дії на них або взаємодії їх 
з іншими матеріальними об’єктами (в т.ч. власними части-
нами, засобами, знаряддями, суб’єктом злочину).

Питання  можливості  віднесення  до  об’єктів  техніко-
криміналістичного  дослідження  не  лише  матеріальних 
об’єктів, їх частин та середовища давно піднімалося у кри-
міналістичній літературі. З цього приводу Ю.К. Орлов вка-
зував, що експертному дослідженню можуть піддаватися 
не тільки конкретні предмети, але й різні процеси (події, 
явища, дії), на підставі вивчення яких експерт пізнає інші 
факти  [9,  с.  42]. Представити  явища у  ролі  об’єкта  кри-
міналістичного  експертного  дослідження  пропонували 
й інші науковці.

Примітно, що  про  явища  і  процеси  прямо  зазначено 
і  в  нормативно-правових  актах,  які  в  тій  чи  іншій  мірі 
регламентують  судово-експертну  діяльність.  Так,  відпо-
відно  до  ст.  1  Закону  України  «Про  судову  експертизу» 
судова  експертиза  являє  собою дослідження … об’єктів, 
явищ  і процесів  ...  з питань, що є або будуть предметом 
судового розгляду [10]. З аналізу змісту ст. 69 КПК Укра-

їни можна дійти висновку, що експертиза проводиться для 
дослідження  об’єктів,  явищ  і  процесів, що містять  відо-
мості про обставини вчинення кримінального правопору-
шення [11].

Розглядаючи наведені визначення, можна дійти висно-
вку, що в  загальному вигляді об’єкти експертного дослі-
дження  законодавцем  визначені  однозначно  як  матері-
альні об’єкти,  явища та процеси. Однак, на наш погляд, 
необхідним  є  уточнення,  що  на  дослідження  надходять 
саме матеріальні об’єкти, а не явища і процеси. Проте це 
не  означає, що  вони  не  вивчаються.  Звісно,  вони  вивча-
ються, але з огляду на наданий матеріальний об’єкт, а не 
відірвано від нього.

Що  стосується  визначення  поняття  об’єктів  попере-
дніх  досліджень,  то  в  криміналістичній  літературі  існу-
ють, наприклад, такі об’єкти, як будь-які сліди (сліди-відо-
браження, сліди-нашарування) чи предмети, виявлені при 
огляді місця події, для дослідження яких потрібно засто-
сувати спеціальні знання [12, с. 38], або ж будь-які сліди 
чи  об’єкти,  виявлені  в  ході  проведення  слідчих  дій,  які 
мають відношення до події, що розслідується [13, с. 60].

Наведені  та  деякі  інші  існуючі  визначення,  на  нашу 
думку,  не  позбавлені  недоліків.  Наприклад,  у  першому 
визначенні незрозуміло, чому досліджуються сліди і пред-
мети, виявлені тільки при огляді місця події, хоча потреба 
у таких дослідженнях існує і при проведенні інших слід-
чих дій, в ході яких виявляються чи оглядаються об’єкти. 
У другому визначенні не можна погодитись із формулю-
ванням  «які  мають  відношення  до  події,  що  розсліду-
ється», оскільки такі дослідження часто проводяться, щоб 
визначитись із таким відношенням, а в деяких випадках, 
можливо, взагалі тільки після знаходження слідоутворю-
ючого  об’єкта  або  (та)  проведення  судової  експертизи. 
Проте це не означає, що попередні дослідження за цими 
об’єктами не проводяться.

Для  обґрунтування  ще  однієї  ознаки  об’єкта  тех-
ніко-криміналістичних  досліджень  слід  навести позицію 
Б.Є. Лук’янчикова, Є.Д. Лук’янчикова  та С.Ю. Петряєва 
щодо  основних  завдань  застосування  науково-технічних 
засобів і методів при роботі з об’єктами, серед яких вчені 
виділяють:

–  виявлення,  фіксацію  і  вилучення  слідів  злочину 
та  інших  об’єктів  –  носіїв  інформації  про  його  обста-
вини – для пошуку та огляду об’єкта в ході слідчої (роз-
шукової) дії;

–  накопичення,  обробку  і  використання  цих  слідів, 
об’єктів  і відомостей про них для  інформаційного забез-
печення  суб’єктів  юридичної  діяльності  (слідчого,  опе-
ративних  співробітників,  прокурора,  адвоката  тощо). Це 
потрібно  для  перевірки  об’єктів  за  криміналістичними 
обліками;

–  дослідження суб’єктами юридичної діяльності слі-
дів та  інших об’єктів з метою одержання інформації для 
вирішення юридичних питань. Це попереднє дослідження 
об’єкта  у  ході  слідчої  (розшукової)  дії,  експертне  дослі-
дження [14, с. 119].

Аналізуючи  наведену  позицію,  можна  дійти  висно-
вку, що у процесі техніко-криміналістичного дослідження 
один  і  той  самий об’єкт піддається цілій низці  операцій 
(пошук, огляд, попереднє дослідження, перевірка, експер-
тиза)  з  метою  його  відшукування  та  вивчення  його  сут-
ності, ознак і властивостей. Наприклад, відстріляна куля зі 
слідами нарізів на її поверхні, виявлена на місці вчинення 
злочину,  спочатку  оглядається,  потім може  бути попере-
дньо  досліджена  з  метою  визначення  приналежності  до 
певного патрону тощо, потім перевірена за центральною 
кулегільзотекою досліджена в ході експертизи зброї та слі-
дів і обставин її використання.

Дана  ознака,  на  наш  погляд,  є  однією  з  характерних 
особливостей  техніко-криміналістичних  досліджень  вза-
галі та разом із іншими також обґрунтовує нашу позицію 
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щодо  того,  що  всі  різновиди  техніко-криміналістичних 
досліджень утворюють певну технологію.

Окремим питанням, яке потребує нашого визначення, 
є співвідношення об’єкта та предмета техніко-криміналіс-
тичного дослідження.

Розгляд  змісту п.п. 1, 3  та 5 ч. 3  ст. 69 КПК України  
(у п. 1 ідеться про матеріали провадження, що стосуються 
предмета дослідження, у п. 3 – про процесуальні дії, що 
стосуються предметів та об’єктів дослідження, а у п. 5 – 
про те, що стосується предмета та об’єктів дослідження) 
показує,  що  законодавцем  предмети  та  об’єкти  дослі-
дження не ототожнюються, а вживаються для позначення 
речей різного роду.

Відповіді на питання співвідношення об’єкта та пред-
мета намагаються віднайти не лише вчені-криміналісти, а 
і представники інших наук. Так, у праві розрізняють об’єкт 
та предмет пізнання, діяльності і впливу. При цьому пред-
мет – це той аспект об’єкта, на який безпосередньо спря-
мована діяльність чи вплив суб’єкта, або той аспект, який 
підлягає дослідженню [15].

Основу  зазначених  підходів  становить  уявлення  про 
співвідношення  предмета  і  об’єкта  діяльності  загалом, 
а  також  предмета  і  об’єкта  техніко-криміналістичного 
дослідження зокрема як частини і цілого.

Виходячи з таких позицій та спираючись на визначені 
нами  ознаки  об’єкта  техніко-криміналістичного  дослі-
дження, спробуємо визначити його предмет.

Л.Ф. Ілічов та П.Н. Федосєєв, досліджуючи філософ-
ські аспекти співвідношення частини і цілого, стверджу-
вали, що частина й ціле не можуть функціонувати, а отже, 
й аналізуватися окремо одне від  іншого. Як ціле немож-
ливе без складових частин, так і частина без цілого – вже 
не частина, а інший об’єкт, бо в цілісній системі частини 
виражають  природу  цілого  і  набувають  специфічні  для 
нього властивості [16].

З огляду на це можна відмітити, що предметом техніко-
криміналістичного  дослідження  буде  та  частина  об’єкта 
техніко-криміналістичного дослідження, позбавлення якої 
призведе до втрати сутності останнього.  Інакше кажучи, 
якщо  матеріальний  об’єкт  втратить  (або  не  міститиме) 
предмет дослідження, він не матиме жодного значення для 
техніко-криміналістичного дослідження.

З урахуванням описаних нами ознак об’єкта техніко-
криміналістичного  дослідження  (матеріальність,  взаємо-
дія  зі  злочинцем,  знаряддями  тощо,  а  також  збереження 
інформації про кримінальне правопорушення) вважаємо, 
що  основною  його  сутнісною  характеристикою  є  збере-
ження (на собі, у собі) криміналістично значущої інформа-
ції про підготовку, вчинення або приховування криміналь-
ного правопорушення, суб’єкта злочину, використовувані 
ним засоби чи знаряддя тощо.

Позбавлення матеріального  об’єкта  такої  властивості 
(у  тому  числі  і  в  результаті  проведеного  техніко-кримі-
налістичного  дослідження)  одразу  переносить  його  за 
межі подальшого кримінального провадження. У зв’язку 
з  викладеним  предмет  техніко-криміналістичного  дослі-
дження – це інформація, яка може бути отримана у резуль-
таті техніко-криміналістичного дослідження об’єкта.

Викладені  вище  погляди  щодо  предмета  та  об’єкта 
дослідження дозволяють  стверджувати, що у навчально-
науковій  літературі  та  нормативно-правових  актах  дані 
визначення майже не тлумачаться авторами, а тому незро-
зуміло,  про  який  предмет  (предмети)  іде  мова  і  як  він 
співвідноситься з об’єктом. Саме тому потрібно чітко роз-

межовувати:  1)  предмет  як  інформацію, що отримується 
шляхом  проведення  техніко-криміналістичних  дослі-
джень; 2) об’єкт як певну матеріальну річ, яка вивчається 
шляхом  проведення  техніко-криміналістичного  дослі-
дження; 3) предмет як певну частину об’єкта дослідження, 
яка має певну форму та відрізняється від інших.

Висновки. Підсумовуючи  викладене,  можна  дійти 
певних висновків.

1.  Предмет техніко-криміналістичних досліджень 
у розслідуванні кримінальних правопорушень  – це  інфор-
мація  про  підготовку,  вчинення  або  приховування  кри-
мінального  правопорушення,  особу  злочинця,  засоби 
та  знаряддя,  що  ним  використовувались,  а  також  інша 
інформація, що має значення для розслідування, яка може 
бути  отримана  шляхом  проведення  техніко-криміналіс-
тичних досліджень.

2.  Об’єкт техніко-криміналістичних досліджень 
у розслідуванні кримінальних правопорушень  –  це  будь-
який  об’єкт  матеріального  світу  (зокрема,  явища  і  про-
цеси, пов’язані з ним), який може містити інформацію про 
кримінальне правопорушення, що має  значення для роз-
слідування, вилучений в ході слідчих (розшукових) дій чи 
отриманий в результаті застосування заходів забезпечення 
кримінального  провадження, щодо  якого  у  теорії  кримі-
налістичної техніки або теорії окремих видів криміналіс-
тичних  експертиз  існують  відповідні  прийоми,  методи 
та засоби проведення досліджень.

3. Ознаками об’єкта техніко-криміналістичних дослі-
джень у розслідуванні кримінальних правопорушень є:

–  існування у матеріальному світі;
–  відношення до події, що розслідується, або ж наяв-

ність припущення щодо такого відношення;
–  можливість збереження (на собі, у собі) будь-якої 

доказової чи орієнтуючої інформації про особу злочинця, 
інший матеріальний  об’єкт,  а  також факти  і  обставини 
вчиненого  кримінального  правопорушення,  яка  утво-
рена  в  результаті  безпосередньої  або  опосередкованої 
взаємодії зі злочинцем, засобами та знаряддями, що ним 
використовувались,  предметом  посягання,  навколиш-
ньою  обстановкою  чи  іншими  криміналістично  значу-
щими  об’єктами.  Така  інформація  з’явилася  в  процесі 
підготовки,  вчинення  або  приховування  кримінального 
правопорушення;

–  об’єкт може містити інформацію, що має значення 
для розслідування;

–  існування  у  теорії  криміналістичної  техніки  або 
теорії окремих видів криміналістичних експертиз, прийо-
мів, методів та засобів проведення досліджень;

–  вилучення  в  ході  слідчих  (розшукових)  дій  чи 
отримання  в  результаті  застосування  заходів  забезпе-
чення кримінального провадження. Це може бути тим-
часовий доступ до речей і документів, тимчасове вилу-
чення майна тощо;

–  незмінність  (сталість)  сутності  об’єкта  незалежно 
від  різновиду  проведеного  техніко-криміналістичного 
дослідження  (пошук  об’єкта,  огляд  об’єкта,  попереднє 
дослідження  у  ході  слідчої  (розшукової)  дії,  перевірка 
об’єкта  за  криміналістичними  обліками  та  проведення 
експертизи).

4.  Остання ознака, на наш погляд, є однією з характер-
них  особливостей  техніко-криміналістичних  досліджень 
взагалі та разом із іншими також обґрунтовує нашу пози-
цію щодо  того, що  всі  різновиди  техніко-криміналістич-
них досліджень утворюють певну технологію.
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КРиМІНАЛІСТиЧНА хАРАКТЕРиСТиКА  
НАСиЛьНиЦьКОГО ЗНиКНЕННЯ ЛЮДиНи

CrIMINaL CharaCTErISTICS Of huMaN VIOLENCE

Войтович Є.М.,
ад’юнкт кафедри криміналістики та судової медицини

Національної академії внутрішніх справ

У статті надана криміналістична характеристика насильницького зникнення людини. Зіставлення наявних даних із системою уза-
гальнених відомостей про інші злочини певного виду надало змогу виявити спільні ознаки та визначити, чим характеризуються невідомі 
обставини. З огляду на це до найбільш суттєвих ознак криміналістичної характеристики насильницького зникнення віднесено такі: сукуп-
ність узагальнених даних про криміналістично значущі ознаки злочинів певного виду (групи); встановлення й урахування закономірних 
зв’язків між цими даними; використання цих даних і зв’язків між ними для вирішення завдань з виявлення та розслідування. Наголошено, 
що особливості злочинів окремих видів, які мають криміналістичне значення, відображаються у відповідних методиках розслідування. 
У своїй сукупності вони формують криміналістичні характеристики окремих видів злочинів. Визначено, що аналіз слідової картини у 
справах про насильницьке зникнення дозволяє класифікувати утворювані сліди за такими підставами: а) за формою виразу (матеріальні 
й ідеальні); б) за змістом (сліди, що виявляються при підготовці, вчиненні злочину та його приховуванні); в) за місцем прояву (сліди, що 
утворилися на території України й на території іноземної держави (держав)); г) за механізмом слідоутворення (сліди-відображення, слі-
ди-предмети, сліди-речовини, сліди-документи тощо). Зроблено висновок, що в юридичній літературі можна зустріти системні уявлення 
про злочин як специфічний різновид людської діяльності, що включає в себе такі взаємозалежні компоненти: осіб, які вчинили злочин; 
їх поведінку; елементи навколишнього середовища. Співвідносячи ці компоненти з кримінально-правовими елементами складу викра-
дення людини, з огляду на передбачений кримінально-процесуальним законом предмет доказування вважаємо за можливе визначити 
такі елементи, властиві криміналістичній характеристиці насильницького зникнення людини: спосіб вчинення злочину; відомості про 
обстановку вчинення злочину (час, місце й інші обставини); слідову картину злочину; особу, яка вчинила злочин (державного службовця); 
жертву злочинного посягання.

Ключові слова: насильницьке зникнення, людина, криміналістична характеристика, спосіб вчинення, обстановка вчинення злочину, 
слідова картина.

The article provides a forensic characterization of the violent disappearance of a person. Comparison of the available data with the system of 
generalizations about other crimes of a certain kind made it possible to identify common features and determine what characterizes the unknown 
circumstances. Therefore, the most significant features of the forensic characteristics of violent disappearance include: a set of generalized data 
on forensically significant signs of crimes of a particular kind (group); Establishing and accounting for regular relationships between these data 
using this data and the links between them to solve detection and investigation tasks. It is emphasized that the features of crimes of particular 
kinds that have forensic significance are reflected in the respective investigation methods. Together they form the forensic characteristics of 
certain types of crime. It is determined that the analysis of the trace picture in cases of enforced disappearance allows to classify the formed 
traces on the following grounds: a) by the form of expression: material and ideal; b) in content: traces revealed in the preparation, commission 
of the crime and its concealment; c) at the place of manifestation: traces formed in the territory of Ukraine and in the territory of a foreign state 
(states); d) by the mechanism of trace formation (traces-reflection; traces-objects; traces-substances; traces-documents, etc.). It is concluded 
that in the legal literature it is possible to find systemic perceptions of crime as a specific kind of human activity, which includes the following 
interdependent components: persons who have committed the crime; their behavior; elements of the environment. Comparing these components 
with the criminal elements of the composition of kidnapping and taking into account the subject of proof provided by the criminal procedure law, 
we consider it possible to identify the following elements inherent in the criminalistic characteristics of violent disappearance of a person: the 
mode of committing a crime; information about the crime scene (time, place and other circumstances); a trace picture of the crime; the person 
who committed the crime (a civil servant); the victim of a criminal assault.

Key words: violent disappearance, human, forensic characteristics, mode of perpetration, crime scene, trace picture.

Вступ. Сьогодні насильницьке зникнення становить 
одне  з  найбільш  жорстоких  порушень  прав  людини. 
Такі  прояви  є  особливо  поширеним  явищем  в  держа-
вах, в яких відбуваються внутрішні конфлікти. З метою 
запобігання практиці насильницьких зникнень в другій 
половині ХХ століття був створений договірний меха-
нізм  міжнародно-правого  захисту  осіб  на  універсаль-
ному  та  регіональному  рівнях.  До  80-х  років  насиль-
ницьке зникнення розглядалося не як окреме порушення 
прав людини, а як сукупність порушення інших фунда-
ментальних  прав  людини.  З  моменту  створення  Робо-
чої групи з насильницьких та недобровільних зникнень 
в 1980 р. офіційно зареєстровано 51 531 насильницьке 
зникнення  в  90  державах  світу.  Міжнародна  конвен-
ція  про  захист  усіх  осіб  від  насильницьких  зникнень 
2006  р.  (далі  –  Міжнародна  конвенція  2006  р.)  стала 
першим  міжнародно-правовим  зобов’язальним  актом, 
в якому гарантується абсолютне право людини не під-
даватися насильницьким зникненням [1, с. 4]. 

Насильницькі зникнення є практикою не лише мину-
лого,  а  й  теперішнього  часу.  Якщо  в  минулому  насиль-
ницькі  зникнення  були  породженням  диктаторських 
режимів,  то  нині  вони  можуть  відбуватися  в  умовах 

внутрішніх  конфліктів.  Вони  стають  інструментом  при-
душення  політичних  опонентів.  При  цьому  особливе 
занепокоєння  викликає  практика  переслідування  право-
захисників, родичів жертв, свідків та адвокатів, які ведуть 
ці справи [1, с. 15]. Серед держав, в яких зафіксовані чис-
ленні  випадки  насильницьких  зникнень,  варто  згадати 
Ефіопію,  Ірак,  Індонезію,  Шрі-Ланку,  Марокко,  Непал, 
Судан,  Росію,  Кіпр,  Туреччину,  Алжир,  Китай,  Єгипет, 
Пакистан.  Загалом  робоча  група  ООН  з  насильницьких 
та недобровільних зникнень зафіксувала відповідну прак-
тику у понад 70 країнах світу.

Результати дослідження. Згідно  з даними Генераль-
ної  прокуратури України  у  2019  році  перебувало  в  про-
вадженні 61 кримінальне правопорушення за ст. 146-1 КК 
України,  водночас  без  врахування  закритих  за  пп.  1,  2,  
4, 6 ч. 1 ст. 284 КПК – 55. За 2018–2019 рр. внесено 58 кри-
мінальних правопорушень за ст. 146-1 КК України, з них 
без врахування закритих за пп. 1, 2, 4, 6 ч. 1 ст. 284 КПК – 
52, відносно неповнолітніх – 1 [2].

Встановлено, що населення найбільш важливою про-
блемою  вважає  військовий  конфлікт  на  Сході  України 
(61%). З 1 квітня 2014 року на територіях, що контролю-
ються Урядом, було виявлено 1351 неідентифіковане тіло. 
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Станом на 1 квітня 2015 року 523 з цих тіл були іденти-
фіковані,  а  828 лишилися неідентифікованими. Озброєні 
групи  публічно  заявляли  про  численні  неідентифіковані 
тіла  в  моргах  та  поховані  в  безіменних  могилах  на  під-
контрольних  їм територіях. На початку квітня 2016 року 
десятки  тіл  українських  військових  та  членів  озброєних 
груп були зібрані на територіях, що контролюються Уря-
дом, та на територіях, підконтрольних озброєним групам. 
У так званій Донецькій народній республіці щонайменше 
430  сімей  розшукують  своїх  зниклих  родичів.  Amnesty 
International і Human Rights Watch детально задокументу-
вали дев’ять  випадків  тривалого незаконного утримання 
цивільних осіб у неофіційних місцях утримання під вар-
тою  українською  владою  і  дев’ять  випадків  тривалого 
незаконного  утримання  цивільних  осіб  з  боку  проросій-
ських сепаратистів [3].

Одним з останніх трендів є використання насильницьких 
зникнень у контексті війни з тероризмом. Нині UNWGEID 
все більше звертає увагу на практику застосування насиль-
ницьких зникнень у війні з тероризмом, яку протягом остан-
нього десятиліття активно проводить уряд США. На думку 
італійських дослідників Т. Сковацці та Г. Цітроні [4, c. 43], 
основною  метою  застосування  насильницьких  зникнень 
у даному випадку є отримання інформації від осіб, яких під-
озрюють в причетності до тероризму.

Отже, проблема існує, а тому набувають актуальності 
теоретико-прикладні  дослідження,  спрямовані  на  підви-
щення  ефективності  протидії  зазначеному  виду  злочи-
нів.  Це  потребує  криміналістичного  аналізу  зазначеного 
питання  та  наукового  забезпечення  відповідної  практич-
ної діяльності, тому підлягає вирішенню завдання кримі-
налістичної  характеристики  та  методики  розслідування 
насильницького зникнення людини.

У дослідженні основних положень методики розсліду-
вання  насильницького  зникнення  людини поряд  з  аналі-
зом  слідчої  практики необхідно  керуватися  вченням про 
криміналістичну характеристику. З огляду на це справед-
ливим є, на наш погляд,  твердження М.В. Салтевського, 
що  «криміналістична  характеристика  –  це  основа  побу-
дови методики розслідування» [5, с. 315], яка має суттєве 
значення для вирішення широкого кола вузлових питань 
теорії  та практики розкриття  злочинів  [6,  c.  6],  оскільки 
від неї залежить доказування події.

Термін  «криміналістична  характеристика»  науковці 
почали  застосовувати  з  середини  60-х  рр.  Вперше  його 
було використано в праці Л.А. Сергєєва, присвяченій про-
блемам  розслідування  і  попередження  розкрадань,  що 
вчиняються  під  час  проведення  будівельних  робіт.  При-
йнято вважати, що саме Л.А. Сергєєв уперше увів у науко-
вий  обіг  термін  «криміналістична  характеристика»,  під 
якою він розумів сукупність взаємопов’язаних чинників, 
що характеризують особливості способів учинення і слі-
дів  відповідних  видів  злочинів,  об’єкта  посягань,  обста-
вин, які характеризують учасників злочинів та їх злочинні 
зв’язки, час, місце, умови й обстановку вчинення злочи-
нів  [7].  Водночас  уперше  криміналістичну  характерис-
тику як наукову категорію було запропоновано наприкінці 
60-х – на початку 70-х років минулого століття професо-
ром О.М. Колесніченком [8, с. 19].

Особливості злочинів окремих видів, які мають кримі-
налістичне значення (тобто значення для слідчої практики 
і  розроблення  наукових  рекомендацій),  відображаються 
у  відповідних  методиках  розслідування.  У  своїй  сукуп-
ності  вони  формують  криміналістичні  характеристики 
окремих видів злочинів. На думку вченого, головною осо-
бливістю криміналістичної характеристики є те, що вона 
в межах кожного виду злочинів виділяє ознаки способів, 
слідів злочинних зв’язків тощо, які є типовими стосовно 
окремих  видів  та  груп  злочинних  посягань.  Саме  вони 
утворюють основу для побудови криміналістичних мето-
дик [7, с. 4–5].

Однак суперечки щодо  змісту та основних елементів 
криміналістичної характеристики не вщухають і сьогодні. 
Аналітичний  огляд  результатів  досліджень  науковців 
щодо  трактування  досліджуваного  поняття  дає  можли-
вість дійти висновку, що вчені-криміналісти так і не дося-
гли  єдності  у  баченні  змісту  та  категорій,  які  охоплює 
зазначена конструкція.

В.П.  Бахін  під  час  дослідження  проблем  криміналіс-
тичної  методики  дійшов  висновку, що  новизна  криміна-
лістичної  характеристики  злочинів  полягає  в  тому,  що, 
по-перше,  у  систему  даних  про  злочин  включено  лише 
суттєві ознаки (не будь-які, не однакові для всіх видів зло-
чинів, а лише ті, що в межах певного виду чи групи здатні 
сприяти  розкриттю  та  розслідуванню);  по-друге,  ці  дані 
спрацьовують лише через виявлені їх закономірні зв’язки 
[9,  с.  9]. Як  слушно  зауважує С.С. Чернявський,  ідеться 
про зіставлення наявних даних із системою узагальнених 
відомостей про інші злочини певного виду, що дає змогу 
виявити  спільні  ознаки  та  визначити,  чим  характеризу-
ються невідомі обставини. З огляду на це до найбільш сут-
тєвих ознак криміналістичної характеристики злочинів як 
наукової категорії дослідник відносить, по-перше, сукуп-
ність  узагальнених  даних  про  криміналістично  значущі 
ознаки  злочинів  певного  виду  (групи);  по-друге,  вста-
новлення  й  урахування  закономірних  зв’язків  між  цими 
даними; по-третє, використання цих даних і зв’язків між 
ними для вирішення завдань з розкриття та розслідування 
злочинів [10, с. 140–141].

Криміналістична  характеристика  злочинів  тісно 
пов’язана  з  обставинами,  які  підлягають  доказуванню 
у  кримінальному  провадженні.  У  теорії  кримінального 
процесу  та  криміналістики  найбільшого  поширення 
набули три варіанти співвідношення зазначених катего-
рій (ці категорії ідентичні, ці поняття різнопланові, кри-
міналістична характеристика злочинів ширша за предмет 
доказування).

Формуючи  систему  структурних  елементів  кримі-
налістичної  характеристики  насильницького  зникнення 
людини,  необхідно  керуватися  таким  правилом:  до  цієї 
системи повинні бути включені лише такі дані, що безпо-
середньо сприяють  (можуть сприяти)  виявленню та роз-
слідуванню  злочинів  цього  виду.  Це  правило  відповідає 
одній  з  найбільш  істотних  ознак  будь-якого  системного 
утворення – однорідності складових елементів системи, а 
також цілісності наявних між цими елементами внутріш-
ніх зв’язків.

Що  стосується  питання  включення  тих  або  інших 
елементів  до  криміналістичної  характеристики,  то  слід 
зазначити,  що  ми  дотримуємося  позиції,  яку  висловив 
Р.С. Бєлкін. Він вважав, що «до криміналістичної характе-
ристики включається не класифікація, а опис злочину на 
основі його класифікаційних даних, не класифікація спо-
собів вчинення і приховання злочинів, а опис тих із них, 
що є типовими для цього виду злочинів, не класифікація 
за особистістю злочинця, а опис тих ознак, які характерні 
для  кола  осіб,  серед  яких  може  бути  ймовірний  злочи-
нець» [11, c. 32].

Ми не поділяємо точку зору тих вчених, які відносять 
до  елементів  криміналістичної  характеристики  викра-
дення  людей  (насильницького  зникнення)  предмет  зло-
чинного посягання, виражений у формі типових характе-
ристик  і  даних про поведінку жертви  злочину  [12,  с.  7]. 
Ми згодні з О.О. Володіною [13, c. 10], яка зазначає, що 
людина є не предметом цього злочину, а потерпілою осо-
бою.  Насильницьке  зникнення  людини  належить  до  так 
званих безпредметних злочинів.

Інформація про спосіб вчинення насильницького зник-
нення людини виступає основою для:

а)  висування версій;
б)  планування та організації розслідування;
в)  вибору оптимального шляху розслідування;
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г)  прогнозування механізму вчинення злочину;
ґ)  розробки заходів запобігання.
Можна констатувати, що складна система дій з підго-

товки  та  реалізації  злочинного  наміру,  приховання  його 
наслідків  спостерігається  при  вчиненні  більшості  зло-
чинів міжнародного характеру й пов’язана із реалізацією 
злочинної діяльності як в Україні, так  і на території  іно-
земних  держав.  Способи  вчинення  злочинів  міжнарод-
ного характеру можуть виражатися у різноманітних діях, 
зумовлених об’єктивною стороною відповідного злочину, 
ознаки якої визначені міжнародним та національним зако-
нодавством [14, с. 106–107].

З огляду на аналіз тексту ст. 146-1 КК можна зробити 
висновок, що з об’єктивної сторони розглядуваний злочин 
може виражатися у таких формах: 1) арешт, затримання, 
викрадення,  позбавлення  волі  людини  в  будь-якій  іншій 
формі,  поєднані  з  подальшою  відмовою  визнати  факт 
таких дій; 2) позбавлення волі людини, поєднане з подаль-
шим  приховуванням  даних  про  долю  такої  людини  чи 
місце її перебування; 3) видання наказу або розпорядження 
про позбавлення волі людини, про відмову визнати факт 
такого позбавлення волі або про приховування даних про 
долю такої людини чи її місце перебування; 4) невжиття 
керівником, якому стало відомо про вчинення його підле-
глими позбавлення волі людини, заходів для його припи-
нення, поєднане з неповідомленням компетентних органів 
про цей злочин; 5) неповідомлення компетентних органів 
про  злочин керівником, якому стало відомо про вчинене 
його  підлеглими  позбавлення  волі  людини,  поєднане 
з подальшою відмовою визнати факт такого позбавлення 
волі або приховуванням даних про долю такої людини чи 
її місце перебування [15, с. 438].

Позбавлення  особи  волі  в  будь-якій  формі,  тобто 
порушення права особи на свободу та особисту недотор-
канність, становить собою обов’язковий елемент насиль-
ницького зникнення. Порушення даного права як елемент 
злочину насильницького зникнення є найменш дискусій-
ним  порівняно,  наприклад,  з  порушенням  права  не  під-
лягати  катуванням  або  іншим  видам  нелюдського  пово-
дження.

У  ст.  3  Європейської  конвенції  1950  р.  гарантується 
право кожної особи не піддаватися катуванням та іншим 
жорстоким,  нелюдським,  або  таким,  що  принижують 
гідність,  поводженням  або  покаранням.  У  контексті 
актів насильницького зникнення ЄСПЛ підтримує більш 
консервативний  підхід,  визначаючи,  що  насильницьке 
зникнення  становить  собою  одну  з  форм  незаконного 
позбавлення волі. ЄСПЛ визначав порушення ст. 3 в кон-
тексті  актів  насильницького  зникнення  лише  при  наяв-
ності достатньої кількості доказів щодо застосування кату-
вань або інших видів нелюдського поводження. У рішенні 
у справі “Akdeniz and Others v. Turkey” ЄСПЛ постановив 
порушення даного права, оскільки зниклі особи утриму-
валися у нелюдських умовах,  відбувалися  тортури. Крім 
того,  вказані  особи  страждали  не  лише  від  тортур,  але 
й  від  страху невідомості майбутнього. Крім  того, ЄСПЛ 
зазначив таке: «Процесуальні зобов’язання були виокрем-
лені з Конвенції в різноманітних контекстах, коли це було 
необхідно  для  забезпечення  того,  щоб  гарантовані  нею 
права були не теоретичними та ілюзорними, а реалізова-
ними та ефективними [16, с. 87].

Відповідно до  визначення, що міститься  в  преамбулі 
до  Декларації,  насильницькі  зникнення  розглядаються 
як такі, тільки якщо вони здійснюються представниками 
держави або приватними особами чи організованими гру-
пами,  наприклад,  напіввійськовими  групами  (організо-
ваними  групами,  до  озброєння,  навчання  або  підтримки 
яких  реально  причетна  регулярна  армія),  що  діють  від 
імені, при прямій або непрямій підтримці, з дозволу або 
згоди державного органу влади. З огляду на це не варто 
брати  до  уваги  розгляд  випадків,  коли  вони  стосуються 

осіб або груп, що не підпадають під вищезгадані категорії 
(таких, як терористичні або повстанські рухи, за якими не 
стоїть ніяка держава, які ведуть боротьбу з урядом на його 
власній території). Проведення цієї відмінності випливає 
з принципу, згідно з яким держави зобов’язані розслідувати 
дії,  порівнювані  за  своїм  характером  з  насильницькими 
зникненнями,  коли  вони  здійснюються  недержавними 
суб’єктами, і карати за них. Відповідальність держави за 
насильницьке зникнення зберігається незалежно від зміни 
уряду, навіть якщо новий уряд демонструє більшу повагу 
до  прав  людини  порівняно  з  урядом,  що  перебував  при 
владі на момент, коли зникнення відбулося.

Для визначення акту насильницького зникнення варто 
керуватися  тим,  що  одним  із  наслідків  злочину  є  зали-
шення  жертви  поза  захистом  закону.  Необхідно  розгля-
дати  випадки  насильницького  зникнення,  не  вимагаючи 
того, щоб інформація, що повідомляється джерелом, від-
бивала або навіть припускала дійсний намір винної особи 
поставити  жертву  поза  захистом  закону.  Крім  того,  акт 
насильницького  зникнення  може  початися  після  неза-
конного затримання або після спочатку законного арешту 
чи  затримання.  Отже,  захист  жертви  від  насильниць-
кого  зникнення має бути  ефективним, починаючи  з  акту 
позбавлення волі незалежно від його форми, і не повинен 
обмежуватися випадками незаконного позбавлення волі.

Нарешті,  затримання,  за  яким  іде  позасудова  страта, 
є насильницьким зникненням у власному значенні слова, 
якщо таке затримання було вчинене урядовими представ-
никами якої-небудь ланки або рівня, організованими гру-
пами чи приватними особами, що діють від  імені уряду, 
при його прямій або непрямій підтримці, з його дозволу 
або згоди, і якщо після затримання або навіть після страти 
державні посадовці відмовляються повідомляти про долю 
або місцезнаходження такої особи чи відмовляється вза-
галі визнати факт здійснення відповідного діяння.

Відомості  про  обстановку  вчинення  насильницького 
зникнення людей повинні включати такі елементи: кількіс-
ний склад злочинців  (представників держави)  і  зниклих; 
час і місце насильницьких дій щодо арешту, затримання, 
викрадення, захоплення, переміщення й утримання; взає-
мини учасників кримінального конфлікту й інші чинники.

Визначення місця  вчинення  злочину – найважливіше 
завдання  слідчого,  якому необхідно прив’язати  виявлене 
діяння до цієї обставини, тобто створити  інформаційний 
вузол. Це  поняття може  розглядатися  в  різних  аспектах, 
зокрема  як  місце  вчинення  злочину  в  цілому  або  місце 
реалізації його окремих етапів [17, с. 454].

Стосовно кількості зниклих необхідно вказати, що зде-
більшого  вчиняється  злочин щодо  однієї  людини  (78%), 
однак  в  зоні  проведення АТО відомі  випадки  зникнення 
відразу декількох осіб. Вони  становлять 11% від  загаль-
ного числа вивчених кримінальних проваджень.

Час  і  місце  вчинення  злочину  в широкому  розумінні 
є  самостійними  категоріями  кримінального,  криміналь-
ного процесуального права  та криміналістики. Водночас 
вони є невід’ємними компонентами обстановки вчинення 
злочину. Пізнання  часу  і  місця  вчинення  злочину  є  еле-
ментом  процесу  встановлення  обстановки  викрадення 
людей [18, c. 72; 19, с. 59].

Тривалість часу утримання зниклої людини залежить 
від  того,  наскільки  швидко  умови  її  звільнення  будуть 
повідомлені  зацікавленим  особам  і  виконані  останніми, 
або  від  того,  як швидко  буде  встановлене місце  перебу-
вання потерпілого й успішно проведена операція стосовно 
його звільнення. Вивчення матеріалів кримінальних про-
ваджень  дозволило  встановити  тривалість  утримання 
потерпілого представниками держави: а) від 1 години до 
1 доби – 26%; б) від 1 доби до 1 тижня – 44%; в) від 1 до 
10 тижнів – 18%; г) від 10 тижнів і більше – 12%.

Відомості  про  обстановку  насильницького  зникнення 
дуже  часто  недооцінюються  практичними  працівниками 
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органів  розслідування,  зокрема  слідчими.  Проте  вони 
забезпечують  можливість  висування  обґрунтованих  вер-
сій, складання конкретного плану розслідування злочину, 
визначення  кола  осіб,  причетних  до  вчинення  злочину, 
використання  типових  даних,  що  складають  криміналіс-
тичну характеристику виду злочинів, визначення типової 
слідчої  ситуації  для  розслідування  конкретного  кримі-
нального провадження, встановлення можливих очевидців 
захоплення, переміщення й утримання викраденої людини.

Для успішного розслідування злочинів міжнародного 
характеру  важливо  з’ясувати  кореляційні  зв’язки  між 
елементами  криміналістичної  характеристики  злочинів 
міжнародного характеру. Це дозволить охарактеризувати 
механізм вчинення злочину. Так, дані про спосіб вчинення 
злочину, а також дані про його підготовку і приховування, 
відповідні типові сліди, що залишаються суб’єктом у про-
цесі виконуваних дій, складають головний елемент меха-
нізму злочину.

До  насильницького  зникнення,  як  правило,  причетні 
не  тільки  працівники  держави  (52%),  й  інші  співучас-
ники.  Зазначене  зумовлює  особливості  слідової  картини 
злочину,  яка  характеризується  такими факторами:  багато-
манітністю  слідів,  що  належать  різним  особам;  відносно 
великим об’ємом чи вагою викраденого, що свідчить про 
неможливість самостійного вчинення злочину; встановлен-
ням факту одночасного використання декількох технічних 
засобів,  пристроїв,  які  керувалися  чи  використовувалися 
не самостійно, а за допомогою когось; відносно коротким 
часовим проміжком реалізації злочинного наміру.

При вчиненні насильницького зникнення слід врахову-
вати, що до нього можуть бути причетні сторонні особи, які 
виконували допоміжні функції. Досліджуючи матеріальну 
обстановку місця події, важливо встановити не лише кон-
кретні матеріальні сліди, але й взаємозв’язок між ними. 

Діяльність із виявлення та збирання криміналістичної 
інформації при розслідуванні насильницького  зникнення 
людини пов’язана із вказаними особливостями. Це зумов-

лює дослідження як місця вчинення злочину, так і інших 
причинно  пов’язаних  із  подією  злочину  об’єктів.  Не 
випадково  в  криміналістиці  розрізняють місце  вчинення 
злочину і місце події.

Місцем події може бути не тільки те місце, де вчинений 
злочин, але і місце, де знайдені сліди злочину, а також місце 
підготовки, приховання наслідків злочину. Місце злочину – 
це місце безпосереднього вчинення злочинного діяння.

У  кримінальних  провадженнях  про  насильницьке 
зникнення людей криміналістичний інтерес становлять не 
тільки сліди, залишені представниками влади, але й сліди 
потерпілих. Дуже важливо правильно визначити, які саме 
сліди і де повинні або могли залишитися в результаті вчи-
нення розглянутого злочину.

Висновки. Аналіз  слідової  картини  у  справах  про 
насильницьке  зникнення  дозволяє  класифікувати  утво-
рювані сліди за такими підставами: а) за формою виразу 
(матеріальні й ідеальні); б) за змістом (сліди, що виявля-
ються при підготовці, вчиненні злочину та його прихову-
ванні); в) за місцем прояву (сліди, що утворилися на тери-
торії України й на території іноземної держави (держав)); 
г)  за  механізмом  слідоутворення  (сліди-відображення, 
сліди-предмети, сліди-речовини, сліди-документи тощо).

У юридичній літературі можна  зустріти  системні  уяв-
лення  про  злочин  як  специфічний  різновид  людської 
діяльності, що  включає  в  себе  такі  взаємозалежні  компо-
ненти:  осіб,  які  вчинили  злочин;  їх  поведінку;  елементи 
навколишнього середовища. Співвідносячи ці компоненти 
з  кримінально-правовими  елементами  складу  викрадення 
людини,  з  огляду  на  передбачений  кримінально-процесу-
альним законом предмет доказування вважаємо за можливе 
визначити такі елементи, властиві криміналістичній харак-
теристиці  насильницького  зникнення  людини:  1)  спосіб 
вчинення  злочину;  2)  відомості  про  обстановку  вчинення 
злочину (час, місце й інші обставини); 3) слідову картину 
злочину; 4) особу, яка вчинила злочин  (державного служ-
бовця); 5) жертву злочинного посягання.
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Мета статті полягає в розробці основних концептуальних положень оцінювання ефективності діяльності Експертної служби Мініс-
терства внутрішніх справ України, зокрема у виробленні та систематизації критеріїв проведення такого оцінювання та визначення кола 
суб’єктів, котрі повинні брати участь в даному процесі. Автором досліджено процедуру оцінювання ефективності діяльності експертної 
служби МВС України, в процесі чого констатовано, що наразі не сформульовано ні суб’єктного складу, ні чітких критеріїв здійснення такої 
процедури, внаслідок чого в окресленій сфері наявні правові та адміністративні (управлінські) прогалини та недоліки. Зроблено спробу 
усунути ці недоліки шляхом визначення суб’єктного складу оцінювання ефективності діяльності експертної служби МВС України та 
встановлення системи критеріїв його проведення. Визначено, що економічна ефективність зазвичай має місце в сферах виробництва, 
підприємництва, національного бюджету, тобто найчастіше дана категорія пов’язана з бюджетними асигнуваннями, доходами, витрата-
ми, прибутком, видатками тощо. Зазвичай економічна ефективність визначається за допомогою конкретних формул, а тому, як правило, 
вона вимірюється чіткими показниками у формі чисел. Соціальна ефективність є більш складною категорією з погляду встановлення 
її рівня, оскільки вона пов’язана з прогресом суспільства та підвищенням загального рівня суспільного життя (збільшенням загальної 
тривалості життя населення або підвищенням доходів). Зроблено висновок, що оцінювання ефективності діяльності Експертної служби 
МВС України здійснюється на підставі сукупності таких критеріїв: 1) цільового аспекту, який об’єднує критерії, придатні для оцінки цілей 
і завдань, поставлених перед конкретним структурним підрозділом або органом; 2) функціонального аспекту; 3) управлінського аспекту, 
який об’єднує ознаки адміністративних дій керівництва органу чи підрозділу служби; 4) кадрового аспекту, який передбачає наявність 
сукупності критеріїв, що характеризують компетенцію персоналу, зокрема експертів, котрі проводять дослідження; 5) сервісного аспекту, 
який відображає задоволеність замовників наданими послугами, обґрунтованість проведення експертиз, оперативність надання послуг 
у сфері проведення досліджень, відповідність ціни дослідження до якості наданих послуг.

Ключові слова: експертна служба, МВС України, правоохоронні органи, оцінювання ефективності діяльності, суб’єкти оцінювання, 
результативність, критерії, показники.

The purpose of the article is to develop the main conceptual provisions for evaluating the effectiveness of the activity of the Expert Service 
of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, in particular, to develop and systematize the criteria for such evaluation and to determine the range 
of subjects that should be involved in this process. The author has studied the procedure for evaluating the effectiveness of the expert service 
of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, in the process of which it was stated that no formulations have been formulated so far, neither 
the subject composition, nor clear criteria for the implementation of such a procedure, as a result of which there are legal and administrative 
(managerial) gaps and weaknesses in the outlined area , an attempt to eliminate which was undertaken by determining the subject composition of 
the performance evaluation of the expert service of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine and establishing a system of criteria. It is determined 
that economic efficiency usually takes place in the fields of production, entrepreneurship, national budget, that is, most often this category is 
related to budget allocations, income, expenses, profit, expenses, etc. Usually, cost-effectiveness is determined by specific formulas, and as a 
rule is measured by clear figures in the form of numbers. Social efficiency is a more complex category, at least in terms of establishing its level, 
because it is linked to the progress of society and the increase of the general standard of social life, such as increasing the total life expectancy 
of the population or raising incomes. It is concluded that the effectiveness of the activity of the Expert Service of the Ministry of Internal Affairs 
of Ukraine is carried out on the basis of a set of the following criteria: 1) a target aspect that integrates the criteria suitable for the assessment of 
goals and objectives set before a particular structural unit or body; 2) the functional aspect consists of the following criteria; 3) the management 
aspect mainly integrates the features of the administrative actions of the management of the body or department of the service; 4) the personnel 
aspect implies the existence of a set of criteria that characterize the competence of the staff, in particular the experts conducting the research; 
5) service aspect (customer satisfaction with the services rendered and the thoroughness of the examinations, prompt delivery of services in the 
field of research, compliance with the price of research on the quality of services rendered).

Key words: expert service, Ministry of Internal Affairs of Ukraine, law enforcement agencies, performance evaluations, subjects of 
assessment, effectiveness, criteria, indicators.

Постановка проблеми. Ефективність  і  результатив-
ність  роботи  суб’єкта  (зокрема,  органу  державної  влади, 
фізичної чи юридичної особи) – це складова частина осно-
вної  мети  та  одночасно  підстава  його  існування  і  функ-
ціонування.  Зазначені  характеристики  є,  з  одного  боку, 
вимірювальними  показниками  діяльності  суб’єкта,  а 
з іншого – свідченням високого рівня діяльності. Водночас 
досягнення ефективного результату в процесі  здійснення 
власної  роботи  суб’єктом  є  актуальною  загальнодержав-
ною проблемою, котра набуває нового значення в умовах 
систематичного оцінювання рівня ефективності діяльності 
органів  державної  влади  з  огляду  на  численні  реформа-
ційні процеси у сфері публічного адміністрування, модер-
нізацію структури та  зміну організаційно-правових засад 
діяльності  таких  суб’єктів.  Пріоритетною  ціллю  рефор-
мування  завжди  залишається  удосконалення  діяльності 
суб’єктів публічного та приватного секторів, що дозволяє 
якісно реалізовувати покладені на них функції.

Пояснимо це більш детально на прикладі Міністерства 
внутрішніх справ України (далі – МВС України) як органу 
державної  влади,  який  реалізує  одну  з  найважливіших 
функцій  держави  –  правоохоронну  [1].  Про  важливість 
оцінки результатів реформування та діяльності МВС Укра-
їни  свідчить  низка  положень  визначального  нормативно-
правового  акта,  який  став легальною дорожньою картою 
у окресленому напрямі, − Стратегії розвитку органів сис-
теми Міністерства внутрішніх справ на період до 2020 року, 
затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України 
(далі – КМ України) від 15.11.2017 р. № 1023-р. Зокрема, 
в даній стратегії було констатовано, що на момент її виро-
блення  були  відсутні  чіткі  критерії  оцінювання  роботи, 
тому пріоритетними напрямами стали такі: «розроблення 
критеріїв  оцінки  діяльності  органів  системи МВС,  побу-
дова  системи  здійснення  моніторингу  і  контролю  реалі-
зації  державної  політики  у  відповідних  сферах;  застосу-
вання  сучасних методик  оцінки  управлінської  діяльності 
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в  органах  системи  МВС;  розроблення  ефективних  під-
ходів до оцінювання роботи працівників органів системи 
МВС  і  заохочення  їх  до  підвищення  якості  роботи»  [2]. 
Схожі  за  своїм  змістом  положення  передбачено  в  межах 
вектору  «Управління  розвитком» Стратегії  розвитку Екс-
пертної служби Міністерства внутрішніх справ України на 
період до 2020 року, затвердженої Наказом МВС України 
від  15.03.2017  р. №  229.  Цей  наказ  був  спрямований  на 
забезпечення процесів функціонування  та  вдосконалення 
системи управління Експертною службою МВС [3], визна-
чення системи оцінювання ефективності здійснення діяль-
ності як підрозділом, так і персоналом.

Стан дослідження.  Розробленню  теорії  ефектив-
ності,  як  і  виробленню  критеріїв  здійснення  діяль-
ності  МВС,  присвятили  свої  праці  вчені  в  різних  галу-
зях  науки,  зокрема  економічній  теорії  (О.В.  Левченко, 
С.М.  Пилипенко,  Д.В.  Райко),  теорії  державного  управ-
ління  (О.В.  Берданова,  В.М.  Вакуленко,  М.Д.  Васи-
ленко,  О.В.  Галацан,  В.К.  Єгорова,  Т.Б.  Жураковський 
де Сас, В.М. Князєв, Ю.П. Лебединський, Н.Р. Нижник, 
О.Ю. Оболенський, Б.А. Райзберг, О.В. Федорчак) та юри-
спруденції (Ю.Є. Винокуров, Т.О. Коломоєць, Ю.Х. Кура-
зов,  М.М.  Марченко,  В.Ф.  Сіренко).  Водночас  правове 
забезпечення  оцінювання  суб’єктів  публічного  адміні-
стрування залишається важливою, але недостатньо дослі-
дженою сферою. Внаслідок цього можна констатувати, що 
оцінювання  ефективності  діяльності  Експертної  служби 
МВС  України  є  недостатньо  розробленим  і  одночасно 
актуальним напрямом дослідження.

Мета статті полягає  в  розробці  основних  концепту-
альних  положень  оцінювання  ефективності  діяльності 
Експертної  служби МВС України,  зокрема  у  виробленні 
та систематизації критеріїв проведення такого оцінювання 
та визначення кола суб’єктів, котрі повинні брати участь 
в даному процесі.

Виклад основного матеріалу. Якість процесу управ-
ління залежить не тільки від здібностей, умінь і навичок 
керівної ланки, а і від теоретичного фундаменту (наукової 
бази) процесу оцінювання, основою якого є поняття «оці-
нювання» та категорії «ефект», «ефективність», «резуль-
тат»,  «результативність»,  «критерії»,  «показники»  тощо, 
його  процедура  (етапи,  стадії),  суб’єкти,  що  його  здій-
снюють. Для детального розкриття змісту та значення оці-
нювання  ефективності  діяльності  конкретного  суб’єкта, 
в  тому  числі  Експертної  служби МВС України,  а  також 
визначення  ролі  критеріїв,  на  підставі  яких  воно  прово-
диться,  вважаємо  необхідним  розглянути  вказані  вище 
поняття та категорії.

Ефективність має місце  тоді,  коли  витрачені  ресурси 
відповідають  отриманим  результатам.  Якщо  результат 
наближений  до  поставленої  мети  чи  перевищує  її,  така 
ефективність має позитивний характер. Навпаки, занадто 
великий  проміжок  між  застосованими  силами  та  кінце-
вою метою свідчить про низьку ефективність. Саме така 
ідея прослідковується в ряді дефініцій, наведених різними 
вченими.  Зокрема,  О.В.  Левченко  зазначає:  «Ефектив-
ність являє собою відношення корисного ефекту (резуль-
тату) до витрат на його одержання» [4, с. 106]. На думку 
С.М. Пилипенко, ефективність – це «відношення ефекту 
(результату) до витрат або ресурсів, які були витрачені на 
отримання цього ефекту» [5, c. 452]. Ефективність розгля-
дається  крізь  призму  економічної  науки  і  досліджується 
в  площині  системного  підвищення  ефективності  роботи 
підприємства,  збільшення  обсягів  виробництва,  забезпе-
чення  конкурентоспроможності  тощо.  Можемо  зробити 
висновок,  що  розробка  теорії  ефективності  відбувалась 
переважно  в  межах  економічної  сфери.  У  теорії  права 
ефективність ототожнюється  зі  ступенем реалізації  соці-
альної  цінності  правових  стимулів  і  правових  обмежень 
(як  вони  задовольняють  інтереси  людей  і  як  упорядко-
вують суспільні відносини) [6, с. 456]. У будь-якому разі 

категорія ефективності безпосередньо пов’язана з резуль-
татом [7, с. 492; 8, с. 3],  з настанням бажаних наслідків, 
з  отриманням  конкретного  ефекту,  котрий  досягається 
за  рахунок  ефективного  функціонування  конкретного 
суб’єкта, наприклад, Експертної служби МВС України.

Поряд  із  дефініціями  ефективності  представни-
ками  теорії  державного  управління  (Б.А.  Розенбергом 
[9,  с.  72–73])  та  економічної  теорії  (С.М.  Пилипенком 
[5,  с.  453])  були  вироблені  її  види,  найпоширенішими 
з яких є економічна та соціальна ефективність. Економічна 
ефективність зазвичай фіксується у сферах виробництва, 
підприємництва,  національного  бюджету,  тобто  найчас-
тіше  дана  категорія  пов’язана  з  бюджетними  асигнуван-
нями, доходами, витратами, прибутком, видатками тощо. 
Зазвичай економічна ефективність визначається за допо-
могою конкретних формул, а тому, як правило, вона вимі-
рюється  чіткими показниками у формі  чисел. Соціальна 
ефективність є більш складною категорією з погляду вста-
новлення  її  рівня,  оскільки  вона  пов’язана  з  прогресом 
суспільства та підвищенням загального рівня суспільного 
життя  (збільшенням  загальної  тривалості  життя  насе-
лення або підвищенням доходів). У такому разі мірилами 
ефективності  можуть  виступати  такі  оцінні  категорії,  як 
справедливість, рівність, корисність, якість життя тощо.

Експертна служба МВС України є системою держав-
них спеціалізованих установ, що функціонують у  складі 
МВС  України  як  виконавчого  органу  державної  влади 
(п.  1  Положення  про  Експертну  службу  МВС  України, 
затвердженого  Наказом  МВС  України  від  03.11.2015  р. 
№  1343  [10]).  Оскільки  сфера  функціонування  вказаної 
служби визначається як публічна, а не приватна, можемо 
констатувати, що дослідження її ефективності має відбу-
ватись переважно крізь призму управлінської, а не еконо-
мічної теорії.

Т.Б. Жураковський де Сас, вивчаючи питання ефектив-
ності  механізмів  державного  управління,  зазначав  таке: 
«Оцінка діяльності органу влади зосереджена переважно 
на наслідках діяльності, тому що кінцевою метою вироб-
ництва послуг і товарів у державному секторі є не послуги 
та товари як такі, а  їх спроможність задовольняти  інтер-
еси  користувачів  і  платників  податків. Найважливішими 
показниками  є  результати  та  наслідки. При  цьому  необ-
хідно зазначити, що оцінка діяльності органів управління 
різними  суб’єктами  здійснюється  з  різних  позицій.  Так, 
громадянина цікавлять результати цієї діяльності, законо-
давця – досягнуті результати та характер виконаної роботи 
для виділення коштів з бюджету, а керівника органу, дер-
жавного службовця – досягнення цілей, що були постав-
лені  перед  органом»  [11,  с.  213–214].  Щоб  об’єктивно 
оцінити  ефективність  діяльності  будь-якого  органу  дер-
жавної влади, в тому числі Експертної служби МВС, необ-
хідно проводити як зовнішнє, так і внутрішнє оцінювання, 
тобто при формуванні результатів необхідно отримувати 
інформацію як від суб’єктів, котрі безпосередньо користу-
ються відповідними послугами (звертаються в разі необ-
хідності  проведення  різних  експертних  досліджень),  так 
і  від  працівників  установи,  яка  є  об’єктом  оцінки.  Таку 
диференціацію у процесі оцінювання називають функці-
ональним  аспектам,  у  межах  якого  оцінюють  соціальні 
наслідки, якість виконання передбачених функцій. Поряд 
із функціональними аспектом існує й цільовий. Він перед-
бачає таксацію витратної складової частини (економічних 
і людських ресурсів), управлінських процесів, виконання 
планів [12, с. 24–27].

Цільовий та функціональні аспекти ефективності оці-
нювання  органів  державної  влади  у  своїй  нерозривній 
єдності  існують в моделях, котрі пропонує Н.Р. Нижник. 
Це такі моделі: 1) модель оцінки ефективності за схемою 
«ресурсне  забезпечення  діяльності  –  затрати  –  резуль-
тат»; 2) модель довготермінової організації, що враховує 
організаційні, управлінські та кадрові аспекти; 3) модель 
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балансу  між  публічним  (державним)  і  приватним  інтер-
есами (населення та його окремих представників – груп, 
індивідів), де досягнення такого балансу є вищим показ-
ником ефективності [13, c. 11]. О.В. Федорчак під час оці-
нювання  органів  публічного  адміністрування  пропонує 
враховувати  не  два,  а  чотири  аспекти,  зокрема  фінанси, 
споживачів, внутрішні бізнес-процеси, навчання та розви-
ток персоналу. Оцінювання має включати такі етапи: вибір 
показників  оцінювання;  визначення  абсолютних  значень 
показників  експертами;  визначення  еталонних  показни-
ків, тобто тих, що є певним ідеалом; визначення остаточ-
ної й інтегральної оцінки діяльності суб’єкта [14, с. 9–10]. 
Погоджуючись із таким визначенням етапів оцінки, зазна-
чимо, що названі чотири елементи охоплюються функціо-
нальним і цільовим аспектами.

Процедура  оцінювання  ефективності  передбачає 
обов’язкову  наявність  вихідних  даних,  тобто  вичерпної 
інформації  про  діяльність  об’єкта  оцінювання,  а  також 
величин,  що  будуть  використовуватись  для  її  характе-
ристики та систематизації. Такі величини прийнято нази-
вати критеріями  («рисами, на підставі  яких відбувається 
оцінка,  визначення  або  класифікація  чого-небудь;  міри-
лами оцінки»  [15,  с.  663]  (в  енциклопедично-довідкових 
виданнях);  «кількісними  або  якісними ознаками,  на  під-
ставі  яких  здійснюється  оцінка  будь-яких  явищ,  про-
явів  функціонування  матеріальних  та  нематеріальних 
суб’єктів, класифікація предметів матеріального та духо-
вного світу» [16, с. 402] (в економічній теорії за поглядами 
О.Ю. Оболенського)).

Зазначене  свідчить  про  те, що  критерії,  які  викорис-
товуються для оцінки ефективності діяльності будь-якого 
суб’єкта, не є чимось перманентним, оскільки для кожної 
конкретної  процедури  оцінювання  вони  повинні  виро-
блятись  з  урахуванням  особливостей  діяльності  об’єкта 
оцінювання. У  сучасній  доктрині  знаходимо  тлумачення 
критеріїв  через  схожу  категорію  –  показник  [17,  с.  309; 
18, с. 393]. На нашу думку, така підміна понять є необґрун-
тованою з огляду на етимологічне визначення слова «показ-
ник».  Зокрема,  показник  –  це  свідчення,  доказ,  ознака 
чого-небудь;  наочні  дані  про  результати  якоїсь  роботи, 
якогось  процесу;  дані  про  досягнення  в  чому-небудь; 
дані,  які  свідчать  про  кількість  чого-небудь  [19,  с.  488]. 
Ми погоджуємось з Т.О. Коломоєць та Ю.Х. Куразовою, 
що  показники  надають  реальні  й  кількісні  результати 
(кількість  осіб,  щодо  яких  були  застосовані  примусові 
заходи, кількість справ, які були розглянуті тим чи іншим 
суб’єктом юрисдикції тощо) [20, с. 140]. Отже, в процесі 
оцінювання  ефективності  діяльності  об’єкта  критерії 
ефективності  –  це  риси  чи  ознаки  ідеальної  діяльності, 
тоді як показники відображають реальні результати, отри-
мані внаслідок здійснення діяльності.

Сучасною наукою були  розроблені  не  тільки  теоре-
тичні  положення  оцінки  ефективності  діяльності  того 
чи  іншого  суб’єкта,  а  і  конкретні  критерії  здійснення 
такої  процедури.  Наприклад,  Ю.П.  Лебединський  вва-
жає,  що  оцінка  ефективності  діяльності  центральних 
органів виконавчої влади повинна здійснюватись на під-
ставі  таких  критеріїв:  прийняття  відповідних  показни-
ків якості; докладного діагностування та інформування  
(не можна працювати над підвищенням якості, не маючи 
всіх  даних  про  її  сучасний  стан,  сильні  та  слабкі  сто-
рони);  ефективності  планування  (поліпшення  якості 
роботи  кожної  інституції  вимагає  ефективного  пла-
нування,  чіткого  окреслення  цілей  і  напрямів  їхнього 
досягнення)  [21,  с.  129].  Заслуговують  на  увагу  і  кри-
терії,  вироблені  для  оцінки  керівників.  Це  такі  крите-
рії:  якість  поставлених  цілей,  планів,  їх  відповідність 
критеріям  розвитку;  результати  діяльності  керівника 
(кількість  і  якість  виконаних  робіт,  дотримання  термі-
нів);  ефективність  діяльності  керівника  (ефективність 
управлінської  діяльності,  праці  підлеглих,  роботи  від-

ділу,  якість  організаційної  інтеграції,  ефективність 
стратегії управління людськими ресурсами); складність 
виконуваних керівником функцій (характер робіт, їх різ-
номанітність,  ступінь  самостійності  при  їх  виконанні, 
масштаб і складність управління, додаткова відповідаль-
ність); професійні, ділові якості керівника, кваліфікація, 
стиль  керівництва;  особистісні  якості  керівника;  орга-
нізаторські  здібності;  якість  виконуваної  ролі  керівни-
ком [22, с. 155–156]. Зазначимо, що оцінка ефективності 
діяльності  керівника  відіграє  важливе  значення  в  кон-
тексті  функціонування  конкретного  органу,  тому  що 
досягнення поставлених цілей  і  виконання покладених 
на орган завдань залежить від управлінських дій керів-
ництва. Доцільно проводити оцінку не тільки управлін-
ських дій керівника, а і роботи персоналу органу.

Оцінювання  ефективності  діяльності  Експертної 
служби МВС України – це певна процедура, що здійсню-
ється  компетентними  суб’єктами  та  передбачає  визна-
чення  співвідношення  між  результатами  діяльності, 
зокрема кількістю та якістю проведення експертних дослі-
джень, зіставлення їх з цілями та завданнями об’єкта оці-
нювання. Отримані в процесі встановлення відповідності 
між  реальними  результатами  та  очікуваними  чи  декла-
рованими  ідеалами,  а  також  висновки  розглядаються  як 
позитивні чи негативні. Саме така оцінка визначає наяв-
ність або відсутність такої ознаки, як ефективність прове-
дення різного роду експертиз, а також організації роботи 
органів  і  структурних  підрозділів  Експертної  служби 
МВС України. Необхідно зважати і на те, що встановлена 
відповідність  між  отриманими  та  очікуваними  результа-
тами не здатна сформувати об’єктивне уявлення про ефек-
тивність  роботи  вказаної  служби,  оскільки  в  загальному 
вигляді  її  діяльність  є  складною й багатоаспектною сис-
темою. Вона  складається  з  низки  таких  аспектів:  управ-
лінського,  кадрового,  сервісного  (проведення  експертиз 
є послугою, що надається замовнику), цільового та функ-
ціонального. Зазначене свідчить про те, що оцінка діяль-
ності Експертної служби МВС України у контексті визна-
чення  її  ефективності  повинна  проводитись  комплексно 
й з урахуванням усіх вказаних аспектів. Останні повинні 
оцінювати не одні і ті ж суб’єкти, а ті, які безпосередньо 
в цьому зацікавлені. Наприклад, кадровий аспект (робота 
конкретних працівників  органів  і  підрозділів Експертної 
служби МВС України) має  оцінюватись  вищим керівни-
цтвом.  Робота  останнього  повинна  оцінюватись  самими 
працівниками  органу  й  уповноваженими  особами  МВС 
України.  Цільовий  та  функціональний  аспекти  повинні 
оцінювати  спеціально  уповноважені  органи  державної 
влади,  зокрема  органи  виконавчої  влади  (КМ  України, 
МВС України). Сервісна діяльність повинна оцінюватись 
споживачами таких послуг, тобто фізичними особами, які 
є  замовниками проведення експертних досліджень. Щоб 
унеможливити будь-які корупційні прояви під час прове-
дення  оцінювання  та  виключити  можливість  отримання 
необ’єктивних  відомостей,  узагальнювати,  аналізувати 
та  підводити  підсумки  оцінювання  необхідно  незацікав-
леному суб’єкту – компетентній і кваліфікованій юридич-
ній  особі.  Доцільно  також  закріпити  постійні  критерії, 
за якими буде проводитись оцінювання в межах кожного 
аспекту, а також передбачити можливість його проведення 
за додатковими критеріями у разі їх обґрунтованості. Щоб 
оцінювання  було  проведене  послідовно,  систематично 
та  повно,  ця  процедура  повинна  бути  урегульована  на 
законодавчому рівні.

Висновки. Оскільки  оцінка  ефективності  діяльності 
Експертної служби МВС України здійснюється на підставі 
сукупності  критеріїв,  пропонуємо  останні  представити 
у вигляді такої системи:

1)  цільовий аспект, котрий об’єднує критерії, придатні 
для оцінки цілей і завдань, поставлених перед конкретним 
структурним  підрозділом  або  органом.  Ідеться  про  такі 
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характеристики,  як  якість,  кількість,  реальність,  доціль-
ність, відповідність діяльності даної служби основній меті 
й загальній концепції розвитку МВС України;

2)  функціональний  аспект,  який  включає  такі  кри-
терії:  відповідність  здійснення  діяльності  до  загальних 
завдань,  що  ставляться  перед  органом  або  підрозділом; 
якість,  науковий  і  технічний  рівень проведення  експерт-
них досліджень; повноту розкритих питань в межах кож-
ного дослідження; раціональність використання наукової 
та матеріально-технічної бази під час проведення різних 
видів експертиз;

3)  управлінський  аспект,  який  переважно  об’єднує 
ознаки  адміністративних  дій  керівництва  органу  чи 
підрозділу  служби.  Це  такі  ознаки:  якість  планування 
діяльності;  організація  роботи;  прийняті  управлінські 
рішення;  розподіл  функціональних  обов’язків  між  пра-
цівниками;  загальне  навантаження  на  кожного  праців-
ника;  обґрунтованість  нагород,  преміювання  чи  накла-
дення  дисциплінарних  стягнень;  створення  належних 
умов  праці;  використання  нестандартних  підходів 
в управлінні та організації роботи;

4)  кадровий аспект, який передбачає наявність сукуп-
ності  критеріїв,  що  характеризують  компетенцію  персо-
налу,  зокрема  експертів,  котрі  проводять  дослідження. 
Ідеться  про  таке:  чисельність  співробітників  і  достатню 
їх кількість для проведення експертиз та здійснення іншої 
діяльності; освіту персоналу, їх компетентність і кваліфі-
кація; наявність наукових ступенів із спеціалізації, що від-
повідає видам досліджень, які здійснюються експертами, 

а також наявність наукових публікацій із даної теми; наяв-
ність  документів,  що  свідчать  про  систематичне  підви-
щення кваліфікації персоналу, його участь у національних 
і міжнародних заходах у сфері проведення криміналістич-
них та експертних досліджень;

5)  сервісний  аспект,  який  включає  такі  критерії: 
задоволеність  замовників  наданими  послугами  та  ґрун-
товністю  проведення  експертиз;  оперативність  надання 
послуг  у  сфері  проведення  досліджень;  відповідність 
ціни  дослідження  якості  наданих  послуг;  комфортність; 
доступність  звернень  до  органів  і  підрозділів  (зокрема, 
для замовлення проведення експертних досліджень).

Визначені  вище  критерії,  можливо,  не  охоплюють 
вичерпного переліку відомостей, необхідних для оціню-
вання ефективності діяльності Експертної служби МВС 
України,  проте  проведення  оцінки  із  використанням 
запропонованих нами критеріїв відповідними суб’єктами 
дозволить  сформувати  об’єктивне  уявлення  про  роботу 
вказаного  органу,  провести  комплексний  аналіз,  отри-
мати  прозорі  результати  для  подальшого  використання 
в роботі з метою удосконалення даного виду діяльності 
та  розвитку  сфери  експертних  досліджень.  Визначення 
концептуальних  положень  оцінювання  Експертної 
служби МВС України  в  повному  обсязі  не  встановлює 
шляхи  удосконалення  адміністративно-правового  ста-
тусу  експертної  служби МВС України,  а  тому  в  межах 
подальших наукових пошуків доцільно дослідити досвід 
регулювання  статусу  судово-експертних  установ  у  про-
відних країнах світу.
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СПІВРОБІТНиЦТВО МІж УКРАЇНОЮ ТА МІжНАРОДНиМ КРиМІНАЛьНиМ СУДОМ

COOPEraTION BETwEEN uKraINE aNd INTErNaTIONaL CrIMINaL COurT
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кандидат юридичних наук,

доцент кафедри права та безпеки підприємства
Академії рекреаційних технологій і права

У статті досліджуються положення щодо співпраці Міжнародного кримінального суду та України. Вивчаються питання щодо безпо-
середньої діяльності суду, його юрисдикції та умов виконання його вироків. Зазначається, що Міжнародний кримінальний суд доповнює 
національні органи кримінальної юстиції. Його держав-учасниць не зобов’язують включати Міжнародний кримінальний суд до націо-
нальних систем судоустрою та надавати йому статус найвищого суду порівняно з внутрішньодержавними судовими органами. Міжна-
родний кримінальний суд отримує право здійснювати свою юрисдикцію лише у тих випадках, коли правосуддя не може бути здійснене 
на внутрішньодержавному рівні, створюючи додаткові гарантії для відвернення, розслідування та припинення міжнародних злочинів, що 
загрожують миру, безпеці та добробуту.

Незважаючи на виникаючі колізії норм національного кримінального законодавства і положень Статуту МКС, сама процедура реа-
лізації справ є ефективним правовим інструментом, спрямованим на підтримку міжнародного миру та безпеки. Спільна діяльність МКС 
і Ради Безпеки ООН дає змогу здійснювати розгляд у справах про міжнародні злочини і вживати ефективних заходів із протидії таким 
злочинам. Будучи ключовим компонентом системи міжнародної кримінальної юстиції, МКС є одним із найзначніших інститутів міжнарод-
ного кримінального права, що постійно розвивається та певною мірою впливає на закономірності в розвитку механізмів розслідування 
міжнародних злочинів і захисту прав людини на міжнародному та національному рівнях. 

Незважаючи на всі колізії, які виникають між положеннями Римського статуту МКС і нормами національного законодавства України та 
низки інших держав, необхідно звернути увагу на важливий момент, що стосується самої діяльності МКС та його специфіки. Варто зазна-
чити, що у межах кримінальної відповідальності за злочини, скоєні окремими фізичними особами, шляхом порівняльно-правового аналізу 
Суд розвинув своєрідну концепцію колективної перевірки за злочини, яка дуже вдало висловлює характерні риси системної міжнародної 
злочинності. Нормотворча діяльність МКС має вплив на роботу інших міжнародних кримінальних трибуналів та національних судів. 

Ключові слова: юрисдикція, міжнародні злочини, Міжнародний кримінальний суд, Римський статут, ратифікація, Конституція Украї-
ни, органи кримінальної юстиції.

The article explores the provisions on cooperation between the International Criminal Court and Ukraine. The issues of direct activity of the 
court, its jurisdiction and conditions of execution of its sentences are examined. It is noted that the International Criminal Court supplements 
national criminal justice authorities do not oblige its member States to include the International Criminal Court in national judicial systems and to 
grant it the status of the highest court in comparison with national judicial authorities. The International Criminal Court has the right to exercise 
its jurisdiction only in cases where justice cannot be exercised domestically, creating additional guarantees for the prevention, investigation and 
termination of international crimes that threaten peace, security and prosperity.

Despite conflicts of national criminal law and the provisions of the ISS Charter, the procedure itself is an effective legal instrument aimed 
at supporting international peace and security. The joint work of the ISS and the UN Security Council allows for international crimes cases and 
effective measures to counter such crimes. As a key component of the international criminal justice system, the ISS is one of the most significant 
institutions of international criminal law that is constantly evolving and to some extent influencing patterns in the development of mechanisms to 
investigate international crimes and protect human rights at international and national levels.

Despite all the conflicts that arise between the provisions of the Rome Statute of the ISS and the norms of national legislation of Ukraine 
and several other states, it is necessary to pay attention to an important point regarding the activity of the ISS itself and its specifics. It should 
be noted that, within the framework of criminal liability for crimes committed by individuals, a comparative legal analysis has developed a kind of 
concept of collective crime screening that very well expresses the characteristic features of systemic international crime. The ICC’s rulemaking 
has implications for the work of other international criminal tribunals and national courts.

Key words: jurisdiction, international crimes, International Criminal Court, Roman Statute, ratification, Constitution of Ukraine, criminal 
justice authorities.

Постановка проблеми. Питання міжнародного  кри-
мінального  правосуддя  в  контексті  нещодавніх  подій 
в Україні стало дуже популярним у національному полі-
тичному  дискурсі.  Драматичні  події,  що  розпочалися 
в  листопаді  2013  року,  воєнні  дії  на  Донбасі  винесли 
питання співпраці України з Міжнародним кримінальним 
судом (далі – МКС) у центр громадської уваги. Водночас 
дуже  поширені  хибні  уявлення  та  заяви щодо  того,  що 
собою являє МКС та який обсяг його повноважень, межі 
такої співпраці з Україною.

Стан дослідження проблеми. Найбільш  істотну 
увагу питанням, пов’язаним з матеріальними та процесу-
альними аспектами діяльності Міжнародного криміналь-
ного суду, приділяє західна доктрина міжнародного права. 
Серед вітчизняних та закордонних науковців, що висвіт-
лювали діяльність МКС та розвивали у своїх працях ідеї 
міжнародної кримінальної відповідальності та співпраці, 
були такі як: K. Амбос, М.В. Буроменський, Ш. Бассіуні, 
A.  Бос,  В.С.  Верещетин, М.М.  Гнатовський,  Н.В.  Дрьо-
міна, A. Кассезе, Ю.М. Колосов, Дж. Кроуфорд, Ф. Кірш, 
Д.Б.  Левін,  Р.  Мей,  Дж.  Мерфі,  В.П.  Нанда,  А.В.  Нау-
мов,  В.П.  Панов,  А.  Пеле,  Ю.О.  Решетов,  Т.Л.  Сироїд, 

В.М. Точиловський, Г.I. Тункін, М.О. Ушаков, Р.Б. Філіпс, 
I.В. Фісенко, A. Ціммерман, С.В. Черниченко та інші.

Проте слід відзначити, що події кінця 2013 – початку 
2014 рр. свідчать про необхідність актуалізації будь-яких 
питань,  пов’язаних  з  удосконаленням  співпраці  України 
та  Міжнародного  кримінального  суду,  належного  розу-
міння необхідності ратифікації Римського статуту та вне-
сення відповідних  змін до чинних нормативно-правових 
актів України, передусім до Конституції України. 

Саме тому метою статті є вивчення підходів до прак-
тичної реалізації співпраці МКС та України та пропону-
вання  відповідних  шляхів  удосконалення  вітчизняного 
законодавства з урахуванням сучасного стану речей. 

Виклад основного матеріалу. Міжнародне  кримі-
нальне право неможливо уявити без відповідних догово-
рів, що  закріплюють  норми,  якими має  керуватися між-
народне співтовариство. Формування цієї галузі почалося 
з  моменту  розроблення  принципів,  які  були  закладені 
в Статуті Нюрнберзького  трибуналу,  а  надалі  закріплені 
Статутом Організації Об’єднаних Націй.

Разом із тим Статут Міжнародного кримінального суду 
є найбільш повним джерелом міжнародного кримінального  
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права, в преамбулі якого підтверджуються принципи, пере-
раховані в Статуті ООН. Зокрема, МКС почав працювати 
у  2002 році  і,  незважаючи на  короткий  строк діяльності, 
вже показав свою ефективність у кількох справах.

Римський статут МКС спрямований на зміцнення вер-
ховенства  права  в  міжнародних  відносинах,  вимагаючи 
від  осіб,  які  порушили  обов’язки  щодо  міжнародного 
співтовариства, постати перед незалежною міжнародною 
судовою  установою  та  понести  відповідальність  за  свої 
вчинки. Стаття 5 (1) (d) говорить, що Міжнародний кримі-
нальний суд має юрисдикцію над усіма серйозними між-
народними злочинами [1].

Злочинами,  що  підпадають  під  юрисдикцію  МСК, 
є  геноцид,  злочини  проти  людяності,  воєнні  злочини 
та  інші,  які  діють на  основі  наявних міжнародних дого-
ворів:  Конвенції  про  попередження  злочину  геноциду 
та  покарання  за  нього  1948  року, Женевських  конвенцій 
про  захист  жертв  війни  від  12  серпня  1949  року,  Кон-
венції  проти  катувань  та  інших  жорстоких,  нелюдських 
або  таких,  що  принижують  гідність,  видів  поводження 
та покарання від 10 грудня 1984 року та інших міжнарод-
них актів. Відповідно до норм, закріплених у цих конвен-
ціях, держави зобов’язані здійснювати кримінальне пере-
слідування осіб, які вчинили міжнародні злочини.

МКС не замінює національні суди, навіть якщо йдеться 
про  найсерйозніші  злочини  за міжнародним  правом, що 
входять до його юрисдикції. Основна відповідальність за 
переслідування осіб, яких обвинувачено в геноциді, зло-
чинах проти людяності та воєнних злочинах, покладається 
на держави.

Важливо відзначити, що Суд може здійснювати свою 
юрисдикцію  щодо  злочину,  вчиненого  державою-учас-
ником, тільки в тому разі, якщо держава-учасник раніше 
не заявила про невизнання такої юрисдикції шляхом над-
силання  відповідної  заяви  Секретареві  Суду.  Проте,  як 
зазначає Ю.В. Орлов, проблема полягає в тому, що укра-
їнське законодавство про кримінальну відповідальність не 
передбачає можливості та не закріплює критерії, за якими 
злочинність діяння, вчиненого на території України, вста-
новлювалася б не КК України, а іншими нормативно-пра-
вовими актами, зокрема Римським статутом МКС. Такий 
висновок можна зробити, виходячи зі змісту ч. 1 ст. 6 КК 
України [2, с. 131].

Необхідно  зазначити,  що  стосовно  держави,  яка  не 
є учасницею Римського статуту, Суд не може здійснювати 
свою  юрисдикцію  за  будь-яким  злочином,  скоєним  гро-
мадянами цієї  держави  або на  її  території. Отже,  визна-
чення, затверджене резолюцією 3314 (XXIX) Генеральної 
Асамблеї  ООН,  є  похідним  від  наявних  джерел.  Визна-
чення,  закріплене  Римським  статутом,  навпаки,  вимагає 
від держави дій або участі в процесі звинувачення окре-
мих фізичних осіб, винних у злочині.

За визначенням Національного інституту стратегічних 
досліджень при Президентові України юрисдикція МКС 
є лише доповненням до національної юрисдикції і висту-
пає як самостійна тільки в тому разі, коли національні сис-
теми правосуддя не працюють.

Відповідно  до  принципу  «компліментарності»  МКС 
буде діяти лише у тих випадках, коли національні суди не 
можуть чи не хочуть боротися  зі  злочинами проти миру 
і безпеки людства. Зокрема, коли держава не зацікавлена 
у  переслідуванні  високопосадовців  або  судова  система 
держави зруйнована [1].

Незважаючи на всі колізії, які виникають між положен-
нями  Римського  статуту  МКС  і  нормами  національного 
законодавства України  та низки  інших держав,  необхідно 
звернути увагу на важливий момент, що стосується самої 
діяльності МКС  та  його  специфіки.  Варто  зазначити, що 
у межах кримінальної відповідальності за злочини, вчинені 
окремими  фізичними  особами,  шляхом  порівняльно-пра-
вового  аналізу  Суд  розвинув  своєрідну  концепцію  колек-

тивної  перевірки  за  злочини,  яка  дуже  вдало  висловлює 
характерні риси системної міжнародної злочинності. Нор-
мотворча діяльність МКС має вплив на роботу інших між-
народних кримінальних трибуналів та національних судів. 

На практиці суд робить висновок, а саме двосторонні 
угоди  з  державами  встановлюють  межі  для  прийняття 
засуджених осіб. Ці домовленості мають відповідати Рим-
ському статуту та бути підписані главою держави перебу-
вання засудженого.

На цій стадії процес переговорів  і укладення двосто-
ронніх угод має найбільш розвинений аспект суддівської 
правозастосовної  практики.  Через  деякі  складнощі,  що 
виникають  у  процесі  правозастосування  положень  Рим-
ського статуту і правил суду, Президія Суду використовує 
модель  виконання  угод,  щоб  сприяти  укладенню  дво-
сторонніх  договорів.  Зміст  моделі  виконання  угод  взято 
з відповідних положень Римського статуту, правил і регла-
ментів  і додано до практики міжнародних кримінальних 
трибуналів,  спрямованих  на  конкретний  випадок.  Коли 
держава звертається з проханням приєднатися до списку, 
Голова  суду надає для окремих держав-учасниць модель 
виконання угод.

Для  країн,  які  хочуть приєднатися  до  списку,  процес 
переговорів  настає  між  відділом  Президії  з  контролю 
і відповідним відділом зі зв’язків, який був призначений 
державою-учасником  для  аналізу  або  обговорення,  як 
правило, це відділ Міністерства юстиції або Міністерство 
закордонних справ. У разі необхідності переговорний про-
цес, який виникає на основі моделі виконання рішень, дає 
змогу державам-учасницям офіційно додати умови щодо 
входження в список для держав-претендентів. Залежно від 
внутрішньої  системи  законодавства держави угода набу-
ває чинності в момент підписання  або в терміни ратифі-
кації, що  визначені національним  законодавством. Після 
будь-яких  необхідних  внутрішньодержавних  процедур 
договір набуває чинності і його публікують в офіційному 
журналі МКС.

Здійснюючи повноваження для призначення держави 
зі списку для виконання вироку, Президія має враховувати 
принципи  справедливого  розподілу,  які  визнані  міжна-
родними договірними стандартами, що регулюють пово-
дження  з  ув’язненими.  Призначена  держава  має  повідо-
мити Суд про прийняте рішення з питання утримання на 
своїй території засудженої особи.

Якщо держава відмовляється, Президія може призна-
чити іншу державу. Якщо держава дає згоду на утримання 
засудженого, то Суд може направити його до пенітенціар-
ної установи цієї держави   або  іншої держави, виходячи 
з того, що Суд визнає за необхідне.

Коли  Суд  не  може  призначити  конкретну  державу 
для  виконання  вироку,  то  засуджений  відбуватиме  тер-
мін позбавлення волі в спеціально відведеній установі на 
території  приймаючої  держави.  За  таких  обставин  угода 
між керівництвом МКС та приймаючою державою (Угода 
керівництва)  буде  регулювати  всі  умови  забезпечення 
виконання покарання. Угода керівництва передбачає, що 
у випадках непередбачених обставин посилаються на від-
повідні положення РС та правила, що регулюють нагляд 
за здійсненням виконання вироку щодо позбавлення волі.

Як тільки держава, де буде виконано вирок суду, при-
ймає всі умови, засудженого доставляють до цієї держави 
в найкоротші терміни. Секретар МКС, який працює у цій 
справі з державою, де буде засуджений, переконується, що 
все зроблено у межах закону.

Важливо  зазначити,  що  виконання  вироку  має 
обов’язкову  силу  для  держави,  де  буде  перебувати  зло-
чинець.  Держава  не  може  змінити  його  або  звільнити 
ув’язненого до закінчення терміну ув’язнення. Виконання 
вироку  підлягає  нагляду  з  боку Суду  та має  відповідати 
загальноприйнятим міжнародним договірним стандартам 
у поводженні з ув’язненими. Ця домовленість є балансом 
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між  національним  законодавством  держави  виконання 
вироку  та  загальноприйнятими  міжнародними  стандар-
тами  в  сфері  прав  людини.  Вдосконалення  механізму 
застосування  відповідальності  сприятиме  зменшенню 
кількості ухилень від відповідальності за міжнародні пра-
вопорушення [3, с. 251].

Незважаючи на виникаючі колізії норм національного 
кримінального  законодавства  і  положень  Статуту  МКС, 
сама процедура реалізації справ є ефективним правовим 
інструментом,  спрямованим  на  підтримку  міжнародного 
миру та безпеки. Спільна діяльність МКС і Ради Безпеки 
ООН дає  змогу  здійснювати розгляд у  справах про між-
народні злочини і вживати ефективних заходів із протидії 
таким злочинам. Будучи ключовим компонентом системи 
міжнародної кримінальної юстиції, МКС є одним із най-
значніших інститутів міжнародного кримінального права, 
що  постійно  розвивається  та  певною  мірою  впливає  на 
закономірності в розвитку механізмів розслідування між-
народних  злочинів  і  захисту  прав  людини  на  міжнарод-
ному та національному рівнях. 

Вітчизняна  правова  наука  досі  не  дала  відповіді  на 
низку  питань,  серед  яких  – можливі шляхи  імплемента-
ції РС до національного законодавства України. У рамках 
цього дослідження ми ставимо за мету дослідити питання 
реальної взаємодії України та МКС.

У квітні 2014 року Україна передала під юрисдикцію 
Суду події, що відбувались у нашій державі у листопаді–
грудні 2013 року та січні–лютому 2014 року. Відразу осо-
бливої актуальності набула низка питань: про сумісність 
Римського  статуту  з  конституційним  законодавством 
України, про принципи формування  та функціонування 
Міжнародного  кримінального  суду,  про  порядок  і  під-
стави порушення судової процедури, про межі юрисдик-
ції Суду, про основні принципи, якими керується Суд під 
час прийняття рішень. Україні, яка наразі не в змозі здій-
снювати справедливе і неупереджене судочинство щодо 
своїх колишніх високопосадовців, доцільно було б рати-
фікувати РС. 

Проте  ратифікація  потребує  ретельного  вивчення 
цього та інших документів Суду та зіставлення їх з націо-
нальним законодавством, зокрема і в тому, що стосується 
основних засад притягнення до кримінальної відповідаль-
ності – принципів міжнародного та національного кримі-
нального права.

Уряд України відповідно до статті 12 (3) РС зробив дві 
заяви про визнання юрисдикції Міжнародного криміналь-
ного суду щодо злочинів на українській території.

25  квітня  2014  року  прокурор  Міжнародного  кри-
мінального  суду  розпочав  попередню  оцінку  ситуації 
в  Україні.  На  стадії  попередньої  оцінки  немає  жодних 
обставин,  які  б  перешкоджали  співробітництву  України 
та МКС. Водночас КПК України містить деякі прогалини, 
які  перешкоджають  співробітництву  на  стадії  розсліду-
вання  та  кримінального переслідування.  Зокрема,  націо-
нальне  законодавство дозволяє  співпрацю між Україною 
та  міжнародними  кримінальними  судами  (трибуналами) 
лише за наявності певного міжнародного договору, який 
регулює таке співробітництво.

Отже,  співробітництво між Україною та МКС потре-
бує зміцнення на національному рівні. Уряд України під-
готував проєкт закону, який містить усі необхідні зміни до 
КПК та КК України,  але, на жаль,  він був  заблокований 
Комітетом Верховної Ради з питань законодавчого забез-
печення правоохоронної діяльності.

Прийняття  ВРУ  проєкту  Закону  України  «Про  вне-
сення  змін  до  деяких  законодавчих  актів  України  щодо 
співробітництва  з  Міжнародним  кримінальним  судом», 
реєстр. № 7179 (далі – законопроєкт № 7179) [4], покли-

кане  створити  належне  правове  підґрунтя  для  міжна-
родного  співробітництва  України  з  МКС.  Перешкодою 
для  цього  є  системна  вада  національного  законодавства 
України,  яка  полягає  у  відсутності  правової  регламента-
ції співробітництва з міжнародними судовими установами  
(не лише з МКС) за відсутності міжнародного договору.

На  жаль,  перспективи  прийняття  законопроєкту 
№  7179  натепер  є  песимістичними:  1)  проти  прийняття 
законопроєкту  висловилося  ГНЕУ  [5];  2)  Комітет  ВРУ 
з  питань  законодавчого  забезпечення  правоохоронної 
діяльності (далі – Комітет) на своєму засіданні 14 березня 
2018  року  ухвалив  рішення  повернути  текст  законопро-
єкту на доопрацювання суб’єкту права законодавчої ініці-
ативи [6]. 

Втім,  з  настанням  30  червня  2019  року  не  було  реа-
лізовано жодного  із цих варіантів. МКС продовжує здій-
снювати правосуддя на засадах принципу «комплементар-
ності» в його незмінному вигляді, а ч. 6 ст. 124 Конституції 
України,  як  і  інші  конституційні  новели,  які  привніс  із 
собою  Закон  України  №  1401-VIII  «Про  внесення  змін 
до Конституції України (щодо правосуддя)» від 2 червня 
2016 року (далі – ЗУ № 1401-VIII), не передбачає «інтегра-
ції» МКС у судову систему України.

Насправді, прийнявши ч. 6 ст. 124 Конституції Укра-
їни  та  відтермінувавши  набрання  нею  чинності,  ВРУ 
створила ще один «бар’єр» на шляху до ратифікації РС, 
який не є «чутливим» до особливостей юрисдикційного 
механізму  МКС,  що  свого  часу  викликали  занепоко-
єння в суддів КСУ. Мотиви такого кроку, напевно, варто 
шукати в тому, що відповідно до статті 8 Угоди між Укра-
їною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Євро-
пейським  співтовариством  з  атомної  енергії  й  їхніми 
державами-членами,  з  іншої  сторони,  від  27  червня 
2014 року [7] Україна взяла на себе зобов’язання рати-
фікувати та імплементувати РС. Таким чином, доповне-
ння статті 124 Основного Закону спеціальним положен-
ням  про  ратифікацію  РС  засвідчує  відданість  України 
зобов’язанням  за  Угодою  про  асоціацію,  а  відтерміну-
вання  набрання  цим  положенням  чинності  слід,  оче-
видно,  розглядати  як  sui  generis  «паузу»  у  виконанні 
зазначених  зобов’язань  з  причин, що  видалися  україн-
ській владі вагомими.

Висновки. На основі викладеного вище зазначимо, що 
злочини, що  підпадають  під юрисдикцію МКС,  є  загро-
зою для міжнародного миру та безпеки. Однак в умовах 
регіональної  нестабільності  та  ускладнення  геополітич-
ної обстановки необхідна подальша наукова діяльність із 
розробки та прийняття міжнародних договорів для вирі-
шення  різних  практичних  питань.  Доцільно  вирішити 
питання  та  нарешті  визначитись Україні,  чи  потрібна  їй 
така співпраця з МКС і необхідність ратифікації РС. Адже 
натепер  не  несе  відповідальності  жодна  особа,  винна 
у подіях 2013–2019 рр. 

Усунення  наявних  перешкод  для  здійснення  ратифі-
кації ВРУ Римського статуту та імплементації його поло-
жень нашою державою мають стати справді одними з прі-
оритетних  завдань  для  чинних  органів  державної  влади. 
Досягнення цієї мети дасть змогу поширити юрисдикцію 
МКС  на  всю  територію  України  починаючи  від  подій 
у Автономній Республіці Крим   і на території Донецької 
і Луганської областей.

Як  результат,  незважаючи  на  значну  кількість  науко-
вих праць з питань діяльності міжнародної кримінальної 
юстиції, зокрема й МКС, вивчення питань визнання Укра-
їною юрисдикції МКС, ратифікації та імплементації його 
Статуту  залишається  актуальним, що  зумовлює необхід-
ність продовження наукових досліджень вказаної пробле-
матики.
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У статті проаналізовано сучасний стан використання спеціальних знань спеціалістів та фахівців під час розслідування злочинів у 
сфері господарської діяльності. Також розглянуто проблемні питання, які виникають у разі використання таких знань під час криміналь-
них проваджень, та надаються альтернативні шляхи їх вирішення. Акцентується увага на праві слідчого викликати для участі в прова-
дженні слідчої дії спеціаліста, що відкриває можливості для глибокого вивчення предметів і явищ, які належать до сфери досудового роз-
слідування. Використання спеціальних знань розширює обсяг і збільшує якість отриманих фактичних даних, дає змогу більш повноцінно і 
всебічно оцінити взаємозв’язок предметів і явищ, що мають значення для кримінального провадження [1, с. 188]. Досліджуються питання 
ефективного залучення спеціалістів до слідчих (розшукових) дій та їх консультативної допомоги під час досудового розслідування зло-
чинів у сфері господарської діяльності. Визначено, що участь спеціаліста в проведенні слідчих (розшукових) дій – це процес взаємодії 
слідчого (особи, що проводить слідчі (розшукові) дії) зі спеціалістом під час проведення слідчих (розшукових) дій, який виражається в 
їх методичній та технічній діяльності, для вирішення тактичних завдань у кримінальному провадженні. Зазначено, що консультативна 
допомога спеціаліста під час досудового розслідування кримінальних проваджень будь-якої категорії є непроцесуальною формою засто-
сування спеціальних знань. Визначено, що однією з поширених проблем під час залучення спеціаліста до участі в слідчих (розшукових) 
діях  є саме вибір спеціаліста та визначення його кваліфікації. Зазвичай такий вибір буде залежати від різновиду слідчої (розшукової) дії 
та вихідних даних у кримінальному провадженні. Зазначено, що під час розслідування злочинів, скоєних у сфері господарської діяльнос-
ті, слідчому доречно залучати спеціалістів у галузі не лише економічних знань, а й спеціалістів у сфері комп’ютерної техніки. 

Під час досудових розслідувань кримінальних проваджень у злочинах будь-якої категорії у слідчих зазвичай виникають питання, 
вирішити які неможливо без залучення до розслідування осіб, які володіють спеціальними знаннями.

Ключові слова: спеціальні знання, спеціаліст, слідчі (розшукові) дії, консультативна допомога, злочини у сфері господарської діяль-
ності, досудове розслідування, допит.

Тhe article analyzes the current state of the use of special knowledge of specialists and specialists in the investigation of crimes in the 
field of economic activity. It also addresses the problematic issues that arise when using such knowledge in criminal proceedings and provides 
alternative ways of solving them. Emphasis is placed on the right of the investigator to summon to participate in the conduct of the investigative 
action of a specialist, which opens opportunities for a deep study of subjects and phenomena relevant to the field of pre-trial investigation. The 
use of specialist knowledge extends the scope and quality of the evidence obtained, allows a more complete and comprehensive assessment 
of the interconnection of objects and phenomena relevant to criminal proceedings [1, p. 188]. The issues of effective involvement of specialists 
in investigative (search) actions and their advisory assistance during pre-trial investigation of crimes in the sphere of economic activity are 
investigated. It is determined that the participation of a specialist in conducting investigative (search) actions is a process of interaction of an 
investigator (a person conducting investigative (search) actions) with a specialist during the conduct of investigative (search) actions, which is 
expressed in their methodical and technical activities, to solve tactical tasks in criminal proceedings. It was stated that the expert’s advisory 
assistance in the pre-trial investigation of criminal proceedings of any category is not a procedural form of application of specialized knowledge. 
It is determined that one of the common problems when engaging a specialist to participate in investigative (search) actions is the selection of a 
specialist and determining his qualification. Typically, this choice will depend on the type of investigative (investigative) action and the background 
to the criminal proceedings. It was noted that it is appropriate for the investigator to involve not only economic experts but also computer 
specialists in the investigation of crimes committed in the field of economic activity.

In pre-trial investigations of criminal proceedings in crimes of any category, investigators usually have questions that cannot be resolved 
without involving persons with special knowledge in the investigation.

Key words: special knowledge, specialist, investigative (search) actions, advisory assistance, crimes in the sphere of economic activity, 
pre-trial investigation, interrogation.

Постановка проблеми. У наш час проблеми, пов’язані 
з  дослідженням  методики  розслідування  злочинів,  скоє-
них у сфері господарської діяльності, набувають усе біль-
шої актуальності. Низький рівень соціально-економічного 
життя населення України, важка політична ситуація в кра-
їні, низький рівень виховання значної частини населення 
нашої держави призводять до зростання масштабів злочи-
нів, які вчиняються у сфері господарської діяльності.  

Злочини  цієї  категорії  зазвичай  характеризуються 
складністю  їх  розслідування  та  високим  рівнем  латент-
ності. Розслідування злочинів, скоєних у сфері господар-
ської діяльності, пов’язане з труднощами та прогалинами 
як  у  сфері  податкового  та  митного  законодавства,  так 
і у сфері використання спеціальних знань під час їх роз-
слідування та судового розгляду зокрема.

Стан дослідження.  Незважаючи  на  значну  кількість 
досліджень  з  актуальних  питань  у  сфері  спеціальних 
знань під час розслідування злочинів, проблемні питання, 
які виникають у процесі залучення спеціаліста до слідчих 
(розшукових)  дій  та  його  консультативної  допомоги  під 

час  досудового  розслідування,  вітчизняними  і  зарубіж-
ними науковцями вивчені не досить.

Особливості  та  проблематику  використання  спе-
ціальних  знань  під  час  розслідування  злочинів,  скоє-
них  у  сфері  господарської  діяльності,  досліджували 
вітчизняні  та  закордонні  вчені,  такі  як:  П.В.  Цимбал, 
В.В.  Лисенко,  В.Д.  Арсеньєв,  Р.С.  Бєлкін,  О.М.  Зінін, 
А.І.  Вінберг,  А.В.  Іщенко,  В.М.  Махов,  О.М.  Мої-
сєєв,  О.Р.  Россинська,  М.В.  Салтевський,  М.Я.  Сегай, 
В.А. Сєров, Н.А. Селіванов, Н.І. Клименко, О.Р. Шляхов, 
О.О. Ейсман, М.П. Яблуков.

Метою статті є всебічне  висвітлення  проблем  залу-
чення  спеціаліста  до  проведення  слідчих  (розшукових) 
дій та його консультаційної допомоги під час досудового 
розслідування  злочинів,  скоєних  у  сфері  господарської 
діяльності, та засобів їх подолання. 

Виклад основного матеріалу. Ефективне та всебічне 
розслідування злочинів у сфері  господарської діяльності 
в наш час можливе лише за допомогою сучасних техноло-
гій та високих досягнень у різних сферах знань. 
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Представниками  (носіями)  таких  досягнень  під  час 
кримінальних  проваджень  є  спеціалісти  та  експерти  як 
у галузі криміналістики, так і в інших галузях знань. Саме 
за допомогою спеціальних знань зазначених суб’єктів від-
бувається всебічний та повний процес виявлення та дослі-
дження доказової бази відповідно до певного криміналь-
ного провадження. 

Хочемо більш детально розглянути  такі форми вико-
ристання спеціальних знань під час розслідування злочи-
нів,  скоєних  у  сфері  господарської  діяльності,  як  участь 
спеціаліста в проведенні слідчих (розшукових) дій та його 
консультативна допомога.

У ч. 1. ст. 71 Кримінального процесуального кодексу 
України зазначається, що «спеціалістом у кримінальному 
провадженні  є  «особа»,  яка  володіє  спеціальними  зна-
ннями  та  навичками  застосування  технічних  або  інших 
засобів  і може надавати  консультації  під  час  досудового 
розслідування і судового розгляду з питань, що потребу-
ють відповідних спеціальних знань і навичок» [2, ст. 71]. 
Також у ч. 2 ст. 71 КПК України чітко визначено, що «спе-
ціаліст може бути залучений для надання безпосередньої 
технічної  допомоги  (фотографування,  складання  схем, 
планів,  креслень,  відбір  зразків  для  проведення  експер-
тизи  тощо)  сторонами  кримінального  провадження  під 
час  досудового  розслідування  і  судом  під  час  судового 
розгляду» [2, ст. 71]. 

Так, Н.А. Селіванов зазначає, що спеціаліст допомагає 
слідчому  вирішити  два  надзвичайно  важливі  завдання. 
По-перше,  отримати  і  залучити  до  провадження  судові 
докази,  що  часто  мають  вирішальне  значення  для  роз-
слідування.  По-друге,  за  допомогою  отриманих  даних 
здійснити  досить  об’єктивне  і  цілеспрямоване  плану-
вання подальшого розслідування, точно визначити напрям 
подальшої роботи зі збирання доказів [3, с. 3]. 

А от В.А. Сєров переконаний, що до об’єктивних при-
чин,  що  зумовлюють  необхідність  широкого  залучення 
спеціалістів до участі у розслідуванні кримінальних про-
ваджень, потрібно віднести: 

–    підвищення  складності  слідчих  (розшукових)  дій 
у зв’язку із загальним розвитком науки, техніки; 

–  значний розвиток криміналістичної техніки; 
–  появу нових видів експертиз, заснованих на дослі-

дженні  об’єктів,  виявлення,  фіксація  і  вилучення  яких 
пов’язані  із  застосуванням  спеціальних  знань  і  навичок 
[4, с. 126]. 

Участь  спеціаліста  в  проведенні  слідчих  (розшуко-
вих) дій належить до процесуальної форми використання 
спеціальних  знань.  Можна  сказати,  що  участь  спеціа-
ліста  в  проведенні  слідчих  (розшукових)  дій  –  це  про-
цес  взаємодії  слідчого  (особи, що проводить  слідчі  дії) 
зі спеціалістом під час проведення слідчих (розшукових) 
дій,  який  виражається  в  їхній  методичній  та  технічній 
діяльності,  для  вирішення  тактичних  завдань  у  кримі-
нальному провадженні. 

Необхідність  залучення спеціаліста до участі в про-
веденні  слідчих  (розшукових)  дій  пояснюється  й  тим, 
що під час проведення певних слідчих (розшукових) дій 
слідчий не має можливості самостійно виявити та зафік-
сувати  дані  про  стан  або  зміну  слідів, матеріали  слідо-
утворюючих об’єктів. У  зв’язку  з  цим  інформація,  здо-
бута слідчим, є неповною та має вибірковий характер, що 
призводить до втрати необхідної інформації для подаль-
шого експертного дослідження. 

Надання слідчому права викликати для участі  в про-
вадженні  слідчої  дії  спеціаліста  відкриває  можливості 
для глибокого вивчення предметів і явищ, які належать до 
сфери досудового розслідування. Використання спеціаль-
них  знань  розширює  обсяг  і  збільшує  якість  отриманих 
фактичних даних, дає змогу більш повноцінно і всебічно 
оцінити  взаємозв’язок  предметів  і  явищ, що  мають  зна-
чення для кримінального провадження [1, с. 188]. 

Але  однією  з  проблем  під  час  залучення  спеціаліста 
до участі в слідчих (розшукових) діях, з якою стикається 
слідчий,  є  саме вибір спеціаліста,    визначення потрібної 
кваліфікації.  Такий  вибір  буде  залежати  від  різновиду 
слідчої (розшукової) дії, вихідних даних тощо. 

Під час розслідування злочинів, скоєних у сфері гос-
подарської діяльності, слідчому доречно залучати спеці-
алістів у галузі економічних знань. Слідчий мусить вирі-
шити, якої кваліфікації має бути така особа для якісного 
проведення слідчої (розшукової) дії. Так, слідчий може 
залучити такого спеціаліста, як аудитор або атестований 
експерт, а може залучити й просто особу з вищою еконо-
мічною освітою, яка має певний стаж роботи та навички 
у цій сфері. Саме такі питання слідчий мусить вирішити 
перед  залученням  спеціаліста  до  участі  в  слідчій  (роз-
шуковій) дії.  

Процес залучення спеціаліста до участі в проведенні 
слідчих (розшукових) дій має певні особливості. Так, ще 
до  початку  слідчої  (розшукової)  дії  слідчий  перевіряє 
особу  спеціаліста,  з’ясовує  його  відношення  та  зв’язки 
з підозрюваною та потерпілою особами, в обов’язковому 
порядку роз’яснює його права й обов’язки. 

Під час розслідування злочинів такої категорії актуаль-
ним є залучення спеціаліста до участі у такій слідчій (роз-
шуковій) дії, як допит, особливо допит підозрюваних. За 
допомогою спеціаліста та його консультацій слідчий має 
можливість більш ретельно підготуватись до допиту, під-
готувати  необхідні  запитання,  які  допоможуть  з’ясувати 
потрібні  обставини  у  провадженні.  Також  за  допомогою 
спеціаліста  слідчий  точно  оцінює  отримані  показання, 
особливо з питань у сфері оподаткування, бухгалтерського 
обліку тощо. Участь спеціаліста у такій слідчій (розшуко-
вій) дії сприяє всебічному та більш повному дослідженню 
даних у справі. 

Підготовка  до  допиту  –  важливий  момент,  від  якого 
залежить  результат  допиту.  На  такому  етапі  спеціаліст-
криміналіст  може  надати  пояснення  з  питань  механізму 
утворення  слідів,  або  з  яким  іншим  спеціалістом  і  які 
питання  необхідно  уточнити  (в  сфері  техніки,  бухгал-
терії  тощо);  встановлення  кола  обставин,  які  необхідно 
з’ясувати. Для цього, як правило, звертаються до матері-
алів  кримінального  провадження,  аналізують  усі  наявні 
версії.  На  деякі  незрозумілі  моменти,  маючи  свої  спеці-
альні  знання,  може  звернути  увагу  і  спеціаліст-кримі-
наліст,  особливо  який  брав  участь  у  попередніх  слідчих 
діях (огляд місця події, обшук тощо). Він може допомогти 
у  формулюванні  питань,  якщо  для  цього  необхідні  його 
спеціальні знання; вивчення особи, яку допитують; вста-
новлення  місця,  обстановки,  часу  і  способу  виклику  на 
допит;  встановлення  кола  учасників  допиту;  підготовка 
необхідних матеріалів і вибір технічних засобів фіксації; 
складання плану допиту [1, с. 188]. 

Доволі  часто  саме  від  допомоги  спеціаліста  у  про-
веденні  допиту  (участь  або  консультування)  залежить 
подальший хід розслідування. 

Наприклад, якщо під час давання показань слідчий вва-
жає  за  потрібне пред’явити  допитуваному речові  докази 
або документи, вилучені під час огляду або обшуку, для 
більшої  ефективності  спеціаліст  заздалегідь  може  допо-
могти  з  розробкою  цього  тактичного  прийому,  розроб-
кою та формулюванням питань, що вимагають пояснень 
від допитуваного, а також вибором таких документів або 
речових доказів. 

Низка вчених та практиків зауважують, що присут-
ність  спеціаліста  під  час  допиту  може  заважати  слід-
чому встановити психологічний контакт з допитуваною 
особою. 

Але є й інша точка зору. Так, деякі практики та вчені 
зазначають, що  ефективне  проведення  допиту,  особливо 
під  час  розслідування  злочинів,  скоєних  у  сфері  госпо-
дарської  діяльності,  без  залучення  спеціаліста  майже 
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неможливе. Як уже зазначалось вище, у слідчого можуть 
виникнути  проблеми  з  тактично  правильним  формулю-
ванням питань,  тому що під  час  розслідування  злочинів 
такої категорії допитуваний може дезорієнтувати слідчого 
з деяких спеціальних питань, використовуючи спеціальну 
термінологію, використовувати певні документи, нотатки, 
записи. У разі присутності спеціаліста під час допиту такі 
проблеми вирішуються дуже швидко.  

Якість  участі  спеціаліста  в  допиті  полягає  в  тому, 
наскільки  швидко  він  зможе  прокоментувати  та  переві-
рити показання допитуваної особи, в результаті чого слід-
чий може змінювати тактику проведення слідчої (розшу-
кової)  дії,  змінювати  або  ставити  додаткові  питання.  Як 
результат, допитуваний дає більш точні показання, розумі-
ючи, що вони можуть бути одразу перевірені. 

Отже, участь спеціаліста-криміналіста в допиті і про-
веденні ним попередніх досліджень з пред’явлення дослі-
джуваних об’єктів особі, яку допитують, дає можливість 
уникнути неправдивих показань [5, с. 217–220]. 

Ще  однією  слідчою  дією,  під  час  проведення  якої 
доречно залучати спеціаліста, є обшук. Так, обшук є однією 
із найскладніших слідчих (розшукових) дій, оскільки від-
значається  складною  процесуальною  процедурою  при-
йняття рішення про проведення та обов’язковістю враху-
вання необхідних факторів, які впливають на ефективність 
його проведення. Обшук як слідча дія носить одночасно 
і примусовий, і пошуковий характер. 

Своєю чергою М.П. Яблоков вказував, що обшук – це 
слідча дія пошуково-розшукового характеру,  яка полягає 
в цілеспрямованому примусовому обстеженні приміщень 
та  ділянок  місцевості,  що  перебувають  у  веденні  обшу-
куваного, членів його родини або організації, та в такому 
саме  обстеженні  конкретної  особи  з  метою  виявлення 
й вилучення знарядь злочину, зброї, предметів і цінностей, 
здобутих злочинним шляхом, а також документів та інших 
об’єктів, що мають значення для справи [6, с. 120]. 

Але вважаємо, що під час розслідування злочинів, ско-
єних  у  сфері  господарської  діяльності,  обшук необхідно 
проводити одразу після внесення відомостей до ЄРДР, що 
дасть більше можливості виявити й вилучити  документи 
та інші речі, які мають значення для кримінального прова-
дження. Тому особливу увагу слідчий має приділити орга-
нізації обшуку, обов’язковим елементом якого є залучення 
спеціаліста, та тактиці проведення обшуку зокрема. 

Так,  обшук  із  метою  вилучення  документів  прово-
диться,  коли  є  інформація  про приховування  документів 
або  в  разі  відмови  керівника  чи  головного  бухгалтера 
суб’єкта  господарювання добровільно видати документи 
[7, с. 107]. 

Перед обранням організаційних і тактичних прийомів 
проведення  обшуку  слідчому  потрібно  вирішити  низку 
завдань,  зокрема визначити об’єкти, на яких слід прово-
дити обшук (об’єкти обшуку), предмети й документи, які 
потрібно вилучати (об’єкти пошуку), послідовність і кон-
кретні  терміни  проведення  кожної  слідчої  дії  [8,  с.  90]. 
Саме для швидкого й ефективного вирішення низки таких 
завдань  слідчий має  запрошувати  до  участі  в  зазначеній 
слідчій (розшуковій) дії спеціаліста. 

Під час обшуку слідчий має вирішити й низку інших 
тактично  важливих  завдань.  Так,  під  час  обшуку  необ-
хідно  здійснити:  збір  інформаційних  даних,  які  б  мали 
доказове  значення;  виявити,  зафіксувати  та  вилучити 
необхідні об’єкти, які зможуть бути використані як зразки 
для  експертизи  тощо. Доволі  часто науковці  зазначають, 
що під час обшуку доцільно  залучати лише спеціаліста-
криміналіста, але ми вважаємо, що слідчий має залучати 
до  проведення  обшуку  під  час  розслідування  злочинів, 
скоєних у сфері господарської діяльності, й таких спеці-
алістів,  як:  спеціаліст-економіст  (бухгалтер);  спеціаліст 
з  комп’ютерних  технологій  (якщо  злочин  було  вчинено 
із застосуванням комп’ютерної техніки); спеціаліст-хімік 

або спеціаліст у сфері нафтопродуктів (під час розсліду-
вання незаконного обігу підакцизних товарів) тощо. 

Як  бачимо,  слідчому  потрібно  залучати  до  участі 
в  обшуку  цілу  низку  відповідних  спеціалістів.  Під  час 
участі  у  такій  слідчій  (розшуковій)  дії  спеціаліст  має 
виконувати доручення слідчого,  які  вимагають спеціаль-
них знань, умінь та навичок. Також спеціаліст може про-
сто  надавати  консультації  з  необхідних  питань,  напри-
клад  щодо  дотримання  техніки  безпеки,  поводження 
з невідомими речовинами, порошками тощо. Здебільшого 
саме консультація спеціаліста в проведенні обшуку несе 
результативне значення. 

У  таких  випадках  консультативна  допомога  спеціа-
ліста під час кримінального провадження є непроцесуаль-
ною формою застосування спеціальних знань. 

Під  час  розслідування  злочинів  зазначеної  категорії 
в  процесі  обшуку    особливою  групою  об’єктів  пошуку 
є документи. Тож, для результативного обшуку спеціаліст 
може  надати  консультування  слідчому  з  таких  питань: 
які  саме документи мають бути  відшукані;  окреслити  їх 
найменування та призначення; описати характерні сліди, 
які могли бути  залишені на них. 

Спеціалісту як особі, яка має спеціальні знання з від-
повідних  галузей  знань  та  може  проводити  експертизу, 
відоме  коло  необхідних  документів,  які  відповідно  до 
методик проведення судових експертиз  із певних питань 
під час розслідування саме злочинів, скоєних у сфері гос-
подарської діяльності,  мають бути для того, щоб зібраних 
документів вистачило для проведення необхідних експер-
тиз та отримання висновку експерта.

Спеціаліст-криміналіст  допоможе  слідчому  під  час 
обшуку  відібрати  необхідні  рукописні  документи,  які 
надалі згодяться як вільні зразки у разі призначення почер-
кознавчої експертизи. Аналогічна допомога потрібна буде 
і  для  майбутнього  дослідження  машинописних  текстів, 
призначення авторознавчої експертизи [1, с. 191–192]. 

На  підготовчому  етапі  до  обшуку  слідчий  має 
з’ясувати  у  спеціаліста,  які  техніко-криміналістичні 
засоби  є  в  його  розпорядженні  та  чи  в  робочому  стані 
вони. На початку обшуку слідчий також роз’яснює спеці-
алісту, який бере участь в обшуку, його права і обов’язки, 
про  що  обов’язково  зазначається  в  протоколі.  Напри-
клад,  спеціаліст-криміналіст  перед  початком  обшуку 
може визначити точки, з яких необхідно фіксувати про-
ведення такої слідчої (розшукової) дії. Також  спеціаліст 
може  здійснити  попередній  огляд  місця  обшуку,  після 
чого повідомляє слідчого про загальну обстановку, зупи-
няючи  увагу  на  місцях  ймовірного  знаходження  доку-
ментів  та  речових доказів  зокрема. Після  чого  слідчий 
приймає рішення щодо вибору тактики обшуку та  ста-
вить відповідні завдання перед учасниками такої слідчої 
(розшукової) дії.  

Спеціаліст-криміналіст  під  час  вилучення  матеріаль-
них слідів та інших речових доказів проводить їх фіксацію 
та упаковує їх, повідомляє слідчого про умови транспорту-
вання вилучених слідів та доказів. Також  спеціаліст   наво-
дить слідчому низку питань, які доцільно поставити екс-
перту під час проведення судової експертизи.  

Під час особистого обшуку залучений спеціаліст може 
допомогти слідчому у виявленні слідів перебування такої 
особи  на  місці  злочину  (сліди  певних  речовин),  напри-
клад,  під  час  розслідування  злочинів,  скоєних  у  сфері 
незаконного обігу підакцизних товарів. 

Як бачимо, участь спеціалістів у проведенні такої слід-
чої (розшукової) дії, як обшук, полягає не лише в допомозі 
з  виявлення  матеріальних  слідів,  документів  та  речових 
доказів, а й в допомозі під час фіксації і їх вилучення. 

Ще  однією  слідчою  (розшуковою)  дією,  під  час  якої 
доречно  застосовувати  участь  або  консультування  спеці-
аліста, є пред’явлення для впізнання. Відповідно до КПК 
пред’явлення для впізнання – це така слідча дія, під час 
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якої особі (потерпілому, свідку, підозрюваному) для впіз-
нання пред’являються  інша особа  (особи) або предмети. 
Зазначена  слідча  дія  проводиться  для  встановлення пев-
них відмінностей або навпаки тотожності з раніше поба-
ченими  особою  або  предметами,  які  мають  значення 
у конкретному кримінальному провадженні. 

Зазвичай виділяють два напрями можливого залучення 
спеціаліста  до  проведення  впізнання:  консультативне 
і  технічне. Перше допускає допомогу  слідчому у питан-
нях,  які найбільше цікавлять під час підготовки до впіз-
нання; останнє – забезпечення технічного супроводу і фік-
сації ходу і результатів його проведення [1, с. 192]. Тобто 
під  час  проведення  такої  слідчої  дії,  як    пред’явлення 
особи для впізнання, доцільно залучати таких спеціаліс-
тів, як: психолог, спеціаліст для фіксування слідчої дії тех-
нічними засобами, педагог тощо. 

Така  форма  участі  спеціаліста  у  проведенні 
пред’явлення  для  впізнання,  як  консультація,  дуже  важ-
лива в процесі підготовки до проведення цієї слідчої дії. 
Саме на стадії підготовки спеціаліст консультує та допо-
магає  слідчому  обрати  місце  та  час  проведення  слідчої 
дії, допомагає точно підібрати об’єкти впізнання. Під час 
самого  процесу  впізнання    спеціаліст  фіксує  хід  слідчої 
дії  за допомогою необхідних технічних засобів. 

Відповідно  до  норм  нового  Кримінального  проце-
суального кодексу України  поряд з гласними слідчими 
(розшуковими)  діями  (допит,  обшук,  пред’явлення  для 
впізнання тощо) є й  негласні слідчі (розшукові) дії, такі 
як:  зняття  інформації  з  транспортних  телекомунікацій-
них мереж (ст. 263 КПК) і з електронних інформаційних 
систем (ст. 264 КПК),  здійснення аудіо- відеоконтролю 
особи  (ст.  260  КПК)  та  місця  (ст.  270  КПК)  тощо.  До 
таких  слідчих  (розшукових)  дій  також  має  залучатися 
спеціаліст,  оскільки  проведення  вказаних  негласних 
слідчих (розшукових) дій неможливе без залучення обі-
знаної особи та застосування нею різноманітних техніч-
них засобів.  

Але, на жаль, у законодавстві не визначено, яка саме 
особа  має  проводити  такі  складні  технічні  операції  для 
ефективного  проведення  негласної  слідчої  (розшукової) 
дії.  Зрозуміло,  що  виконавцем  має  виступати  обізнана 
особа в певній галузі знань, однак КПК України до завдань 
із технічної допомоги спеціаліста такі дії не відносить.  

З огляду на все зазначене вище, необхідно акцентувати 
увагу на проблемах  і прогалинах,  які  виникають під час 
участі спеціаліста у слідчих (розшукових) діях та надання 
ним консультативної допомоги.    

Так, Кримінальний процесуальний кодекс України  не від-
повідає на низку питань стосовно залучення спеціалістів до 
проведення слідчих (розшукових) дій у процесі кримінальних 
проваджень, у тому числі й проваджень щодо злочинів, скоє-
них у сфері господарської діяльності, а саме не визначає:

–  чіткого процесуального оформлення взаємин спеці-
аліста  зі  слідчим. Так, відповідно до норм КПК України 
слідчий  може  залучити  спеціаліста  для  участі  у  прове-
денні певної слідчої дії, але у якій формі він має запросити 
таку особу законодавством не визначено;

–  конкретного  порядку  запрошення  спеціалістів 
до  консультаційної  допомоги    як  слідчому,  так  і  стороні 
захисту. Зазвичай   така консультаційна допомога ніяк не 
оформлюється, а залишається в межах телефонних розмов 
або неформального спілкування;

–  переліку процесуальних форм фіксування дій спе-
ціалістів під час їхньої участі в слідчих (розшукових) діях.

Незважаючи на те, що законодавством визначено, що 
письмові пояснення спеціалістів, які брали участь у прове-
денні певної слідчої (розшукової) дії, можуть бути додат-
ками  до  протоколу,  законодавством  не  визначено  форму 
надання пояснень спеціаліста та їх фіксування. 

Також  ще однією прогалиною у кримінальному проце-
суальному законодавстві є те, що ним не передбачено допит 
спеціалістів  у  зв’язку  з  їхньою  участю  щодо  об’єктів,  які 
ними  оглядаються  під  час  слідчих  (розшукових)  дій.  Так, 
у КПК України спеціаліст не зазначений  як особа, що може 
давати показання, тобто немає законної можливості або під-
став допитати спеціаліста з метою отримання показань. 

Висновки. Як бачимо, основні проблеми, які виника-
ють під  час  досудового  розслідування  злочинів,  скоєних 
у сфері господарської діяльності, пов’язані з недостатнім 
використанням  спеціальних  знань  у  проведенні  слідчих 
дій та недостатньою взаємодією слідчого зі спеціалістами 
(фахівцями).  Недостатність  використання  спеціальних 
знань  пояснюється  тим,  що  зазвичай  участь  спеціаліста 
у  розслідуванні  злочинів  такої  категорії  обмежується 
лише консультуванням, а самі слідчі (розшукові) дії про-
водяться без їхньої участі. Саме така позиція приводить до 
втрати важливої доказової інформації під час досудового 
розслідування  досліджуваних  злочинів.  Тому  вважаємо, 
що підвищення ефективності розслідування злочинів, ско-
єних у сфері господарської діяльності можливе за умови 
залучення  та  участі  у  слідчих  діях  спеціалістів  з  метою 
виявлення, фіксації, вилучення та дослідження матеріаль-
них  об’єктів  із  використанням  сучасних  науково-техніч-
них засобів та технологій.
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У сучасних умовах боротьби зі злочинністю дедалі частіше трапляються випадки застосування так званого нетрадиційного кримі-
налістичного методу доказування – поліграфа у кримінальному провадженні. Зазначений метод широко використовується за кордоном 
із метою оптимізації сил і засобів у сфері кримінального судочинства. Це дає змогу працівникам правоохоронних органів звузити коло 
підозрюваних осіб, зважаючи на такий фундаментальний оціночний критерій, як доброчесність.

Аналізований прилад є тільки реєстратором об’єктивних параметрів, а їх суб’єктивну інтерпретацію здатний виконати лише фахівець – 
поліграфолог, який і проводить інтерв’ювання особи за спеціальними методиками з урахуванням обставин кримінального провадження.

З огляду на не досить повне законодавче забезпечення у вказаному напрямі результати використання поліграфа у кримінальному 
судочинстві є лише орієнтуючою інформацією. Крім цього, отримання такої інформації можливе під час проведення судової психофізіо-
логічної експертизи з використанням поліграфа. Розглянуто використання безконтактного поліграфа під час проведення окремих слідчих 
(розшукових) дій, таких як обшук, слідчий експеримент, пред’явлення для впізнання, а також під час здійснення оперативно-розшукової 
діяльності.

Ключове місце посідає саме процесуальне використання спеціальних знань у кримінальному провадженні у вигляді експертного 
дослідження. Так, інформація, отримана в результаті проведення психофізіологічної експертизи з використанням поліграфа, є непрямим 
доказом та підтверджує лише суб’єктивну значимість конкретних стимулів, які можуть вказувати на наявність приховуваної інформації 
про обставини злочину або на щирість відповідей на поставлені запитання.

Водночас використання поліграфа у кримінальному судочинстві дає змогу висунути обґрунтовану версію щодо розслідуваної події 
загалом або певних її обставин та визначити перспективні напрями досудового розслідування кримінального провадження, здобути в 
оперативному режимі криміналістично значущу інформацію, визначити достовірність отриманих показань.

Ключові слова: поліграф, кримінальне провадження, правове забезпечення, експертне дослідження, поліграфолог, судова психо-
фізіологічна експертиза, спеціальні знання.

In today’s crime-fighting environment, cases of the use of the so-called unconventional forensic method of proof – the polygraph in criminal 
proceedings – are becoming increasingly common. This method is widely used abroad in order to optimize criminal justice forces and resources. 
This allows law enforcement officials to narrow down the number of suspected individuals given such a fundamental evaluation criterion as 
integrity.

This device is only a registrar of objective parameters, and their subjective interpretation can only be performed by a specialist polygraph 
examiner who conducts interviews with a person using special methods, taking into account the circumstances of criminal proceedings.

The use of a polygraph in criminal proceedings is only indicative information. In addition, obtaining such information is possible during 
forensic psychophysiological examination using a polygraph. The use of contactless polygraph in the conduct of individual investigative (search) 
activities, such as search, investigative experiment, presentation for identification, as well as in the conduct of search operations.

The key place is the procedural use of specialist knowledge in criminal proceedings in the form of expert research. Yes, the information 
obtained as a result of a psychophysiological examination using a polygraph is indirect evidence and confirms only the subjective importance of 
specific incentives that may indicate the presence of hidden information about the circumstances of the crime or the sincerity of the answers to 
the questions asked.

In addition, the use of a polygraph in criminal proceedings allows you to put forward a well-founded version of the investigated event in 
general or certain circumstances and to determine the promising areas of pre-trial criminal proceedings, to obtain in the operational mode of 
criminologically relevant information, to determine the accuracy of the received information.

Key words: polygraph, criminal proceedings, legal support, expert research, polygraph examiner, forensic psychophysiological expertise, 
special knowledge.

Постановка проблеми. Однією із центральних функ-
цій правової держави є протидія злочинності, адже високі 
показники  кримінальних  правопорушень  негативно 
позначаються на правильному функціонуванні всіх гілок 
влади. Це насамперед викликає недовіру громадян до пра-
воохоронних органів. Підвищення кількісного та якісного 
рівня злочинності вимагає від органів досудового розслі-
дування  застосування  ефективних  засобів  і  методів  роз-
слідування  злочинів. Одним  із  таких  засобів  є поліграф, 
який є різновидом психофізіологічної апаратури, що реє-
струє певні фізіологічні зміни особи.

Стан опрацювання цієї  проблеми  показує,  що  най-
більш  ґрунтовно  її  вивчали В.П. Сердюк, В.М. Шевчук, 
О.Ю. Бусол, В.В. Чернєй, О.І. Мотлях та А.О. Тодосоєнко. 
Так,  у  працях  названих  учених  розкриваються  питання 
допустимості  використання  в  доказуванні  фактичних 
даних,  які  були отримані  за допомогою поліграфа,  акту-
альні  проблеми  впровадження  поліграфних  технологій 

у  правоохоронну  діяльність,  тенденції  розвитку  кримі-
нального  процесуального  врегулювання  застосування 
детектора брехні  тощо. Проте на  сьогодні розробленість 
теоретичних  положень  і  практичних  рекомендацій  сто-
совно  нормативно-правової  регламентації  та  правових 
підстав  використання  поліграфа  під  час  розслідування 
злочинів є неповною.

Метою статті  є  аналіз правового  забезпечення вико-
ристання  поліграфа  у  кримінальних  провадженнях  із 
метою подолання процесуальних труднощів, що виника-
ють у працівників органів досудового розслідування.

Виклад основного матеріалу.  Психофізіологічний 
феномен базується на тому, що зовнішній стимул (слово 
або  предмет,  фотографія),  який  надає  людині  значущу 
в конкретній ситуації інформацію про подію, відображену 
в  її  пам’яті,  викликає  фізіологічну  реакцію,  що  переви-
щує реакцію на однорідні стимули, які пропонують у тих 
же умовах, проте вони не пов’язані із зазначеною подією 
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та  не  дають  людині  ситуаційно  значущої  інформації. 
Порівнюючи  отримані  показники  фізіологічних  реакцій, 
поліграфолог  робить  висновок  про  щирість  чи  нещи-
рість  особи,  яка  перевіряється. У  такий  спосіб  поліграф 
дає змогу фіксувати зміни тих процесів, які відбуваються 
в організмі людини та не видимі або погано помітні без 
його використання [1, с. 5].

Основними фізіологічними показниками, які реєстру-
ються поліграфами, є ритм дихання,  інтенсивність пото-
виділення, рівень кров’яного тиску. Деякі детектори здатні 
порівнювати напругу голосових зв’язок, а також фіксувати 
розширення капілярів, реакцію зіниць тощо.

Сам прилад є тільки реєстратором об’єктивних пара-
метрів,  а  їх  суб’єктивну  інтерпретацію  здатний  вико-
нати  лише  фахівець  –  поліграфолог,  який  і  проводить 
інтерв’ювання особи за спеціальними методиками з ура-
хуванням обставин кримінального провадження.

Залежно  від  контакту  датчиків  з  особою,  яку  пере-
віряють,  поліграфи  поділяють  на  два  види:  1)  контак-
тні  (датчики  прикріплюються  безпосередньо  до  особи);  
2) безконтактні (психофізіологічні показники особи фіксу-
ються дистанційно) [2, с. 31].

Зазначимо,  що  використання  поліграфа  в  Україні 
здійснюється  на  підставі  насамперед  норм  Конституції 
України. Так,  у  ст.  28 Конституції України проголошено: 
«Жодна  людина  без  її  вільної  згоди  не  може  бути  під-
дана  медичним,  науковим  чи  іншим  дослідам».  Окрім 
того, використання поліграфа підпадає під формулювання 
«інші досліди». У ст. 32 Конституції України закріплено:  
«Не  допускається  збирання,  зберігання,  використання 
та поширення конфіденційної інформації про особу без її 
згоди». Таким чином, використання контактного поліграфа 
можливе лише за згодою особи, яка проходить перевірку.

Підставою  застосування  поліграфів  правоохорон-
ними  органами  України  є  також  Закон  України  «Про 
оперативно-розшукову діяльність» від 18 лютого 1992 р. 
№ 2135-ХІІ (зі змінами й доповненнями). Стаття 8 цього 
закону  закріплює  право  органів,  які  здійснюють  опера-
тивно-розшукову діяльність, опитувати осіб за  їх згодою 
(п. 1 ч. 1 ст. 8). Відповідно, використання поліграфа тлу-
мачиться  як  різновид  опитування.  При  цьому  отримані 
в такий спосіб відомості не можуть бути прийняті судами 
як докази у кримінальному провадженні, вони є лише орі-
єнтуючою інформацією.

Крім того, можливість використання поліграфа у кри-
мінальному судочинстві зумовлена тим, що чинне кримі-
нальне процесуальне  законодавство України не обмежує 
спеціаліста  у  виборі  технічних  засобів  дослідження 
(ст.  ст.  71,  107  Кримінального  процесуального  кодексу 
України).

Отже,  сьогодні  використання поліграфа у криміналь-
ному судочинстві можливе за такими напрямами:

1)  проведення судової психофізіологічної  експертизи 
з використанням поліграфа;

2)  використання  безконтактного  поліграфа  під  час 
проведення окремих  слідчих  (розшукових)  дій,  таких  як 
обшук, слідчий експеримент, пред’явлення для впізнання;

3)  використання поліграфа під час здійснення опера-
тивно-розшукової діяльності [3, с. 17].

Зазначимо, що предметом психофізіологічної  експер-
тизи з використанням поліграфа є ті факти й обставини, 
які  встановлюються  на  основі  дослідження  психофізі-
ологічних  реакцій  організму  людини,  зареєстрованих 
поліграфом  у  ході  проведення  обстеження.  Об’єктом 
психофізіологічної  експертизи  з  використанням  полі-
графа  (за  аналогією  з  психологічною  та  психіатричною 
експертизою)  є  людина,  фізична  особа  (підозрюваний, 
обвинувачений,  потерпілий,  свідок),  стосовно  повноти 
та/або  правдивості  показань  якої  в  суду,  обвинувачення 
чи захисту є сумніви та яка добровільно погодилася про-
йти обстеження на поліграфі. До об’єкта цієї експертизи 

можна  також віднести матеріали провадження,  які  нада-
ються експерту для ознайомлення [4, с. 15].

Порядок  проведення  судових  експертиз  регламенту-
ється  Кримінальним  процесуальним  кодексом  України 
та Законом України «Про судову експертизу». Зауважимо, 
що  психофізіологічна  експертиза  з  використанням  полі-
графа призначається в  загальному порядку. Так, фактич-
ною  підставою  її  призначення  є  наявність  даних,  аналіз 
яких вимагає використання спеціальних психофізіологіч-
них  знань. Такими даними можуть бути неузгодженості, 
суперечності, прогалини в показаннях, необхідність отри-
мання  інформації  про  певні  обставини  події,  стосовно 
яких у  сторін провадження  є певні розбіжності,  сумніви 
щодо  правдивості  показань  тощо.  Юридичною  підста-
вою  проведення  психофізіологічної  експертизи  з  вико-
ристанням  поліграфа  є  рішення  слідчого  судді  або  суду 
(ст. 243 Кримінального процесуального кодексу України).

Інформація, отримана в результаті проведення психофі-
зіологічної експертизи з використанням поліграфа, є непря-
мим доказом та підтверджує лише суб’єктивну значимість 
конкретних  стимулів,  які  можуть  вказувати  на  наявність 
приховуваної  інформації  про  обставини  злочину  або  на 
щирість відповідей на поставлені запитання. Проте питання 
доказового  значення  результатів  поліграфа  виходить  за 
межі нашої статті та потребує окремого дослідження.

Зазначимо, що під час проведення психофізіологічної 
експертизи  з  використанням поліграфа можна дослідити 
питання, що  стосуються  подій  та  обставин,  які  залиши-
лися в пам’яті досліджуваної особи. Наявність у пам’яті 
особи певних подій та обставин дає змогу стверджувати:

–  про  причетність/непричетність  цієї  особи  до  кон-
кретних правопорушень;

–  про намір і рольову участь особи у правопорушен-
нях, факт усвідомлення особою можливих наслідків пра-
вопорушень та бажання їх настання;

–  про  наявність  пом’якшуючих  або  обтяжуючих 
обставин;

–  про  вчинення  особою  юридично  значущих  діянь 
(дій чи бездіяльності) у минулому;

–  про  факти  настання  юридично  значущих  подій 
у минулому тощо.

Умови  проведення  психофізіологічної  експертизи 
є такими:

а)  отримання  письмової  згоди  опитуваної  особи  на 
використання щодо неї поліграфа;

б)  застосування тільки сертифікованих пристроїв;
в)  проведення інтерв’ю та інтерпретація його резуль-

татів  лише  працівником,  який  пройшов  відповідне 
навчання та отримав допуск до такої роботи.

Отже, використання поліграфа у кримінальному судо-
чинстві дає змогу здійснити такі дії:

–  висунути обґрунтовану версію щодо розслідуваної 
події  загалом  або  певних  її  обставин  та  визначити  пер-
спективні напрями досудового розслідування криміналь-
ного провадження;

–  здобути оперативно значущу інформацію;
–  визначити достовірність показань [5, с. 110].
Водночас  в  Україні  сьогодні  є  низка  невирішених 

питань у цій сфері, зокрема:
1)  нестача нормативного врегулювання використання 

цього виду спеціальних знань;
2)  незабезпечення  поліграфами  (їх  не  виробляють 

в Україні);
3)  неможливість  уніфікації  відомчих методик  прове-

дення психофізіологічних досліджень;
4)  у  Міністерстві  юстиції  України  не  розглядають 

питання щодо присвоєння кваліфікації експерта з правом 
проведення психофізіологічних  експертиз  із  використан-
ням поліграфа.

Для  усунення  цих  недоліків  вважаємо  за  доцільне 
доповнити  переліки  судових  експертиз ще  одним  видом 
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експертизи – психофізіологічною експертизою, при цьому 
необхідно ввести також експертну спеціальність «Психо-
фізіологічні дослідження з використанням поліграфа».

Окрім того, питання використання поліграфа можуть бути 
вирішені  шляхом  прийняття  окремого  закону  та  внесення 
змін до Кримінального процесуального кодексу України.

Зазначимо, що  з  20  січня  2017  р.,  згідно  з  рішенням 
національного  органу  стандартизації  ДП  «УкрНДНЦ», 
в Україні  набув чинності  державний  стандарт  технічних 
умов  для  поліграфів  (ДСТУ  8692:2016),  а  тому  полігра-

фом в Україні можна назвати тільки той технічний прилад, 
який  відповідає  вимогам  ДСТУ  8692:2016.  Окрім  того, 
датчики фізіологічних параметрів, що входять до складу 
поліграфа, підлягають повірці відповідно до ДСТУ 2708, а 
отже, виробники поліграфів повинні відповідати вимогам 
Національного стандарту України «Повірка засобів вимі-
рювальної техніки».

Висновки. Таким  чином,  ігнорування  використання 
поліграфа у кримінальному судочинстві обмежує належне 
й своєчасне розслідування кримінальних правопорушень.
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ЕфЕКТиВНІСТь ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ:  
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Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Статтю присвячено дослідженню суті терміна «ефективність досудового розслідування» як показника процесуальної діяльності про-
курора, керівника органу досудового розслідування, слідчого на відповідній стадії кримінального провадження, а також його визначенню/
трактуванню.

Акцентовано на тому, що Кримінальний процесуальний кодекс України, відомчі нормативні акти розглядають ефективність досудо-
вого розслідування як обов’язок суб’єктів, які здійснюють прокурорський нагляд у формі процесуального керівництва у кримінальному 
провадженні, а також ведуть досудове розслідування.

Проте, незважаючи на концептуальність вказаних положень, «ефективність» як термін, що вживається на позначення процесуальної 
діяльності вищевказаних суб’єктів, у чинному Кримінальному процесуальному кодексі України відсутній. Ця прогалина кримінального 
процесуального законодавства України, на наше переконання, безпосередньо впливає як на діяльність суб’єктів, які ведуть кримінальне 
провадження (адже стає передумовою їх суб’єктивного бачення цієї категорії), так і на ефективність захисту особи, що здійснюється на 
стадії досудового розслідування та відповідає завданням кримінального провадження, визначеним у ст. 2 Кримінального процесуального 
кодексу України.

Констатовано, що процедура кримінального провадження на стадії досудового розслідування повинна забезпечуватися ефективним 
судовим контролем, який здійснюється спеціально уповноваженим суб’єктом – слідчим суддею. Доведено, що ефективність судового 
контролю під час досудового розслідування пов’язана також із питаннями вжиття заходів забезпечення кримінального провадження, 
основною метою застосування яких законодавець у ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України визнає досягнення дієвості 
(ефективності) цього провадження.

У роботі наведено низку рішень Європейського суду з прав людини, у яких одним із ключових питань є визначення ефективності 
досудового розслідування, а також позицій сучасних дослідників, які на підставі судової практики Європейського суду з прав людини 
виокремлюють критерії ефективності досудового розслідування.

За результатами наукового пошуку внесено авторські пропозиції щодо вдосконалення кримінального процесуального законодавства 
з досліджуваних питань.

Ключові слова: ефективність досудового розслідування, прокурор, слідчий, керівник органу досудового розслідування, слідчий 
суддя.

The article is devoted to the investigation of the essence of the term “effectiveness of pre-trial investigation” as an indicator of the prosecutor 
procedural activity, the head of the pre-trial investigation body, the investigator at the relevant stage of criminal proceedings, its definition/
interpretation.

It is emphasized that the Criminal Procedure Code of Ukraine, departmental normative acts consider the effectiveness of pre-trial investigation 
as a duty of the entities that carry out prosecutorial supervision in the form of procedural guidance in criminal proceedings, and conduct pre-trial 
investigation.

However, despite the conceptual nature of these provisions, the «efficiency» as a term used to refer to the procedural activities of the above 
entities is absent in the current Criminal Procedure Code of Ukraine. This gap in the criminal procedural legislation of Ukraine, in our opinion, 
directly affects both the activities of the subjects conducting criminal proceedings (because it becomes a prerequisite for their subjective vision of 
this category) and the effectiveness of the person protection of the being carried out at the stage of pre-trial investigation and meets the tasks of 
criminal proceedings defined in art. 2 of the Criminal Procedure Code of Ukraine.

It is stated that the criminal proceedings at the stage of pre-trial investigation must be ensured by effective judicial control, which is carried 
out by a specially authorized subject – investigating judge. It is proved that the effectiveness of judicial review during pre-trial investigation is also 
related to the issues of taking criminal proceedings, the main purpose of which the legislator in art. 131 of the Criminal Procedure Code of Ukraine 
recognizes the achievement (effectiveness) of this proceeding.

It is cited a number of European Court of Human Rights decisions in the paper addressing one of the key issues in determining the 
effectiveness of pre-trial investigation, as well as the views of current researchers who, based on European Court of Human Rights case law, 
identify criteria for the effectiveness of pre-trial investigation.

According to the results of the scientific search, the author is made suggestions for improvement of criminal procedural legislation on the 
investigated issues.

Key words: effectiveness of a pre-trial investigation, prosecutor, investigator, head of pre-trial investigation body, investigating judge.

Постановка проблеми. У нормах Кримінального про-
цесуального кодексу України (далі – КПК України), а саме 
у  ст.  ст.  36,  38–40,  закріплено, що  обов’язком  суб’єктів, 
які  здійснюють  прокурорський  нагляд  у формі  процесу-
ального керівництва досудовим розслідуванням,  а  також 
ведуть досудове розслідування (прокурор, керівник органу 
досудового розслідування,  слідчий),  є  забезпечення про-
ведення ефективного досудового розслідування.

Незважаючи на концептуальність наведених положень, 
у  чинному  КПК  України  визначення  терміна  «ефектив-
ність», що вживається на позначення процесуальної діяль-
ності вищевказаних суб’єктів, відсутнє, що своєю чергою 
зумовлює суб’єктивне його тлумачення, яке ускладнює як 

теоретичне його розуміння, так і практичне застосування. 
На нашу думку, ця прогалина повинна бути усунена, чого 
можна досягти шляхом нормативного закріплення дефіні-
ції зазначеного терміна.

Задля  запобігання  суб’єктивному  тлумаченню 
та виникненню у зв’язку із цим можливих ризиків вба-
чається за доцільне насамперед визначитися з тим, який 
зміст вкладається в поняття «ефективність досудового 
розслідування», тобто з’ясувати його суть. Як уже зазна-
чалося,  законодавець  у  КПК  України  розглядає  його 
як  обов’язок  слідчого,  керівника  досудового  розсліду-
вання, прокурора. Так,  у  ст.  38 КПК України проголо-
шено:  «Орган  досудового  розслідування  зобов’язаний 
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застосовувати  всі  передбачені  законом  заходи  для 
забезпечення  ефективності  досудового  розслідування» 
[1]. Це  належить  також  до  обов’язків  спеціально  упо-
вноваженого  суб’єкта  –  слідчого  судді,  який  за  своїм 
призначенням на цій стадії кримінального провадження 
виконує функцію судового контролю та тим самим здій-
снює судовий захист прав і законних інтересів осіб, які 
залучаються до кримінального провадження.

Тому  необхідно  дослідити  ефективність  криміналь-
ного  провадження  в  межах  діяльності  суб’єктів,  які 
ведуть  кримінальне  провадження  на  стадії  досудового 
розслідування.

Аналіз досліджень і публікацій. Вивчення теоретич-
них  аспектів  ефективності  кримінального  провадження, 
взаємодії суб’єктів, які ведуть кримінальне провадження 
(це, як уже зазначалося, слідчий, прокурор), а також їх вза-
ємодія зі слідчим суддею, процесуальна діяльність якого 
зі здійснення судового контролю під час проведення досу-
дового  розслідування  сприяє  досягненню  ефективності 
досудового  розслідування,  нині  вважається  актуальним 
питанням  та,  безсумнівно,  входить  до  кола  проблем,  які 
розглядаються  науковцями.  Досить  нагадати,  що  ваго-
мий внесок у розроблення питань забезпечення ефектив-
ності  проведення  досудового  розслідування  здійснили 
Ю.П. Аленін, М.І. Бортун, О.П. Ващук, В.С. Зеленецький, 
Л.М. Лобойко, Ю.В. Стеценко, В.В. Тіщенко, О.О. Торбас 
та інші правники.

Окрему  увагу  вчені  приділяли  залежності  ефектив-
ності захисту прав  і свобод особи у кримінальному про-
вадженні  від  ефективності/результативності  діяльності 
органів  досудового  розслідування  та  ефективності  судо-
вого контролю на цій стадії кримінального провадження. 
З  огляду  на  свою  важливість  ці  питання  розглядалися 
в роботах сучасних науковців, а саме В.С. Зеленецького. 
Ю.М. Грошевого, О.В. Капліної, І.В. Канфуі, О.М. Ларіна, 
А.В.  Лапкіна,  О.С.  Луньової,  В.Т.  Нора,  Д.П.  Письмен-
ного, М.А. Погорецького, М.В.  Руденка, О.Ю. Татарова, 
А.Р. Туманянц, С.А. Шейфера, О.О. Юхна та інших.

Крім  того,  у  сучасних  умовах,  коли  КПК  України 
зазнає певних змін у зв’язку з наближенням вітчизняного 
законодавства до європейського, необхідно провести все-
бічний аналіз уже існуючих теоретичних положень задля 
віднайдення  нових шляхів  удосконалення  законодавчого 
регулювання  кримінальної  процесуальної  діяльності, 
зокрема,  у  сфері  досудового  розслідування,  визначення 
новітніх способів взаємодії учасників кримінального про-
вадження, не уникаючи при цьому розгляду питання мож-
ливості й результативності впровадження цих змін у пра-
возастосовну практику.

Мета статті – визначити  та  охарактеризувати  ефек-
тивність  як  чинник  досудового  розслідування  у  кримі-
нальному провадженні, внести авторські пропозиції щодо 
вдосконалення відповідних норм кримінального процесу-
ального законодавства.

Виклад основного матеріалу.  Насамперед  варто 
наголосити  на  тому,  що  згідно  зі  ст.  2  КПК  Укра-
їни  завдання  кримінального  провадження  полягають 
у  захисті  особи,  суспільства  й  держави  від  криміналь-
них  правопорушень,  в  охороні  прав,  свобод  і  законних 
інтересів учасників кримінального провадження, а також 
у забезпеченні швидкого, повного й неупередженого роз-
слідування  та  судового  розгляду.  Наведене  нормативне 
положення  відповідає  загальноправовій  засаді,  закрі-
пленій у ст. 9 КПК України, щодо обов’язку прокурора, 
керівника  органу  досудового  розслідування,  слідчого 
всебічно,  повно  та  неупереджено  дослідити  обставини 
кримінального провадження. Водночас згідно зі ст. ст. 36, 
38, 39, 40 КПК України законодавець до обов’язків вказа-
них суб’єктів процесуальної діяльності відносить також 
забезпечення  проведення  ефективного  досудового  роз-
слідування (і про це вже йшлося вище).

З огляду на це варто зауважити, що невиконання вка-
заного обов’язку зумовлює певні процесуальні наслідки. 
Так,  через  неефективне  здійснення  прокурором  нагляду 
за  дотриманням  законів  під  час  проведення  досудового 
розслідування у виняткових випадках повноваження про-
курора  можуть  бути  покладені  керівником  органу  про-
куратури на іншого прокурора цього органу прокуратури 
(ч. 3 ст. 37 КПК України). Крім того, прокурор, який здій-
снює нагляд у формі процесуального керівництва за додер-
жанням законів під час проведення досудового розсліду-
вання, відповідно до п. 8 ч. 2 ст. 36 КПК України наділений 
повноваженням ініціювати перед керівником органу досу-
дового розслідування питання про відсторонення слідчого 
від проведення досудового розслідування та призначення 
іншого за наявності підстав, передбачених КПК України 
для його відводу, або в разі неефективного досудового роз-
слідування.  Це  положення  узгоджується  із  закріпленим 
у ч. 4 ст. 38 КПК України обов’язком органу досудового 
розслідування  вжити  всіх  передбачених  законом  заходів 
для забезпечення ефективності досудового розслідування, 
а його керівник, виконуючи приписи п. 2 ч. 2 ст. 39 КПК 
України, за ініціативою прокурора або з власної ініціативи 
з наступним повідомленням прокурора має право за вмо-
тивованою постановою відсторонювати слідчого від про-
ведення  досудового  розслідування  та  призначати  іншого 
слідчого в разі неефективного досудового розслідування.

Наведене, на наше переконання, має вагоме значення, 
оскільки  від  дій  прокурора,  слідчого  залежить  перебіг 
досудового  розслідування,  відповідно,  це  підвищує  від-
повідальність  державних  органів  і  посадових  осіб,  які 
здійснюють кримінальне провадження, за прийняття того 
чи іншого рішення, їх виваженість і вмотивованість. Саме 
тому  окреслені  питання,  зокрема  й  відсторонення  слід-
чого  в  разі  неефективного  проведення  ним  досудового 
розслідування,  були  предметом  наукового  дослідження. 
Як  слушно  зазначають  сучасні  автори,  під  час  розгляду 
питання  ефективності  досудового  розслідування  необ-
хідно  насамперед  зосередитися  на  кримінальній  проце-
суальній відповідальності, оскільки діяльність із забезпе-
чення повного, всебічного й неупередженого досудового 
розслідування, як і судовий розгляд, повинні бути засно-
вані на  законі. За  такого підходу на перший план висту-
пає відповідальність державних органів і посадових осіб, 
які здійснюють кримінальне провадження, за дотримання 
приписів кримінального процесуального закону [2, c. 120]. 
Конкретизуючи  наведене,  Ю.В.  Стеценко  констатує, 
що  неефективне  досудове  розслідування  законодавець 
пов’язує  з  неналежною  роботою  слідчого,  процесуальна 
відповідальність  якого  за  її  наявності  полягає  в  можли-
вості  його  відсторонення  керівником  органу  досудового 
розслідування.  Дослідник  доводить,  що  застосування 
зазначених  повноважень  прокурора  та  керівника  органу 
досудового розслідування залежить від тлумачення ними 
поняття  «ефективність  досудового  розслідування».  Як 
нами  вже  наголошувалося,  нормативно-правове  визна-
чення цього поняття відсутнє, а отже, особливої ваги набу-
ває суб’єктивний фактор [3].

Додамо також, що слідчий, робота якого за рішенням 
прокурора  визнана  неефективною  з  настанням  відповід-
них правових наслідків  (відстороненням від подальшого 
проведення  досудового  розслідування),  у  разі  особис-
тої  незгоди  з  таким рішенням повинен мати можливість 
нормативного  обґрунтування  своєї  незгоди  задля  його 
оскарження. На нашу думку, обґрунтування слідчим своєї 
незгоди  полегшиться  за  наявності  нормативного  закрі-
плення визначення поняття «ефективність досудового роз-
слідування».  Інакше  воно  або  взагалі  буде  неможливим, 
або  розглядатиметься  як  виклад  власного  суб’єктивного 
ставлення  до  своєї  роботи  з  оцінкою  ефективності,  що 
не  сприяє  досягненню мети  оскарження  й  ефективності 
досудового розслідування.
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У  контексті  зазначеного  не  можна  оминути  увагою 
й  те,  що  відповідно  до  приписів  відомчих  норматив-
них  актів  у  разі  неефективного  досудового  розсліду-
вання  слідчий  відсторонюється  та  призначається  інший 
або  здійснення  досудового  розслідування  доручається 
іншому  органу  досудового  розслідування.  Так,  Наказом 
Міністерства внутрішніх справ України «Про організацію 
діяльності органів досудового розслідування Національ-
ної  поліції України»  від  6  липня  2017  р. №  570  затвер-
джено Положення про органи досудового розслідування 
Національної поліції України та Інструкцію з організації 
діяльності органів досудового розслідування Національ-
ної поліції України з визначенням завдань органів досу-
дового розслідування.

Положенням  про  органи  досудового  розслідування 
Національної  поліції  України  встановлено  обов’язок 
органу  досудового  розслідування  вжити  всіх  передбаче-
них  законодавством  заходів  для  забезпечення ефектив-
ності досудового розслідування [4]. Про ефективну участь 
слідчих у захисті особи, суспільства й держави від кримі-
нальних правопорушень,  в охороні прав,  свобод  і  закон-
них  інтересів  учасників  кримінального  провадження 
йдеться також в Інструкції з організації діяльності органів 
досудового  розслідування  Національної  поліції  України 
[5]. Проте в жодному  із  зазначених документів не  закрі-
плюється  обов’язок  слідчого  забезпечити  ефективність 
досудового розслідування.

Під  час  розгляду  окресленого  питання  варто  зазна-
чити, що Порядок організації діяльності прокурорів і слід-
чих  органів  прокуратури  у  кримінальному  провадженні, 
затверджений  наказом Генеральної  прокуратури України 
від  28  березня  2019  р. № 51,  визначає  критерії,  які  вра-
ховуються під час вирішення питання про відсторонення 
слідчого від проведення досудового розслідування та при-
значення  іншого слідчого, доручення здійснення досудо-
вого  розслідування  іншому  органу  досудового  розсліду-
вання  в  разі  неефективного  досудового  розслідування.  
Ці критерії є такими:

–  не  забезпечено  виконання  завдань  кримінального 
провадження;

–  порушено  загальні  засади  кримінального  прова-
дження,  що  негативно  вплинуло  або  може  вплинути  на 
обґрунтованість,  всебічність  і  повноту  у  кримінальному 
провадженні;

–  низька  якість  процесуальної  діяльності  слідчого 
(слідчої групи), унаслідок чого отримані результати такої 
діяльності  не  відповідають  обґрунтовано  допустимим 
результатам,  які  повинні  були  й  об’єктивно  могли  бути 
досягнуті  за  цей  час  з  огляду  на  складність  і  специфіку 
розслідування кримінального правопорушення [6].

Як бачимо, у Порядку організації діяльності прокуро-
рів і слідчих органів прокуратури у кримінальному прова-
дженні чітко вказані критерії, за якими проведене слідчим 
досудове розслідування можна оцінити як неефективне.

Водночас науковці, на відміну від визначення критеріїв 
неефективності  досудового  розслідування,  пропонують 
послуговуватися  критеріями  визначення  ефективності 
діяльності  органів  кримінального  переслідування.  На 
думку В.С. Зеленецького та Л.М. Лобойко, першим і голо-
вним  критерієм  оцінки  ефективності  діяльності  органів 
кримінального переслідування є ступінь досягнення цими 
органами мети діяльності з переслідування, другим кри-
терієм є його обґрунтованість, третім – законність, а чет-
вертим  –  швидкість  кримінального  переслідування  [7]. 
Розглядаючи це питання, М.І. Бортун пов’язує досягнення 
ефективності  досудового  розслідування  з  узгодженістю 
дій  і функцій учасників кримінального провадження, які 
наділені певними повноваженнями  (тобто  слідчого, про-
курора,  який  здійснює  нагляд  у  формі  процесуального 
керівництва,  і  слідчого  судді). Продовжуючи  власні мір-
кування, дослідник робить висновок, що досудове розслі-

дування буде ефективним тільки за умови збалансованості 
повноважень органів обвинувачення та органів, уповнова-
жених здійснювати судовий контроль на стадії досудового 
розслідування. На  думку  автора,  законодавець  має  чітко 
визначити основні сфери відповідальності сторони обви-
нувачення та слідчого судді [8].

Загалом ми згодні з наведеними думками та прагнемо 
акцентувати  увагу  на  тому, що  ефективність  досудового 
розслідування залежить від узгодженості діяльності про-
курора, керівника органу досудового розслідування і слід-
чого та не може бути досягнута без належного судового 
контролю.

Відтак  процесуальна  процедура  кримінального  про-
вадження повинна  забезпечуватися відповідним судовим 
контролем,  адже  напрямом  процесуальної  діяльності 
слідчого  судді  на  цій  стадії  кримінального  провадження 
є  здійснення  ефективного  судового  контролю, що відпо-
відає міжнародно-правовим стандартам процедури кримі-
нального провадження.

Додамо,  що  про  важливість  судового  контролю  на 
стадії  досудового  розслідування  йдеться  також  у  рішен-
нях  Європейського  суду  з  прав  людини  (далі  –  ЄСПЛ). 
Зокрема, у рішенні ЄСПЛ у справі «Волохи проти Укра-
їни»  від  2  листопада  2006  р.  відображена  позиція  суду 
щодо дії принципу верховенства права, дотримання якого 
передбачає, що втручання органів виконавчої влади у права 
осіб має підлягати ефективному контролю, який зазвичай 
повинен  здійснюватися  судовим  органом,  щонайменше 
останньою  інстанцією, оскільки судовий контроль надає 
найбільші гарантії незалежності, безсторонності та  здій-
снення належного провадження [9].

Що  стосується  судової  практики  України,  то  в  листі 
Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивіль-
них і кримінальних справ «Про деякі питання здійснення 
слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю 
за  дотриманням  прав,  свобод  та  інтересів  осіб  під  час 
застосування  заходів  забезпечення кримінального прова-
дження» від 5 квітня 2013 р. № 223-559/0/4-13 зазначено, 
що,  вирішуючи питання про  застосування  заходів  забез-
печення кримінального провадження, у кожному випадку 
розгляду відповідних клопотань слідчі судді  зобов’язані, 
по-перше, сумлінно й принципово здійснювати повнова-
ження із судового контролю за дотриманням прав, свобод 
та  інтересів  осіб  у  кримінальному  провадженні  під  час 
досудового розслідування, діяти у межах і відповідно до 
вимог закону; по-друге, перевіряти наявність об’єктивної 
необхідності  та  виправданість  такого  втручання  у  права 
й свободи особи,  а  також з’ясовувати можливість досяг-
нення  мети,  на  яку  посилається  автор  клопотання,  без 
застосування цих заходів [10].

До  речі,  заходи  забезпечення  кримінального  прова-
дження,  відповідно до ч.  1  ст.  131 КПК України,  вжива-
ються  з  метою  досягнення  дієвості  цього  провадження. 
У контексті сказаного звернемо увагу на те, що словник 
іншомовних  слів  термін  «дієвий»  інтерпретує  як  «ефек-
тивний», від латинського «effectivus», що означає «дієвий» 
[11, с. 262].

Нагадаємо,  що  в  теорії  кримінального  процесу  мета 
застосування  заходів  забезпечення  кримінального  про-
вадження визначається  як  гарантування виконання учас-
никами  кримінального  провадження  процесуальних 
обов’язків, подолання негативних обставин, що перешко-
джають  або  можуть  перешкоджати  вирішенню  завдань 
кримінального  провадження,  досягненню  його  дієвості. 
Під останньою розуміють вирішення завдань криміналь-
ного провадження, вказаних у ст. 2 КПК України, у розумні 
строки, з дотриманням принципу процесуальної економії 
[12, с. 200].

Наведене,  на  наше  переконання,  вкотре  підтверджує 
доцільність  визначення  та  нормативного  закріплення 
у КПК України поняття «ефективність (дієвість)» як мети 
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вжиття  заходів  забезпечення кримінального провадження. 
Тому доцільно викласти ч. 1 ст. 131 КПК України в такій 
редакції:  «Заходи  забезпечення  кримінального  прова-
дження застосовуються з метою досягнення дієвості (ефек-
тивності) цього провадження, що виявляється у вирішенні 
завдань кримінального провадження, вказаних у ст. 2 КПК 
України,  у  розумні  строки,  з  дотриманням  засад  кримі-
нального  провадження,  пріоритету  прав  і  свобод  людини 
та з урахуванням принципу процесуальної економії».

Як уже наголошувалося, під час дослідження питання 
ефективності  розслідування  певний  інтерес  викликає 
практика ЄСПЛ, у рішеннях якого розглядаються крите-
рії ефективності. Наведемо декілька з них. Так, у рішенні 
ЄСПЛ  у  справі  «Чумак  проти  України»  від  6  березня 
2018  р.  нагадується,  що  для  того,  щоб  розслідування 
могло вважатися ефективним, воно має привести до вста-
новлення й покарання винних осіб. Це не є обов’язковим 
результатом,  якого  необхідно  досягти,  проте  зобов’язує 
до  вжиття  відповідних  заходів  [13].  У  рішенні  у  справі 
«Гонгадзе проти України» від 8 листопада 2005 р. пози-
ція  ЄСПЛ  зводилася  до  того,  що  для  того,  щоб  розслі-
дування  було  ефективним,  результат  є  необов’язковим 
[14]. У рішенні у справі «Кац та інші проти України» від 
18 березня 2009 р. ЄСПЛ стверджує, що має бути забез-
печене  проведення  незалежного  й  безстороннього  офі-
ційного розслідування, яке  задовольняє певні мінімальні 
стандарти щодо ефективності. У зв’язку із цим відповідні 
органи повинні  діяти  зі  зразковою ретельністю й  опера-
тивністю та з власної ініціативи мають розпочати розслі-
дування,  під  час  якого  з’являється  можливість  забезпе-
чити, по-перше, з’ясування обставин, за яких стався цей 
інцидент, з виявленням тих чи інших недоліків у функці-
онуванні регуляторної системи, а по-друге, встановлення 
посадових осіб або органів влади, причетних до цих подій 
[15]. У  рішенні  у  справі  «Алексахін  проти України»  від 
19 липня 2012 р. ЄСПЛ також визнає, що обов’язком наці-
ональних органів є проведення «ефективного офіційного 
розслідування»,  під  час  якого  стає  можливим  встанов-
лення фактів та виявлення й покарання винних осіб [16]. 
У рішенні у справі «Бєлоусов проти України» від 7 лютого 
2014 р. ЄСПЛ нагадує, що стандарти ефективності, визна-
чені практикою ЄСПЛ, включають у себе вимоги стосовно 
того, що розслідування має бути ретельним, незалежним, 
безстороннім і підконтрольним громадськості, а також те, 
що компетентні органи влади повинні діяти зі зразковою 
ретельністю й оперативністю [17].

Зрозуміло,  що  практичні  працівники  та  науковці, 
досліджуючи питання ефективності досудового розсліду-
вання,  розглядають  його  відповідно  до  практики ЄСПЛ. 
Так,  досить  логічною  й  науково  обґрунтованою  вважа-
ємо  позицію  І.Ю.  Ліщини,  який  стверджує,  що  згідно 
з принципами Конвенції про захист прав людини і осно-
воположних  свобод  та  практикою  ЄСПЛ  розслідування 
є ефективним, якщо воно відповідає основним стандартам 
розслідування,  а  саме принципам незалежності й неупе-
редженості,  ретельності,  невідкладності,  компетент-
ності,  залучення потерпілого та контролю громадськості 
[18, с. 115–116].

Своєю чергою  інші дослідники, узагальнюючи прин-
ципи ефективного розслідування, наведені в міжнародних 
нормативно-правових  актах  і  практиці  ЄСПЛ,  виокрем-
люють такі з них: 1) уникнення застосування примусових 
заходів; 2) відповідальність і справедливість; 3) юридичну 
обґрунтованість  поліцейських  заходів  та  процесуальних 
дій;  4)  презумпцію  невинуватості;  5)  правову  допомогу 
та належний допит; 6) обґрунтованість арешту або затри-
мання особи [19, с. 27–31].

Зауважимо, що ефективність досудового розслідування 
впливає на дієвість захисту прав і свобод осіб, які беруть 
участь у кримінальному провадженні, адже остання зале-
жить  від  здійснення  досудового  розслідування  з  дотри-
манням ефективності його провадження.

Як не прикро, однак ЄСПЛ, незважаючи на підвище-
ний інтерес вітчизняних науковців і практиків до окрес-
леного  питання,  неодноразово  констатував  порушення 
права на захист в Україні у справах, де формально захис-
ник був призначений, проте не здійснював ефективний 
захист. Так, у рішенні у справі «Яременко проти Укра-
їни» від 12 червня 2008 р. ЄСПЛ зазначив, що той факт, 
що кожен із двох захисників, які представляли заявника, 
бачив його лише один раз  і тільки під час допиту, най-
імовірніше,  свідчить  про  символічний  характер  їхніх 
послуг  [20].  Отже,  на  прикладі  одного  цього  рішення 
ЄСПЛ  можна  зробити  висновок  про  те,  що  має  місце 
взаємопов’язаність  ефективності  досудового  розсліду-
вання та дієвості  захисту прав  і  свобод особи у кримі-
нальному  провадженні  (зокрема,  на  стадії  досудового 
розслідування).

Висновки. На  підставі  узагальнення  позицій  ЄСПЛ 
щодо  розуміння  ефективності  розслідування,  норматив-
них  положень  кримінального  процесуального  законо-
давства  України,  а  також  поглядів  учених  і  практичних 
працівників,  що  згадані  в  роботі,  можна  зробити  певні 
узагальнення.

По-перше, з огляду на представлені позиції, для усу-
нення  на  законодавчому  рівні  прогалини  в  регламен-
тації  обов’язку  суб’єктів,  які  провадять  кримінальне 
провадження,  забезпечувати  ефективність  криміналь-
ного провадження (зокрема, досудового розслідування) 
вважаємо за доцільне визначити поняття «ефективність 
досудового  розслідування»  як  обов’язок суб’єктів, які 
провадять кримінальне провадження на стадії досудо-
вого розслідування, з вирішення завдань кримінального 
провадження, забезпечення всебічності, повноти й неу-
передженості дослідження обставин кримінального 
провадження в розумні строки, з дотриманням засад 
кримінального провадження, а також пріоритетності 
прав і свобод людини.

Наведену  дефініцію  як  окремий  пункт  вважаємо  за 
доцільне передбачити в ч. 1 ст. 3 КПК України.

По-друге,  з  метою  вдосконалення  відповідних 
норм  КПК  України  пропонуємо  внести  доповнення  до 
ст.  36  (у  якій  передбачені  повноваження  прокурора), 
ст. 39 (де визначені повноваження керівника органу досу-
дового  розслідування)  і  ст.  40  (яка  закріплює  повнова-
ження слідчого), додавши вказівку про обов’язок вищезаз-
начених суб’єктів забезпечувати ефективність досудового 
розслідування.

Відсутність  нормативного  закріплення  вказаного 
обов’язку  прокурора,  керівника  органу  досудового  роз-
слідування,  слідчого повинна виключати також  їх відпо-
відальність.

По-третє,  з  огляду  на  нормативне  положення,  згідно 
з  яким  метою  застосування  заходів  забезпечення  кримі-
нального  провадження  є  досягнення  дієвості  криміналь-
ного  провадження,  доцільно  викласти  ч.  1  ст.  131  КПК 
України в такій редакції: «Заходи забезпечення криміналь-
ного  провадження  застосовуються  з  метою  досягнення 
дієвості  (ефективності)  цього  провадження,  що  виявля-
ється  у  вирішенні  завдань  кримінального  провадження, 
вказаних у ст. 2 КПК України, у розумні строки, з дотри-
манням  засад  кримінального  провадження,  пріоритету 
прав і свобод людини та з урахуванням принципу проце-
суальної економії».
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ГОЛОВУЮЧиЙ У СУДІ ПРиСЯжНих:  
РОЛь ТА фУНКЦІОНАЛьНЕ ПРиЗНАЧЕННЯ
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rOLE aNd fuNCTIONaL PurPOSE

Ламбуцька Т.О.,
аспірантка кафедри кримінального процесу

Національної академії внутрішніх справ

Статтю присвячено дослідженню ролі та функціонального призначення головуючого у суді присяжних. Розглядаються окремі про-
цесуальні функції головуючого у суді присяжних. Зокрема, встановлено, що після призначення судового розгляду судом присяжних голо-
вуючий дає секретарю судового засідання розпорядження про виклик присяжних.

З’ясовано, що під час відбору присяжних головуючий з’ясовує, чи немає передбачених КПК України або законом підстав, які пере-
шкоджають залученню громадянина як присяжного або є підставою для звільнення окремих присяжних від виконання їх обов’язків, а так 
само для звільнення присяжних від виконання їх обов’язків за їх усними чи письмовими заявами.

Встановлено, що нині чинна редакція кодифікації кримінального процесуального законодавства України не врегульовує належним 
чином повноваження головуючого в суді присяжних. Зокрема, з’ясовано, що спеціально присвячена повноваженням головуючого у суді 
присяжних стаття у Кримінальному процесуальному кодексі України відсутня. Зауважується на розпорошеності функціональних повно-
важень головуючого у суді присяжних, що проілюстровано на прикладі окремих статей кодексу.

Наголошується на доцільності надати присяжним право звернення за консультацією з правових питань до незалежних фахівців, не 
пов’язуючи такі консультації зі справою, в якій бере участь присяжний.

Акцентується увага на необхідності забезпечити присяжному якомога більш безперешкодне право ставити запитання учасникам 
процесу. З огляду на те, що якщо професійний суддя може надати належну оцінку відповідним доказам, то присяжний, який не є фахів-
цем в галузі права, має почути доводи, пояснення та бачення кожної сторони і дуже важливим є надати можливість саме стороні захисту 
обстоювати свою правову позицію, навіть на цьому етапі розгляду справи.

Пропонується передбачити у законодавстві, що в разі, якщо в матеріалах кримінального провадження містяться відомості, які ста-
новлять державну чи іншу охоронювану законом таємницю, у присяжних відбирається підписка про її нерозголошення. При цьому при-
сяжний, який відмовився дати таку підписку, повинен бути замінений головуючим суддею на запасного.

Пропонується доповнити Кримінальний процесуальний кодекс України окремою статею, спеціально присвяченою повноваженням 
головуючого у суді за участю присяжних.

Ключові слова: повноваження головуючого, суд присяжних, функціональне призначення та роль головуючого, кримінальне про-
вадження, судовий розгляд.

The article deals with the role and function of the presiding judge in a jury. The individual procedural functions of the presiding judge in the 
jury are considered. In particular, it has been established that after the appointment of the jury by the jury, the presiding judge gives the secretary 
of the court session an order on summoning the jury.

It is found out that during the selection of jurors, the presiding officer finds out whether there are no grounds provided by the CPC of Ukraine 
or by law that prevent the citizen from being involved as a juror or as a basis for the release of individual jurors from their duties, as well as for the 
release of jurors the performance of their duties by their oral or written statements.

It is established that the current wording of the codification of the criminal procedural legislation of Ukraine does not properly regulate the 
powers of the presiding judge in a jury. In particular, it was found that there is no specific article on the powers of the presiding judge in the jury 
in the Criminal Procedure Code of Ukraine. The functional powers of the presiding judge in the jury are noted, as illustrated by the individual 
articles of the Code.

It is emphasized that it is advisable to give the jury the right to seek legal advice from independent experts without linking such consultations 
with the case in which the jury is involved.

Emphasis is placed on the need to provide the jury with as much unobstructed right as possible to ask questions to the trial participants. 
Given that if a professional judge is able to give a proper assessment of the relevant evidence, then the jury – who is not a specialist in the field 
of law – must hear the arguments, explanations and views of each party and it is very important to enable the defense party to defend their legal 
position, even, at this stage of the case.

It is proposed to stipulate in the legislation that if the criminal proceedings contain information that constitutes a state or other secret protected 
by law, the jury shall withdraw a subscription for its non-disclosure. In doing so, the juror who refused to give such a subscription must be replaced 
by the presiding judge with a replacement.

It is proposed to supplement the Criminal Procedure Code of Ukraine with a separate article specifically devoted to the powers of the 
presiding judge in court with the participation of jurors.

Key words: presiding powers, jury trial, functional function and role of presiding judge, criminal proceedings, litigation.

Постановка проблеми. Відповідно  до  ст.  124  Кон-
ституції [1] народ безпосередньо бере участь у здійсненні 
правосуддя через присяжних. Інститут присяжних покли-
каний забезпечити довіру населення до судової системи, 
зробити  правосуддя  ближчим  до  народу,  що  зумовлює 
його  особливу  актуальність  у  нашій  державі.  Водночас 
не  слід  забувати,  що  присяжні  не  є  професійними  суд-
дями.  Тому  у  здійсненні  правосуддя  через  присяжних 
важливу роль відведено головуючому судді. Та попри це, 
нині чинна редакція кодифікації кримінального процесу-
ального законодавства України не врегульовує належним 
чином повноваження головуючого в суді присяжних. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Науково-
теоретичний  аналіз  вітчизняних  та  зарубіжних наукових 

досліджень дає змогу дійти висновку про те, що питанню 
повноважень головуючого в суді присяжних серед науков-
ців не було приділено належної уваги. Деякі аспекти сто-
совно  функціонального  призначення  головуючого  у  суді 
присяжних, досліджуючи при цьому інститут присяжних 
загалом, вивчали В.М. Щерба,  І.Є. Словська, К.В. Воло-
хова, І.Р. Волосько та інші.

Втім,  наявні  доробки мають  дуже  обмежений  харак-
тер, а спеціальні та комплексні дослідження з цієї теми на 
цей час відсутні.

Мета статті – на основі аналізу результатів досліджень 
сучасного стану правового регулювання,  а  також науково-
теоретичної бази за темою з’ясувати функціональне призна-
чення головуючого у суді присяжних, а також запропонувати 
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шляхи удосконалення законодавства стосовно повноважень 
головуючого в суді присяжних.

Виклад основного матеріалу. У частині 3 статті 31 Кри-
мінального процесуального кодексу України (далі – КПК 
України)  зазначається, що  «…Кримінальне провадження 
в суді першої  інстанції щодо злочинів,  за вчинення яких 
передбачено  довічне  позбавлення  волі  за  клопотанням 
обвинуваченого, здійснюється судом присяжних у складі 
двох  суддів  та  трьох  присяжних.  Кримінальне  прова-
дження  стосовно  кількох  обвинувачених  розглядається 
судом присяжних стосовно всіх обвинувачених, якщо хоча 
б один із них заявив клопотання про такий розгляд…» [1]. 
Однак  спеціально  присвячена  повноваженням  головую-
чого у суді присяжних норма у Кримінальному процесу-
альному кодексі України відсутня, а окремі повноваження 
можна  віднайти  у  різних  статтях  Глави  «Провадження 
в суді присяжних». 

Так, згідно з положеннями ч. 1 ст. 385 КПК України, 
після  призначення  судового  розгляду  судом  присяжних 
головуючий  дає  секретарю  судового  засідання  розпоря-
дження про виклик присяжних у кількості семи осіб, які 
визначаються автоматизованою системою документообігу 
суду з числа осіб, які внесені до списку присяжних [1].

Відбір присяжних здійснюється після відкриття судо-
вого засідання [1]. Під час відбору присяжних головуючий 
з’ясовує,  чи немає передбачених КПК України  або  зако-
ном підстав, які перешкоджають залученню громадянина 
як  присяжного  або  є  підставою  для  звільнення  окремих 
присяжних  від  виконання  їх  обов’язків,  а  так  само  для 
звільнення  присяжних  від  виконання  їх  обов’язків  за  їх 
усними чи письмовими заявами (ст. 387 КПК) [1].

Для  з’ясування обставин, що можуть перешкоджати 
участі присяжного в судовому розгляді, прокурор, потер-
пілий, обвинувачений з дозволу головуючого можуть ста-
вити присяжним відповідні запитання (ст. 387 КПК) [1], 
з метою з’ясування обставин, які перешкоджають участі 
присяжних  у  судовому  засіданні  й  мають  значення  для 
заявлення  їм  відводів.  Водночас  необхідно  зауважити, 
що  такі  питання  не  повинні  стосуватися  конфіденцій-
ної  інформації про осіб  (домашня адреса, місце роботи 
тощо)  з  огляду можливості  її  використання  для  впливу 
на  присяжних.  Тому  в  кожному  конкретному  випадку 
головуючий  має  право  відхилити  питання,  поставлене 
присяжному,  якщо,  на  його  думку,  воно  не  стосується 
обставин, які впливають на виконання присяжним своїх 
обов’язків [8, c. 155].

Надалі головуючий звертається до присяжних засіда-
телів  із коротким вступним словом. Він представляється 
їм,  повідомляє  про  провадження,  яке  підлягає  розгляду, 
роз’яснює  права  та  обов’язки,  а  також  умови  їх  участі 
в судовому розгляді (ст. 387 КПК).

Після вступного слова головуючий опитує кандидатів 
у  присяжні  засідателі  про  наявність  обставин, що  пере-
шкоджають  їх  участі  як  присяжних  у  розгляді  справи. 
Кожен  із  кандидатів  має  право  сам  вказати  на  причини, 
що  перешкоджають  виконанню  ним  обов’язків  присяж-
ного засідателя, і заявити самовідвід.

Потім  головуючий оголошує результати  відбору,  ого-
лошує  прізвища,  імена  та  по  батькові  присяжних,  зане-
сених до протоколу судового засідання. Після закінчення 
відбору  основних  і  запасних  присяжних  вони  займають 
місця, відведені їм головуючим.

За пропозицією головуючого присяжні складають при-
сягу такого змісту: «Я, (прізвище, ім’я, по батькові), при-
сягаю  виконувати  свої  обов’язки  чесно  і  неупереджено, 
брати  до  уваги  лише  досліджені  в  суді  докази,  під  час 
вирішення питань керуватися законом, своїм внутрішнім 
переконанням і совістю, як личить вільному громадянину 
і справедливій людині» (ст. 388 КПК) [1].

Варто  зазначити, що  хоча мова  судді  під  час форму-
вання колегії присяжних засідателів і орієнтована на орга-

нізаційні  аспекти  судового  засідання,  в  неї  можуть  бути 
включені  елементи  красномовства.  Звернення  головую-
чого  до  присяжних  засідателів  після  обрання  старшини 
присяжних  засідателів  з  пропозицією прийняти присягу, 
що супроводжується оголошенням її тексту, може бути як 
формальним, так і з елементами красномовства.

Нарадою  суду  присяжних  керує  головуючий,  який 
послідовно  ставить  на  обговорення  питання,  забезпе-
чуючи  цим  встановлений  законом  порядок  обговорення 
питань, що підлягають вирішенню, та проводить відкрите 
голосування і веде підрахунок голосів. 

У всіх випадках нарада суду присяжних починається із 
з’ясування  головуючим думок присяжних-суддів. Вислу-
хавши їх, голова суду висловлює власне переконання щодо 
вирішуваних питань. Якщо виявиться, що особисті думки, 
переконання кожного присяжного судді  за  своїм  змістом 
збігаються,  то колективна думка, переконання  суду фор-
муються в процесі їх виявлення. У таких випадках нарада 
протікає  в  установленому  кримінальним  процесуальним 
законом  порядку  і  складається  з  двох  частин:  спочатку 
ставляться  питання  і  вислуховуються  відповіді  присяж-
них-суддів,  тобто формується колективне переконання, а 
потім ухвалюється рішення на основі цього переконання.

Під час встановлення розбіжностей у думках насам-
перед  виявляються  ті  докази,  на  підставі  яких  фор-
мувалися  у  присяжних-суддів  особисті  переконання. 
Головуючий  пропонує  кожному  присяжному-судді 
обґрунтувати  свої  висновки  дослідженими  доказами,  а 
потім робить це  сам. Кожен  з учасників наради викла-
дає ті висновки, на підставі яких у нього склалося пере-
конання  в  істинності  запропонованого  ним  рішення 
з даного питання [7; 5, с. 108].

Практикою вироблена така процедура наради суду при-
сяжних, яка гарантує формування істинного і обґрунтова-
ного колективного рішення суду. Для забезпечення успіш-
ного  і  результативного  проведення  наради  у  її  процесі 
необхідно дотримуватися певної послідовності діяльності 
присяжних-суддів.  Головуючий  ставить  на  вирішення 
суду питання в  тій послідовності,  в  якій вони викладені 
в  ст.  368  Кримінального  процесуального  кодексу  Укра-
їни [5]. Кожне питання має бути поставлене у зрозумілій 
формі, що сприятиме отриманню однозначної (стверджу-
вальної або негативної) відповіді. Ніхто із присяжних-суд-
дів не має права утриматися від дачі відповіді.

Щоб  думка  головуючого  не  впливала  на  інших  чле-
нів суду, закон зобов’язує його висловлювати свою думку 
останнім. Зазначена вимога пояснюється тим, що, як пока-
зують психологічні дослідження закономірностей спілку-
вання, за наявності в групі фахівця в певній галузі знання 
в  ході  спільного  вирішення  питань  решта  членів  групи 
схильні  погоджуватися  з  думкою  цього  фахівця  (про-
фесіонала). У  такому  разі  спостерігається  певний  вплив 
з боку фахівця. Тому закон і визначає саме такий порядок, 
за  якого  головуючий під  час  обговорення  і  оцінки  дока-
зового матеріалу зобов’язаний висловлювати свою думку 
останнім.  Головуючий  голосує  останнім,  що  забезпечує 
можливість для присяжних приймати своє рішення вільно 
та неупереджено.

Під час проведення голосування головуючий ніякими 
перевагами не користується. Його голос дорівнює голосу 
іншого судді або присяжного.

Під  час  наради  важливо,  щоб  присяжні  приймали 
рішення  за  своїм  внутрішнім  переконанням,  на  підставі 
об’єктивно  з’ясованих  обставин,  які  підтверджені  дока-
зами, дослідженими під час судового розгляду. Будь-який 
тиск із боку головуючого на суд присяжних недопустимий. 
За  підсумками  обговорення  в  нарадчій  кімнаті  рішення 
ухвалюється простою більшістю голосів.

Згідно з положеннями ч. 3 ст. 330 КПК України голо-
вуючий  уповноважений  зробити  особам,  присутнім 
у судовому засіданні, попередження про відповідальність  



467

Порівняльно-аналітичне право
♦

за  неповагу  до  суду  у  разі  невиконання  його  розпоря-
дження та прийняти рішення про видалення із зали судо-
вого  засідання  та  притягнення  винних  до  відповідаль-
ності,  встановленої  законом при повторному порушенні 
порядку  у  залі  судового  засідання.  Норми  цієї  частини 
поширюються й на присяжних.

У такому контексті видається доцільним встановлення 
адміністративної  відповідальності  присяжного  за  прояв 
неповаги до суду шляхом доповнення ним переліку осіб, 
які можуть бути притягнуті до адміністративної відпові-
дальності за ч. 1 та 2 ст. 185-3 КУпАП.

Цікавою видається редакція ст. 386 «Виклик присяжних» 
КПК України,  де  одночасно  законодавець  закріпив  проце-
суальний обов’язок головуючого у даному судовому прова-
дженні  та  процесуальну  гарантію  здійснення  головуючим 
його повноважень у суді присяжних. Так, зокрема, у ч. 1 вка-
заної статті зазначається, що присяжний має право:

«…3) з дозволу головуючого ставити запитання обви-
нуваченому, потерпілому, свідкам, експертам, іншим осо-
бам, які допитуються;

4)  просити  головуючого  роз’яснити  норми  закону, 
що  підлягають  застосуванню  під  час  вирішення  питань, 
юридичні терміни і поняття, зміст оголошених у судовому 
засіданні  документів,  ознаки  злочину,  у  вчиненні  якого 
обвинувачується особа». 

Як бачимо, право присяжного забезпечується встанов-
ленням стосовно головуючого певного обов’язку.

Натомість  обов’язок  присяжного,  визначений 
у ч. 2 ст. 386, одночасно виступає своєрідною гарантією 
здійснення процесуальних дій головуючим: 

«Присяжний зобов’язаний:
1)  правдиво  відповісти  на  запитання  головуючого 

й учасників судового провадження щодо можливих пере-
шкод, передбачених цим Кодексом або законом, для його 
участі в судовому розгляді, його стосунків з особами, які 
беруть  участь  у  кримінальному  провадженні,  що  підля-
гає розгляду, та поінформованості про його обставини, а 
також на вимогу головуючого подати необхідну інформа-
цію про себе…».

Як було  сказано,  згідно  з положеннями  ст.  386 КПК, 
присяжний  наділений  правом  просити  головуючого 
роз’яснити норми закону, що підлягають застосуванню під 
час вирішення питань, юридичні терміни і поняття; зміст 
оголошених у судовому засіданні документів; ознаки зло-
чину, у вчиненні якого обвинувачується особа. Законода-
вець  закріпив  це  право  з  урахуванням  того, що  присяж-
ним може бути пересічний громадянин України, який не 
обов’язково матиме юридичну освіту й відповідні знання 
у  галузі  юриспруденції.  Однак  головуючий  суддя  може 
виявитися  зацікавленим  у  певному  результаті  розгляду 
кримінального  провадження,  і  його  консультації  можуть 
бути не цілком об’єктивними і коректними. 

І.Є. Словська пропонує удосконалити п. 3 ч. 1 ст. 386 КПК 
України  шляхом  надання  присяжному  права  ставити 
запитання учасникам процесу не просто  з дозволу  голо-
вуючого  судді,  а  письмово  через  нього,  а  також  надати 
головуючому  право формулювати  запитання  (якщо  воно 
некоректне) або його відводити (якщо воно не стосується 
провадження)  [6,  c.  133].  З  такою  позицією  авторки  ми 
погоджуємося частково. Зокрема, на наш погляд, надання 
присяжному права ставити запитання учасникам процесу 
не просто з дозволу головуючого судді, а письмово, при-
зведе  до  затягування  вирішення  справи  по  суті. До  того 
ж, на нашу думку, необхідно навпаки забезпечити присяж-
ному  якомога  більш безперешкодне  право  ставити  запи-
тання учасникам процесу. Адже, якщо професійний суддя 
може  надати  належну  оцінку  відповідним  доказам,  то 
присяжний, який не є фахівцем в галузі права, має почути 
доводи, пояснення та бачення кожної сторони і дуже важ-
ливим є надати можливість саме стороні захисту обстою-
вати свою правову позицію на етапі розгляду справи.

Водночас ми поділяємо думку І.Є. Словської про те, 
що  з  метою  уникнення  затягування  судового  розгляду 
доцільно  передбачити,  що  питання  тримання  обвину-
ваченого під вартою та інші процедурні питання кримі-
нального  провадження  в  суді,  які  не  стосуються  вине-
сення  вироку  (розгляд  клопотань  тощо),  вирішуються 
головуючим суду одноосібно. Також важливою умовою 
ефективної  роботи  суду  присяжних,  яку  слід  покласти 
на  головуючого  суддю,  є  належна  підготовка  судового 
розгляду,  виклик  і,  за  необхідності,  доставка  свідків, 
експертів  та  інші  необхідні  для  судового  розгляду  дії 
[6, c. 133].

Крім того, варто передбачити, що в разі, якщо в матері-
алах кримінального провадження містяться відомості, які 
становлять державну чи іншу охоронювану законом таєм-
ницю,  у  присяжних  відбирається  підписка  про  її  нероз-
голошення. При цьому присяжний, який відмовився дати 
таку підписку, повинен бути  замінений головуючим суд-
дею на запасного [6, c. 133].

Згідно  з  позицією  законодавця,  викладеною 
у  ч.  5  ст.  391 КПК,  у  разі,  коли  серед  більшості  складу 
суду,  яка  ухвалила  рішення,  відсутні  судді,  головуючий 
зобов’язаний  надати  допомогу  присяжним  у  складенні 
судового  рішення  (ст.391 КПК). На  думку  І.Р. Волосько, 
частину  5  ст.  391  КПК  України  варто  викласти  в  такі 
редакції:  «У  разі,  коли  серед  більшості  складу  суду,  яка 
ухвалила рішення, відсутні професійні судді, головуючий 
зобов’язаний  роз’яснити  присяжним  порядок  ухвалення 
і написання рішення» [4, c. 4]. З такою позицією погоджу-
ємося частково. 

Висновки і пропозиції. Отже, на основі аналізу резуль-
татів досліджень сучасного стану правового регулювання, 
а також науково-теоретичної бази за темою у статті було 
визначено  роль  та функціональне  призначення  головую-
чого у суді присяжних. Було встановлено, що наразі кри-
мінальне  процесуальне  законодавство  не  врегульовує  на 
достатньому  рівні  повноваження  головуючого  у  суді  за 
участю присяжних,  а отже, його норми потребують удо-
сконалення. 

З метою удосконалення врегулювання питання функ-
ціонального  призначення  головуючого  у  суді  за  участю 
присяжних пропонуємо доповнити КПК України окремою 
статтею, спеціально присвяченою повноваженням голову-
ючого у суді за участю присяжних. 

Крім  того,  доцільно  було  б  надати  присяжним право 
звернення  за  консультацією  з  правових  питань  до  неза-
лежних  фахівців,  не  пов’язуючи  такі  консультації  зі 
справою,  в  якій  бере  участь  присяжний,  а  також  забез-
печити присяжному якомога більш безперешкодне право 
ставити  запитання  учасникам процесу. Адже,  якщо про-
фесійний  суддя  може  надати  належну  оцінку  відповід-
ним доказам, то присяжний, який не є фахівцем в галузі 
права,  має  почути  доводи,  пояснення  та  бачення  кожної 
сторони, і дуже важливим є надати можливість саме сто-
роні захисту обстоювати свою правову позицію, навіть на 
цьому етапі розгляду справи.

З  метою  уникнення  затягування  судового  розгляду 
доцільно передбачити, що питання тримання обвинуваче-
ного під вартою та інші процедурні питання кримінального 
провадження в суді, які не стосуються винесення вироку 
(розгляд клопотань тощо), вирішуються головуючим суду 
одноосібно. Також важливою умовою ефективної роботи 
суду присяжних, яку слід покласти на головуючого суддю, 
є належна підготовка судового розгляду, виклик і, за необ-
хідності, доставка свідків, експертів та інші необхідні для 
судового розгляду дії.

Насамкінець  варто  зазначити,  що  питання  ролі 
та функціонального призначення головуючого у суді при-
сяжних потребує подальшого наукового вивчення з метою 
виявлення  недоліків  та  пошуку шляхів  подальшого  удо-
сконалення законодавства у цій сфері.
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ШЛЯхи ВДОСКОНАЛЕННЯ СУДОВОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДОДЕРжАННЯМ  
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У статті наголошується, що проблема формування і функціонування інституту судового контролю за проведенням негласних слідчих 
(розшукових) дій, що обмежують конституційні права і свободи громадян, у кримінальному процесі України є однією з актуальних новел 
юридичної науки і правозастосовної діяльності. Розкриваються сучасні проблеми судового контролю за додержанням законів під час 
проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Проведено аналіз позицій дослідників та їхніх пропозицій щодо шляхів удосконалення 
судового контролю за додержанням законів під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій органами Національної поліції Укра-
їни. Запропоновано власні позиції щодо шляхів удосконалення судового контролю за додержанням законів під час проведення неглас-
них слідчих (розшукових) дій органами Національної поліції України. Визначено, що метою розроблення інструкції «Про організацію 
судового контролю за додержанням законів при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій органами Національної поліції України» 
є необхідність удосконалення правових засад здійснення судового контролю за додержанням законів під час проведення негласних 
слідчих (розшукових) дій, приведення її у відповідність з європейськими стандартами, які висуваються до діяльності, пов’язаної з тим-
часовим обмеженням прав і свобод людини, синхронізації процесуальної діяльності, яка здійснюється відповідно до Конституції України 
та Кримінального процесуального кодексу України. Прийняття проекту Інструкції «Про організацію судового контролю за додержанням 
законів при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій органами Національної поліції України» сприятиме удосконаленню право-
вих та організаційних засад здійснення судового контролю за додержанням законів під час проведення негласних слідчих (розшукових) 
дій; дозволить привести її у відповідність з європейськими стандартами; посилить захист прав людини під час здійснення діяльності, 
пов’язаної з тимчасовим обмеженням її свобод; забезпечить практичну синхронізацію кримінальної процесуальної діяльності; створить 
умови для більш ефективної протидії злочинності.

Ключові слова: судовий контроль, слідчий суддя, органи Національної поліції України, негласні слідчі (розшукові) дії, шляхи удо-
сконалення.

In the article it is emphasized that the problem of formation and functioning of the institute of judicial control over the conduct of unspoken 
investigative (investigative) actions, which restrict the constitutional rights and freedoms of citizens, in the criminal process of Ukraine is one 
of the current novelties of legal science and law enforcement activity. The modern problems of judicial control over the observance of laws 
in the conduct of unspoken investigative (search) actions are revealed. The analysis of the positions of the researchers and their proposals 
on ways to improve judicial control over the observance of the laws during the conduct of unspoken investigative (search) actions by the 
National Police of Ukraine is conducted. The own positions on ways of improvement of judicial control over observance of laws at carrying out 
unspoken investigative (search) actions by bodies of the National police of Ukraine are offered. It is determined that the purpose of elaboration 
of the Instruction “On the organization of judicial control over the observance of laws during the conduct of unspoken investigative (search) 
actions by the bodies of the National Police of Ukraine” is the need to improve the legal foundations of the exercise of judicial control over the 
observance of laws in conducting unspoken investigative (search) actions, bringing it into compliance with European standards for activities 
related to the temporary restriction of human rights and freedoms, synchronization of procedural activities carried out by be in accordance 
with the Constitution of Ukraine and the Criminal Procedure Code of Ukraine. Adoption of the draft Instruction “On the Organization of Judicial 
Control over the Observance of Laws in the Conduct of Unofficial Investigative (search) Actions by the National Police of Ukraine” will facilitate 
the improvement of the legal and organizational principles of judicial control over the observance of the laws in the conduct of unspoken 
investigative (search) actions; will allow to bring it in conformity with the European standards; strengthen the protection of human rights in the 
exercise of activities related to the temporary restriction of its freedoms; ensure practical synchronization of criminal procedural activities; will 
create conditions for more effective counteraction to crime.

Key words: judicial control, investigating judge, bodies of the National police of Ukraine, unspoken investigative (search) actions, ways of 
improvement.

Постановка завдання.  Захист  конституційних  прав 
і свобод кожного громадянина – частина ширшої проблеми 
взаємин індивіда й держави. Це є показником ступеня зрі-
лості  останньої.  Тому  вважаємо, що  аналіз  цієї  проблеми 
актуальний  у  практичному  плані.  Паралельно  спостеріга-
ється етап розвитку і становлення судової влади в Україні, 
адже існує  історична нерозривність процесів захисту прав 
і свобод громадянина з інституційним оформленням судової 
влади як самостійної та незалежної гілки влади, що здатна 
припинити свавілля і захистити права людини [1, с. 131].

Як  зазначає А.В. Савченко,  «коли  право  замикається 
саме  в  собі  та  прагне  увічнити  застарілі  нормативні 

форми, відкидаючи будь-який обмін і зіставлення, що сто-
суються  неординарних  рішень  та  ідей щодо  різноманіт-
них правових інститутів, тоді воно стає безплідним і при-
речене  до  занепаду.  Лише  порівняння  теорій,  поглядів, 
думок,  ідей, міркувань,  а  також нормативних  стандартів 
формує нові конструктивні підходи, визначає місце і роль 
права в контексті загальноцивілізаційного розвитку люд-
ства» [2, c. 12].

Норми  кримінального  процесуального  закону,  якими 
регламентується процедура розслідування злочинів, тісно 
пов’язані з історичними, соціальними, культурними, мате-
ріальними  та  політичними  умовами,  в  яких  знаходиться 
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законодавець.  Протягом  усього  свого  існування  та  роз-
витку людство прагнуло створити й удосконалити, і про-
довжує удосконалювати гласні та негласні способи, при-
йоми й методи боротьби зі злочинністю. На різних етапах 
розвитку  української  держави  вони  відображали  рівень 
політичного,  економічного  і  суспільного  розвитку  нації 
та задовольняли вимоги часу. У залежності від часу, видів 
і типів держави процес розкриття і розслідування усклад-
нювався  чи  спрощувався,  і,  таким  чином,  створювалася 
та  розвивалася  система  збирання,  фіксації  та  перевірки 
доказів. Так, у кримінальному процесуальному законодав-
стві  сформувався  інститут  негласних  слідчих  (розшуко-
вих) дій [3, с. 57].

В.В.  Городовенко  наголошує,  що  належний  судовий 
контроль,  об’єктивне  й  незалежне  досудове  слідство,  на 
його переконання, неможливі без наявності слідчого судді 
як об’єктивного і незалежного дослідника обставин вчине-
ного злочину. Запровадження у вітчизняному криміналь-
ному процесі  інституту слідчого судді – це вірний шлях 
до вирішення низки проблем на стадії досудового розслі-
дування.  З  його  введенням  відпала  частина  невластивих 
як слідчому, так і прокуророві функцій, а чіткий розподіл 
останніх на стадії досудового розслідування є  гарантією 
реалізації принципу змагальності [4, с. 59].

Проблема  формування  і  функціонування  інституту 
судового  контролю  за  проведенням  негласних  слідчих 
(розшукових) дій (далі – НСРД), що обмежують конститу-
ційні права і свободи громадян, у кримінальному процесі 
України  є  однією  з  актуальних  новел  юридичної  науки 
і  правозастосовної  діяльності.  Важливе  значення  мають 
норми Конституції України, які проголошують, що слідчі 
дії мають проводитися тільки за рішенням суду. Основний 
Закон установлює, що кожна особа має право на судовий 
захист своїх конституційних прав. Але цілком зрозуміло, 
що ці права громадянина не абсолютні [1, с. 132], що зумо-
вило актуальність вибору теми дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженню  теоретичних  та  практичних  аспектів  сучасного 
стану організаційних  засад  судового контролю за додер-
жанням  законів  під  час  проведення  негласних  слідчих 
(розшукових)  дій  органами  Національної  поліції  Укра-
їни присвячено наукові праці таких учених, як: В.С. Баб-
кова, С.  Банах, В.В.  Городовенко,  Т.Г.  Ільєва, А.М. Кис-
лий, Г.В. Кожевніков, С.М. Міщенко, М.А. Погорецький, 
В.В. Рожнова, Н.З. Рогатинська, Д.О. Савицький, Д.Б. Сер-
гєєва, Н.П. Сиза, Л.П. Скалозуб, О.А. Смоляр, В.Л. Сокол-
кін, О.Ю. Татаров, Т.В. Терещенко, Л.Д. Удалова, С. Што-
гун та інші. 

У зв’язку з цим мета статті вбачається в обґрунтуванні 
пропозицій з удосконалення правового та організаційного 
забезпечення судового контролю за додержанням законів 
під  час  проведення  негласних  слідчих  (розшукових)  дій 
органами Національної поліції України, також здійснення 
судового контролю в подальшому за використання резуль-
татів НРСД у кримінальному провадженні.

Виклад основного матеріалу.  Відповідно,  вважаємо 
з  окресленої  проблеми  розглянути  позиції  дослідників 
та  їхні  пропозиції щодо шляхів  удосконалення  судового 
контролю  за  додержанням  законів  під  час  проведення 
негласних слідчих (розшукових) дій органами Національ-
ної поліції України.

При  цьому  необхідно  звернути  увагу,  що  проведені 
В.В. Ковалем анкетування  та  соціальні опитування слід-
чих суддів, прокурорів, слідчих СВ, адвокатів, співробіт-
ників оперативних підрозділів у Миколаївській, Херсон-
ській  та  Запорізькій  областях щодо  техніки формування 
кримінально-процесуальних  норм,  які  регламентують 
порядок  проведення  НСРД,  а  також  проблемних  питань 
правового регулювання досліджуваного інституту та про-
блемних  питань  проведення  окремих  негласних  слідчих 
(розшукових)  дій  дозволили  нам  констатувати  певні 

висновки. Так, 62% респондентів були не повною мірою 
готовими до  зазначених заходів,  а  також не  готовими до 
проведення  НСРД  взагалі  через  такі  причини:  велика 
завантаженість роботою, складність та відносна новизна 
самого  інституту  НСРД,  недостатність  професійної  під-
готовки для проведення НСРД, необізнаність щодо шля-
хів  реформування  кримінального  процесуального  права 
України тощо [3, с. 228].

М.В. Багрій акцентує, що важливим є питання про те, 
чи може прокурор заборонити проведення чи припинити 
подальше  проведення  негласної  слідчої  (розшукової)  дії 
у випадку, коли дозвіл на її проведення надавався слідчим 
суддею. Відповідно до ч. 3 ст. 246 КПК України прокурор 
має право заборонити проведення або припинити прове-
дення негласних слідчих (розшукових) дій. Буквальне тлу-
мачення  цієї  норми  надає  можливість  стверджувати, що 
прокурор як процесуальний керівник досудовим розсліду-
ванням, котрий несе відповідальність за ефективність роз-
слідування, має право заборонити проведення або припи-
нити вже розпочату будь-яку негласну слідчу (розшукову) 
дію. На перший погляд, жодних проблем у цьому випадку 
немає. Проте на практиці можливі випадки, коли слідчий 
проведе  негласну  слідчу  (розшукову)  дію  (або  розпочне 
її  проведення),  а  прокурор  заборонить  подальше  її  про-
ведення. Відповідно до ч. 2 ст. 264 КПК України слідчий 
може самостійно провести (без погодження з прокурором) 
зняття  інформації  з  електронних  інформаційних  систем, 
доступ до яких не обмежується її власником, володільцем 
чи утримувачем або не пов’язаний з подоланням системи 
логічного  захисту.  Прокурор  може  визнати  проведення 
такої дії недоцільним  і  заборонити  її проведення на під-
ставі норми ч. 3 ст. 246 КПК України. Слідчий у такому 
разі позбавлений права оскаржити дії прокурора [5, с. 88].

В.І.  Галаган  та  В.В.  Шум  у  монографії  пропону-
ють  ряд  змін  і  доповнень  до  чинного  КПК  України: 
до  пункту  4  частини  2  статті  36,  частини  1  статті  248,  
частини  1  статті  250,  частини  3  статті  254,  частин  1,  2  
та 4 статті 261, частин 1, 3-5 статті 262 КПК України, спря-
мованих  на  вдосконалення  процесуальної  регламентації 
проведення  негласних  слідчих  (розшукових)  дій,  зокрема 
накладення  арешту  на  кореспонденцію,  дотримання  прав 
учасників кримінального провадження та інших громадян; 
сформульовано пропозицію щодо обов’язкового складання 
копії  протоколу  про  проведення  огляду,  виїмки  чи  затри-
мання кореспонденції з додатками до них, що направляють 
слідчому судді для виконання функції  судового контролю 
на досудовому розслідуванні [6].

З  метою  удосконалення  кримінального  процесуаль-
ного законодавства у сфері судового контролю в досудо-
вому  провадженні  В.В.  Косов  пропонує  регламентувати 
процесуальний статус слідчого судді в окремій статті Кри-
мінального процесуального кодексу України [7, с. 16].

А.Г.  Гаркуша  звертає  увагу  на  те,  що  нормативне 
забезпечення  автономності  функціонування  слідчого 
судді  та  його  процесуальної  незалежності  повинно  бути 
пов’язано  зі  створенням  ефективної  системи  перевірки 
законності  й  обґрунтованості  рішень  самого  слідчого 
судді.  Наприклад,  можна  передбачити  право  подання 
апеляції на рішення слідчого судді, яка розглядатиметься 
окремою  палатою  апеляційного  суду  або  відповідним 
комітетом органів місцевого самоврядування [8, с. 51].

Н.О. Гольдберг акцентує, що в Інструкції про організа-
цію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та вико-
ристання їх результатів у кримінальному провадженні від 
16  листопада  2012  р.  №  114/1042/516/1199/936/1687/5  
(у  другому  розділі  «Підстави  та  порядок  отримання 
дозволу  на  проведення  негласних  слідчих  (розшукових) 
дій»)  до  п.  2.2  необхідно  додати  третій  абзац,  викладе-
ний у такій редакції: «Рішення про проведення негласних 
слідчих  (розшукових)  дій  приймає  слідчий,  прокурор,  а 
у випадках, передбачених цим Кодексом, – слідчий суддя  
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а  клопотанням  прокурора  або  за  клопотанням  слідчого, 
погодженим із прокурором, а також за клопотанням захис-
ника  або  представника  потерпілого».  Ці  ж  самі  зміни 
мають бути відображені в ч. 3 ст. 246 КПК України [1].

А.Б. Степанов пропонує відновити інститут окремих 
ухвал слідчого судді, якими він може реагувати на вияв-
лені  порушення  вимог  кримінального  процесуального 
законодавства з боку слідчих та прокурорів процесуаль-
них керівників під час розгляду їхніх клопотань та скарг 
на їхні рішення, дії, бездіяльність. Така пропозиція ціл-
ком  відповідає  правозахисному  характеру  діяльності 
слідчого судді  та  забезпечує баланс у механізмі контр-
ольно-наглядової діяльності під час досудового розслі-
дування [9].

І.І.  Башта  наголошує,  що  удосконалення  порядку 
розгляду  клопотань  про  надання  дозволу  на  проведення 
негласних  слідчих  (розшукових)  дій  зумовлене  необхід-
ністю  підвищення  ефективності  досудового  розсліду-
вання кримінальних правопорушень, тому будь-які спроби 
змінити наявну процесуальну процедуру мають, на нашу 
думку, узгоджуватися з виконанням такого завдання кри-
мінального  провадження,  як  забезпечення  швидкого, 
повного  та  неупередженого  розслідування  і  судового 
розгляду. З огляду на вказане було б доцільним викласти 
ч. 5 ст. 248 Кримінального кодексу України у такій редак-
ції: «5. У разі постановлення слідчим суддею ухвали про 
відмову в наданні дозволу на проведення негласної слід-
чої  (розшукової)  дії  прокурор,  слідчий може  звернутися 
з повторним зверненням із новим клопотанням за умови 
усунення  обставин  або  недоліків,  указаних  слідчим  суд-
дею в ухвалі про  відмову в  задоволенні  клопотання про 
надання  дозволу  на  проведення  негласних  слідчих  (роз-
шукових) дій» [10, с. 175].

М.А. Макаров  запропонував  доповнити  ст.  248  КПК 
України  таким  положенням:  «Встановивши,  що  кло-
потання  про  надання  дозволу  на  проведення  негласної 
слідчої  (розшукової)  дії  подано  без  додержання  вимог 
частини  2  статті  248  цього  Кодексу,  слідчий  суддя  від-
мовляє у його задоволенні та повертає прокурору, про що 
постановляє ухвалу». Доведено, що слід уточнити строк 
розгляду цього клопотання – невідкладно, але не пізніше 
від дня його надходження до суду [11]. Також розроблено 
пропозицію, що визначений у ст. 247 КПК України слідчий 
суддя має надавати дозвіл на проведення негласних слід-
чих (розшукових) дій, які обмежують конституційні права 
особи  на  недоторканність  житла,  таємницю  листування, 
телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. 
Слідчий суддя місцевого суду повинен приймати рішення 
про надання дозволу на проведення інших негласних слід-
чих (розшукових) дій [11]. 

А.Ф. Бондюк обґрунтовує положення про збільшення 
часу розгляду слідчим суддею клопотань про проведення 
негласних слідчих (розшукових) дій із шести до двадцяти 
чотирьох  годин  шляхом  внесення  змін  до  ст.  248  КПК 
України.  На  його  переконання,  попри  вимогу  оператив-
ності  проведення  негласних  слідчих  (розшукових)  дій, 
строк  розгляду  клопотання,  визначений  у  ст.  248  КПК, 
є явно недостатнім з огляду на значний обсяг інформації, 
що  підлягає  дослідженню  та  перевірці.  Більшість  опи-
таних  слідчих,  прокурорів,  адвокатів  та  слідчих  суддів 
(81%) вважають, що для розгляду слідчим суддею клопо-
тання про  застосування негласних  слідчих  (розшукових) 
дій недостатньо часу у вигляді шести годин [12].

О.І. Полюхович із цього приводу аргументує, що точ-
кою відліку для визначення територіальної наближеності 
апеляційного суду іншої області, до якого потрібно скеро-
вувати клопотання у порядку ч. 2 ст. 247 КПК, має бути 
не місцезнаходження апеляційного суду, в межах терито-
ріальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслі-
дування, а місцезнаходження органу, який здійснює досу-
дове розслідування [13].

В.О.  Шерудило  наголошує  на  тому,  щоб  посилити 
гарантії  прав  осіб,  які  беруть  участь  у  кримінальному 
процесі,  та  поступово  розширити  повноваження  суду  на 
досудовому провадженні. Обґрунтовано доцільність допо-
внення ст. 248 КПК України в частині ухвалення рішення 
про  надання  дозволу  на  проведення НСРД,  пов’язаних  із 
втручанням у приватне спілкування, а саме: до клопотання 
слідчого, прокурора про надання дозволу про проведення 
НСРД,  пов’язаної  з  втручанням  у  приватне  спілкування, 
додаються  матеріали  кримінального  провадження;  слід-
чий  суддя  своєю  ухвалою  відмовляє  у  задоволенні  цього 
клопотання та повертає прокурору, якщо воно подано без 
додержання  вимог  ч.  2  цієї  статті.  Слідчий  суддя Апеля-
ційного  суду Автономної  Республіки  Крим,  апеляційного 
суду області, міст Києва та Севастополя, найбільш терито-
ріально наближеного до органу, що здійснює досудове роз-
слідування, надає дозвіл на проведення НСРД, пов’язаних 
із  втручанням  у  приватне  спілкування,  а  у  випадку,  що 
передбачений  ч.  2  ст.  247  КПК України,  –  слідчий  суддя 
апеляційного суду, найбільш територіально наближеного до 
органу, що здійснює досудове розслідування  (пропозицію 
підтримали 76% опитаних слідчих, 75% прокурорів) [14].

О.Ю.  Татаров  уважає  за  необхідне  внести  зміни  до 
ст.  257  КПК України,  доповнивши  її  частиною  третьою 
такого  змісту:  «Якщо  слідчим  суддею  винесено  ухвалу 
про використання результатів негласних слідчих (розшу-
кових) дій в іншому кримінальному провадженні, проку-
рор вносить відомості до Єдиного реєстру досудових роз-
слідувань. Рішення про виготовлення дублікату протоколу 
та  результатів  негласних  слідчих  (розшукових)  дій  при-
ймається прокурором виключно з метою їх використання 
в іншому кримінальному провадженні. У такому випадку 
дублікати протоколів НСРД є джерелом доказів» [15].

Розмаїття  поглядів  на  цю  проблематику  переконливо 
свідчить,  що  теоретичні  та  практичні  проблеми  функ-
ціонування  інституту  негласних  слідчих  (розшукових) 
дій  у  кримінальному  судочинстві  України  потребують 
ґрунтовного  на укового  дослідження  на  предмет  виро-
блення наукових положень, які вирішили теоретичні про-
блеми його існування як засобу досудового розслідування 
з метою подальшого усунен ня недоліків нормативно-пра-
вового регулювання [16, с. 70].

Отже,  проаналізувавши  значну  кількість  нормативно-
правових  актів  України,  відповідні  пробіли  та  неузго-
дженості  в  законодавстві,  аналіз  поглядів  теоретиків 
та практиків щодо окремих проблем здійснення судового 
контролю  за  додержанням  законів  під  час  проведення 
негласних слідчих (розшукових) дій, а також врахувавши 
їхні позиції, нами було розроблено «Інструкцію про орга-
нізацію  судового  контролю  за  додержанням  законів  при 
проведенні негласних слідчих (розшукових) дій органами 
Національної поліції України» (далі – Інструкція). Під час 
проведеного опитування таку пропозицію підтримали 88% 
опитаних  слідчих  суддів,  72%  слідчих  та  71%  опитаних 
працівників оперативних Національної поліції України.

Актуальність  цієї  науково-дослідної  теми  полягає 
в тому, що нині відсутній єдиний нормативний акт, який 
би охоплював усі аспекти здійснення судового контролю 
за  додержанням  законів  під  час  проведення  негласних 
слідчих (розшукових) дій, починаючи від понять  і закін-
чуючи соціальним та правовим захистом тощо. 

Тому  метою  розроблення  Інструкції  є  необхідність 
удосконалення правових засад здійснення судового контр-
олю за додержанням законів під час проведення негласних 
слідчих (розшукових) дій, приведення її у відповідність із 
європейськими  стандартами,  які  висуваються  до  діяль-
ності,  пов’язаної  з  тимчасовим  обмеженням  прав  і  сво-
бод людини, синхронізації процесуальної діяльності, яка 
здійснюється відповідно до Конституції України та Кри-
мінального  процесуального  кодексу  України.  Прийняття 
проекту  Інструкції  сприятиме  удосконаленню  правових 
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та  організаційних  засад  здійснення  судового  контролю 
за  додержанням  законів  під  час  проведення  негласних 
слідчих (розшукових) дій; дозволить привести її у відпо-
відність із європейськими стандартами; посилить захист 
прав  людини під  час  здійснення  діяльності,  пов’язаної 
з тимчасовим обмеженням її свобод; забезпечить прак-
тичну синхронізацію кримінальної процесуальної діяль-
ності;  створить  умови  для  більш  ефективної  протидії 
злочинності.

Конструктивний  аналіз  законодавчих  актів,  теоре-
тичних напрацювань  та наявність  вимог  і  реалій прак-
тики  (слабке  знання  органами  Національної  поліції 
України  законів,  що  регулюють  проведення  негласних 
слідчих (розшукових) дій (через відсутність відповідної 
дисципліни  в  навчальних  програмах  більшості  вищих 
юридичних  навчальних  закладів),  зумовлює  необхідне 
виокремлення  навчальної  дисципліни  «Судовий  контр-
оль за додержанням законів під час проведення неглас-
них  слідчих  (розшукових)  дій  органами  Національної 
поліції України» в самостійну дисципліну, що сприятиме 

освітньому процесу для курсантів, студентів та слухачів 
магістратури,  ад’юнктів  (аспірантів),  а  також  у  межах 
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників 
слідчих органів і оперативних підрозділів Національної 
поліції  України  (85%  опитаних  оперативних  працівни-
ків,  79%  слідчих  України,  81%  слідчих  суддів  підтри-
мали дану тезу).

І,  нарешті,  слід  застосовувати  заходи  з  навчально-
методичного  забезпечення  слідчих,  оперативних  співро-
бітників, прокурорів та суддів, що дозволить сформувати 
у  практиків  знання,  навички  щодо  особливостей  досяг-
нення завдань кримінального судочинства [17].

Висновки. Вважаємо,  що  зроблені  пропозиції  щодо 
вдосконалення  напрямів  розвитку  нормативних  засад 
судового  контролю  за  додержанням  законів  під  час  про-
ведення  негласних  слідчих  (розшукових)  дій  органами 
Національної  поліції  України  підвищать  якість  та  ефек-
тивність  роботи  органів  Національної  поліції  України 
та певною мірою сприятимуть подальшим науковим роз-
відкам у галузі судового контролю.
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У статті аналізуються наукові праці, присвячені проблемам криміналістичного вивчення особи, яка вчинила злочинне порушення пра-
вил дорожнього руху, з метою попередження таких правопорушень у майбутньому. На основі вивчення досягнень криміналістичної науки 
автор зазначає, що порушення правил дорожнього руху може бути пов’язане як з особистісними характеристиками суб’єкта їх вчинення, 
так і конкретними обставинами об’єктивної дійсності. У зв’язку з цим, на думку автора, під час характеристики особи підозрюваного необ-
хідно розкрити як зовнішні, так і внутрішні детермінанти злочинної поведінки. 

У статті обґрунтовується теза про необхідність у профілактичних цілях виділення двох груп суб’єктів кримінальних правопорушень 
у сфері безпеки дорожнього руху. 

До першої групи автор відносить осіб, які порушують правила дорожнього руху у результаті їх легковажної поведінки. З огляду на сві-
домий ризик у діях водія, який порушує правила дорожнього руху, закономірністю соціально-психологічної характеристики таких поруш-
ників, незважаючи на необережний характер таких злочинів, є присутність певних мотивів у їхній поведінці. Ними можуть бути егоїзм, 
приховування інших правопорушень, виробничі інтереси, правовий нігілізм, хуліганські спонукання тощо.

Оскільки така поведінка зазвичай визначається потребами, вимогами, очікуваннями соціального середовища, до якого належить 
особа злочинця, посилення відповідальності за порушення правил дорожнього руху, на думку автора, не є достатнім заходом впливу 
на порушників. Об’єктом коригування та профілактичного впливу повинен бути не лише водій, а й система відносин у сфері дорожнього 
руху. З огляду на системну побудову особистості аналізу та впливу повинно піддаватись соціальне середовище, яке зумовлює проти-
правну поведінку порушника правил дорожнього руху.

У разі вчинення злочину з необережності мотив відсутній, оскільки нічого не спонукає водія до протиправної поведінки. У такому разі 
на протиправну поведінку впливає специфіка протікання пізнавальних психічних процесів (відчуття, сприйняття, увага, пам’ять, мислен-
ня), емоції, вольові дії, навики та психічні властивості особи.

Ключові слова: дорожній рух, індивідуально-психологічні якості, попередження злочинів, увага, пам’ять, мотивація. 

The article analyzes the scientific works, devoted to the problems of forensic investigation of a person who has committed a criminal violation 
of traffic rules in order to prevent such offenses in the future. Based on the study of forensic science, the author notes, that violations of traffic rules 
can be associated with both the personal characteristics of the subject of their perpetration and the specific circumstances of objective reality. In 
this regard, in the author’s view, both the external and internal determinants of criminal behavior must be disclosed in the characteristics of the 
suspect’s personality.

The thesis about the necessity for the prevention for the purpose of isolation of two groups of subjects of criminal offenses in the field of traffic 
safety is substantiated.

The first group includes persons, who violate the rules of the road as a result of their frivolous behavior. Given the conscious risk in the 
actions of the driver, who violates the rules of the road, the regularity of the social and psychological characteristics of such offenders, despite 
the negligent nature of such crimes is the presence of certain motives in their behavior. They can be selfishness, concealment of other offenses, 
industrial interests, legal nihilism, hooliganism.

As such behavior is usually determined by the needs, requirements, expectations of the social environment to which the offender belongs, 
the author concludes, that increasing responsibility for traffic offenses is not a sufficient measure of influence on offenders. Not only the driver but 
also the road system should be the object of correction and preventive impact. In view of the systematic construction of personality, analysis and 
influence, the social environment that determines the unlawful behavior of the offender should be exposed.

In the case of a negligent crime, the motive is absent, since nothing induces the driver to engage in unlawful behavior. In this case, the 
unlawful behavior is influenced by the specificity of the course of cognitive mental processes (feelings, perception, attention, memory, thinking), 
emotions, volitional actions, skills and mental properties of the person.

Key words: road traffic, individual psychological qualities, crime prevention, attention, memory, motivation.

Постановка проблеми. У теорії криміналістики виді-
ляють два напрями вивчення особи підозрюваного.

Перший  напрям  передбачає  отримання  та  викорис-
тання  відомостей,  необхідних  для  розшуку  та  затри-
мання  невідомого  злочинця.  Така  інформація  дає  уяв-
лення про загальні ознаки певної групи осіб, серед яких 
може знаходитися особа, яка вчинила злочинне діяння, 
у поодиноких випадках про певні властивості конкрет-
ної особистості. 

Другий  напрям  –  вивчення  особи  затриманого  під-
озрюваного  або  обвинуваченого  з метою  криміналістич-
ної оцінки її особистості. Це відомості тільки про життєву 
установку,  ціннісні  орієнтації,  особливості  антисуспіль-
них  поглядів.  Така  інформація  допомагає  налагодити 
з  особою  необхідний  контакт,  вибрати  найбільш  ефек-
тивну тактику спілкування з метою отримання правдивих 
показань, а також визначити найбільш дієві способи про-
філактичного впливу на нього [1, c. 205].

Отримання та використання такої інформації у профі-
лактичних цілях є важливим завданням слідчого під час 
розслідування будь-яких категорій злочинів. Разом з тим 
у  кримінальних провадженнях про  злочини у  сфері  без-
пеки дорожнього руху та експлуатації транспортних засо-
бів вирішення вказаного завдання є особливо актуальним 
з  огляду  на  роль  кожного  з  компонентів  індивідуально-
психологічної  характеристики  водіїв  у  механізмі  дорож-
ньо-транспортної події (далі – ДТП). 

Стан дослідження. Вивчення  індивідуально-пси-
хологічних  особливостей  особи  порушника  правил 
дорожнього  руху  (далі  –  ПДР)  для  вирішення  завдань 
профілактичного  характеру  залишилося  поза  увагою 
вчених-криміналістів.  Окремі  аспекти  досліджуваної 
проблематики  знайшли  своє  висвітлення  у  наукових 
працях  учених-кримінологів  та  психологів,  серед  яких 
В.В. Лунєєв, Ю.М. Антонян, В.Л. Васильєв, Я.І. Гилин-
ський, М.І. Єнікєєв та інші.
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Враховуючи  зазначене,  метою цієї статті  є  дослі-
дження  основних  індивідуально-психологічних  якостей 
осіб,  які  вчиняють  злочини у  сфері ПДР,  для  вирішення 
завдань їх криміналістичної профілактики.

Виклад основного матеріалу. За даними платформи 
для  роботи  з  відкритими  даними  Opendatabot,  за  перше 
півріччя 2018 року в Україні сталося 57 184 аварії, з них – 
7 861 з постраждалими.

Найчастіше  ДТП  трапляються  через  перевищення 
безпечної швидкості (1 581), порушення правил маневру-
вання (868), порушення правил проїзду перехресть (463) 
та  недодержання  дистанції  (424).  Також  перевищення 
швидкості (212 випадків) та порушення правил маневру-
вання (52) [2].

Кримінальна  відповідальність  за  ст.  286  КК України 
настає  у  разі  спричинення  потерпілому  тілесних  ушко-
джень  середньої  тяжкості,  тяжких  тілесних  ушкоджень, 
смерті чи загибелі кількох осіб. 

Із положень КПК України та роз’яснень, які містяться 
у постанові Пленуму ВСУ, випливає, що у кримінальних 
провадженнях  про  злочини,  передбачені  ст.  286-288  КК 
України,  обов’язковому  встановленню  підлягає:  1)  суть 
вчиненого порушення; 2) норми яких правил, інструкцій, 
інших нормативних актів порушені; 3) причинний зв’язок 
між  цими  порушеннями  та  передбаченими  законом  сус-
пільно  небезпечними  наслідками;  4)  вина  особи  (осіб) 
у порушенні таких правил [3].

При  цьому  одним  з  істотних  недоліків  правозасто-
совчої практики є формалізований підхід до врахування 
внутрішніх  чинників  злочинної  поведінки  особистості, 
коли справжні причини неправомірної поведінки під час 
ухвалення вироків не враховуються. Зазначений недолік 
закладений в самому законодавстві, оскільки обвинува-
ченого можна  визнати  винним  без  урахування мотивів, 
якими він керувався, і цілей, до яких прагнув, вчиняючи 
правопорушення.

Покарання  обвинуваченого  не  можна  визнати  ефек-
тивним способом боротьби з кримінальними правопору-
шеннями  цієї  категорії.  Для  вирішення  цього  завдання 
необхідно врахувати справжні причини поведінки водія, 
здійснити  профілактичний  вплив  на  нього  та  інших 
водіїв  з  метою  запобігання  таким  правопорушенням 
у майбутньому. 

У зв’язку з цим важливим завданням у кримінальному 
провадженні  є  наукова  оцінка  індивідуально-психологіч-
них особливостей осіб, причетних до ДТП.

У  сучасній юридичній  літературі  особи,  які  вчинили 
дорожньо-транспортні  злочини,  віднесені  до  категорії 
необережних  злочинців.  Загальноприйнятою  є  думка, 
що  особи,  які  є  винуватцями  ДТП,  як  і  інші,  які  вчи-
нили  злочини  з  необережності,  є  соціально-інтегрова-
ними особами, для яких не характерні дефекти правової 
і  моральної  свідомості,  оскільки  вони  не  усвідомлюють 
суспільно-небезпечного характеру діяння, тобто не тільки 
не  бажають  (або  не  допускають)  заподіяння шкоди  сус-
пільству, але й узагалі не передбачають можливості запо-
діяння  цієї шкоди,  або  впевнені  у  її  запобіганні.  Врахо-
вуючи зазначене, на відміну від умисних  злочинів, де  їх 
суб’єкти  прямо  або  побічно  протиставляють  свою  волю 
інтересам суспільства, однією з причин необережних зло-
чинів  є наявність певних психологічних дефектів особи, 
яка їх вчиняє.

Порушення ПДР може бути пов’язане як з особистіс-
ними характеристиками суб’єкта їх вчинення, так і з кон-
кретними  обставинами  об’єктивної  дійсності.  У  зв’язку 
з цим,  характеризуючи особу-винуватця ДТП, необхідно 
розкрити як зовнішні, так  і внутрішні детермінанти зло-
чинної поведінки. 

Характеризуючи  винуватців  ДТП,  Я.І.  Гилинський 
зазначає,  що  сучасні  результати  досліджень  необереж-
ної злочинності порушують деякі уявлення про причини 

злочинності  або  злочинів,  оскільки  ставлять  під  сумнів 
постулати  про  їх  детермінованість  якимись  вродженими 
злочинними рисами особистості [4, c. 374].

Незважаючи  на  певні  сумніви  у  стійкості  і  специ-
фічності  суспільно  небезпечних  індивідуально-психо-
логічних  властивостей  і  якостей  особистості  всіх  водіїв, 
які  вчинили  дорожньо-транспортний  злочин,  необхідно 
зазначити, що в поведінці деяких з них вони проявляються 
якщо не повною мірою, то досить виражено. 

Перш за все це стосується мотивів  злочинного пору-
шення ПДР.

Мотивація в широкому сенсі є внутрішнім суб’єктив- 
ним  стержнем  (процесом)  злочину,  який  включає  в  себе 
актуалізацію  потреби,  формування  конкретного  мотиву, 
втілення  мотиву  в  мету,  вибір  шляхів  досягнення  мети, 
передбачення  і  прогнозування можливих  наслідків,  при-
йняття  рішення  діяти,  контроль  і  корекцію  вчинюваних 
дій на основі конкретного мотиву й інші моменти [5, c. 62].

Мотиви  «виражають  найбільш  важливі  риси  і  влас-
тивості, потреби і прагнення особи. Мотиви є не тільки 
тим,  що  спонукає  до  певних  дій,  а  й  тим,  заради  чого 
вони вчиняються, в чому їх внутрішній сенс для діючого 
суб’єкта. При цьому за зовнішніми оцінками мотив може 
розцінюватися  як  неадекватний  зовнішнім  умовам,  але 
він  завжди буде строго відповідати особливостям даної 
особистості» [6, c. 149].

Таке розуміння мотиву дозволяє зробити висновок, що 
під час вчинення автотранспортних  злочинів мотив при-
сутній у випадках вчинення їх з легковажності, тобто тоді, 
коли водій свідомо ризикує, порушуючи ПДР. У разі вчи-
нення злочину з необережності мотив відсутній, оскільки 
нічого не спонукає водія до протиправної поведінки. У цій 
ситуації  причиною  протиправної  поведінки  є  інші  фак-
тори, в тому числі ті, що відволікають увагу водія, спри-
яють  відсутності  належної  завбачливості щодо настання 
суспільно небезпечних наслідків.

Найбільш  поширеними  мотивами  легковажної  пове-
дінки водіїв є такі:

–  егоїзм,  установка  на  досягнення  особистих  цілей, 
забезпечення  свого благополуччя  (самовільна  експлуата-
ція  транспортних  засобів,  відхилення від  заданих марш-
рутів у своїх справах і таке інше); 

–  прагнення  приховати  інші  порушення,  допущені 
через  недбалість,  при  цьому  іноді  свідомо  ігнорується 
можливість настання  тяжких наслідків,  оскільки  суб’єкт 
легковажно розраховує на їх запобігання; 

–  виробничі інтереси, коли, наприклад, водій прагне 
виконати рейс у будь-яких складних умовах (несприятливі 
погодні умови, ожеледь, туман тощо); 

–  прояв правового нігілізму, коли суб’єкт ігнорує нор-
мативні  вимоги  тільки  тому, що вважає  їх формальними 
або зайвими в конкретній ситуації; 

–  хуліганські  спонукання,  які  проявляються  у  від-
чайдушності  під  час  управління  транспортним  засобом; 
мотиви  наслідування  (бажання  не  відстати  від  інших) 
[7, c. 322].

Відповідно до цього поділу розрізняють такі особис-
тісні якості суб’єкта автотранспортних злочинів.

1.  Імпульсивність поведінки (схильність до необдума-
них рішень);

2.  Виробничі,  антисуспільні,  егоїстичні  особисті 
інтереси;

Формування  цих  якостей  значною  мірою  зумовлено 
позицією та роллю особи водія у соціальних групах.

Людина  одночасно  займає  різноманітні  соціальні 
позиції. Так, лише в межах сім’ї особа є сином (дочкою), 
батьком  (матір’ю),  братом  (сестрою),  онуком  (онукою). 
Кожній соціальній позиції відповідає сценарій ролі, який 
одночасно складається трьома групами суб’єктів:

1)  державою – тоді він виражений у системі офіційних 
нормативних актів (законів, підзаконних актів); 
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2)  суспільством – у формі загальноприйнятих та зао-
хочуваних  суспільною  думкою  норм  поведінки:  мораль-
них, естетичних, релігійних та інших;

3)  неофіційними  структурами  (родиною,  групами 
товаришів по  роботі  тощо)  –  у формі  неписаних правил 
поведінки, їх соціальних очікувань. До цієї групи суб’єктів 
належать також і злочинні формування з їх нормами пове-
дінки і соціальними очікуваннями [8, c. 282].

У результаті та чи інша поведінка водія може отримати 
різну  оцінку  (навіть  кардинально  протилежну)  різними 
соціальними групами.

У  зв’язку  з  цим  на  антисуспільну  поведінку  водія 
можуть впливати такі об’єктивні фактори, як:

–  заохочення протиправної поведінки значущою для 
водія соціальною групою; 

–  хвалькуватість,  самоствердження у  значимій  соці-
альній групі; 

–  демонстрація  приналежності  до  певної  соціальної 
групи,  що  дозволяє  уникнути  відповідальності  (завдяки 
статусу, соціальному становищу, грошам).

У  першому  випадку  (заохочення  протиправної  пове-
дінки значущою для водія соціальною групою) проблема 
полягає в стані аномії (напруги) між потребами і можли-
востями  водія.  Це,  наприклад,  потреба  відвідати  кілька 
об’єктів, тобто добре виконати доручену роботу, заробити 
більше грошей для благополуччя сім’ї і так далі. 

Примітно, що мотивація дорожньо-транспортного зло-
чинця з  точки зору  і  самого порушника  і його найближ-
чого, найбільш значимого для нього соціального оточення 
(сім’я,  роботодавець,  колеги)  позитивна.  Наприклад,  це 
прагнення належно виконувати свою роботу. 

З позиції соціальної психології прослідковується кон-
флікт ролей [9, c. 123]. 

У  результаті  егоїстичні  мотиви  або  імпульсивність 
поведінки  доповнюються  тим,  що  соціальна  роль  водія 
(хорошого сім’янина, хорошого батька, хорошого праців-
ника) вступає в об’єктивний конфлікт з установкою дер-
жави ніколи не нехтувати ПДР [10, c. 190]. 

Установка  водія  оцінюється  державою  під  час  пору-
шення ПДР як антисуспільна, оскільки водій намагається 
досягти поставленої мети будь-яким шляхом. Найближче 
ж  оточення  може  заохочувати  результат  (наявність  гро-
шей, виконана робота, зустріч дружини в аеропорту і так 
далі), не враховуючи засоби його досягнення.

Таким  чином,  закономірною  особливістю  легковаж-
ного водія-злочинця є нехтування ним ПДР. Своєю чергою 
це означає потенційну їх суспільну небезпеку, яка харак-
терна практично для всіх водіїв та може бути реалізована 
у будь-який момент перебування за кермом.

На  нашу  думку,  соціальне  середовище  не  усуває,  а 
посилює заборонені поведінкові акти. Очевидно, що така 
ситуація свідчить про вплив тих ролей, які змушений вико-
нувати  водій,  за  яких  якраз  і  послаблюються  позитивні 
властивості особистості  і розвиваються негативні якості, 
властиві  злочинцям.  Іншими  словами,  як  тільки  людина 
сідає  за  кермо,  спрямованість  характеристики  її  особис-
тості може змінюватися від позитивної до негативної.

При цьому практично усі водії, порушуючи ПДР, усві-
домлюють протиправність  своєї поведінки  та можливі  її 
наслідки. Разом з тим це не зупиняє їх, отже, не регулює 
поведінку тою мірою, яка очікується від охоронної функ-
ції адміністративного та кримінального права.

З огляду на зазначене, посилення відповідальності за 
порушення ПДР не є достатнім заходом впливу на поруш-
ників. Об’єктом коригування повинен бути не лише водій, 
а й система відносин у сфері дорожнього руху. З огляду на 
системну побудову особистості аналізу та впливу повинно 
піддаватись  соціальне  середовище,  яке  зумовлює  проти-
правну поведінку водія.

На  відміну  від  автотранспортних  злочинів,  вчинених 
з  легковажності,  під  час  необережності,  як  вже  зазнача-

лось,  будь-які  мотиви  відсутні,  оскільки  вони  не  вклю-
чені  у  механізм  вчинення  злочину.  У  такому  разі  на 
протиправну  поведінку  впливає  специфіка  протікання 
пізнавальних  психічних  процесів  (відчуття,  сприйняття, 
увага,  пам’ять,  мислення),  емоції,  вольові  дії,  навики 
та психічні властивості особи)  [11]. У зв’язку з цим для 
встановлення  причин  ДТП  необхідно  з’ясувати  вплив 
кожного з цих психічних процесів на дії водія під час керу-
вання транспортним засобом.

Сприйняття  водія  є  процесом  багатостороннім, 
оскільки йому доводиться утримувати в полі свого зору не 
тільки дорожню обстановку (безпосередньо дорогу, пере-
шкоди  на  ній,  пішоходів,  інші  транспортні  засоби),  але 
і покази приладів, на слух контролювати роботу двигуна. 
Якість  сприйняття,  його  швидкість,  точність  і  повнота 
залежать від знань і досвіду водія. 

Важливим для водія видається також знання відстаней 
між  предметами  (сприйняття  простору)  і  вміння  точно 
оцінювати часові інтервали при різних маневрах автомо-
біля (сприйняття часу). Однак на це може впливати і емо-
ційний стан людини. 

Сприйняття тісно пов’язане з увагою. 
У  психології  увагу  визначають  як  зосередженість 

та  контрольовану  спрямованість  свідомості  на  певний 
об’єкт  або  діяльність  з  відволіканням  від  усього  іншого 
[12, c. 54].

Увазі притаманні різні якості. Залежно від активності 
увага буває довільною та мимовільною. 

Мимовільна увага виникає в результаті впливу зовніш-
ніх  подразників  на  органи  чуття  без  вольового  зусилля 
та і свідомого наміру його використати. Така увага може 
негативно  вплинути  на  водія.  Для  прояву  мимовільної 
уваги  значення  має  як  абсолютна,  так  і  відносна  сила 
подразника. 

Важливу  роль  для  привертання  уваги  водія  відіграє 
контраст між подразниками. Саме у зв’язку з відсутністю 
контрасту непомітним для водія у темну пору доби є одяг-
нений у темний одяг пішохід, який зливається з дорогою. 
Помітним пішохода для водія роблять смужки із світлоза-
хисного матеріалу  білого  кольору,  які  створюють  контр-
аст.  На  короткий  час  привертають  увагу  також  періо-
дичне посилення чи послаблення звуку, кольору, вібрації, 
новизна  у  змінах  об’єктів.  Саме  тому  причиною  аварій 
можуть бути лозунги, плакати, білборди, які мимоволі від-
волікають увагу водія.

Довільна  увага  завжди  спрямована  на  предмети 
та  явища  зі  свідомо поставленою метою. У роботі  водія 
довільна  увага  відіграє  основну  роль,  оскільки  без  сві-
домого  керування  своєю  увагою  та  поставленою  метою 
неможливе  безпечне  керування  автомобілем.  Довільній 
увазі може допомагати мимовільна. Так, наприклад, пра-
вильно встановлений дорожній знак мимоволі привертає 
увагу водія. Звернувши увагу на відповідний знак, водій 
свідомо  сприймає  відображену  на  ньому  інформацію, 
тобто уже із залученням довільної уваги. Якщо ж дорож-
ній знак прихований, він не приверне мимовільної уваги, 
може залишитись непоміченим та стати причиною ДТП.

Ступінь  напруженості  довільної  уваги  залежить  від 
зацікавленості людини виконуваною роботою. Чим вищий 
інтерес, тим менше зусиль необхідно докладати для вико-
ристання  довільної  уваги,  тим  менше  витрачається  нер-
вово-психічної енергії.

Увага може бути спрямована не тільки на сприйняття 
дорожньої обстановки, а й на свої думки, переживання, 
спогади,  не  пов’язані  з  керуванням  автомобілем.  Тому 
розрізняють  зовнішню  та  внутрішню  спрямованість 
уваги. Мимовільна внутрішньо спрямована увага відво-
лікає водія від керування автомобілем, може бути причи-
ною помилок та аварій. У зв’язку з цим особі у моменти 
складних  життєвих  ситуацій  не  рекомендується  сідати 
за кермо.
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У конкретний момент  часу  людина не може охопити 
увагою увесь навколишній простір та процеси, які у ньому 
відбуваються. Вона зосереджує свою увагу лише на пев-
ній  їх  частині.  Відповідна  властивість  пам’яті  отримала 
назву широти уваги. Вона включає в себе обсяг та розпо-
діл уваги.

У  діяльності  водія  низька  продуктивність  уваги,  як 
прояв  його  індивідуально-психологічних  властивостей, 
може  бути  причиною  ДТП.  Справа  у  тому,  що  у  про-
стих умовах руху темп роботи водія встановлює він сам 
і дорожня обстановка дозволяє йому на деякий час знижу-
вати увагу відносно основних об’єктів сприйняття. Однак 
за  раптової  різкої  зміни  дорожньої  обстановки  низька 
інтенсивність  не  забезпечує  функцію  управління  авто-
мобілем  в  необхідному  високому  темпі,  і  якщо  водій  не 
встигає його (високий темп) мобілізувати, тобто інтенсив-
ність уваги в даний момент недостатня для виконання дій 
у  високому  темпі,  виникають  передумови  до  створення 
аварійної ситуації або сама ДТП.

Виконання  функції  керування  транспортним  засобом 
пред’являє  високі  вимоги до  кожної  з  перелічених влас-
тивостей уваги. Тому під час індивідуально-психологічної 
характеристики водія, який причетний до ДТП, не можна 
говорити про увагу взагалі, а необхідно аналізувати недо-
ліки тої чи іншої властивості уваги. Це допоможе виявити 
та усунути відповідні недоліки та запобігти вчиненню зло-
чину у майбутньому як ним самим, так і іншими особами. 

Роль пам’яті у поведінці водія полягає у забезпеченні 
його  здатністю швидкого  відтворення  відомостей,  необ-
хідних у даній конкретній ситуації.

Вищим  пізнавальним  процесом  під  час  вирішення 
якої-небудь  задачі  є  мислення.  У  дорожній  обстановці 
воно  сприяє  виконанню  конкретних  дій,  як-от:  натис-
кання на педаль гальм, повертання керма тощо. Результа-
том розумового процесу є уміння точно і швидко оціню-
вати  дорожню  ситуацію,  здатність  приймати  правильне 
рішення  в  процесі  управління  транспортним  засобом. 
Важливе  значення  для  дотримання  ПДР  має  здатність 
водія  за допомогою мислення передбачити зміни дорож-
ньої обстановки для запобігання аварійній ситуації. Таке 

передбачення  розвитку  подій  називається  прогнозуван-
ням. Воно відбувається в результаті динамічної побудови 
у корі  головного мозку процесу виконання роботи через 
створення  концептуальних  моделей  та  тісно  пов’язане 
з досвідом та навиками водіння.

Крім цього, на поведінку водія впливає також особиста 
дисциплінованість,  рішучість,  наполегливість  і  самокон-
троль, що є основними вольовими якостями водія.

Висновки і перспективи подальших розвідок. Таким 
чином, криміналістичне вивчення індивідуально-психоло-
гічних  якостей  особи,  яка  керує  транспортним  засобом, 
дозволяє зробити висновок про необхідність у профілак-
тичних цілях виділення двох груп суб’єктів кримінальних 
правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху. 

До  першої  групи  належать  особи,  які  порушують 
ПДР  у  результаті  їх  легковажної  поведінки.  З  огляду  на 
свідомий ризик у діях водія, який порушує ПДР, законо-
мірністю  соціально-психологічної  характеристики  таких 
порушників, незважаючи на необережний характер таких 
злочинів, є присутність певних мотивів у їхній поведінці. 

Оскільки така поведінка зазвичай визначається потре-
бами,  вимогами,  очікуваннями  соціального  середовища, 
до  якого  належить  особа  злочинця,  посилення  відпо-
відальності  за  порушення  ПДР  не  є  достатнім  заходом 
впливу  на  порушників.  З  огляду  на  системну  побудову 
особистості аналізу та впливу повинно піддаватись соці-
альне  середовище,  яке  зумовлює протиправну поведінку 
порушника ПДР.

У  разі  вчинення  злочину  з  необережності мотив  від-
сутній, оскільки нічого не спонукає водія до протиправної 
поведінки.  У  цьому  випадку  на  протиправну  поведінку 
впливає  специфіка  протікання  пізнавальних  психічних 
процесів (відчуття, сприйняття, увага, пам’ять, мислення), 
емоції, вольові дії, навики та психічні властивості особи.

Для  запобігання  таким  злочинним  порушенням ПДР 
необхідно  у  кожному  конкретному  випадку  з’ясовувати 
роль  різних  компонентів  уваги  у  поведінці  особи,  яка 
керує  транспортним  засобом.  Це  дозволить  окреслити 
заходи  впливу  на  злочинця  та  внести  пропозиції  щодо 
зміни елементів дорожньої обстановки.
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КОМПОНЕНТи СиСТЕМи ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ
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У статті розглянуто актуальні питання теоретико-методологічного дослідження компонентів системи досудового розслідування за 
Кримінальним процесуальним кодексом 2012 року, що має важливе як теоретичне, так і практичне значення.

Автором визначено, що досудове розслідування містить ряд системних факторів, які можна об’єднати у групи, які фактично співпа-
дають із систематизацією розділів та глав Кримінального процесуального кодексу України. Однак така система наповнюється й іншими 
нормами кримінального процесуального законодавства. 

У статті детально досліджено систему досудового розслідування, яка визначена, як така, що складається з п’яти компонентів:  
1) загальні положення досудового розслідування; 2) слідчі розшукові дії та негласні слідчі (розшукові) дії; 3) процесуальні рішення під 
час досудового розслідування; 4) застосування заходів забезпечення кримінального провадження під час досудового розслідування;  
5) особливості досудового розслідування в окремих категоріях проваджень.

При цьому визначено, що кожен компонент складається з окремих елементів. Автор звернув увагу, що саме їх функціональне роз-
ташування у структурі основних частин Кримінального процесуального кодексу України інколи потребує редагування.

У підсумку визначено, що компоненти системи досудового розслідування є комплексом норм кримінального процесуального зако-
нодавства, які врегульовують підстави (юридичні факти), суб’єктів, об’єкти та зміст такої діяльності, які своєю чергою обумовлюють 
поняття належної правової процедури під час досудового розслідування. Така система є динамічною, тобто вона розвивається залежно 
від обставин кримінального провадження та засновується на ч. 1 ст. 26 КПК України, де зазначено, що сторони кримінального прова-
дження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України. Також 
така система є функціональною. Функціональність системи досудового розслідування автор визначає на основі 4 критеріїв: 1) внутрішня 
взаємодія всередині кожного компонента між його елементами; 2) взаємодія елементів різних компонентів між собою; 3) взаємодія еле-
ментів компонентів системи досудового розслідування з іншими системними явищами кримінального процесу; 4) підпорядкованість усіх 
компонентів одній меті – виконанню завдань кримінального провадження. У статті відзначено, що компоненти системи досудового роз-
слідування засновуються на нормах Кримінального процесуального кодексу України, однак їх згрупування у відносно самостійні частини 
не співпадає з системою таких норм та є окремим теоретико-правовим явищем.

Ключові слова: система кримінального процесу, досудове розслідування, компоненти системи досудового розслідування, норми 
Кримінального процесуального кодексу України, функціональна система кримінального процесу.

The article deals with topical issues of theoretical and methodological study of the components of the system of pre-trial investigation under 
the Criminal Procedure Code of 2012, which is important both theoretical and practical.

The author determined that the pre-trial investigation contains a number of systemic factors that can be grouped into groups that actually 
coincide with the systematization of sections and chapters of the Criminal Procedure Code of Ukraine. However, this system is also filled with 
other rules of criminal procedural law.

The article in detail investigates the system of pre-trial investigation, which is defined as consisting of the following components: 1) general 
provisions of pre-trial investigation; 2) investigative search activities and unspoken investigative (search) actions; 3) procedural decisions during 
pre-trial investigation; 4) applying measures to ensure criminal proceedings during pre-trial investigation; 5) features of pre-trial investigation in 
particular categories of proceedings.

It is determined that each component consists of separate elements. The author drew attention to the fact that their functional location in the 
structure of the main parts of the CPC of Ukraine sometimes needs editing.

Summarizing, it is determined that the components of the system of pre-trial investigation are a set of rules of criminal procedural legislation 
that regulate the grounds (legal facts), subjects, objects and content of such activities, which, in turn, determine the notion of due process during 
pre-trial investigation.

Such a system is dynamic, that is, it develops depending on the circumstances of the criminal proceedings and is based on Part 1 of Art. 26 of 
the CPC of Ukraine, stating that the parties to criminal proceedings are free to exercise their rights within the limits and in the manner provided 
by the CPC of Ukraine.

Also, this system is functional. The functionality of the pre-trial investigation system can be formulated through: 1) internal interaction within 
each component between its elements; 2) interaction of elements of different components with each other; 3) interaction of elements of the 
components of the pre-trial investigation system with other systemic phenomena of the criminal process; 4) all components are subordinated to 
one goal – to achieve the objectives of criminal proceedings. The author states that the components of the system of pre-trial investigation are 
based on the rules of the criminal procedural code of Ukraine, but their grouping into relatively separate parts does not coincide with the system 
of such rules and is a separate theoretical and legal phenomenon.

Key words: criminal procedure system, pre-trial investigation, components of the pre-trial investigation system, norms of the Criminal 
Procedure Code of Ukraine, functional system of criminal process.

Постановка проблеми.  Теоретико-методологічне 
дослідження  компонентів  системи  досудового  розслі-
дування  за  Кримінальним  процесуальним  кодексом 
2012  року  має  важливе  як  теоретичне,  так  і  практичне 
значення.  Зокрема  результати  такого  функціонального 
аналізу  компонентів  системи  досудового  розслідування 
здатні виявити помилки системного характеру, які мож-
ливо усунути шляхом внесення змін у чинне законодав-
ство,  а  також  окремні  аспекти  помилок  при  реалізації 
норм  Кримінального  процесуального  кодексу,  що  зага-
лом  підтверджує  актуальність  обраної  теми  для  науко-
вого дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Окремі 
компоненти  системи  досудового  розслідування  знахо-
димо  у  працях  багатьох  вітчизняних  науковців.  Серед 
них  Ю.П.  Аленін,  І.В.  Гловюк,  В.О.  Гринюк,  М.Л.  Грі-
бов, О.В. Капліна, О.П. Кучинська, В.Т. Нор, М.А. Пого-
рецький,  Д.Б.  Сергєєва,  О.С.  Старенький,  Л.Д.  Удалова, 
М.С. Цуцкірідзе, О.Г. Шило, В.П. Шибіко, О.Г. Яновська 
та інші. Однак системного аналізу компонентів досудового 
розслідування в їх взаємозв’язку та повній сукупності не 
проводилось.

Метою статті є дослідження компонентів системи досу-
дового розслідування як частини кримінального процесу.
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Виклад основного матеріалу.  Досудове  розслі-
дування  містить  ряд  системних  факторів,  які  можна 
об’єднати у групи, які фактично співпадають із система-
тизацією розділів та глав Кримінального процесуального 
кодексу України (далі – КПК України). Однак така система 
наповнюється й іншими нормами кримінального процесу-
ального  законодавства.  Власне  кажучи,  систему  досудо-
вого розслідування можна було би поділити залежно від 
форм досудового розслідування, однак результатом такого 
поділу буде типологія форм досудового розслідування,  а 
не його система. 

Вважаємо, що система досудового розслідування скла-
дається з таких компонентів: 

1.  Загальні положення досудового розслідування.
2.  Слідчі розшукові дії та негласні слідчі (розшукові) дії.
3.  Процесуальні рішення під час досудового розсліду-

вання.
4.  Застосування  заходів  забезпечення  кримінального 

провадження під час досудового розслідування.
5.  Особливості  досудового  розслідування  в  окремих 

категоріях проваджень.
Кожен компонент складається з окремих елементів, на 

що необхідно звернути окрему увагу, бо саме їх функціо-
нальне  розташування  у  структурі  основних  частин КПК 
України інколи потребує редагування. 

На нашу думку, загальні положення досудового розслі-
дування мають включати у себе компоненти, що передба-
чені Главою 19 КПК України:

–  початок досудового розслідування;
–  форми досудового розслідування (досудове розслі-

дування злочинів і кримінальних проступків);
–  підслідність; 
–  об’єднання і виділення матеріалів досудового роз-

слідування;
–  місце проведення досудового розслідування;
–  строки досудового розслідування;
–  розгляд  клопотань  під  час  досудового  розсліду-

вання;
–  ознайомлення  з матеріалами  досудового  розсліду-

вання до його завершення;
–  недопустимість  розголошення  відомостей  досудо-

вого розслідування (таємниця досудового розслідування).
Також  до  складу  системи  досудового  розслідування, 

зокрема частини, що стосується загальних положень досу-
дового розслідування, необхідно включати:

–  кримінальне процесуальне законодавство та сферу 
його дії;

–  засади кримінального провадження (усі засади кри-
мінального провадження за умови, що під час досудового 
розслідування  до  провадження  був  залучений  слідчий 
суддя);

–  процесуальний статус  сторін,  суду  та  інших учас-
ників кримінального провадження;

–  прокурорський  нагляд  за  досудовим  розслідуван-
ням;

–  відводи; докази і доказування;
–  фіксування  кримінального  провадження  під  час 

досудового розслідування та під час розгляду слідчим суд-
дею клопотань і скарг;

–  повідомлення під час досудового розслідування;
–  загальні положення процесуальних строків;
–  процесуальні витрати;
–  компенсацію  шкоди  під  час  досудового  розсліду-

вання;
–  пред’явлення цивільного позову під час досудового 

розслідування.
Вважаємо,  що  оскарження  рішень,  дій  чи  бездіяль-

ності під час досудового розслідування необхідно  також 
віднести  до  категорій  загальних.  Адже  вони  не  містять 
поодиноких норм, які деталізують окремо взяту діяльність 
під час досудового розслідування, а стосуються комплексу 

такого розслідування, усіх питань, які виникають під час 
його здійснення, а також і до початку досудового розсліду-
вання (оскарження відмови у внесенні відомостей в Єди-
ний реєстр досудових розслідувань).

Також  до  загальних  положень  досудового  розсліду-
вання  необхідно  віднести  зупинення  досудового  розслі-
дування (підстави та порядок зупинення досудового роз-
слідування після повідомлення особі про підозру; розшук 
підозрюваного;  відновлення  досудового  розслідування), 
його  закінчення  та  продовження  строку  досудового  роз-
слідування.  Оскільки  до  загальних  положень  входить 
початок  досудового  розслідування,  то  логічно  припус-
тити, що питання зупинення, закінчення та продовження 
строку є наслідком початку, а отже, необхідно їх віднести 
до загальних положень досудового розслідування.

Що ж до другого компоненту, то він має два складових 
елементи.

Перший – це слідчі (розшукові) дії (загальні вимоги до 
проведення слідчих (розшукових) дій, допит. Крім загаль-
них вимог, кожна з дій має свої особливості, які потрібно 
враховувати під час проведення слідства:

–  допит  свідка, потерпілого під час досудового роз-
слідування в судовому засіданні;

–  особливості допиту малолітньої або неповнолітньої 
особи;

–  участь  законного  представника,  педагога,  психо-
лога  або  лікаря  у  слідчих  (розшукових)  діях  за  участю 
малолітньої або неповнолітньої особи;

–  пред’явлення особи для впізнання;
–  пред’явлення речей для впізнання;
–  пред’явлення трупа для впізнання;
–  особливості складання протоколу пред’явлення для 

впізнання;
–  проведення  допиту,  впізнання  у  режимі  відеокон-

ференції під час досудового розслідування;
–  загальні положення щодо проникнення до житла чи 

іншого володіння особи;
–  обшук; ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого 

володіння особи;
–  виконання  ухвали  про  дозвіл  на  обшук  житла  чи 

іншого володіння особи;
–  огляд  трупа,  в  тому  числі,  пов’язаний  з  ексгума-

цією;
–  слідчий експеримент; 
–  освідування особи; 
–  підстави проведення експертизи;
–  порядок залучення експерта;
–  розгляд  слідчим  суддею  клопотання  про  прове-

дення експертизи;
–  отримання зразків для експертизи). 
Другий  елемент  –  це  негласні  слідчі  (розшукові)  дії. 

Загальні положення визначають підстави для проведення 
негласних слідчих (розшукових) дій. Слідчий суддя здій-
снює  розгляд  клопотань  щодо  негласних  слідчих  (роз-
шукових) дій, дає дозвіл на проведення негласної слідчої 
(розшукової)  дії.  При  проведенні  негласних  розшукових 
дій необхідно враховувати такі фактори:

–  строк дії ухвали слідчого судді про дозвіл на про-
ведення негласної слідчої (розшукової) дії;

–  проведення  негласної  слідчої  (розшукової)  дії  до 
постановлення ухвали слідчого судді;

–  вимоги до постанови слідчого, прокурора про про-
ведення негласних слідчих (розшукових) дій;

–  фіксація ходу і результатів негласних слідчих (роз-
шукових) дій;

–  повідомлення осіб, щодо яких проводилися негласні 
слідчі (розшукові) дії;

–  заходи щодо захисту інформації, отриманої в резуль-
таті проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

–  заходи щодо захисту інформації, яка не використо-
вується у кримінальному провадженні;
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–  використання  результатів  негласних  слідчих  (роз-
шукових) дій у доказуванні та інших цілях або передання 
інформації.

Негласні  слідчі  дії,  під  час  проведення  яких  відбу-
вається  втручання  у  приватне  спілкування,  діляться  на 
декілька різновидів:

–  аудіо-, відеоконтроль особи;
–  накладення арешту на кореспонденцію;
–  огляд і виїмка кореспонденції;
–  зняття інформації з транспортних телекомунікацій-

них мереж;
–  зняття  інформації  з  електронних  інформаційних 

систем;
–  фіксація  та  збереження  інформації,  отриманої 

з  телекомунікаційних  мереж  за  допомогою  технічних 
засобів  та  в  результаті  зняття  відомостей  з  електронних 
інформаційних систем;

–  дослідження  інформації,  отриманої  при  застосу-
ванні технічних засобів).

Існують  також  інші  види  негласних  слідчих  (роз-
шукових)  дій:  обстеження  публічно  недоступних  місць, 
житла чи  іншого  володіння особи;  установлення місцез-
находження радіоелектронного засобу; спостереження за 
особою, річчю або місцем; моніторинг банківських рахун-
ків;  аудіо-,  відеоконтроль  місця;  контроль  за  вчиненням 
злочину;  виконання  спеціального  завдання  з  розкриття 
злочинної  діяльності  організованої  групи  чи  злочинної 
організації.  У  загальних  положеннях  названі  засоби, що 
використовуються під час проведення негласних слідчих 
(розшукових) дій; обґрунтовано негласне отримання зраз-
ків, необхідних для порівняльного дослідження; викорис-
тання конфіденційного співробітництва.

При  цьому  часто  практики  та  й  теоретики  піддають 
сумніву залучення експерта у розумінні того, що це слідча 
(розшукова)  дія.  Критично  оцінюючи  такий  факт,  необ-
хідно навести аргументи за і проти, для того щоб з’ясувати, 
чи є місце залученню експерта у компоненті слідчих (роз-
шукових)  дій  (далі  –  С(Р)Д).  Суть  відмінностей  у  тому, 
що С(Р)Д,  як правило,  слідчий  здійснює самостійно або 
доручає  їх проведення відповідним оперативним підроз-
ділам,  а  при  залученні  експерта  видається  процесуаль-
ний документ – постанова. До жовтня 2019 року слідчий 
(прокурор) складав клопотання, а рішення про залучення 
експерта під час досудового розслідування приймав слід-
чий  суддя.  Сама ж  експертизу  проводить  експертом  або 
експертна  установа.  Водночас  слідчі,  як  правило,  участі 
в  проведенні  експертизи  не  беруть.  Існують  випадки, 
коли слідчі можуть бути задіяні у дослідній частині про-
ведення  експертизи.  Автору  такі  випадки  відомі  з  влас-
ної практики та досліджень О.В. Кравчука  і Ю.В. Цига-
нюка [1, с. 351–353]. Однак якщо слідчий присутній при 
проведенні  експертизи,  то  відсутня  його  самостійність 
у  такій  процесуальній  діяльності.  Вона  проявляється 
лише  у  прийнятті  рішення  про  необхідність  проведення 
судової експертизи та її видів, а також у переліку питань, 
які ставляться експерту, та виборі експертної установи або 
судового експерта в межах його компетенції, а також при-
йнятті рішення про відкликання постанови про залучення 
експерта, видання коригуючої постанови тощо.

У  той же  час  чинне  законодавство  передбачило ще 
одну  істотну  відмінність,  яка  відрізняється  від  загаль-
них положень про С(Р)Д: можливість залучити експерта 
чи експертну установу стороною захисту, а також слід-
чим суддею. Інші слідчі (розшукові) дії сторона захисту 
здійснити не може. Слідчий суддя може санкціонувати 
обшук та огляд житла чи іншого володіння особи. Зазна-
чимо,  що  потерпілий  також  не  включений  до  поняття 
сторона  кримінального  провадження  і  дещо  дискримі-
нується за можливістю подати як процесуальне джерело 
доказів висновок експерта, який отриманий ним на під-
ставі договору.

Норма закону, яка  зобов’язує слідчого або прокурора 
забезпечити проведення експертизи у випадках, що перед-
бачені ч. 2 ст. 242 КПК України, також обмежує самостій-
ність слідчого в його процесуальній діяльності, що є нети-
повим при проведенні інших С(Р)Д.

Спільним між С(Р)Д та залученням експерта є вимоги, 
передбачені у ч. 1. ст. 223 КПК України, які означають, що 
слідчі (розшукові) дії спрямовані на отримання (збирання) 
доказів  або перевірку  вже  отриманих  доказів  у  конкрет-
ному кримінальному провадженні. Підставами для прове-
дення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відо-
мостей,  що  вказують  на  можливість  досягнення  її  мети 
(ч. 2 ст. 223 КПК України) [2].

Що ж до положень ч. 3 ст. 223 КПК України, згідно 
з  якою  слідчий,  прокурор  вживають  належних  заходів 
для забезпечення присутності під час проведення слід-
чої  (розшукової) дії осіб, чиї права та законні  інтереси 
можуть бути обмежені або порушені, то це здебільшого 
стосується судово-медичної експертизи живих осіб. Від-
носно того, що перед проведенням слідчої (розшукової) 
дії  особам,  які  беруть  у  ній  участь,  роз’яснюються  їх 
права  і  обов’язки,  передбачені  КПК  України,  а  також 
відповідальність,  установлену  законом,  то  більшість 
постанов  про  призначення  експертиз  містять  лише 
інформативне  попередження  про  кримінальну  відпові-
дальність  експерта  за  завідомо  неправдивий  висновок 
та відмову без поважних причин від виконання покладе-
них на нього обов’язків.

Також спільним є те, що передбачено у ч. 8 ст. 223 КПК 
України,  зокрема,  що  слідчі  (розшукові)  дії  не  можуть 
проводитися після закінчення строків досудового розслі-
дування, крім їх проведення за дорученням суду у випад-
ках,  передбачених  частиною  третьою  статті  333  КПК 
України [2].

З  цього  випливає  висновок,  що  виокремити  норми 
про  залучення  експерта  чи  експертної  установи  у  кри-
мінальному провадженні в окрему главу можливо. Зміс-
товно це може бути глава 20-1, адже відмінності об’єкта, 
суб’єктів  та  змісту  залучення  експерта  чи  експертної 
установи дозволяють вести мову про виділення окремих 
груп норм, які регулюють таку діяльність під час досудо-
вого розслідування.

Ще  одним  компонентом  системи  досудового  розслі-
дування є процесуальні рішення під час досудового роз-
слідування. Це зокрема постанови та обвинувальний акт 
(згідно ч. 3–4 ст. 110 КПК України).

Виникає одне теоретико-практичне запитання про те, чи 
можна вважати повідомлення про підозру процесуальним 
рішенням.  Скоріше  так,  ніж  ні.  Обґрунтування  наступне. 
Так ч. 1 ст. 276 КПК України встановила, що повідомлення 
про підозру обов’язково здійснюється в порядку, передба-
ченому ст. 278 цього Кодексу, у випадках:

1)  затримання особи на місці вчинення кримінального 
правопорушення чи безпосередньо після його вчинення;

2)  обрання  до  особи  одного  з  передбачених  цим 
Кодексом запобіжних заходів;

3)  наявності  достатніх  доказів  для  підозри  особи 
у вчиненні кримінального правопорушення [2].

Вказані випадки є підставами для прийняття рішення 
про повідомлення про підозру органом досудового розслі-
дування  та прокурора,  а  також його  змістовно наповню-
ють. Саме повідомлення про підозру тягне за собою про-
цесуальні наслідки,  як  і  будь-яке процесуальне рішення. 
Тому  доцільно  його  розуміти  таким  та  внести  зміни  до 
ст. 110 КПК України, визначивши повідомлення про під-
озру процесуальним рішенням.

Окрім  того,  враховуючи  положення  ст.  292  КПК 
України, до процесуальних рішень також необхідно від-
нести клопотання про застосування примусових заходів 
медичного або виховного характеру і клопотання проку-
рора про  звільнення від кримінальної відповідальності.  
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Адже згідно з тлумаченням у словнику слово «рішення» 
означає: 

1.  Дія за значенням рішати, рішити… Результат цієї дії. 
2.  Вирок суду, постанова, розпорядження якої-небудь 

організації, зборів і таке інше. 
3.  Продуманий намір  зробити що-небудь,  якось  вчи-

нити. 
4.  Спосіб вирішення, зображення, подання, розв’язання 

чого-небудь [3, с. 581].
Прийняття рішень у психології розглядається як цен-

тральний  етап переробки  інформації  на  всіх рівнях пси-
хічної  регуляції  в  системі  цілеспрямованої  діяльності 
людини й найбільш узагальнено визначається як форму-
вання дій  та операцій, що  знижують вихідну невизначе-
ність проблемної ситуації [4, с. 6].

Узагальнюючи  все  вище  сказане,  процесуальне 
рішення  під  час  досудового  розслідування  необхідно 
розуміти  як  підсумковий  результат  оптимального  вирі-
шення альтернатив, що виникають під час процесуальної 
діяльності слідчого (прокурора) та є їх результатом, право 
на прийняття якого та порядок передбаченні чинним кри-
мінальним процесуальним законодавством. Таким чином, 
вище наведені клопотання необхідно також вважати про-
цесуальними рішеннями.

Наступний системний компонент досудового розслі-
дування – це застосування заходів забезпечення кримі-
нального провадження під час досудового розслідування. 
Сюди відносимо загальні правила застосування заходів 
забезпечення кримінального провадження та види захо-
дів  забезпечення  кримінального  провадження;  заходи 
забезпечення  кримінального  провадження,  окрім  запо-
біжних  заходів  та  затримання  (виклик  слідчим,  проку-
рором, судовий виклик і привід; накладення грошового 
стягнення; тимчасове обмеження у користуванні спеці-
альним правом;  відсторонення  від  посади;  тимчасовий 
доступ  до  речей  і  документів;  тимчасове  вилучення 
майна;  арешт  майна);  запобіжні  заходи  та  затримання 
особи  (загальні  положення  про  запобіжні  заходи;  осо-
бисте зобов’язання; особиста порука; домашній арешт; 
застава;  тримання  під  вартою;  затримання  особи  без 
ухвали слідчого судді, суду та затримання особи за ухва-
лою слідчого судді, суду).

Особливості  досудового розслідування в окремих кате-
горіях  проваджень  як  компонент  системи  включають  до 
себе  особливості  спеціального  досудового  розслідування; 
досудового розслідування кримінальних проступків; прова-
дження на підставі угод; у формі приватного обвинувачення; 
щодо  окремої  категорії  осіб;  щодо  неповнолітніх;  щодо 
застосування примусових заходів медичного характеру; про-
вадження,  яке  містить  відомості,  що  становлять  державну 
таємницю; провадження на території дипломатичних пред-
ставництв,  консульських  установ України,  на  повітряному, 
морському  чи  річковому  судні,  що  перебуває  за  межами 
України під прапором або з розпізнавальним знаком України, 
якщо це судно приписано до порту, розташованого в Укра-
їні; окремі положення міжнародного співробітництва під час 
кримінального  провадження  та  особливий  режим  досудо-
вого розслідування в умовах воєнного, надзвичайного стану 
або в районі проведення антитерористичної операції.

Висновки. Компоненти  системи  досудового  розслі-
дування є комплексом норм кримінального процесуаль-
ного  законодавства,  які  врегульовують  підстави  (юри-
дичні факти), суб’єктів, об’єкти та зміст такої діяльності, 
які своєю чергою обумовлюють поняття належна правова 
процедура  під  час  досудового  розслідування.  Така  сис-
тема є динамічною, тобто вона розвивається залежно від 
обставин  кримінального  провадження  та  засновуючись 
на положеннях ч. 1 ст. 26 КПК України, де зазначено, що 
сторони кримінального провадження є вільними у вико-
ристанні  своїх прав  у  спосіб  та  у межах,  передбачених 
КПК України,  а  також  така  система  є функціональною. 
Функціональність  системи  досудового  розслідування 
можна визначити як: 1) внутрішню взаємодію всередині 
кожного компонента між його елементами; 2) взаємодію 
елементів  різних  компонентів між  собою;  3)  взаємодію 
елементів  компонентів  системи  досудового  розсліду-
вання  з  іншими  системними  явищами  кримінального 
процесу;  4)  підпорядкованість  усіх  компонентів  одній 
меті – виконанню завдань кримінального провадження.

Компоненти  системи  досудового  розслідування 
засновуються  на  нормах  Кримінального  Процесуаль-
ного  кодексу  України,  однак  їх  згрупування  у  відносно 
самостійні частини не співпадає  з  системою таких норм 
та є окремим теоретико-правовим явищем.
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У статті на основі аналізу наукових поглядів учених узагальнено досвід країн Європи щодо виконання правоохоронних функцій орга-
нами прокуратури та визначено можливості його використання в Україні. Обґрунтовано, що з урахуванням приналежності нашої держави 
до романо-германської правової сім’ї орієнтиром розвитку системи органів прокуратури України слід обирати країни, які також входять 
до її складу. З’ясовано, що в Королівстві Бельгія прокуратура також підпорядковується Міністерству юстиції. При цьому найбільшими 
повноваженнями наділяються королівські прокурори, які призначаються на посади безпосередньо Міністром юстиції. Зроблено висно-
вок, що основним з напрямів виконання правоохоронних функцій органами прокуратури  слід розглядати підтримання державного обви-
нувачення, а також у чітко передбачених законодавством випадках здійснення процесуального представництва інтересів суспільства 
та держави в межах інших судових процесів (адміністративного, цивільного). Слід зазначити, що функціонування органів прокуратури 
класичної європейської моделі відбувається як представника органу виконавчої влади (Міністерства юстиції), який організаційно й орга-
нічно пов’язаний із судовою владою. Це зумовлено тим, що більшість функцій прокуратура виконує, співпрацюючи з органами судової 
влади, а тому не може розглядатися відокремлено від них. Така організаційна модель діяльності прокуратури, зокрема виконання нею 
правоохоронної функції, цілком може бути використана і в Україні. При цьому слід відзначити й позитивні тенденції, що відбуваються нині 
в рамках реформування вітчизняної моделі функціонування прокуратури та наближують її до кращих представників європейських країн. 
Зокрема, йдеться про поступове зменшення функцій прокуратури до тих, що мають бути приманні цьому органу влади так би мовити 
природно – підтримання державного обвинувачення та представлення інтересів громадян і держави у відповідному судовому процесі. 

Ключові слова: зарубіжний досвід, Європа, правоохоронна функція, органи прокуратури, законодавство.

The article summarizes the experience of European countries on the performance of law enforcement functions by prosecuting authorities 
based on the analysis of scientific views of scientists and identifies the possibilities of its use in Ukraine. It is substantiated that, given our country’s 
affiliation with the Romano-German legal family, the countries that are also members of the Prosecutor’s Office of Ukraine should be chosen 
as a benchmark for the development of the system of public prosecutor’s bodies of Ukraine. It is revealed that in the Kingdom of Belgium the 
prosecutor’s office also reports to the Ministry of Justice. The highest powers are vested in the royal prosecutors, who are appointed directly to the 
Minister of Justice. It is concluded that the main of the directions of the performance of law enforcement functions by the prosecuting authorities 
should be considered the support of the state prosecution, as well as in cases clearly stipulated by the law, the procedural representation of the 
interests of society and the state within other judicial processes (administrative, civil). It should be noted that the functioning of the prosecution 
bodies of the classical European model occurs as a representative of the executive authority (Ministry of Justice), which is organically and 
organically connected with the judiciary. This is due to the fact that most of the functions of the prosecutor’s office are performed in cooperation 
with the judicial authorities, and therefore cannot be considered separately from them. Such an organizational model of the activity of the 
prosecutor’s office, in particular the performance of its law enforcement function, may well be used in Ukraine. It should also be noted the positive 
trends that are currently occurring within the framework of reforming the national model of the prosecutor’s office and bringing it closer to the 
best representatives of European countries. In particular, the issue is a gradual reduction of the functions of the prosecutor’s office to those that 
should be received by this authority, so to speak, naturally – to support the prosecution and to represent the interests of citizens and the state in 
the appropriate judicial process.

Key words: foreign experience, Europe, law enforcement function, prosecuting authorities, legislation.

Постановка проблеми.  Одним  з  основних  факторів 
реформування вітчизняної правоохоронної системи загалом 
і такого її складника, як прокуратура, зокрема слід розгля-
дати  необхідність  підвищення  стандартів  та  ефективності 
охорони й захисту прав, свобод та інтересів особи у межах 
усіх  суспільних  відносин. Орієнтиром  ефективності  вико-
нання  правоохоронних  функцій  органами  прокуратури 
видається  можливим  обрати  приклади  реалізації  такого 
напряму  діяльності  держави,  що  мають  місце  в  практиці 
зарубіжних країн. Особливої актуальності таке твердження 
набуває  в  світлі  обраного нашою державою курсу  євроат-
лантичної інтеграції. Вивчення й аналіз зарубіжного досвіду 
виконання правоохоронних функцій органами прокуратури 
дасть    змогу  виявити  як  позитивні  приклади,  які  можуть 
бути використані Україною в ході реформування вітчизня-
них органів прокуратури, так і здійснити аналіз негативних 
тенденцій  і прорахунків у діяльності аналогічних владних 
структур, що дасть можливість уникнути їх.

Стан дослідження. Питання вдосконалення діяльності 
органів прокуратури неодноразово потрапляло у поле зору 
різних  учених.  Зокрема,  йому  приділяли  увагу:  О.  Бан-
дурка, А. Гель, Г. Семаков, С. Кондракова, В. Федоренко, 
С. Кременчуцький, М. Мельник, М. Xaврoнюк, Ю. Гро-
шевий, М. Руденко, В. Гірич, В. Долежан, М. Косюта та ін. 
Справедливим  буде  відзначити,  що  вказані  фахівці  зро-
били вагомий внесок у розвиток та становлення сучасної 
прокуратури. Однак  з  негативного боку  слід  відзначити, 
що вчені фактично поза увагою залишили питання зару-
біжного досвіду у цьому контексті, що є суттєвою прога-
линою на теоретичному та практичному рівнях.

Саме тому мета статті –  узагальнити  досвід  країн 
Європи  щодо  виконання  правоохоронних  функцій  орга-
нами прокуратури та визначити можливості його викорис-
тання в Україні.

Виклад основного матеріалу. Європейська доктрина 
відрізняє  кілька  моделей  функціонування  прокуратури 
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у  системі  влади:  класичну,  парламентську,  президент-
ську,  змішану.  Як  зауважує  С.  Циганок,  класичний  варі-
ант  полягає  в  ієрархічному  підпорядкуванні  прокурорів 
Міністру юстиції  або  виконавчої  влади. Така модель має 
місце, наприклад, у Франції, Австрії, Бельгії, Чехії, Іспанії, 
Нідерландах, Німеччині, Польщі (до 2010 року) [1, с. 343]. 
З огляду на наведену позицію слід відзначити, що й у так 
званій  класичній  моделі  функціонування  органів  проку-
ратури, зокрема виконання ними правоохоронної функції, 
враховуючи  досвід  окремо  взятої  країни  (представника 
такої моделі), будуть прослідковуватися певні особливості. 

Розпочати  аналіз  особливостей  виконання  правоохо-
ронних функцій органами прокуратури зарубіжних країн, 
які належать до класичної моделі,  варто  з  тієї, що пред-
ставлена  у  Французькій  Республіці.  Такий  підхід  є  ціл-
ком виправданим, оскільки в наукових колах таку модель 
функціонування органів прокуратури, окрім класичної, ще 
позначають як французька [1, с. 343]. Так, вивчаючи досвід 
Франції  в  реформуванні  органів  прокуратури  та  можли-
вості його використання в Україні, Ю. Чаплинська відзна-
чає  той факт, що  саме  з  цією  країною  в  наукових  колах 
пов’язують зародження концепції прокуратури в її сучас-
ному розумінні [2, с. 136]. У Французькій Республіці про-
куратура віднесена до виконавчої гілки влади, діє в складі 
Міністерства  юстиції  та  розглядається  як  невід’ємний 
складник  у  здійсненні  правосуддя  [3,  с.  200].  Говорячи 
про структуру прокуратури Франції, слід відзначити, що 
вона відповідає структурі судової системи. Усіх прокуро-
рів призначає й усуває з посади Президент Республіки за 
рекомендацією Міністра  юстиції  Франції.  Генеральному 
прокурору  підпорядковуються  всі  посадові  особи  про-
куратури,  зважаючи  на  компетенцію  апеляційного  суду 
[4, с. 40]. Прокуратура Франції опікується питаннями під-
тримки обвинувачення в суді, вона також покликана забез-
печувати дотримання кримінальних законів, здійснювати 
нагляд  за  органами  розслідування  та  координувати  їх 
роботу [2, с. 137]. 

Правовою  основою  діяльності  прокуратури  Франції 
є  Кримінальний  процесуальний  кодекс  Франції,  кодекс 
судової організації та ордонанс № 58-1270 (галузеве зако-
нодавство)  [2,  с.  136].  Аналіз  положень  указаних  нор-
мативно-правових  актів  свідчить  про  те,  що  прокурори 
у Франції  наділені  значними  повноваженнями.  Зокрема, 
вони  мають  право  брати  участь  у  різних  судових  про-
цесах.  Так,  беручи  участь  у  розгляді  адміністративних 
справ,  прокурори  здійснюють  нагляд  за  виконанням 
законів,  судових  постанов  і  рішень,  а  також  вимагають 
такого виконання у випадках, коли це необхідно в інтер-
есах публічного порядку. У цивільному процесі прокурор 
також  бере  активну  участь,  проте  як  самостійна  або  ж 
третя сторона. При цьому участь прокурора в цивільному 
судочинстві  обмежується  колом  справ,  безпосередньо 
визначених  у  положеннях  національного  законодавства. 
Обов’язкову участь прокурора в судовому процесі перед-
бачено  законом  під  час  розгляду  справ,  які  стосуються: 
питань  державного  значення;  питання  громадянства; 
дотримання законності під час реалізації майна збанкру-
тілої  фірми  тощо;  питання  захисту  інтересів  громадян 
з  обмеженими  можливостями  (інвалідів,  неповнолітніх, 
психічно хворих) [4, с. 40].

Варто  відзначити, що  прокуратура  у Франції  розгля-
дається як орган, що захищає інтереси суспільства, тому 
наприклад помічників генерального прокурора називають 
генеральними  адвокатами.  При  кожному  апеляційному 
суді є генеральний прокурор зі своїми помічниками. Він 
перебуває  в  безпосередньому  підпорядкуванні  Міністра 
юстиції Франції  й  має  право  давати  вказівки  всім  поса-
довцям  прокуратури  в  районі  компетенції  апеляційного 
суду. Під його наглядом перебувають і всі посадові особи 
судової поліції. Генеральний прокурор особисто або через 
своїх  заступників  підтримує  обвинувачення  в  апеляцій-

ному суді й у суді присяжних  [2,  с. 137]. З огляду на це 
цілком слушним здається висновок Г. Мамедова стосовно 
того,  що  у  Франції  прокурорська  діяльність  характери-
зується  широкими  представницькими  і  контрольними 
повноваженнями  в  частині  відстоювання  інтересів  окре-
мих  категорій  громадян  і  держави  в  суді. Однак  учений 
наголошує, що ключовою функцією прокуратури Франції 
є  функція  кримінального  переслідування  і  підтримання 
публічного обвинувачення [5, с. 227]. Прокурор здійснює 
нагляд за подальшим слідством, дає вказівки щодо напря-
мів  розслідування  скоєного  злочину  та  вирішує питання 
обвинувачення особи. Також він може прийняти рішення 
за наявності підстав щодо закриття кримінальної справи 
або  припинення  кримінального  переслідування  згідно 
з  його  повноваженнями  [3,  с.  200].  У  судовому  процесі 
(відповідно до принципу презумпції невинуватості) тягар 
доведення вини обвинуваченого покладений безпосеред-
ньо на прокурора. Прокурор має надати суду докази, що 
злочин було скоєно саме підсудною особою [3, с. 200].

Органи  прокуратури  Німеччини,  будучи  представни-
ками  класичної  моделі  побудови  таких  органів,  за  своєю 
суттю є схожими на тих, що мають місце у Франції. Гово-
рячи  про  правові  засади  діяльності  прокуратури  Німеч-
чини,  слід  відзначити  відсутність  спеціального  базового 
закону про прокуратуру, який регулював би її діяльність як 
на федеральному рівні, так і у межах окремих земель. Пра-
вовою основою діяльності прокуратури Німеччини, в тому 
числі виконання нею правоохоронної функції, є Конститу-
ція Німеччини, конституції окремих земель та низка інших 
нормативно-правових  актів,  як-то:  Закон  «Про  судовий 
устрій»,  федеральне  законодавство  про  державну  службу 
та  чиновників,  кримінальне  процесуальне  законодавство 
[2,  с.  137].  Аналіз  вказаного  законодавства  свідчить  про 
те, що прокуратура Німеччини виконує такі основні функ-
ції: розслідування злочинів і виступ як обвинувача в суді; 
участь  у  судовому  процесі  як  «неупередженої  сторони»; 
приведення судових вироків до виконання [5, с. 225].

Прокуратура  Німеччини  так  само  входить  до  сис-
теми  органів  юстиції  й  підпорядковується  Міністру 
юстиції  Німеччини.  Тут  прокуратуру  очолює  Генераль-
ний прокурор,  який  забезпечує  підтримання  державного 
обвинувачення  перед  федеральним  судом  за  злочини 
проти  внутрішньої  і  зовнішньої  безпеки  країни,  участь 
у  перегляді  рішень  кримінальними  палатами  Федераль-
ного  Верховного  суду  та  представляє  країну  в  розгляді 
справ,  пов’язаних  зі  злочинами міжнародного  характеру 
[3,  с.  201].  Генеральний  федеральний  прокурор  призна-
чається  на  посаду  Президентом  Німеччини  за  згодою 
Бундестагу та виконує свої повноваження під  загальним 
керівництвом Міністра юстиції Німеччини [2, с. 138]. При 
цьому позитивним аспектом функціонування прокуратури 
Німеччини  науковці  відзначають  факт  політичної  неза-
лежності Генерального прокурора. Зокрема, на таке поло-
ження справ увагу звертає Г. Мамедов, який наголошує на 
деполітизації посади Генерального прокурора Німеччини, 
що проявляється в тому, що його посада не залежить від 
розстановки політичних сил. При цьому наголошується на 
необхідності запозичення Україною цього аспекту функці-
онування прокуратури Німеччини [5, с. 225]. 

І хоча прокуратура віднесена до виконавчої влади, під-
порядкована Міністру юстиції, організаційно вона стано-
вить частину судової системи, однак до судової влади не 
належить,  а  є  звичайним  адміністративним  відомством. 
У  загальному вигляді  структура прокуратури Німеччини 
містить  дві  складові  частини  –  федеральну  та  земельну 
[4, с. 40]. Так, на федеральному рівні прокуратура Німеч-
чини  представлена  Федеральною  прокуратурою  при 
Верховному  Суді.  На  земельному  рівні  функціонують 
24  прокуратури  при Вищих  судах  земель,  які  очолюють 
генеральні  прокурори  земель,  підпорядковані  Міністру 
юстиції  кожної  із  земель.  Окрім  цього,  на  такому  рівні 
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функціонує  115  прокуратур  при  земельних  судах,  які 
очолює керуючий прокурор землі  [2,  с. 138].  І хоча про-
куратура земель діє окремо від Генеральної прокуратури, 
остання має право вилучати й передавати земельним про-
курорам кримінальні справи [5, с. 225]. 

Цікаво відзначити, що в складі прокуратури Німеччини 
немає спеціалізованих військових прокуратур. Як зауважує 
авторський  колектив  монографічного  дослідження  «Під-
тримання  державного  обвинувачення»,  такий  стан  справ 
зумовлений тим, що у складі судової системи Німеччини 
відсутні  й  спеціалізовані  військові  суди  [6,  с.  481–482]. 
І навпаки, в країнах, де цілком успішно функціонують вій-
ськові судові органи, паралельно свою діяльність здійсню-
ють органи військової прокуратури. Прикладом такої кра-
їни, яка є представником класичної моделі функціонування 
прокуратури в Європі, є  Іспанія. У цій країні є військова 
прокуратура, яка складається з головного військового про-
курора,  управління  центрального  військового  суду  і  про-
курорів регіональних військових судів [3, с 202]. З огляду 
на  це  слід  зазначити,  що  в  Україні  військові  суди  було 
ліквідовано  в  2010  році  (із  прийняттям  Закону  України 
«Про судоустрій  і  статус суддів» від 7 липня 2010 року), 
проте військова прокуратура функціонувала й досі. Однак 
у  рамках  реформування  системи  прокуратури  було  про-
голошено  курс  на  ліквідацію  військових  прокуратур, що 
загалом можна розцінювати як позитивні кроки. Так, Вер-
ховною Радою України було прийнято Закон України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
першочергових  заходів  із  реформи  органів  прокуратури» 
від 19 вересня 2019 року [7], яким до Закону України «Про 
прокуратуру» було внесено  суттєві  зміни,  зокрема в час-
тині, що стосується ліквідації військової прокуратури. Як 
зазначали  ініціатори  вищенаведених  законодавчих  змін, 
ліквідація військових прокуратур стала одним з основних 
положень цього законодавчого акта. Разом із тим законом 
встановлюється  й  право  Генерального  прокурора  в  разі 
потреби утворювати спеціалізовані прокуратури на правах 
структурного підрозділу Офісу Генеральної прокуратури, 
обласних прокуратур, окружних прокуратур [8]. 

Схожі на вищенаведені моделі прокуратур функціо-
нують ще в низці європейських країн. Зокрема, в Коро-
лівстві  Бельгія  прокуратура  також  підпорядковується 
Міністерству юстиції.  При  цьому  найбільшими  повно-
важеннями наділяються королівські прокурори, які при-
значаються на посади безпосередньо Міністром юстиції. 
У  межах  виконання  правоохоронної  функції  бельгій-
ські  прокурори:  розпочинають  досудове  розслідування 
та  пропонують  можливі  шляхи  подальшого  розсліду-
вання справи; можуть бути призначені керівником досу-
дового  слідства;  представляють  та  пояснюють  справу 
по суті обвинувачення перед суддями або присяжними; 
підтримують  обвинувачення  в  кримінальних  справах, 
а також дають висновки в деяких категоріях цивільних 
справ  тощо  [3,  с.  201].  Доволі  цікавим  є  досвід  вико-
нання  правоохоронних  функцій  у  Республіці  Польща. 
І  хоча  ця  країна,  як  ми  зазначали  вище,  є  представни-
ком  класичної  європейської  моделі  функціонування 
органів  прокуратури,  тут  прослідковується  й  достатня 
кількість особливостей її побудови. Насамперед це зна-
ходить  свій  прояв  у  тому,  що  Генеральний  прокурор 
країни  одночасно  є  Міністром  юстиції.  Відповідно  до 
Закону Польщі «Про прокуратуру» Генеральний проку-
рор Польщі мусить: мати польське  громадянство;  бути 
повністю цивільно-правоздатним  і  дієздатним; не мати 
судимості; мати юридичну освіту [1, с. 344]. Як свідчить 
аналіз  подібних  вимог, що  висуваються  як  до  очільни-
ків прокуратури відповідної країни, так  і до звичайних 
прокурорів, їх набір загалом є стандартним. При цьому 
слід відзначити деякі, на наш погляд, суттєві відмінності 
в  таких  вимогах,  що  донедавна  мали  місце  в  україн-
ському законодавстві. 

Зокрема,  йдеться  про  те,  що  з  прийняттям  Закону 
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо діяльності Генеральної прокуратури Укра-
їни» від 12 травня 2016 року [9] серед вимог, які висува-
ються  до  особи,  яка  претендує  на  посаду  Генерального 
прокурора  України,  стала  відсутня  вимога  щодо  наяв-
ності в неї вищої юридичної освіти. Як свого часу зазна-
чали  автори  наведеного  законодавчого  акта,  його  голов-
ною метою було вирішення колізії в питанні підслідності 
досудових  розслідувань.  Також  указувалось  на  те,  що 
положення наведеного акта  законодавства спрямовані на 
розширення  можливості  доступу  на  посади  на  конкурс-
ній  основі  нових,  не  пов’язаних  зі  «старою»  системою, 
прокурорів,  які  мають  відповідну  професійну  кваліфіка-
цію,  відповідають вимогам антикорупційного  законодав-
ства  України  [10].  Здається,  що  за  логікою  зазначеного 
авторського  колективу  особа,  яка  має  вищу  юридичну 
освіту,  автоматично  стає  пов’язаною  зі  «старою»  систе-
мою. А тому цілком логічно, що суспільством такі ново-
введення було прийнято з певними побоюваннями, які, як 
свідчить майже чотирирічна практика діяльності попере-
дньої команди Генеральної прокуратури на чолі з її керів-
ником, виявилися цілком виправданими. Однак натепер це 
законодавче «недоопрацювання» було виправлене шляхом 
внесення змін [8] до Закону України «Про прокуратуру», 
в тому числі у відновленні вимоги до особи, яка претендує 
обіймати посаду Генерального прокурора України, щодо 
наявності в неї вищої юридичної освіти. Такі кроки, окрім 
іншого, можна розглядати й як ті, що спрямовані на побу-
дову європейської моделі прокуратури в Україні. 

Говорячи  про  досвід  органів  прокуратури  Польщі 
у виконанні правоохоронної функції, слід зазначити, що 
повноваження  прокурора  охоплюють  підтримання  дер-
жавного обвинувачення в суді, нагляду за законністю під 
час  розгляду  цивільних,  адміністративних  справ,  справ 
про  проступки,  тимчасового  затримання  та  прийняття 
інших рішень про позбавлення волі. Він має право оскар-
жувати в судах, брати участь у  запобіганні  злочинності 
та  вчиненні  інших  правопорушень.  Замість  загального 
нагляду  за  законністю  прокуратура  Польщі  взаємодіє 
з  різними  державними  та  громадськими  інституціями 
щодо  запобігання  злочинам  та  проступкам.  Зокрема, 
Закон Польщі «Про прокуратуру» прямо зазначає, що на 
прокуратуру покладається співпраця з державними орга-
нами, державними установами й  іншими громадськими 
організаціями в запобіганні злочинності та іншим право-
порушенням [11, с. 291].

Висновок. Отже, як свідчить досвід виконання пра-
воохоронних  функцій  органами  прокуратури  більшості 
європейських  країн,  загалом  вони  реалізуються  за  схо-
жими  напрямами.  Так,  як  правило,  основним  з  таких 
напрямів слід розглядати підтримання державного обви-
нувачення, а також у чітко передбачених законодавством 
випадках  здійснення  процесуального  представництва 
інтересів суспільства та держави в межах інших судових 
процесів (адміністративного, цивільного). З урахуванням 
приналежності  нашої  держави  до  романо-германської 
правової сім’ї орієнтиром розвитку системи органів про-
куратури України слід обирати країни, які також входять 
до  її  складу. З огляду на це  слід  зазначити, що функці-
онування  органів  прокуратури  класичної  європейської 
моделі  відбувається  як представника органу виконавчої 
влади (Міністерства юстиції), який організаційно й орга-
нічно пов’язаний із судовою владою. Це зумовлено тим, 
що більшість функцій прокуратура виконує, співпрацю-
ючи  з  органами  судової  влади,  а  тому  не  може  розгля-
датися відокремлено від них. Така організаційна модель 
діяльності прокуратури, зокрема виконання нею правоо-
хоронної функції, цілком може бути використана і в Укра-
їні. При цьому слід відзначити й позитивні тенденції, що 
відбуваються  нині  в  рамках  реформування  вітчизняної 
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моделі  функціонування  прокуратури  та  наближують  її 
до  кращих представників  європейських країн.  Зокрема, 
йдеться про поступове зменшення функцій прокуратури 
до тих, що мають бути приманні цьому органу влади так 
би мовити природно – підтримання державного обвину-

вачення та представлення  інтересів громадян  і держави 
у  відповідному  судовому  процесі.  Окрім  цього,  можна 
відзначити  й  позитивні  тенденції  щодо  врегулювання 
правового статусу Генерального прокурора, а також лік-
відації військових прокуратур. 
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СПІВВІДНОШЕННЯ ПРОКУРОРСьКОГО НАГЛЯДУ ТА СУДОВОГО КОНТРОЛЮ  
ЗА ЗАКОННІСТЮ ЗАТРиМАННЯ ОСОБи В АДМІНІСТРАТиВНОМУ  

ТА КРиМІНАЛьНОМУ ПРОВАДжЕННІ

COrrELaTION Of PrOSECuTOr’S SuPErVISION aNd JudICIaL CONTrOL  
OVEr ThE LEgaLITy Of a PErSON’S dETENTION IN adMINISTraTIVE  

aNd CrIMINaL PrOCEEdINgS

Іваницький С.О.,
доктор юридичних наук, доцент,

завідувач кафедри організації правоохоронних та судових органів
Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка

У статті досліджено співвідношення прокурорського нагляду та судового контролю за законністю затримання особи в адміністратив-
ному та кримінальному провадженні. Проаналізовано відмінність затримання особи за підозрою у скоєнні злочину й адміністративного 
затримання в аспекті суб’єктного складу, підстав, строків та процедурних особливостей. Акцентовано увагу на пріоритетних напрямах 
наглядової роботи прокурора щодо перевірки дотримання мотивів та строків затримання, забезпечення належного інформування затри-
маної особи про належні їй права, додержання права на захист, належних умов тримання та поводження із затриманою особою. Дове-
дено, що судовий контроль та прокурорський нагляд є самостійними інструментами забезпечення законності затримання підозрюваного, 
що посідають провідне місце в багаторівневій системі підтримання законності у цій сфері. 

Зроблено висновок, що інструментарій прокурорського нагляду за законністю затримання особи в адміністративно-деліктному та кри-
мінальному провадженні дає змогу раніше попередити, швидше виявити та негайно усунути порушення законності безпосередньо на місці 
його вчинення, зокрема, в режимних приміщеннях. Звернуто увагу, що в кримінальному провадженні прокуророві певною мірою складно 
забезпечити об’єктивність наглядової роботи, оскільки, з одного боку, закон уповноважує його підписувати вказівки слідчому, а з іншого боку, 
зобов’язує боротися з порушеннями в діяльності органу досудового розслідування. Наголошено на важливості не протиставляти судовий 
контроль та прокурорський нагляд, а взаємодоповнювати можливості кожного з цих інструментів у механізмі «стримувань та противаг».

Аргументовано, що реалізація потенціалу судового контролю зазвичай вимагає тривалішого часу та не виключає необхідності додер-
жання більш складної процесуальної форми юрисдикційного провадження. Маючи більший ступінь незалежності й безсторонності, інсти-
тут судового контролю виступає окремим дієвим засобом забезпечення законності затримання особи, потенціал якого реалізується, як 
правило, за наявності волевиявлення сторони захисту.

Ключові слова: прокурор, суддя, особиста недоторканність, прокурорський нагляд, судовий контроль, затримання особи за під-
озрою у скоєнні злочину, адміністративне затримання, слідчий суддя.

The article examines the correlation between prosecutor’s supervision and judicial control over the legality of a person’s detention in 
administrative and criminal proceedings. The author analyzed the difference between the detention of a person on suspicion of committing a 
crime and administrative detention in aspect of the subject structure, grounds, terms and procedural features. Focused on the priorities of the 
supervisory work of the prosecutor to verify the reasons and periods of detention, ensure adequate informing of the detainee of his rights, the right 
to legal aid, proper conditions of detention and treatment of the detainee. The author has proved that judicial control and prosecutor’s supervision 
are independent tools for ensuring the legality of the detention of a suspect, and occupy a leading place in the multi-level system of maintaining 
the rule of law in this area. 

The author concluded that the tools of public prosecutor’s supervision over the legality of a person’s detention in administrative and criminal 
proceedings allow for earlier prevention, faster detection and elimination of violations of the law directly at the place of its commission, in 
particular, in secure premises. The author drew attention to the fact that in criminal proceedings it is difficult for the prosecutor to ensure the 
objectivity of supervisory work, since, on the one hand, the law authorizes him to sign instructions to the investigator, and on the other hand, it 
obliges him to fight violations in the activities of the pre-trial investigation body. The author noted the importance of not contrasting judicial control 
and prosecutorial supervision, but of complementing the capabilities of each of these tools in the mechanism of “checks and balances”.

The author argued that the implementation of the potential of judicial control usually requires a longer time and does not exclude the need to 
comply with a more complex procedural form of jurisdictional proceedings. Having a high degree of independence and impartiality, the institute 
of judicial control acts as a separate effective means of ensuring the legality of the detention of a person, whose potential is realized, as a rule, 
in the presence of the will of the defense.

Key words: prosecutor, judge, personal inviolability, prosecutor’s supervision, judicial control, detention of a person on suspicion of 
committing a crime, administrative detention, investigative judge.

Постановка проблеми.  Одним  з  найбільш  істотних 
обмежень конституційного права на свободу та особисту 
недоторканність є затримання особи в адміністративному 
та  кримінальному  провадженні.  Будучи  дієвим  засобом 
забезпечення кримінального провадження та  адміністра-
тивно-процесуального припинення, затримання особи, на 
жаль, супроводжується непоодинокими випадками пору-
шення інтересів затриманого [1, с. 9–10], адже часто здій-
снюється за відсутності сторонніх осіб в умовах конфлік-
тної взаємодії із державними органами.

Через  певну  процедурну  «закритість»  зазначеного 
сегмента  адміністративно-деліктного  та  кримінального 
провадження  забезпечення  дотримання  законності  у  цій 
сфері  завжди  було  непростим  завданням,  успішне  вирі-
шення  якого  неможливе  без  раціонального  застосування 
таких інструментів, як прокурорський нагляд та судовий 
контроль.  Будучи  організаційно  відокремленими  й  неза-

лежними  від  суб’єктів,  що  допускають  порушення  під 
час затримання особи (органи Національної поліції, ДБР 
тощо), представники прокуратури та судової влади спро-
можні  більш  ефективно  й  неупереджено  забезпечити 
дотримання  законності  в  цій  галузі.  Разом  із  тим  зако-
нодавчі  новації  в  царині  правової  регламентації  затри-
мання  особи,  активізація  судової  реформи  й  перебудови 
прокурорського відомства зумовлюють необхідність ана-
лізу співвідношення прокурорського нагляду та судового 
контролю  за  законністю  затримання особи в  адміністра-
тивному та кримінальному провадженні.

Стан опрацювання цієї проблематики. Незважаючи 
на те, що окремі аспекти вказаної тематики були предме-
том уваги процесуалістів, адміністративістів та представ-
ників  теорії  судової  і  прокурорської  діяльності  [2;  3;  4],  
зокрема  І.В.  Гловюк,  В.О.  Гринюка,  П.М.  Гультая, 
Д.І.  Клепки,  І.М.  Козьякова,  Г.Р.  Колеснік, А.В.  Лапкіна,  
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М.А.  Макарова,  М.А.  Погорецького,  В.М.  Поцілуйка, 
А.В.  Пугача,  А.Б.  Степанова,  О.І.  Тищенко,  В.І.  Фарин-
ника, Д.Ю. Фурсова, О.О. Цимбалістенка та інших, проте 
питання співвідношення прокурорського нагляду та судо-
вого контролю за дотриманням законності в межах згада-
ного напряму роботи не отримало достатнього висвітлення 
на  доктринальному  рівні, що  в  сукупності  із  законодав-
чими  новелами  та  не  вирішеними  раніше  проблемами 
правозастосовної  практики  підкреслює  важливість  удо-
сконалення роботи прокурорів та суддів на цьому шляху, а 
отже, й потребу активізації наукових розробок у цій сфері.

Метою цієї статті  є  з’ясування  співвідношення про-
курорського нагляду та судового контролю за законністю 
затримання  особи  у  кримінальному  процесі  та  прова-
дженні у справах про адміністративні правопорушення.

Виклад основного матеріалу. Попри  зовнішню  схо-
жість  затримання  особи  за  підозрою  у  скоєнні  злочину 
й адміністративного затримання, які спричиняють приму-
сове короткочасне обмеження свободи пересування й зна-
ходження  протягом  встановленого  законом  строку  під 
наглядом у відповідному місці, кожен з видів затримання 
характеризується специфікою суб’єктного складу, підстав, 
строків та процедурних аспектів.

Кримінальне провадження належить до тих сфер пра-
возастосовної діяльності, де вірогідність порушення прав 
людини  є  найбільш  високою,  особливо  під  час  застосу-
вання такого суворого заходу забезпечення провадження, 
як затримання особи за підозрою у скоєнні злочину. 

На відміну від інших різновидів затримання (ст.ст. 188, 
207,  582  КПК  України,  ст.  15-1  Закону  України  «Про 
боротьбу  з  тероризмом»),  затримання  уповноваженою 
службовою особою в порядку ст. 208 КПК України нате-
пер є найпоширенішим та, як видається, потребує пріори-
тетної уваги органів контрольно-наглядової компетенції.

Аналізуючи  законодавчу  базу  здійснення  судового 
контролю  за  законністю  затримання  особи  за  підозрою 
у  скоєнні  злочину,  необхідно  констатувати  обмежені 
можливості  й  недосконалість  його  нормативно-правової 
моделі. Так, згідно з ч. 4 ст. 5 Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод, ратифікованої Законом 
України  №  475/97-ВР  від  17.07.97,  кожен,  кого  позбав-
лено свободи внаслідок арешту або тримання під вартою, 
має  право  ініціювати  провадження,  в  ході  якого  суд  без 
зволікання  встановлює  законність  затримання  і  приймає 
рішення про звільнення, якщо затримання є незаконним.

У відповідності до ст. 29 Конституції України кожний 
затриманий має право у  будь-який час  оскаржити  в  суді 
своє  затримання.  Розкриваючи наведені  приписи,  кримі-
нальний процесуальний закон передбачає, що кожен, кого 
затримано  через  підозру  або  обвинувачення  у  вчиненні 
кримінального  правопорушення  або  інакше  позбавлено 
свободи, має  бути  в  найкоротший  строк  доставлений до 
слідчого  судді  для  вирішення  питання  про  законність 
та обґрунтованість його затримання, іншого позбавлення 
свободи та подальшого тримання (ч. 2 ст. 12 КПК Укра-
їни); підозрюваному надається право вимагати перевірки 
обґрунтованості затримання (п. 6 ч. 3 ст. 42 КПК України). 

Разом із тим у ст. 303 КПК України, що закріплює пере-
лік рішень, дій чи бездіяльності слідчого або прокурора, 
які можуть бути оскаржені  під  час  досудового  розсліду-
вання, не передбачено процедури оскарження затримання 
особи за підозрою у скоєнні  злочину під час досудового 
провадження.

Можливість розгляду скарги на затримання особи під 
час  підготовчого  провадження  у  суді  (ч.  2  ст.  303  КПК 
України)  цієї  проблеми  не  усуває,  оскільки  підготовче 
судове  засідання  може  бути  призначено  через  значний 
проміжок часу, коли відпаде потреба в оперативному вирі-
шенні відповідного питання.

Одним  зі  способів  розв’язання  зазначеної  пробле-
матики  на  практиці  стало  використання  потенціалу 

ст. 206 кримінального процесуального закону, яка визна-
чає  загальні обов’язки судді щодо захисту прав людини. 
Вказаною  нормою  зафіксовано,  що  якщо  слідчий  суддя 
отримує  з  будь-яких  джерел  відомості,  які  створюють 
обґрунтовану підозру, що  в межах  територіальної юрис-
дикції суду знаходиться особа, позбавлена свободи за від-
сутності судового рішення, яке набрало законної сили, або 
не  звільнена  з-під  варти  після  внесення  застави  в  уста-
новленому КПК України порядку, він зобов’язаний поста-
новити  ухвалу,  якою  має  зобов’язати  будь-який  орган 
державної влади чи службову особу, під вартою яких три-
мається  особа,  негайно  доставити цю особу  до  слідчого 
судді  для  з’ясування  підстав  позбавлення  свободи.  При 
цьому  слідчий  суддя  зобов’язаний  звільнити  позбавлену 
свободи особу, якщо орган державної влади чи службова 
особа,  під  вартою яких  тримається ця  особа,  не надасть 
судове рішення, яке набрало законної сили, або не доведе 
наявність інших правових підстав для позбавлення особи 
свободи (ч. 3 ст. 206 КПК України).

Судова  практика  доводить,  що  згаданий  механізм 
може  досить  ефективно  використовуватися  стороною 
захисту,  водночас  останній  не  позбавлений  недоліків, 
пов’язаних із відсутністю чітких строків розгляду скарги 
на незаконне затримання. У ч. 4 ст. 5 Конвенції про захист 
прав  людини  і  основоположних  свобод  згадується  про 
обов’язок  суду  встановити  законність  затримання  «без 
зволікання», разом із тим суб’єктивна оцінка такого тер-
міну не виключає досить широкого тлумачення.

Оптимізація  механізму  судового  контролю  на  цій 
ділянці  можлива  як  шляхом  внесення  відповідних  змін 
до  ст.  303  КПК  України,  так  і  конкретизації  часових 
параметрів  розгляду  скарги  на  незаконне  затримання 
у ст. 206 КПК України. 

Якщо  обрати  перший  варіант,  то  необхідно  врахувати, 
що, згідно з ч. 2 ст. 306 КПК України, за загальним прави-
лом скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудо-
вого розслідування розглядаються не пізніше сімдесяти двох 
годин з моменту надходження відповідної скарги, крім скарг 
на  рішення  про  закриття  кримінального  провадження,  які 
розглядаються не пізніше п’яти днів з моменту надходження 
скарги. Очевидно, що 72-годинний строк розгляду скарги на 
незаконне затримання навряд чи вписується у стандарт роз-
гляду  «без  зволікання»  і  в  цьому  контексті  потребує  свого 
зменшення. Якщо ж іти другим шляхом, то стандарт розгляду 
скарги  «без  зволікання»,  як  видається,  не  буде  порушений 
у  разі  встановлення  граничного  строку  розгляду  скарги  на 
незаконне затримання, що може дорівнювати 12 годинам.

Реалізація висловлених пропозицій дасть змогу набли-
зити судовий контроль до прокурорського нагляду за сту-
пенем швидкості впливу на ситуацію. Імперативне законо-
давче визначення процесуального керівництва як основної 
форми прокурорського нагляду підкреслює тісний зв’язок 
слідчого та прокурора, який керує, координує та перевіряє 
роботу органу досудового розслідування.

На  цьому  шляху  провідними  напрямами  наглядової 
роботи  прокурора,  як  зазначалося  нами  раніше,  мають 
бути перевірка дотримання мотивів та строків затримання, 
забезпечення належного  інформування затриманої особи 
про належні їй права, додержання права на захист, належ-
них умов тримання та поводження із затриманою особою. 
Так,  перевірка  строків  затримання  та  факту  належного 
інформування  затриманого  про  його  права,  визначені 
ч.  4  ст.  208  КПК  України,  має  здійснюватися  прокуро-
ром  передусім  шляхом  співставлення  даних  обліково-
реєстраційних  документів  (Журнал  обліку  доставлених, 
відвідувачів  та  запрошених, Журнал  інформування  цен-
трів з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
затриманим, Книга обліку осіб, яких поміщено до кімнати 
для  затриманих  тощо)  із  даними  протоколу  затримання, 
інформацією підозрюваного, його захисника та службової 
особи, відповідальної за перебування затриманих.
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Під час перевірки дотримання права особи на захист 
прокуророві, окрім вербального спілкування із затриманим 
та  його  захисником,  доцільно  проаналізувати  матеріали 
звірки  даних  обліково-реєстраційних  документів  органів 
досудового розслідування та місцевих центрів з надання 
безоплатної  вторинної  правової  допомоги.  З’ясування 
прокурором  належних  умов  тримання  та  поводження  із 
затриманою  особою  передбачає  перевірку  додержання 
принципу роздільного тримання різних категорій затрима-
них, санітарно-гігієнічних вимог, харчового забезпечення, 
можливих фактів незаконного застосування фізичної сили 
чи спеціальних засобів [5, с. 103–106].

Порівнюючи  можливості  інститутів  судового  контр-
олю та прокурорського нагляду за законністю затримання 
особи за підозрою у скоєнні злочину, необхідно зазначити, 
що  останній  спроможний  раніше  попередити  й швидше 
виявити  та  усунути  порушення  законності.  Забезпечу-
ючи поточне  (щоденне) процесуальне  керівництво робо-
тою  слідчого,  прокурор  краще  обізнаний  із  матеріалами 
кримінального  провадження  й  має  ширші  можливості 
дослідити питання дотримання законодавства з виїздом на 
місце порушення прав людини. 

Перебуваючи поряд зі слідчим, прокуророві водночас 
певною мірою складно  забезпечити об’єктивність нагля-
дової роботи, адже закон уповноважує його однією рукою 
підписувати вказівки слідчому [6, с. 163–166], а іншою – 
боротися з порушеннями в діяльності органу досудового 
розслідування. 

Маючи  більший  ступінь  незалежності  й  безсторон-
ності, інститут судового контролю виступає окремим діє-
вим засобом забезпечення законності затримання особи за 
підозрою у скоєнні злочину, потенціал якого реалізуються, 
як правило,  за наявності волевиявлення сторони захисту 
у кримінальному провадженні. 

Не  протиставляючи,  а  доповнюючи  один  одного 
в механізмі «стримувань та противаг», судовий контроль 
та прокурорський нагляд є  самостійними  інструментами 
забезпечення  законності  затримання  підозрюваного,  що 
посідають  провідне  місце  в  багаторівневій  системі  під-
тримання законності у цій сфері.

Окремим  напрямом  контрольно-наглядової  роботи 
є  забезпечення  законності  адміністративного  затримання. 
Останнє необхідно відрізняти від затримання іноземця або 
особи без громадянства з метою ідентифікації та (або) забез-
печення видворення за межі території України, що здійсню-
ється в порядку, передбаченому ст. 289 Кодексу адміністра-
тивного судочинства України (далі – КАСУ), й виступає по 
суті різновидом забезпечення адміністративного позову.

      Порівняно  із  кримінальним  провадженням  затри-
мання  особи  за  вчинення  адміністративного  правопо-
рушення  характеризується  меншим  ступенем  правової 
регламентації, особливістю якої є недостатня визначеність 
поняття мотивів та підстав затримання. Так, стаття 29 Кон-
ституції України зобов’язує невідкладно повідомити кож-
ного  затриманого  про  мотиви  затримання.  Натомість 
у ст. 507 Митного кодексу України, що має назву «Мета 
і  порядок  адміністративного  затримання»,  міститься 
вимога  про  зазначення  в  протоколі  адміністративного 
затримання підстав затримання, при цьому метою затри-
мання визначається припинення порушення митних пра-
вил, встановлення особи, яка вчинила порушення митних 
правил, а також для складення протоколу про порушення 
митних  правил,  якщо  його  неможливо  скласти  на  місці 
вчинення правопорушення.

У ст. 261 Кодексу України про адміністративні право-
порушення (далі – КУпАП) вказується про обов’язок наво-
дити  в  протоколі  адміністративного  затримання  мотиви 
затримання,  проте  зміст  цієї  дефініції  не  розкривається. 
У п. 2 Порядку інформування центрів з надання безоплат-
ної вторинної правової допомоги про випадки затримання, 
адміністративного  арешту  або  застосування  запобіжного 

заходу  у  вигляді  тримання  під  вартою,  затвердженого 
постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  28  грудня 
2011  р.  №  1363,  закріплено  вимогу  повідомляти  регіо-
нальному центру з надання безоплатної вторинної право-
вої допомоги підстави для затримання особи.

Очевидно,  що  приписи  Митного  кодексу  України, 
КУпАП та інших нормативно-правових актів потребують 
уніфікації  шляхом  закріплення  терміна  «мотиви  затри-
мання», що використовується на конституційному рівні.

Підставою  адміністративного  затримання  у  науці 
переважно  розглядається  вчинення  адміністративного 
правопорушення. Що ж до мотивів затримання, то вони, 
як видається, визначені у ч. 1 ст. 260 КУпАП (припинення 
адміністративних  правопорушень,  коли  вичерпано  інші 
заходи впливу; встановлення особи; складення протоколу 
про  адміністративне  правопорушення  у  разі  неможли-
вості складення його на місці вчинення правопорушення, 
якщо складення протоколу є обов’язковим; забезпечення 
своєчасного  і  правильного  розгляду  справ  та  виконання 
постанов  по  справах  про  адміністративні  правопору-
шення), у зв’язку з чим відомчий нормотворець орієнтує 
зазначати їх як мотиви затримання під час складання від-
повідного протоколу (п. 6 Розділу III Інструкції з оформ-
лення  матеріалів  про  адміністративні  правопорушення 
в органах поліції, затвердженої Наказом МВС України від 
06.11.2015 № 1376).

Правовою  основою прокурорського  нагляду  за  дотри-
манням  законів  під  час  здійснення  адміністративного 
затримання є ст. 2 Закону України «Про прокуратуру», що 
покладає на прокуратуру функцію нагляду за додержанням 
законів під час виконання судових рішень у кримінальних 
справах, а також під час застосування  інших заходів при-
мусового  характеру,  пов’язаних  з  обмеженням  особистої 
свободи громадян. У ст. 26 цього Закону конкретизуються 
повноваження прокурора в цій сфері, серед яких слід від-
значити  право  у  будь-який  час  за  посвідченням,  що  під-
тверджує  обійману  посаду,  відвідувати  місця  тримання 
затриманих та будь-які інші місця, до яких доставлено осіб 
з метою складення протоколу про адміністративне право-
порушення чи в яких особи примусово тримаються згідно 
з  судовим  рішенням  або  рішенням  адміністративного 
органу; опитувати осіб, які перебувають у зазначених міс-
цях, з метою отримання інформації про умови їх тримання 
та  поводження  з  ними,  ознайомлюватися  з  документами, 
на підставі яких ці особи тримаються в таких місцях; зна-
йомитися  з  матеріалами,  отримувати  їх  копії,  перевіряти 
законність наказів, розпоряджень, інших актів відповідних 
органів  і  установ  та  в  разі  невідповідності  законодавству 
вимагати  від  посадових  чи  службових  осіб  їх  скасування 
та  усунення  порушень  закону,  до  яких  вони  призвели,  а 
також скасовувати незаконні акти індивідуальної дії тощо.

Важливо, що закон зобов’язує прокурора здійснювати 
нагляд за додержанням законів під час застосування захо-
дів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням осо-
бистої свободи громадян, як шляхом проведення регуляр-
них перевірок,  так  і  у  зв’язку  з необхідністю належного 
реагування на відомості про можливі порушення законо-
давства, що містяться у скаргах, зверненнях чи будь-яких 
інших джерелах. 

Профільний  закон  закріплює  обов’язок  прокурора 
негайно звільнити особу, яка незаконно перебуває у місці 
тримання затриманих, при цьому письмові вказівки про-
курора  щодо  додержання  встановлених  законодавством 
порядку та умов тримання осіб у вищезазначених місцях, 
а також письмові вказівки прокурора, надані іншим орга-
нам, що виконують судові рішення у справах про адміні-
стративні правопорушення, є обов’язковими і підлягають 
негайному виконанню (ч.ч. 3–4 ст. 26).

Аналіз наведених повноважень засвідчує таку відмітну 
рису,  що  відрізняє  прокурорський  нагляд  від  судового 
контролю у цій сфері, як раптовість і спроможність негайно 
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усунути порушення законності безпосередньо на місці його 
вчинення, в тому числі в режимних приміщеннях.

Поряд  зі  ст.  29  Основного  Закону  правовою  осно-
вою судового контролю за законністю адміністративного 
затримання виступають приписи статті 267 КУпАП, у від-
повідності до якої адміністративне затримання може бути 
оскаржено заінтересованою особою у вищестоящий орган 
(вищестоящій посадовій особі) стосовно органу (посадо-
вої особи), який застосував ці заходи, або до суду.

Разом  із  тим  аналіз  судової  практики  показує,  що 
звернення  зі  скаргою  на  адміністративне  затримання 
безпосередньо  в  порядку  ст.  29  Конституції  України 
та ст. 267 КУпАП має поодинокий характер [7]. 

Із  цього  приводу  суддями  місцевих  судів  звертається 
увага, що положеннями КУпАП, зокрема ст.ст. 221, 221-1,  
визначено  компетенцію  судів  щодо  розгляду  справ  про 
адміністративні правопорушення, проте судового порядку 
оскарження  дій  (бездіяльності)  суб’єктів  владних  повно-
важень, зокрема заходів забезпечення провадження у спра-
вах  про  адміністративні  правопорушення,  нормами  цього 
Кодексу не передбачено. Вирішення судом спорів у сфері 
публічно-правових відносин з метою ефективного захисту 
прав, свобод та інтересів фізичних осіб від порушень з боку 
суб’єктів владних повноважень передбачено КАСУ [8; 9].

Отже,  натепер  результативним  засобом  судового 
оскарження адміністративного затримання є звернення до 
суду з адміністративним позовом у порядку КАСУ. Водно-
час з огляду на значне робоче навантаження суддів першої 
інстанції, розгляд адміністративних позовів такої катего-
рії  може  затягнутися  на  певний,  у  тому  числі  тривалий 
час, у зв’язку з чим провідним та найбільш оперативним 
інструментом забезпечення законності адміністративного 
затримання слід вважати прокурорський нагляд.

Висновки. Таким  чином,  розкриваючи  загальне 
співвідношення  інституту  судового  контролю  та  про-
курорського  нагляду  за  законністю  затримання  особи 
в  адміністративно-деліктному  та  кримінальному  про-
вадженні,  необхідно  зазначити,  що  останній  спро-
можний  раніше  попередити,  швидше  виявити,  в  тому 
числі  завдяки фактору  раптовості,  та  негайно  усунути 
порушення  законності  безпосередньо  на  місці  його 
вчинення,  зокрема  в  режимних  приміщеннях.  Нато-
мість  реалізація  потенціалу  судового  контролю  зазви-
чай вимагає тривалішого часу та не виключає необхід-
ності додержання більш складної процесуальної форми 
юрисдикційного провадження. 

У  кримінальному  провадженні  прокурор  забезпечує 
поточне  (щоденне)  процесуальне  керівництво  роботою 
слідчого й краще обізнаний із матеріалами провадження. 
Перебуваючи поряд зі слідчим, прокуророві водночас пев-
ною мірою складно забезпечити об’єктивність наглядової 
роботи, адже закон уповноважує його однією рукою під-
писувати вказівки слідчому,  а  іншою – боротися  з пору-
шеннями  в  діяльності  органу  досудового  розслідування. 
Маючи  більший  ступінь  незалежності  й  безсторонності, 
інститут  судового  контролю  виступає  окремим  дієвим 
засобом забезпечення законності затримання особи за під-
озрою  у  скоєнні  злочину,  потенціал  якого  реалізується, 
як правило,  за наявності волевиявлення сторони захисту 
у кримінальному провадженні. 

Не  протиставляючи,  а  доповнюючи  один  одного 
в механізмі «стримувань та противаг», судовий контроль 
та прокурорський нагляд є  самостійними  інструментами 
забезпечення  законності  затримання  особи,  що  посіда-
ють провідне місце в багаторівневій системі підтримання 
законності у цій сфері.
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Стаття присвячена дослідженню особливостей організації та діяльності систем органів адвокатського самоврядування у таких країнах, 
як Україна, Італія, Франція. Авторами проаналізовані організації самоврядування адвокатури в країнах ЄС, а саме Італії та Франції. У статті 
виявлені і досліджені характерні риси організації органів адвокатського самоврядування цих країн, переваги та недоліки в їх діяльності.

У статті висвітлено проблемне питання зарахування органів кваліфікаційно-дисциплінарної чи контрольно-ревізійної компетенції до 
системи органів адвокатського самоврядування, яке досі залишається дискусійним.

Також авторами досліджено питання незалежності адвокатури у двох аспектах: зовнішньому та внутрішньому. Порушене питання: 
чи вважається незалежністю адвоката обов’язковість вступу до органів адвокатського самоврядування? Наведені різні точки зору щодо 
необхідності існування органів адвокатського самоврядування, позитивні та негативні наслідки вступу адвокатів до них. Більшість науковців 
і практиків, підтримуючи необхідність існування професійних асоціацій адвокатів, виступає проти обов’язковості членства адвокатів в єди-
ній організації. При цьому зазначають, що надання певному органу владних повноважень серед адвокатів може призвести до негативних 
наслідків, оскільки «не можна змушувати адвокатів, які за своєю суттю є незалежними, вступати в будь-які організації проти їх волі».

Також авторами проаналізовано співвідношення між організацією систем органів судової влади та органів адвокатури України. Дослі-
джено систему органів судової влади та визначено мету органів суддівського самоврядування і органів суддівського врядування. Авто-
рами надано власні пропозиції щодо вдосконалення законодавства у цій сфері, зокрема, за аналогією до класифікації органів судової 
влади, органи адвокатури поділити на органи самоврядування (зокрема, Рада адвокатів України, ради адвокатів регіону, конференції 
адвокатів регіону, з’їзд адвокатів України) та органи врядування (Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, кваліфікаційно-
дисциплінарні комісії адвокатури, Вища ревізійна комісія адвокатури, ревізійні комісії адвокатів регіонів).

Ключові слова: адвокат, адвокатська діяльність, системи органів адвокатського самоврядування, адвокатське об’єднання.

The article is devoted to the study of the peculiarities of the organization and activity of the systems of bodies of advocate self-government in 
such countries as Ukraine, Italy, France. The article identifies and investigates the characteristic features of the organization of advocacy bodies 
of these countries, advantages and disadvantages in their activities.

The article highlights the problematic issue of the assignment of the bodies of qualification-disciplinary or control-audit competence to the 
system of bodies of advocate self-government, which still remains debatable.

The article actively analyzes the Law of Ukraine “On the Bar and Legal Practice”, as it is the modern system of bodies of advocate self-
government, which is considered insufficiently addressed by modern advocacy.

The authors also investigate the independence of the Bar in two respects: external and internal. The question arises: is the independence of 
a lawyer considered to be an obligation to join a self-governing body? There are various point so view regarding the necessity of the existence of 
bodies of advocate self-government, the positive and negative consequences of attorneys’ attending to them. Most scientists and practitioners, in 
support of the need for professional Bar associations, oppose the obligation of attorneys to be a member of a single organization. They point out 
that giving a certain body of authority to lawyers can lead to negative consequences, since it is not possible to force lawyers who are inherently 
independent to join any organization against their will.

The scientific works of T. Vilchyk, V. Svyatotskaya, A. Bogma, O. Dehanov, A. Klimchuk, S. Ivanitsky, N. Bakayanova, V. Zaborovsky, E. Terel, 
S. Safulko are also analyzed in the article.

The authors also analyze the relationship between the organization of the judiciary and the Bar of Ukraine. The system of judicial authorities 
has been investigated and the purpose of judicial self-government bodies and judicial administration bodies has been determined. The authors 
have provided their own proposals for improvement of legislation in this area, in particular, by analogy with the classification of judicial authorities, 
to separate the bodies of the advocacy into self-governing and governing bodies.

Key words: advocate, advocate activity, systems of organs of advocate self-government, advocate association.

Постановка проблеми. Стратегією реформування судо-
устрою,  судочинства  та  суміжних  правових  інститутів  на 
2015–2020 рр. передбачена необхідність комплексної побу-
дови  інституційних  спроможностей  адвокатури  України, 
гармонізація  законодавства,  що  регулює  діяльність  цього 
правозахисного  інституту,  з  європейськими  стандартами. 
За таких умов дослідження організаційних форм діяльності 
адвокатури в  європейських країнах,  у  тому числі  країнах-
членах  ЄС,  є  актуальним  саме  в  контексті  відповідності 
національного законодавства європейським стандартам.

Стан опрацювання. Проблемам організації та діяль-
ності інституту адвокатури в Україні та в країнах ЄС при-
свячено  багато  праць  таких  вітчизняних  та  зарубіжних 
вчених, як М.М. Антонович, Т.Б. Вільчик, В.О. Святоцька, 
А.В. Богма, О.С. Деханов, Р.С. Титикало, Р. Сміт, Р. Кас-

сен, М. Кіку, М. Кузінс, Бланкенбург, Ф. Рейган та ін. Саме 
в Законі України 2012 р. «Про адвокатуру та адвокатську 
діяльність»  з’явилась  сучасна  система  органів  адвокат-
ського самоврядування, проблематика вдосконалення якої 
сучасною адвокатологією розглядається недостатньо.

Метою дослідження є  дослідження  систем  органів 
адвокатського самоврядування в Україні, Франції та Італії 
та виявлення особливостей їх діяльності.

Виклад основного матеріалу. Як  відомо,  правовий 
статус  української  адвокатури  врегульовано  Законом 
України «Про  адвокатуру  та  адвокатську діяльність»  від 
5 липня 2012 р. Відповідно до ст. 2 цього закону, адвока-
тура України є недержавним самоврядним інститутом, що 
забезпечує здійснення захисту, представництва та надання 
інших  видів  правової  допомоги  на  професійній  основі,  
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а  також самостійно  вирішує питання організації  і  діяль-
ності адвокатури в порядку, встановленому цим Законом.

Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяль-
ність»  передбачає  одну  форму  професійної,  а  одно-
часно  і  самоврядної  організації  адвокатів  –  адвокатське 
об’єднання.  Відповідно  до  ст.  15  Закону  України  «Про 
адвокатуру  та  адвокатську  діяльність»,  адвокатське 
об’єднання  є  юридичною  особою,  створеною  шляхом 
об’єднання двох або більше адвокатів (учасників), і діє на 
підставі статуту [1].

Відповідно  до  ст.  2  Закону,  адвокатське  самовряду-
вання – гарантоване державою право адвокатів самостійно 
вирішувати питання організації та діяльності адвокатури 
в порядку, встановленому цим Законом.

Згідно  зі  ст.  43,  адвокатське  самоврядування  ґрунту-
ється  на  принципах  виборності,  гласності,  обов’язковості 
для  виконання  адвокатами  рішень  органів  адвокатського 
самоврядування,  підзвітності,  заборони  втручання  орга-
нів адвокатського самоврядування у професійну діяльність 
адвоката.

Національна асоціація адвокатів України є недержавною 
некомерційною професійною організацією, яка об’єднує всіх 
адвокатів України та утворюється з метою забезпечення реа-
лізації завдань адвокатського самоврядування.

Національна асоціація адвокатів України:
1)  представляє  адвокатуру  України  у  відносинах 

з органами державної влади, органами місцевого самовря-
дування, їх посадовими і службовими особами, підприєм-
ствами, установами, організаціями незалежно від форми 
власності, громадськими об’єднаннями та міжнародними 
організаціями, делегує представників до органів держав-
ної влади;

2)  захищає професійні права  адвокатів  та  забезпечує 
гарантії адвокатської діяльності;

3)  забезпечує  високий  професійний  рівень  адвокатів 
України;

4)  забезпечує  доступ  та  відкритість  інформації  сто-
совно адвокатів України;

5)  виконує інші функції відповідно до Закону.
Згідно  зі  ст.  46  ЗУ  «Про  адвокатуру  та  адвокатську 

діяльність»,  організаційними  формами  адвокатського 
самоврядування  є  конференція  адвокатів  регіону  (Авто-
номної  Республіки  Крим,  області,  міста  Києва,  міста 
Севастополя),  рада  адвокатів  регіону  (Автономної  Рес-
публіки Крим,  області, міста Києва, міста Севастополя), 
Рада адвокатів України, з’їзд адвокатів України.

Адвокатське  самоврядування  здійснюється  через 
діяльність  конференцій  адвокатів  регіону  (Автономної 
Республіки  Крим,  області,  міста  Києва,  міста  Севасто-
поля),  рад  адвокатів  регіону  (Автономної  Республіки 
Крим, області, міста Києва, міста Севастополя), кваліфі-
каційно-дисциплінарних комісій адвокатури (Автономної 
Республіки  Крим,  області,  міста  Києва,  міста  Севасто-
поля), Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адво-
катури, ревізійних комісій адвокатів регіонів (Автономної 
Республіки  Крим,  області,  міста  Києва,  міста  Севасто-
поля), Вищої ревізійної комісії адвокатури, Ради адвокатів 
України, з’їзду адвокатів України. [1]

Питання про зарахування органів кваліфікаційно-дис-
циплінарної чи контрольно-ревізійної компетенції до сис-
теми органів адвокатського самоврядування залишається 
дискусійним. Одні  правники  заперечують можливість  їх 
включення до переліку органів адвокатського самовряду-
вання. Інші допускають можливість доповнення переліку 
органів адвокатського самоврядування ревізійними комі-
сіями.  Треті  наполягають,  що  кваліфікаційно-дисциплі-
нарні й ревізійні  комісії  є  органами адвокатського  само-
врядування.

Якщо порівнювати класифікацію органів адвокатури 
і  органів  судової  влади,  то  можемо  зазначити,  що  від-
повідно  до  Конституції  України,  Закону  України  «Про 

судоустрій і статус суддів» та Закону України «Про Вищу 
раду правосуддя»  органи  судової  влади поділяються на 
органи  суддівського  самоврядування  і  органи  суддів-
ського врядування.

Згідно  з  ч.  1.  ст.  92  Закону України  «Про  судоустрій 
і статус суддів» Вища кваліфікаційна комісія суддів Укра-
їни визначається як державний орган суддівського вряду-
вання, який на постійній основі діє в системі правосуддя 
України [2]. Закон України «Про Вищу раду правосуддя» 
у ст. 1 зазначає, що Вища рада правосуддя є колегіальним, 
незалежним  конституційним  органом  державної  влади 
та суддівського врядування, який діє в Україні на постій-
ній основі для забезпечення незалежності судової влади, її 
функціонування на засадах відповідальності, підзвітності 
перед суспільством, формування доброчесного та високо-
професійного корпусу суддів, додержання норм  Консти-
туції і законів України, а також професійної етики в діяль-
ності суддів і прокурорів [3].

Водночас  ст.  127  Закону  України  «Про  судоустрій 
і  статус  суддів»  визначає  перелік  органів  суддівського 
самоврядування,  що  включає:  збори  суддів  місцевого 
суду,  апеляційного  суду,  вищого  спеціалізованого  суду 
(а  у  передбачених  цим  Законом  випадках  –  апеляційної 
палати  вищого  спеціалізованого  суду),  Пленум  Верхо-
вного Суду, Раду суддів України, з’їзд суддів України [2].

Аналізуючи  зміст  вказаних  статей  та  повноваження 
зазначених  органів, можна  визначити, що метою  суддів-
ського врядування є створення та забезпечення для органів 
судової влади таких умов функціонування, за яких діяль-
ність  суду  буде  прозорою,  правосуддя  –  справедливим 
та відповідним нормам Конституції України  і  законам, а 
метою  діяльності  суддівського  самоврядування,  відпо-
відно  до  ст.  130-1 Конституції  України  та  ст.  126  Закону 
України «Про судоустрій та статус суддів», є захист про-
фесійних  інтересів суддів та вирішення питань внутріш-
ньої діяльності судів.

Ми  погоджуємося  з  думкою  С.О.  Іваницького,  що 
НААУ  обрала  правильний  класифікаційний  підхід 
у п.п. 6.2-6.4 свого статуту, включивши до системи адво-
катського самоврядування загальнодержавні органи адво-
катського  самоврядування  (з’їзд  адвокатів  України,  РАУ, 
ВКДКА, ВРКА) й регіональні органи адвокатського само-
врядування  (конференції  адвокатів  регіону,  РАР,  КДКА, 
РКАР) [4, с. 552].

Отже,  під  «організацією  адвокатської  діяльності» 
можна вважати правову й організаційну структуру адво-
катури, створену для ефективної реалізації покладених на 
неї завдань. За допомогою організаційних структур здій-
снюється  як  сама  адвокатська  діяльність  безпосередньо, 
так і забезпечуються юридичні, соціальні та інші гарантії 
цієї діяльності, в тому числі захист адвокатів від неправо-
мірних дій і втручання в діяльність адвокатури з боку дер-
жави. Під організаційною структурою (системою) мається 
на увазі сукупність органів самоврядування, адвокатських 
утворень, громадських об’єднань адвокатів  і різноплано-
вих  зв’язків між ними, що  забезпечує  цілісність  адвока-
тури як правозахисного інституту, збереження її основних 
властивостей при різних внутрішніх і зовнішніх змінах. 

Ми  дослідили  органи  адвокатського  самоврядування 
в  Україні  і  пропонуємо  дослідити  організаційні  моделі 
адвокатського самоврядування в країнах ЄС, а саме в Іта-
лії та Франції.

Найбільш поширена класична модель, в якій членство 
в адвокатурі пов’язане з належністю до палати адвокатів. 
Така структура діє на підставі принципу корпоративного 
управління,  за  якого  частину повноважень  члени палати 
делегують органам управління. Діяльність адвокатів здій-
снюється на підставі статуту організації, членство в якій 
та сплата членських внесків є обов’язковими  [5]. Особа, 
яка не є членом професійної організації адвокатів, не має 
права на  здійснення адвокатської діяльності. Цієї моделі 
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дотримуються Іспанія, Нідерланди, Бельгія, Франція, Іта-
лія, Греція [6].

Французька  адвокатура  є  самоврядною  корпорацією 
з  відповідними  колективними  органами  самоврядування 
в особі Голови, Ради ордену, Генеральної  асамблеї  адво-
катів  і Національної Ради колегій.  Її позитивною відмін-
ністю  є  вікові  традиції  корпоративності  та  священного 
ставлення  до  закону.  Думка  адвокатів  із  тих  чи  інших 
питань, важливих для життя країни, дуже цінується в сус-
пільному житті Франції [7, с. 14]. 

Адвокати у Франції  об’єднані  в  колегії  при  кожному 
Суді другої інстанції (ст. 1 Декрету про врегулювання про-
фесії адвоката від 27 листопада 1991 р.) [8, с. 11]. 

Колегії  адвокатів,  утворені  в  компетенції  одного Апе-
ляційного  суду, можуть об’єднатися, щоб утворити  єдину 
колегію – Орден адвокатів (ст. 2 Декрету). Рішення прийма-
ється  на  голосуванні  в  кожній  колегії  більшістю  голосів. 
Усі колегії адвокатів рівні в правах, незалежні й автономні. 
Основна  функція  колегії  адвокатів  –  координувати  дії 
адвокатів, що входять до  її складу, забезпечувати загальні 
потреби,  здійснювати захист  інтересів адвокатів у рамках 
своєї компетенції та дбати про якість надаваної юридичної 
допомоги, забезпечуючи доступ до правосуддя [5]. 

Відповідно до Закону від 31 грудня 1971 р. № 71-1130  
щодо  реформи  деяких  судових  та  юридичних  професій 
колегії адвокатів володіють цивільною правосуб’єктністю 
(ст.  21  Закону)  [9,  с.  17].  Від  їх  імені  діють  представ-
ницькі  органи  в  особі  голови  колегії  адвокатів,  якому 
допомагає  Рада.  Адвокатські  ордени  забезпечують  дві 
категорії  завдань.  Перша  –  адміністративна  діяльність, 
друга – дисциплінарна юрисдикція. Колегії забезпечують 
дотримання професійної етики адвокатами, розгляд скарг, 
поданих приватними особами, державними органами, гро-
мадськими організаціями і самими адвокатами. 

Рада Ордену адвокатів Парижа в одній зі своїх поста-
нов визначила правову природу колегій адвокатів як гро-
мадську  інституцію,  підпорядковану  особливим  (при-
ватним)  правилам,  встановленим  у  нормативних  актах. 
Апеляційний суд Монпельє ухвалою від 25 червня 1979 р. 
визначив дуалізм у колегіях адвокатів, спираючись на те, 
що  в  них  є  якості  юридичної  особи  приватного  права 
і  юридичної  особи  державного  права.  Однак  є  й  інша 
позиція,  відповідно  до  якої  за  чинним  законодавством 
професійні ордени належать до юридичних осіб приват-
ного права, що забезпечують комунальне обслуговування. 
Юридична природа орденів адвокатів залишається, таким 
чином, невизначеною [10, с. 24]. 

Кожен вищий суд, при якому  існує колегія адвокатів, 
контролює  прийом  до  неї  нових  членів  та  виключення 
з неї. Конституційне керівництво кожною колегією  здій-
снюється  Радою  колегії,  що  обирається  Генеральною 
асамблеєю адвокатів строком на 3 роки. Вищим органом 
адвокатського  самоврядування  Франції  є  Національна 
рада колегій, заснована 31 грудня 1991 р., яка складається 
з 80 членів, що обираються адвокатами відкритим голосу-
ванням. Кожна асоціація є незалежною, самостійною орга-
нізацією, приймає внутрішній регламент своєї діяльності 
та  володіє  своїм  майном.  На  національному  рівні  адво-
катура Франції  представлена  радою  асоціацій  адвокатів, 
яка  обирається  членами  асоціації.  Основною  діяльністю 
ради  асоціацій  адвокатів Франції  є  координація  учбових 
центрів із підготовки адвокатів, представництво інтересів 
спільноти адвокатів перед державними органами та  гро-
мадськістю.  Також  рада  асоціацій  адвокатів  має  право 
приймати  дисциплінарні  та  етичні  норми  для  всієї  про-
фесії.  Рада  виконує  репрезентативну,  освітню  функцію, 
а  також  має  повноваження  приймати  рішення  про  при-
йом іноземних громадян у число адвокатів Франції. Рада 
колегії має досить широкі владні повноваження і здійснює 
владні функції  нарівні  з  Головою  колегії. У Франції  так 
само,  як в  Італії, Австрії  та Німеччині,  чисельний склад 

Ради колегії адвокатів залежить від кількості зареєстрова-
них адвокатів у тій чи іншій колегії, що діє в цій області 
[11, с. 158–159]. 

Голова  кожної  з  колегій  називається  батоньє  і  нині 
володіє значними повноваженнями. Функції голови коле-
гії  визначені у  ст.  21 Закону від 31  грудня 1971 р. №71-
1130  про  сертифікат  придатності  до  професії  адвоката, 
відповідно до якої голова представляє колегію в усіх сфе-
рах  суспільного  життя,  попереджає  або  вирішує  спори 
професійного  характеру між  членами  колегії  і  розглядає 
всі скарги, подані третіми особами, керує колегією, пред-
ставляє  її  у  всіх  установах юстиції,  а  також  адміністра-
тивних  і  державних  установах.  У  жодному  з  положень 
спеціального законодавства про адвокатуру у Франції не 
йдеться про те, що голова ради колегій має бути обраний 
із  членів  Ради  колегій,  «проте  традиція  вимагає  такого» 
[11, с. 148]. 

Нині  у  Франції  нараховується  близько  180  колегій, 
які  об’єднують  приблизно  49  000  адвокатів.  179  колегій 
сформували  Асоціацію  голів  колегій  адвокатів  Франції 
та заморських територій [12].

Таким  чином,  система  правового  регулювання  фран-
цузької адвокатури відпрацьована детально – це є показ-
ником  її  фундаментальності  та  організаційної  ефектив-
ності.  Щодо  органів  адвокатського  самоврядування,  то 
законодавством  Франції  вирішені  актуальні  проблеми 
регулювання контрольних процедур, а також відповідаль-
ності та фінансового забезпечення. Як зазначається в нау-
ковій літературі, каталізатором цього служить і менталітет 
самого французького народу [13, с. 296], ми можемо спо-
стерігати їх сталість і в політичних,  і соціальних умовах 
життя, які мають своє віддзеркалення і в основних прин-
ципах організації та діяльності інституту адвокатури. 

Разом  із  тим,  як  і  в  інших європейських країнах ЄС, 
адвокатура в Республіці Франція будується на поєднанні 
функцій контролю держави (в особі вищих судів) за адво-
катською  діяльністю  з  чіткою  організаційною  та  дис-
циплінарною  пов’язаністю  адвокатів  усередині  кожної 
колегії,  а  також  між  колегіями,  завдяки  величезному 
авторитету  історично  сформованих  взаємовідносин  між 
органами самоврядування в кожній колегії: Голови, Ради 
ордену,  Генеральної  асамблеї  адвокатів  та  Національної 
ради колегій [14, с. 136]. 

Певні  особливості  має  адвокатське  самоврядування 
в  Італії. Усі  особи, що  набули  в  установленому  законом 
порядку  статус  адвоката,  включаються  до  професій-
ного реєстру адвокатів певної колегії, яка є професійним 
об’єднанням  адвокатів  при  кожному  адміністративному 
судовому окрузі (у кожній області та провінції, де є Трибу-
нал, тобто суд першої інстанції). Організаційно італійська 
адвокатура  складається  з  160  колегій  адвокатів,  наявних 
у кожному судовому окрузі [5].

Основним  органом  управління  колегії  є  Рада  ордену 
(Consigliodell,  ordine).  Саме  Рада  вирішує  питання  про 
внесення  претендентів  до  професійного  списку  адвока-
тів.  Розпорядження  про  включення  до  списку,  прийняте 
Радою ордену, видається публічно і з цього моменту стає 
офіційним адміністративним актом,  який надає адвокату 
«статус  професіонала».  Рада  складається  як  мінімум  із 
5  членів  (при  загальній  кількості  зареєстрованих  адво-
катів  на  цій  судовій  ділянці  до  50  осіб),  7  членів  (при 
50–100 зареєстрованих), 9 членів (при 100–500 зареєстро-
ваних),  15  членів  (при  зареєстрованих  більше  1500).  До 
складу Ради за посадою входять президент, секретар і каз-
начей [15, с. 145]. 

Загалом повноваження Ради зводяться до таких: при-
йняття рішень в обсязі своєї компетенції; консультативні 
функції, у тому числі з питань розміру гонорарів адвока-
тів;  контроль  адміністративного  характеру  за  здійснен-
ням адвокатської діяльності та дотриманням професійної 
етики  адвокатів;  дисциплінарні  функції;  встановлення 
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суми  річного  збору  (внеску)  у  суворо  визначених  межах 
для покриття витрат колегії на реєстрацію в професійному 
списку, а також величини збору на видачу свідоцтв і оцінок 
гонорарів; функції, що стосуються ведення списку адвока-
тів; адміністративні функції (видача свідоцтв про членство, 
оцінка  гонорарів  та  ін.).  Розпустити  Раду  є  правомочним 
Міністерство юстиції, яке здійснює адміністративно-контр-
ольні функції за професійною діяльністю адвокатів, з ураху-
ванням думки Національної судової ради. 

Вищим  органом  самоврядування  в  професійному 
співтоваристві  всіх  адвокатів  Італії  є  Національна  адво-
катська  рада.  На  кожній  дільниці  Апеляційного  суду 
(CortediAppello), які знаходяться в обласних центрах Італії, 
адвокатською спільнотою обирається адвокат із числа допу-
щених до представництва у вищих судах, який і стає членом 
Національної адвокатської ради строком на 3 роки [5]. 

Самоврядні  професійні  асоціації  адвокатів  країн  ЄС 
відіграють ключову роль у захисті своїх членів від нена-
лежного втручання, просуванні  їх професійних  інтересів 
і  розробці  професійних  стандартів  діяльності  та  правил 
поведінки.  Разом  із  тим  указані  органи  несуть  відпові-
дальність за те, щоб у процесі захисту прав клієнтів адво-
кати  діяли  відповідно  до  фундаментальних  принципів 
поведінки  адвокатів  та  професійних  стандартів,  у  разі 
порушення яких вони мають втручатися і вживати належ-
них  заходів.  Система  правового  регулювання  організа-
ції  та  діяльності  органів  адвокатського  самоврядування 
адвокатури  у  Франції  та  Італії  відпрацьована  детально, 
що є суттєвим показником її фундаментальності та орга-
нізаційної  ефективності.  У  розглянутих  країнах  існують 
єдині органи адвокатського самоврядування, які являють 
собою розвинені централізовані структури. Разом із тим, 
як і в інших європейських країнах ЄС, адвокатури Фран-
ції, Італії діють на підставі поєднання функцій контролю 
держави  (в  особі Міністерства  юстиції,  вищих  судів)  за 
адвокатською діяльністю з чіткою організаційною та дис-
циплінарною  пов’язаністю  адвокатів  усередині  кожної 
колегії. Показниками стабільності та ефективності діяль-
ності органів адвокатури Франції є величезний авторитет 
історично  сформованих  традицій,  стабільність  правових 
основ та менталітет самого французького народу. 

У процесі аналізу повноважень органів адвокатського 
самоврядування  і  виявлення  значного впливу цих орга-
нів на адвоката виникає питання: чи впливає  існування 
професійних  асоціацій  адвокатів  та  обов’язковість  чи 
добровільність членства адвокатів у таких асоціаціях на 
їх незалежність.

Загалом  підтримуючи  необхідність  існування  профе-
сійних  асоціацій  адвокатів,  більшість  науковців  і  прак-
тиків  виступає  проти  обов’язковості  членства  адвокатів 
в  єдиній  організації.  Зокрема,  С.  Сафулько  ставить  під 
сумнів доцільність такого примусового об’єднання адво-
катів  в  єдину організацію, оскільки це  суперечить осно-
воположному  принципу  адвокатури,  яким  є  її  незалеж-
ність – як професії загалом, так і кожного, хто носить це 
звання як її представника, і через діяльність якого адвока-
тура реалізує себе. На його думку, існування такої єдино 
обов’язкової  структури  призводить  до  того,  що  адвокат 
стає ще й залежним від власної організації [16]. А. Клим-
чук зазначає, що надання певному органу владних повно-
важень  серед  адвокатів  може  призвести  до  негативних 
наслідків, оскільки «не можна змушувати адвокатів, які за 
своєю суттю є незалежними, вступати в будь-які організа-
ції проти їх волі» [17].

Низка науковців вказує на те, що обов’язковий харак-
тер членства адвокатів в  асоціації  суперечить положен-
ням,  зокрема  ч.  4  ст.  36  Конституції  України  (ніхто  не 
може бути примушений до вступу в будь-яке об’єднання 
громадян),  ст.  11  Конвенції  про  захист  прав  людини 
й основоположних свобод (кожен має право на свободу 
об’єднання  з  іншими  особами,  включаючи  право  ство-
рювати профспілки та вступати до них для захисту своїх 
інтересів)  та  ст.  20  Загальної  декларації  прав  людини 
(ніхто не може бути примушений вступати до будь-якої 
асоціації) [17].

Б. Ватьє підтримує протилежну точку зору і зазначає, 
що з метою репрезентації адвокатської професії у відно-
синах з урядами та іншими особами в усіх країнах-чле-
нах CCBE були створені асоціації адвокатів, а в більшості 
країн  ЄС  членство  в  таких  асоціаціях  є  обов’язковим. 
Обов’язкове  членство,  за  його  твердженням,  в  Європі 
не  розглядається  як  таке,  що  суперечить  принципу 
незалежності  адвокатів  та  самоврядуванню професії,  а 
навпаки,  є  їх  необхідною передумовою, що  забезпечує 
відповідну якість адвокатських послуг та незалежність 
адвокатів [16].

Н. Бакаянова вказує, що обов’язковість належності до 
єдиної професійної організації не є тиском на адвоката, 
адже  вступ  до  адвокатської  професії,  яка  організована 
у формі асоціації, є суто добровільним [17].

Висновки. Таким  чином,  французька  адвокатура 
складається  з  таких  колективних  органів  самовряду-
вання в особі: Голови, Ради ордену, Генеральної асамблеї 
адвокатів та Національної ради колегій.

Італійська  адвокатура  діє  під  контролем  державних 
органів  (в  особі  Міністерства  юстиції,  вищих  судів) 
у формі самоврядної корпорації з розвиненими централі-
зованими структурами та єдиними органами самовряду-
вання: Радою ордену і Загальними зборами членів.

Згідно  зі  ст.  46  Закону  України  «Про  адвокатуру 
та  адвокатську  діяльність»  організаційними  формами 
адвокатського  самоврядування  є  конференція  адвокатів 
регіону  (Автономної  Республіки  Крим,  області,  міста 
Києва, міста Севастополя), рада адвокатів регіону (Авто-
номної  Республіки  Крим,  області,  міста  Києва,  міста 
Севастополя),  Рада  адвокатів  України,  з’їзд  адвокатів 
України,  а  також  адвокатське  самоврядування  здійсню-
ється  через  діяльність  конференцій  адвокатів  регіону 
(Автономної  Республіки  Крим,  області,  міста  Києва, 
міста  Севастополя),  рад  адвокатів  регіону  (Автономної 
Республіки  Крим,  області,  міста  Києва,  міста  Севасто-
поля),  кваліфікаційно-дисциплінарних  комісій  адвока-
тури (Автономної Республіки Крим, області, міста Києва, 
міста Севастополя), Вищої кваліфікаційно-дисциплінар-
ної комісії адвокатури, ревізійних комісій адвокатів регі-
онів (Автономної Республіки Крим, області, міста Києва, 
міста Севастополя), Вищої ревізійної комісії адвокатури, 
Ради адвокатів України, з’їзду адвокатів України.

Ми вважаємо, що необхідно виокремити серед орга-
нів адвокатського самоврядування, за аналогією до кла-
сифікації  органів  судової  влади,  органи  адвокатського 
врядування  (зокрема,  Вища  кваліфікаційно-дисциплі-
нарна комісія адвокатури, кваліфікаційно-дисциплінарні 
комісії  адвокатури,  Вища  ревізійна  комісія  адвокатури, 
ревізійні  комісії  адвокатів  регіонів)  і  органи  адвокат-
ського  самоврядування  (Рада  адвокатів  України,  ради 
адвокатів  регіону,  конференції  адвокатів  регіону,  з’їзд 
адвокатів України).
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У статті аналізуються питання реалізації права на справедливий суд, на захист та доступ до правосуддя у світлі практики Європей-
ського суду з прав людини, рішень Конституційного Суду України, положень національного українського законодавства. Зокрема, зна-
йшло детальне вивчення питання, чи є укладена арбітражна угода про передачу міжнародних комерційних спорів на розгляд і вирішення 
міжнародних комерційних арбітражів обмеженням конституційних прав учасників цивільного обороту. Адже, як відомо, така угода має 
своїм правовим наслідком виключення передбачених угодою спорів з юриcдикції державних судів, а тому, на перший погляд, існують під-
стави для висновку обмеження права на захист. Дослідження вказаного питання має надзвичайно важливе значення у світлі правозасто-
сування у процесі розгляду і вирішення спору міжнародним комерційним арбітражем та прямо впливає на остаточність та обов’язковість 
постановленого ним рішення. Крім цього, у статті аналізуються питання, чи є міжнародний комерційний арбітраж як вид третейських 
судів, що покликаний вирішувати міжнародні комерційні спори, судом у розумінні ст. 6 Європейської конвенції про захист прав людини та 
її основоположних свобод, тобто чи може такий «суд» здійснювати функції правозастосування та чи будуть акти постановлені в резуль-
таті такого правозастосування обов’язковими для сторін, адже саме у цьому випадку можна говорити про здійснення особою права на 
захист та реалізацію права на справедливий суд.

На основі цього автор робить висновок, що укладенням арбітражної угоди у світлі практики ЄСПЛ, Конституційного Суду України 
та положень міжнародних договорів України права учасників такої угоди не порушуються. Так само укладення такої угоди не можна і 
тлумачити як безпідставне обмеження права на захист у державному суді. Адже, добровільно укладаючи арбітражну угоду, особа або 
компанія за власною волею обмежує можливість вирішення спорів, які виникають із цивільних відносин у державних судах, однак саме 
право на захист та доступ до суду при цьому не обмежується, оскільки в такому разі спір розглядається компетентним (уповноваженим 
державою на вирішення відповідних спорів відповідно до закону) арбітражним (третейським) судом. При цьому особі забезпечується 
механізм контролю за постановленим рішенням та можливість примусового приведення рішення такого суду (арбітражу) до виконання із 
використанням повноважень державних органів виконавчої служби.

Ключові слова: арбітраж, арбітражна угода, третейський суд, право на справедливий суд, правозастосування, здійснення права на 
захист.

The article analyzes the issues of the exercise of the right to a fair trial, the protection and access to justice in the light of the case law of the 
European Court of Human Rights, the decisions of the Constitutional Court of Ukraine, the provisions of national Ukrainian law. In particular, was 
studied in detail the issue of whether a concluded arbitration agreement on the transfer of international commercial disputes for consideration and 
resolution to international commercial arbitration constitutes the restriction of the constitutional rights of participants in civil transactions. As it is 
known, such an agreement has the legal consequence of excluding the disputes envisaged by the agreement from the jurisdiction of state courts, 
and therefore, at first glance, there are grounds to conclude that the right to a defense is restricted. Investigation of the above issue is extremely 
important in the light of law implementation in the process of dispute resolution and international commercial arbitration, and directly affects the 
finality and binding nature of the decision. In addition, the article analyzes the question of whether international commercial arbitration as a type 
of arbitration court, that seeks to resolve international commercial disputes, can be understood as a court within the meaning of Art. 6 of the 
European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, that is, whether such a “court” can exercise the functions 
of law implementation and whether the acts rendered as a result of such implementation are binding on the parties, since it is in this case that one 
can speak of the exercise of the right of defense and the exercise of the right to a fair trial.

On this basis, the author concludes that the conclusion of the arbitration agreement in the light of the practice of the ECtHR, the Constitutional 
Court of Ukraine and the provisions of international treaties of Ukraine does not violate the rights of the parties to such agreement. Similarly, the 
conclusion of such an agreement cannot be interpreted as an unjustified restriction on the right to a defense in a state court. Thus, by voluntarily 
concluding an arbitration agreement, a person or company by their own will limits the ability to resolve disputes arising from civil relations in 
state courts, but the right to defense and access to court is not limited, since in this case the dispute is considered by competent (authorized by 
the state for the resolution of relevant disputes in accordance with the law) arbitration court. Also, the person is provided with the mechanism of 
control over the rendered decision and the possibility of forcibly bringing the decision of such court (arbitration) to execution using the powers of 
state bodies of the executive service.

Key words: arbitration, arbitration agreement, arbitration court, right to a fair trial, law implementation, exercise of the right to a defense.

Питання щодо реалізації права особи на захист, спра-
ведливий  суд  та  доступ  до  правосуддя  останнім  часом 
досить  жваво  обговорюється  в  юридичних  колах.  Осо-
бливо  гостро  вони  порушуються  в  контексті  судової 
реформи та реформи третейського судочинства. У зв’язку 
з  цим  вивчення  того,  як  співвідноситься  укладена  арбі-
тражна угода про передачу на розгляд і вирішення арбітра-
жів міжнародних комерційних спорів та реалізація права 
на  судовий  захист прав, набуває неабиякої  актуальності. 
Вказана  проблема  уже  частково  була  предметом  дослі-
джень Т.Г. Захарченко, О.Д. Крупчана, М.М. Мальського, 
О.С.  Перепелинської,  Ю.Д.  Притики,  М.Ф.  Селівона, 
Т.В. Сліпачук, Ю.С. Черних та інших вчених і практиків 

у  галузі міжнародного  комерційного  арбітражу.  Разом  із 
тим нині на практиці досить часто трапляються випадки 
оспорювання компетенції міжнародних комерційних арбі-
тражів  на  підставі  того,  що  укладена  арбітражна  угода 
обмежує  право  особи  на  справедливий  суд  та  захист, 
передбачені  ст.  6 Конвенції  про  захист  прав  людини  і  її 
основоположних свобод. 

Тому  метою  цієї  статті  є  встановлення  правових 
наслідків укладення арбітражної угоди з вирішення між-
народних  комерційних  спорів  із  точки  зору  можливості 
учасника такої угоди реалізації свого суб’єктивного права 
на  захист  та  справедливий  суд.  Вбачається,  що  дослі-
дження  цього  питання  саме  під  таким  кутом  зору  має 
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велике значення для правозастосування у процесі розгляду 
і вирішення спору міжнародним комерційним арбітражем 
та прямо впливає на остаточність та обов’язковість поста-
новленого ним рішення.

Першим  аспектом,  який  у  цьому  контексті  потре-
бує  з’ясування,  −  це  те  наскільки  положення  угоди  про 
передачу справи на розгляд  і  вирішення арбітражу узго-
джуються  з положеннями Конституції України в частині 
забезпечення конституційного права на захист прав і сво-
бод людини і громадянина судом (ст. 55 Конституції Укра-
їни)  та  неможливості  обмеження  конституційних  прав 
і свобод людини і громадянина (ст. 64 Конституції Укра-
їни),  а  також  здійснення  правосуддя  виключно  судами 
з поширенням юрисдикції судів на будь-який юридичний 
спір та будь-яке кримінальне обвинувачення (ст. 124 Кон-
ституції України).

Дійсно  наведеними  положеннями  Конституції  Укра-
їни кожному громадянину гарантується захист його прав 
та  свобод  судом.  Разом  із  тим,  зважаючи  на  наведені 
вище  положення  Нью-Йоркської  конвенції  про  визна-
ння та виконання іноземних арбітражних рішень 1958 р. 
та ГПК України, логічно зробити висновок, що держава, 
з  одного  боку,  декларує  абсолютне  право  на  судовий 
захист, а з іншого – виключає спори, щодо яких укладено 
третейські або арбітражні угоди з юрисдикції державних 
судів,  тим  самим «нібито» порушуючи  або  безпідставно 
обмежуючи конституційні права і свободи людини і грома-
дянина. Саме  такими міркуваннями керувались  суб’єкти 
права на конституційне подання, звертаючись до Консти-
туційного Суду України у справі за № 1-3/2008 (справа про 
завдання третейського суду) [1].

У  конституційному  поданні  суб’єкти  звернення  до 
Конституційного  Суду  України  обґрунтовували,  що  тре-
тейські суди в порушення положень ст.ст. 124 та 125 Кон-
ституції України фактично наділяються статусом органів 
правосуддя  і  водночас  складової  частини  судової  гілки 
влади. У своїй позиції Конституційний Суд України зазна-
чив,  що,  гарантуючи  судовий  захист  із  боку  держави, 
Основний Закон України водночас визнає право кожного 
будь-якими не забороненими законом засобами захищати 
свої права  і  свободи від порушень  і протиправних пося-
гань (ч. 5 ст. 55). 

Одним  із  способів  реалізації  права  кожного  будь-
якими не забороненими законом засобами захищати свої 
права  і  свободи  від  порушень  і  протиправних  посягань 
у сфері цивільних та господарських правовідносин є звер-
нення  до  третейського  суду.  При  цьому  Суд  вказав,  що 
функціонування третейських судів в Україні базується не 
лише на засадах національного, а й міжнародного права, 
зокрема загальні засади арбітражного розгляду цих спорів 
визначені Європейською конвенцією про зовнішньоторго-
вельний арбітраж від 21 квітня 1961 р. та рекомендовані 
державам Арбітражним регламентом Комісії ООН із права 
міжнародної торгівлі (ЮНСІТРАЛ) від 15 червня 1976 р. 
Крім  того,  посилаючись на рішення Європейського  суду 
з прав людини у справі «Девір проти Бельгії» від 27 лютого 
1980  року  (Deweer v. Belgium)  [2],  Конституційний  Суд 
України  вказав,  що  практика  ЄСПЛ  свідчить,що  звер-
нення  фізичних  та/або  юридичних  осіб  до  третейського 
суду є правомірним, якщо відмова від послуг державного 
суду  відбулася  за  вільним  волевиявленням  сторін  спору. 
Також Суд зазначив, що третейський розгляд спорів сторін 
у сфері цивільних і господарських правовідносин – це вид 
недержавної  юрисдикційної  діяльності,  яку  третейські 
суди здійснюють на підставі законів України шляхом засто-
сування,  зокрема, методів  арбітрування.  Здійснення  тре-
тейськими судами функції  захисту, передбаченої в абз. 7  
ст.  2,  ст.  3  Закону,  є  здійсненням  ними  не  правосуддя,  
а третейського розгляду спорів сторін у цивільних  і  гос-
подарських правовідносинах у межах права, визначеного 
ч. 5 ст. 55 Конституції України, а тому оспорювані поло-

ження  Закону  не  порушують  приписи  ст.  124  Консти-
туції  України  про  здійснення  правосуддя  виключно 
судами, оскільки третейський розгляд не  є правосуддям, 
а  рішення  третейських  судів  є  лише  актами  недержав-
ної юрисдикційної  діяльності  з  вирішення  спорів  сторін 
у  сфері  цивільних  і  господарських  відносин.  Третей-
ські  суди  не  належать  до  системи  судів  загальної юрис-
дикції  (ст. 125 Конституції України). З аналізу положень 
Закону  випливає,  що  третейські  суди  є  недержавними 
незалежними  органами  захисту  майнових  і  немайнових 
прав та охоронюваних законом інтересів фізичних та/або 
юридичних осіб у сфері цивільних і господарських право-
відносин. Відповідно до ст. 7 Закону третейський розгляд 
здійснюють постійно діючі третейські суди та третейські 
суди для вирішення конкретного спору (пп. 3−4 згаданого 
рішення Конституційного Суду України [1]). 

Таким  чином,  у  вказаному  рішенні  Конституційний 
Суд  України  констатував,  що  якщо  особа  шляхом  віль-
ного  волевиявлення  вдається  до  інших  способів  захисту 
своїх  порушених  прав  чи  свобод  (ніж  захист  у  порядку 
звернення до державних судів), зокрема до застосування 
порядку  вирішення  спорів  у  порядку  арбітрування,  а  це 
право  встановлене  національними  та  міжнародними 
актами, такий вибір цілком узгоджується із правом особи 
на захист своїх прав та свобод і її права жодним чином не 
звужуються та не обмежуються. У цитованій справі ЄСПЛ 
в п. 49 рішення з цього приводу зазначив, що «право на 
правосуддя» – як одна зі складових частин справедливого 
судового розгляду, так само не абсолютне в кримінально-
правовій, як і в цивільно-правовій сферах. Воно може бути 
обмежене на основі відповідних інструментів [2]. Анало-
гічний висновок сформульовано і в іншій справі, яка роз-
глядалась ЄСПЛ – Prince Hans-Adam II of Liechtenstein v. 
Germany (2001) [3], де Суд зазначив, що право на доступ до 
правосуддя, яке охороняється п. 1 ст. 6 Конвенції (Конвен-
ція про захист прав людини і основоположних свобод [4] – 
В.Н.), не є абсолютним і може бути обмежене. Разом із тим 
такі  обмеження  допускаються  лише  опосередковано  (by 
implication), адже право на доступ до правосуддя за своїм 
характером  вимагає  державного  регулювання.  У  цьому 
контексті Договірні держави користуються певними меж-
ами вільного розсуду, хоча остаточне рішення щодо дотри-
мання вимог Конвенції приймається Європейським судом. 
При цьому державою має бути забезпечено, щоб застосо-
вувані вимоги не обмежували і не применшували доступ 
приватної  особи  до  правосуддя  таким  чином  і  в  таких 
межах, що буде порушена сама сутність права. Крім цього, 
обмеження не відповідає п. 1 ст. 6 Конвенції, якщо воно 
не спрямоване на досягнення законної цілі і якщо відсут-
ній  розумний  співрозмірний  зв’язок  між  використовува-
ними засобами і переслідуваною ціллю. Такі ж висновки 
було  зроблено  у  справах Waite and Kennedy v. Germany 
(п. 59) [5], T. P. and K. M. v. The United Kingdom (§ 98) [6],  
Z and Others v. The United Kingdom(п. 93) [7].

З іншого боку, надаючи тлумачення слову «суд» у кон-
тексті «Права на справедливий суд», у т.ч. такого аспекту, 
як «право на доступ до суду» (п. 1 ст. 6 Конвенції), ЄСПЧ 
неодноразово зазначав, що Конвенція не створює для дер-
жавних судів монополію на відправлення правосуддя, адже 
в розумінні п. 1 ст. 6 Конвенції «суд» не обов’язково варто 
розуміти як таке, що означає судову установу класичного 
типу,  інтегровану  в  стандартний  судовий  механізм  дер-
жави  (Campbelland Fell v. The United Kingdom  (1984)  [8]; 
Lithgowandothers v. The United Kingdom (1986) [9]).

Крім  того,  у  справах  Transado-Transportes Fluviais 
do Sado, S.A. v. Portugal (2003) [10] та Regent Company v. 
Ukraine (2008) [11] ЄСПЛ зауважив, що ст. 6 Конвенції не 
виключає створення арбітражних судів із метою вирішення 
спорів між приватними підприємствами. Насправді, слово 
«суд» у п. 1 ст. 6 Конвенції не обов’язково має розумітися 
як суд класичного виду, інтегрований у стандартну судову 
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систему  держави.  У  справі  Regent Company v. Ukraine 
ЄСПЛ  додав,  що  арбітражний  суд  був  «судом,  встанов-
леним законом», який діяв відповідно до Закону України 
«Про міжнародний комерційний арбітраж», а також вну-
трішніх процесуальних правил. При цьому провадження 
в  арбітражному  суді  було  таким  самим,  як  і  у  відповід-
них  державних  цивільному  чи  господарському  судах, 
та  існували  нормативні  положення,  відповідно  до  яких 
рішення  вказаного  арбітражного  суду могли  бути  оскар-
жені до Київського апеляційного суду на підставах, зазна-
чених  у  Законі України  «Про міжнародний  комерційний 
арбітраж» від 1994 р. Арбітражний суд (МКАС при ТПП 
України – В.Н.) залишався єдиним арбітражним органом 
в  Україні,  який  міг  відповідно  до  Закону  України  «Про 
міжнародний  комерційний  арбітраж»  від  1994  р.  вирі-
шувати  «комерційні  спори  з  іноземним  елементом».  До 
того ж відповідно до Закону України «Про міжнародний 
комерційний  арбітраж»  та  ст.  3(1)  Закону України  «Про 
виконавче провадження» рішення вказаного суду прирів-
нюються до  інших судових рішень, які підлягають вико-
нанню (п. 54, Regent Company v. Ukraine) [11]. На основі 
цього  ЄСПЛ  зробив  висновок,  що  арбітражний  розгляд 
справи, так само як і вирішення справи державним судом 
дає змогу особі, права якої порушено, невизнано чи оспо-
рене,  реалізувати  своє  право  на  захист,  і  рішення  таких 
судів є обов’язковими до виконання. Адже одним з осно-
воположних аспектів верховенства права є принцип пра-
вової визначеності, яка передбачає дотримання принципу 
res judicata, тобто принципу остаточності рішення, згідно 
з  яким  жодна  зі  сторін  не  має  права  домагатися  пере-
гляду остаточного і обов’язкового рішення лише з метою 
повторного  слухання  справи  і  постановлення  нового 
рішення. Відхід від цього принципу можливий лише тоді, 
коли він зумовлений особливими і непереборними обста-
винами (п. 46, Ustimenko v. Ukraine (2015) [12].

Підсумовуючи усе сказане щодо обмеження права на 
захист  та  доступ  до  правосуддя  у  зв’язку  з  укладеною 
арбітражною  угодою,  зазначимо,  що  укладенням  такої 
угоди  у  світлі  практики  ЄСПЛ,  Конституційного  Суду 
України та положень міжнародних договорів України вка-
зані права особи не порушуються. Так само це не можна 
тлумачити  як  безпідставне  обмеження  права  на  захист 
у  державному  суді.  Добровільно  укладаючи  арбітражну 
угоду,  особа  або  компанія  за  власною  волею  обмежує 
можливість вирішення спорів, які виникають із цивільних 
відносин у державних судах, однак саме право на захист 
та  доступ  до  суду  при  цьому  не  обмежується,  оскільки 
в такому разі спір розглядається компетентним (уповно-
важеним державою на вирішення відповідних спорів від-
повідно  до  закону)  арбітражним  (третейським)  судом. 
При  цьому  особі  забезпечується  механізм  контролю  за 
постановленим  рішенням  та  можливість  примусового 
приведення  рішення  такого  суду  (арбітражу)  до  вико-
нання із використанням повноважень державних органів 
виконавчої служби.

Варто зауважити, що, крім згаданого конституційного 
подання та наведеного рішення ЄСПЛ, в Україні не було 
спроб визнання третейських (арбітражних) угод такими, 
що обмежують конституційні права на захист та доступ 
до  суду.  Дані  Єдиного  державного  реєстру  судових 
рішень  також не містять  рішень,  які  б  стосувались  роз-
гляду  зазначеного  питання  саме  під  таким  кутом  зору. 
Щоправда,  у  двох  рішеннях  Касаційний  цивільний  суд 
відмовив  в юрисдикції  третейському  суду,  посилаючись 
в одному випадку на непідвідомчість спору третейським 
судам  (рішення  у  справі №  755/11937/16-ц  від  30  січня 
2019 р. [13]), а в іншому – на те, що договір, в якому міс-
титься  третейська  угода,  припинив  свою  дію  (рішення 
у справі № 755/4608/16-цвід 13 червня 2018 р. [14]), про-
ігнорувавши  тим  самим  принцип  автономності  третей-
ської  угоди,  передбачений  ст.  12  Закону  України  «Про 
третейські суди».

У  світлі  розгляду  міжнародного  комерційного  арбі-
тражу  як  особливого  суб’єкта  правозастосування  від-
значимо.  Відповідно  до  практики ЄСПЛ,  міжнародних 
договорів  України,  національного  законодавства  укла-
дена  між  сторонами  письмова  угода  про  передачу  на 
розгляд усіх або певних комерційних спорів є підставою 
для  виключення  спорів  із  відносин,  що  охоплюються 
такою угодою з юрисдикції державних судів. Реалізація 
стороною права на вирішення вказаних спорів у порядку 
арбітражу є підставою для закриття відповідного прова-
дження в державному суді, якщо суд на знайде підстав, 
що арбітражна угода є недійсною, нечинною або неви-
конуваною.  Таким  чином,  законодавство  наділяє  між-
народний  комерційний  арбітраж  спеціальними  право-
застосовчими функціями, прирівнюючи його рішення до 
рішень національних судів (п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону України 
«Про  виконавче  провадження»  [15],  ч.  1  ст.  35  Закону 
України  «Про  міжнародний  комерційний  арбітраж»). 
З огляду на те, що в Україні міжнародний комерційний 
арбітраж  створений  і  діє  на  підставі  Закону  України 
«Про міжнародний комерційний арбітраж» і відповідно 
до Додатку 1 до вказаного Закону затверджено регламент 
МКАС при ТПП України як єдиної самостійної постійно 
діючої  установи,  а  також  висновки  ЄСПЛ,  зроблені 
у  справі  Regent Company v. Ukraine, саме  МКАС  при 
ТПП України є арбітражним органом, створеним «відпо-
відно до закону» і саме він наділяється повноваженнями 
щодо здійснення правозастосування – вирішення спорів 
у порядку, передбаченому чинним законодавством. При 
цьому передача  спору  за  письмовою  арбітражною уго-
дою сторін, добровільно укладеною між ними, не є обме-
женням прав учасників цивільного обороту в розумінні 
Конвенції про захист прав людини та її основоположних 
свобод, а також Конституції України. Так само не супер-
ечать  Конституції  України  можливість  передачі  спорів 
у  встановленому порядку на  розгляд  і  вирішення  арбі-
тражного  суду  за  домовленістю  сторін  та  виключення 
такого спору з юрисдикції державних судів.
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АДВОКАТУРА НА УКРАЇНСьКих ЗЕМЛЯх У СКЛАДІ РОСІЙСьКОЇ ІМПЕРІЇ

adVOCyaCy ON uKraINIaN LaNdS IN ThE ruSSIaN EMPIrE

Швець Р.Ю.,
адвокат,

старший викладач кафедри публічного та приватного права 
ПВНЗ «Кропивницький інститут державного та муніципального управління»

У статті досліджується історія розвитку та становлення інституту адвокатури на українських землях у складі Російської імперії. Вка-
зується, що після інкорпорації козацької гетьманської держави наприкінці XVІІІ століття тут поширюється адміністративний устрій імперії, 
запроваджуються російські імперські закони, водночас, у питаннях судоустрою продовжують існувати регіональні особливості, характер-
ні для різних частин Наддніпрянської України. Зазначається, що вже у 1830–1840-х роках остаточно на всіх підконтрольних Російській 
імперії землях запроваджується загальнодержавне законодавство (це стосується й інституту адвокатури). У дослідженні також наво-
дяться різні підходи до періодизації історії становлення української (бачення дослідників В. Братиславського, А. Меланчук, І. Семенюк) 
та російської імперської адвокатури (Р. Мельниченко, В. Віссаров, С. Гаврилов). Йдеться про те, що задовго до 1864 року в імперії вже 
був законодавчо закріплений інститут захисту в судах. Уперше про нього згадується у Псковській грамоті XV століття, де в документах 
зазначалися повірені. У XVII столітті в Соборному Уложенні вводився принцип заміни представником у суді в разі неявки сторони. Також 
зазначено, що завдяки указу Петра І «Про форму суду» 1723 року представники отримали можливість надавати правову допомогу в про-
цесі загалом, а указом Катерини ІІ формувався інститут губернських стряпчих. Акцентується увага на існуванні так званих «підпільних 
адвокатів», які здебільшого були шахраями, а не представниками інтересів сторони. У статті йдеться про негативне ставлення імператор-
ської влади до адвокатів загалом. У дослідженні розкриваються причини впровадження Судової реформи 1864 року, її фундаментальний 
вплив на загальну систему судоустрою, а також на формування інституту професійної адвокатури на українських землях. Згадується 
про заснування інституту присяжних повірених, статті законодавства, норми яких регулювали питання прав та обов’язків, вимог до при-
сяжних повірених, принципів їх самоорганізації. Акцентується увага на віковому, освітньому цензах, досвіді роботи, які вимагались від 
адвокатів, на моральному кодексі, відповідальності за порушення професійних обов’язків.

Ключові слова: адвокат, присяжні повірені, Судова реформа 1864, українські землі, Російська імперія.

The article examines the history of the development and establishment of the advocacy on Ukrainian lands within the Russian Empire. It is 
stated that after the incorporation of the Cossack hetman state at the end of the eighteenth century, the administrative structure of the empire was 
extended, the Russian imperial laws were introduced, while at the same time there were regional peculiarities in the issues of judiciary, in other 
parts of the Dnieper Ukraine there were also regional peculiarities. It is noted that already in the 1830–1840-ies finally on all lands controlled by 
the Russian Empire is implemented imperial legislation (this applies to the Institute of Advocacy). The study also outlines different approaches 
to the periodization of the history of formation of the Ukrainian (the vision of researchers V. Bratislavsky, A. Melanchuk, I. Semenyuk) and the 
Russian Imperial advocacy (R. Melnichenko, V. Vissarov, S. Gavrilov). Refers to the fact that until 1864 the empire was fixed first institution 
for protection in the courts XV (Pskov charter), where the documents were entrusted, already in the XVII century introduced the principle of 
replacement of the representative in court in the event of failure to appear. It is also stated that thanks to the decree of Peter I “On the form of 
the court” in 1723 representatives were able to provide legal assistance in the process as a whole, and by the decree of Catherine II the institute 
of provincial solicitors was formed. Attention is drawn to the existence of so-called “clandestine lawyers” who, for the most part, were fraudsters 
rather than representatives of the party's interests. The article deals with the negative attitude of the imperial authorities towards lawyers in 
general. The study reveals the reasons for the introduction of the Judicial Reform of 1864, its fundamental importance for the general judicial 
system, as well as for the formation of an institution of professional advocacy in the Ukrainian lands. Indicates the establishment of an institution of 
jury attorneys, articles of legislation, the rules of which governed the issues of rights and obligations, requirements for jury attorneys, principles of 
self-organization. Emphasis is placed on the age, educational qualifications, work experience required of a lawyer, the moral code, responsibility 
for breach of the lawyer's duties.

Key words: advocate, attorneys at law, Judicial reform of 1864, ukrainian lands, Russian empire.

Постановка проблеми. У  сучасних  умовах  Укра-
їна  постала  перед  серйозним  викликом  –  побудувати  на 
пострадянському просторі дійсно правову державу за зраз-
ком  передових  ліберальних  демократій  Західного  світу. 
Формування правової держави залежить від величезного 
спектру  різноманітних  факторів  та  чинників.  Наявність 
ефективного,  незалежного,  доступного  та  незаангажо-
ваного  адвокатського  корпусу  в  цьому  процесі  відіграє 
одну  з передових ролей,  оскільки  захист прав  та  свобод 
людини  є  одним  з  постулатів  існування  демократичного 
світу.  Разом  із  тим,  задля  кращого  розуміння  сучасних 
реалій розвитку та існування інституту адвокатури в Укра-
їні,  необхідно  вивчати  історію  його  розвитку  та  станов-
лення. Саме тому проблематика історії адвокатури постає 
досить актуальною. Разом  із  тим, якщо зауважувати, що 
нормативно-правові  акти щодо названого  інституту при-
ймались  у  ХІХ  ст.,  слід  згадати  декілька  яскравих  при-
кладів досвіду  іноземних держав. Наприклад, цивільний 
процесуальний  кодекс  Австро-Угорської  імперії,  розро-
блений Ф. Кляйном  та  прийнятий  у  1895  році,  пережив 
Першу світову війну,  розпад  імперії,  гітлерівську окупа-
цію та й до сьогодні є чинним в Австрії. Тому, ймовірно, 
якщо ставити за мету приймати нормативно-правові акти, 
які б забезпечували ефективне функціонування відповід-

них суспільних відносин на століття вперед, слід вивчати 
попередній історичний досвід.

Метою статті є  висвітлення історії  розвитку  та  ста-
новлення інституту адвокатури на українських землях, які 
перебували у складі Російської імперії (кінець XVIII ст.– 
початок ХХ ст.).

Стан опрацювання. Питаннями  історії  розвитку 
та становлення  інституту адвокатури в Україні  та Росій-
ській  імперії  займалися  і  продовжують  займаються  такі 
дослідники:  М.  Аракелян,  В.  Комаров,  Д.  Ляпіна, 
А. Меланчук, В. Мельниченко, І. Семенюк, С. Черепанов, 
С. Юношев та інші.

Виклад основного матеріалу. Наприкінці  ХVIII  ст. 
автономні  інституції  української  козацької  гетьманської 
держави  були  остаточно  ліквідовані  російською  імпер-
ською владою, на всій території поширено губерніально-
намісницький  адміністративний  поділ,  характерний  для 
Російської  імперії та кріпацтво, а українське суспільство 
інтегровано до російської станової феодальної структури. 
Станом  на  початок  ХІХ  ст.  більша  частина  українських 
земель  (Лівобережна, Слобідська, Правобережна  та Пів-
денна Україна) опинились остаточно у складі Російської 
імперії. Не дивлячись на це, українські губернії зберігали 
своєрідні регіональні особливості в питаннях судоустрою, 
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судочинства,  джерел  права.  Разом  із  тим,  вже  протягом 
1830–1840-х  років  по  всіх  губерніях  запроваджувалось 
загальноімперське  право,  норми  судочинства,  а  регіо-
нальні особливості скасовувались.

У  той  же  час  на  наших  землях  упроваджувались 
російські  поняття  та  норми  про  інститут  адвокатів,  а 
загальноімперська  судова  реформа  1864  року  безпо-
середньо  вплинула  не  лише  на  тогочасні  українські 
землі. Деякі вчені говорять, що судові устави 1864 року 
стали  основою  для  сучасного  українського  цивільного 
та кримінального процесуального права [1, c. 13]. Таким 
чином,  щоб  прослідкувати  за  основними  положеннями 
діяльності  адвокатів  на  українських  землях,  підконтр-
ольних  Російській  імперії,  слід  проаналізувати  історію 
становлення адвокатури в цій державі.

Якщо говорити про періодизацію, то зарубіжні дослід-
ники  наводять  декілька  різних  варіантів  історії  станов-
лення в Російській імперії інституту адвокатури. Дослід-
ник  Р.  Мельниченко  вказує,  що  до  1866  року  в  імперії 
діяв період докорпоративної адвокатури; протягом 1866–
1917  років  існувала  так  звана  «адвокатура  присяжних» 
(далі виділяють період радянської адвокатури та сучасної 
Російської Федерації, однак це вже не входить у хроноло-
гічні рамки нашого дослідження – Р. Ш.) [2]. В. Віссаров 
наводить дещо іншу періодизацію:

1)  з XV  століття  до  1866  року  –  період  становлення 
інституту російської імперської адвокатури;

2)  1866–1917 роки – час розвитку адвокатури в рам-
ках  судової  реформи  1864  року,  який  характеризується 
деякою суперечливістю. С. Гаврилов досить оригінально, 
використовуючи концепцію К. Ясперса «осьового часу», 
перший період (з XV століття до 1864 року) називав «доіс-
торією»  адвокатури»,  а  другий період  (1866–1917 роки), 
тобто  період  дії  Судових  Уставів  1864  року,  «осьовим 
часом» адвокатури [3, c. 38].

Слід зауважити, що український науковець І. Семенюк 
виділяє такі періоди становлення і розвитку саме україн-
ської адвокатури: 

«1. Зародження інституту адвокатури (XI ст.– середина 
XIX ст.).

2.  Етап  інституціоналізації  адвокатури  в  імперський 
та національний періоди (60–70-ті рр. XIX ст. – 20 рр. XX ст.).

3.  Радянський  етап  функціонування  адвокатури  
(20–90 рр. XX ст.).

4.  Пострадянський  етап  розвитку  адвокатури  
(1991–2010 рр.).

5.  Етап  адаптації  законодавства  про  адвокатуру  до 
міжнародних стандартів (з 2010 р.) [4, c. 6].

А. Меланчук наводить натомість таку періодизацію:
–  «від 1864 р. до початку 80-х рр. ХІХ ст., пов’язаний 

із широким упровадженням у суспільну практику прогре-
сивних ідей щодо призначення адвокатури;

–  частковий  відхід  від  досягнень  судової  реформи 
в умовах абсолютистського державного режиму (початок 
80-х рр. ХІХ ст. – 1917 р.);

–  руйнування  судової  системи  та  системи  адво-
катури  в  умовах  класових  та  політичних  протистоянь 
і  громадянської  війни  та  підміна  її  сурогатами  захисту  
(1917–1921 рр.);

–  запровадження у країні елементів ринкових відно-
син у рамках нової економічної політики (НЕПу) з частко-
вим підвищенням ролі суду і адвокатури (1921 – початок 
30-х рр.);

–  загострення  масових  репресій  (початок  30-х  – 
середина 50-х рр.) і пов’язаний із цим занепад адвокатури;

–  поступові,  суперечливі  і  значною  мірою  декора-
тивні  зміни  в  діяльності  адвокатури  у  період  «відлиги» 
(середина 50-х – середина 80-х рр.);

–  поступове становлення сучасної  адвокатури Укра-
їни  напередодні  і  після  здобуття  нею  незалежності…» 
[5, с. 5–6].

Отже, відлік здійснюється від запровадження та юри-
дичного оформлення професійної адвокатури в Російській 
імперії.

Водночас,  І. Семенюк наводить періодизацію В. Бра-
тиславського, який, до речі, вважає за доцільне використо-
вувати до ХІХ ст. термін «правозахисник», оскільки кате-
горія  «адвокат»  стала  використовуватися  активно  лише 
в  ХІХ  ст.  В.  Братиславський  виділяв  наступні  періоди 
історії адвокатури України: 

«1) Київська Русь та Галицько-Волинське князівство;
2)  Королівство Польське й Велике князівство Литов-

ське з їх спадкоємницею Річчю Посполитою;
3)  Гетьманщина;
4)  XIX ст. – початок XX ст. у складі Російської імперії; 

XIX ст. – початок XX ст. у складі Австрійської, а згодом 
Австро-Угорської імперій;

5)  національно-визвольні змагання 1917–1920 рр.;
6)  адвокатура на українських землях у складі Румунії, 

Польщі та Чехословаччини в міжвоєнний період;
7)  період УРСР;
8)  незалежність» [6, с. 36–37].
До  1864  року  в  Російській  імперії  історія  захисників 

у судових процесах мала такий вигляд. Ще в ХV ст. вперше 
було закріплено інститут захисту та представництва в орга-
нах  влади.  У  Псковській  грамоті  та  інших  документах 
існував перелік прав та обов’язків повірених. В. Віссаров 
зазначає, що на той час ця інституція представництва була 
настільки розвинута, що у Псковській судній грамоті вво-
дилися обмеження щодо участі представників [7, с. 108]. 
Обмеження  такі  не  відрізнялись  гуманністю,  оскільки 
С. Юношев зауважує, що за грамотою 1467 року запрошу-
вати повірених мали право жінки, діти, монахи, похилого 
віку особи та глухі. В інших випадках судовий захист міг 
сприяти покаранню захисника – його або штрафували або 
страчували [8, с. 88]. Надалі інститут судового представ-
ництва  розвивався  в  «Судєбніках»  1487  та  1550  років,  а 
також у Соборному уложенні 1649. З’являється принцип 
заміни осіб представниками у разі неявки сторони. У про-
цесі розвитку судочинства в бік відокремлення цивільного 
та кримінального процесу, змінюється роль представників 
та повірених [7, с. 108].

Згідно з указом Петра І «Про форму суду» від 5 листо-
пада 1723 року представники отримали можливість, окрім 
заміни  сторони,  здійснювати  правову  допомогу  під  час 
судового  процесу,  а  відповідно  до  указу  Катерини  ІІ  від 
18  листопада  1775  року,  що  стосувався  статусу  губерній, 
оформлювався інститут губернських стряпчих (вони висту-
пали в якості помічника прокурора та захищали державні, 
«казенні»  інтереси). Окрім того,  інтереси підсудного мали 
змогу представляти чиновники. Третім учасником процесу, 
який представляв інтереси сторони, була так звана «вулична 
адвокатура»,  яка  займалась  «правовою  консультацією» 
будь-де.  Її  представників ще називали «ябедниками». Такі 
особи здебільшого були, на думку деяких дослідників, ско-
ріше шахраями й більше шкодили державі та тим особам, 
інтереси якої немовби представляли [7, с. 108–109].

Загалом, в імперії до Судової реформи 1864 року адво-
катура (до речі, термін «адвокат» вперше був використаний 
у 1715 році у Військових статутах Петра І – Р. Ш.)  існу-
вала у таких формах: адвокатура у Західному краї  (друга 
половина XVIII  ст.  –  перша  половина ХІХ  ст.),  до  якого 
входили  українські  Київська,  Волинська  та  Подільська 
губернії;  присяжні  стряпчі  при  комерційних  судах  й  уже 
згадувана «підпільна» «вулична адвокатура». У Російській 
імперії  лише  в  ХІХ  ст.  судове  представництво  перетво-
рюється  в юридичний  інститут  присяжних  стряпчих,  які 
вносились до спеціальних списків при судових установах. 
Важливою віхою став закон від 14 травня 1832 року, яким 
було  створено  інститут  присяжних  стряпчих  задля  впо-
рядкування діяльності представників у комерційних судах.  
Тоді  ж  встановлювались  цензи  та  обмеження  до  осіб,  
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які  отримували  право  займатись  подібною  діяльністю. 
Особи надавали атестати, послужні списки, інші свідоцтва 
про звання та поведінку. А суд вже, за власним розсудом, 
вносив  їх  до  списку чи  відмовляв без пояснення причин. 
Суд був зобов’язаний забезпечити достатню кількість при-
сяжних  стряпчих, щоб  сторони  не  мали  проблем  під  час 
вибору собі представника. Водночас, закон суттєво обмеж-
ував можливості та права присяжних стряпчих, й фактично 
вони майже повністю залежали від суддів [9, с. 48].

До  речі,  окремої  уваги  заслуговують  факти  ставлення 
російської влади, а також представників імператорської сім’ї 
до  професії  адвоката. М. Аракелян  детально  висвітлює  від-
повідну проблематику. У власних дослідженнях автор відзна-
чає, що, до часу встановлення в імперії інституту адвокатури 
західного  зразку  з  1864 року  і  проведення  судових реформ, 
ставлення  до  адвокатів  у  сім’ї  Романових  було  категорично 
негативним. Наприклад, Петро І називав ябедників і ходатаїв 
«товаришами  злодіїв  та  душогубців»,  які  власними  діями 
лише уповільнювали процес,  заплутували ще більше суддю 
(слід зауважити, що у XVIII ст. та першій половині ХІХ ст., 
наприклад,  цивільний  процес  і  так  відрізнявся  вражаючою 
повільністю, заплутаністю, дорожнечею – Р. Ш.)  [10, с. 73]. 
В указі Єлизавети Петрівни від 25 травня 1752 року взагалі 
діяльність  ябедників  визначалася  як  шкідлива.  Хоча,  ймо-
вірно, йшлося про так званих «вуличних адвокатів», які дійсно 
наносили відчутну шкоду інтересам суспільства та держави.

Катерина  ІІ  та  Микола  І  саме  адвокатів  вважали  голо-
вними  винуватцями французької  революції,  унаслідок  чого 
рішуче заперечували ідею про введення інституту адвокатури 
західноєвропейського  зразку.  Д.  Ляпіна  вказує,  що  у  влас-
ному листуванні Катерина ІІ писала: «Адвокаты и прокуроры 
у меня  не  законодательствуют и  никогда  законодательство-
вать не будут, пока я жива, а после меня будут следовать моим 
началам» («Адвокати та прокурори у мене не законодавству-
ють й ніколи законодавствувати не будуть, доки я жива,  
а після мене будуть слідувати моїм началам») [9, с. 48].

Однак, уже до 1864 року, коли були остаточно прийняті 
фундаментальні  нормативно-правові  акти,  які  повністю 
змінили систему судоустрою, цивільного та кримінального 
процесу в Російській імперії, з боку вищої монаршої влади 
було  розуміння  необхідності  суттєвих,  радикальних  змін 
у царині судочинства, зокрема й в адвокатурі. Досить показо-
вою є історія з рішенням Миколи І про необхідність рефор-
мування  цивільного  процесу  в  державі  (що  в  подальшому 
призвело до загального реформування судової системи). На 
початку 1840-х років Микола І звернув увагу на справу про 
маєтність та борги колезького регістратора  Івана Баташова 
з  Рязанської  губернії.  Імператор  розпорядився  щомісячно 
звітувати про хід справи й роками отримував однакові від-
писки,  що  свідчили  про  повний  «застій»  у  її  просуванні. 
Тому  16  листопада  1848  року Микола  І  видав  резолюцію 
з вимогою реформувати цивільний процес (у ній містились 
такі  слова:  «Изложение,  причин медленности непомерной, 
с  которою  производится  сие,  столь  известное  дело,  ясно 
выставляет все неудобства и недостатки нашего судопроиз-
водства» (Викладення причин непомірної повільності, з якою 
відбувається ця, настільки відома справа, ясно вказує на 
незручності та недоліки нашого судочинства). Це вислов-
лювання Миколи І ще в ХІХ столітті було названо «колиско-
вою судової реформи» [11, с. 1].

Судові статути 1864 року Л. Левчук називає основними 
підвалинами  судової  реформи  в  імперії,  в  тому числі  й  на 
українських  землях.  Серед  чотирьох  статутів:  Статут  про 
покарання,  що  накладаються  мировими  суддями,  Статут 
цивільного  судочинства,  Статут  кримінального  судочин-
ства, – прийнятий був й акт під назвою «Заснування судових 
установ». Цей нормативно правовий акт містив 420 статей, 
норми яких регулювали питання регламентації усієї системи 
судоустрою: статус мирових судів, окружних судів, судових 
палат, нотаріату, прокуратури, слідчих, а також, що головне, 
інститут адвокатури та присяжних засідателів [12, с. 60].

Після переходу від принципів формальних доказів, а також 
інквізиційного характеру процесу,  запроваджувався  інститут 
так  званих  присяжних  повірених,  себто  адвокатів.  Норми 
акту «Заснування судових установ» врегульовували питання 
створення  інституту  правозаступництва  та  представництва 
в суді, формування специфічної соціально-правової категорії 
судових представників і правозаступників під єдиною назвою 
«присяжні  повірені».  Ці  питання  деталізувалися  в  розділі 
«Про осіб, що перебувають при судових місцях», у главі «Про 
присяжних повірених». Згідно з законами це була незалежна 
інституція, яка ввійшла в систему судочинства й мала право 
брати  участь  у  кримінальних  та  цивільних  процесах  у  всіх 
ланках судових установ імперії. Стаття 354 містила принципи 
формування складу присяжних повірених, у статтях 383–406  
визначались  їх  права  та  обов’язки,  умови  самоорганізації 
та самоврядування упорядковували статті 357–378. Загалом, 
існувало два типи адвокатів: присяжні повірені  (ті, хто пра-
цював при судових палатах та окружних судах), які складали 
присягу; а також приватні повірені – особи, які брали участь 
у процесі виключно за довіреністю від однієї  із сторін та за 
дозволом суду [12, с. 77–78].

Загалом перед присяжними повіреними ставився віко-
вий ценз – ними могли бути лише особи, що досягли 25-ти 
років. Окрім того, уводився освітній ценз, що передбачав 
наявність  вищої  освіти,  також  вимагалось  мати  5-річний 
стаж  роботи  в  судових  установах  на  посадах,  де  особа 
отримувала практичний досвід щодо судових проваджень 
(це секретар сенату, судовий чиновник або помічник при-
сяжного повіреного). Не могли стати адвокатами іноземці, 
неплатоспроможні  громадяни,  державні  службовці,  окрім 
тих, що були на почесних посадах чи працювали на громад-
ських засадах, позбавлені сану за вироком церковних судів 
священнослужителі,  особи,  що  за  рішенням  суду  обмеж-
увались у правах, особи, яких з певних причин виключили 
з лав присяжних засідателів. Згідно з новим законодавством 
запроваджувався  своєрідний  моральний  кодекс  присяж-
ного  повіреного. Йому  заборонялось  без  вагомих  причин 
відмовлятись  від  даного  розпорядження  та  представляти 
інтереси  особи,  яка  вже  судилась  з  його  найближчими 
родичами  (дружина,  діти,  рідні  а  також  двоюрідні  брати 
та сестри). Також присяжні повірені мали зберігати адво-
катську  таємницю  (не  лише  під  час,  але  й  після  того,  як 
справу було завершено). Водночас, для адвокатів вводились 
дисциплінарна,  цивільна  відповідальність  за  неналежне 
виконання обов’язків. Кримінальна відповідальність насту-
пала у випадку умисних дій, що завдали шкоду стороні, яку 
захищав присяжний повірений [6, с. 42–44].

Важливою  віхою  після  Судової  реформи  та  впрова-
дження  професійної,  юридично  оформленої  адвокатури 
стало прийняття 25 травня 1874 року закону, відповідно до 
якого  нормативно  врегульовувалось  питання  функціону-
вання інституту приватних повірених. Ця подія вважається 
спробою  не  лише формально  заснувати  нову  форму  адво-
катури, але й «легалізувати» «приватних» або «підпільних» 
адвокатів [13, с. 73].

Висновки. Таким  чином,  унаслідок  приєднання  укра-
їнських земель до складу Російської імперії, а також поши-
рення  тут  відповідного  адміністративно-територіального 
устрою, феодальної  станової  системи, у сфері  судочинства 
та судоустрою й використання пам’яток права існували в різ-
них українських губерніях регіональні особливості. Разом із 
тим, вже в першій половині ХІХ ст. із остаточною ліквідацією 
правових особливостей та прийняттям загальноімперського 
законодавства впроваджувалася також практика російського 
представництва в судах. Інститут адвокатури в імперії прой-
шов тривалий період від украй негативного ставлення з боку 
царату  й  відсутності  чіткого  нормативно-правового  врегу-
лювання до запровадження професійної адвокатури завдяки 
Статутам  1864  року.  Слід  наголосити, що фундаментальні 
реформи 1860-х років, зокрема й в царині адвокатури, безпо-
середньо впливали на українські землі.
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МІжНАРОДНА ПРАВОСУБ’ЄКТНІСТь  
МІжНАРОДНОГО КОМІТЕТУ ЧЕРВОНОГО хРЕСТА
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У статті проаналізовано наукову літературу з питань міжнародної правосуб’єктності.
Одним із критеріїв класифікації міжнародних організацій є поділ їх на міжнародні міжурядові та міжнародні неурядові організації. 

Доктрина міжнародного права виділяє серед основних суб’єктів міжнародного права міжнародні міжурядові організації та держави, проте 
існують також інші суб’єкти міжнародного права, до яких можна віднести міжнародні організації. Відповідно до класичної доктрини між-
народного права міжнародні організації вважаються вторинними суб’єктами міжнародного права, похідними від держав.

Дається визначення поняття міжнародної правосуб’єктності. Досліджено походження правосуб’єктності міжурядових організа-
цій. Також досліджено критерії, яким повинна відповідати міжнародна неурядова організація, щоб її було наділено міжнародною 
правосуб’єктністю. Основним напрямом дослідження є міжнародна правосуб’єктність неурядової організацій, такої як Міжнародний комі-
тет Червоного Хреста.

У доктрині міжнародного права не склалося єдиної думки щодо правосуб’єктності міжнародних неурядових організацій. Проте можна 
виділити три групи вчених, думки яких різняться, однак вони все ж припускають, що таким утворенням, як міжнародні неурядові органі-
зації, може бути присвоєно статус суб’єкта міжнародної правосуб’єктності. 

У статті виокремлено основні критерії, за допомогою яких міжнародним неурядовим організаціям може бути присвоєно статус 
суб’єкта міжнародного права, проте у кожному випадку дане питання розглядається індивідуально і залежно від юридичної природи та 
діяльності певної неурядової організації. Щоб говорити про міжнародну правосуб’єктність конкретної міжнародної неурядової організації, 
необхідно наділити таку організацію спеціальним статусом. Для отримання спеціального статусу необхідно відповідати певним критері-
ям та приєднатися до міжурядової організації, яка є суб’єктом міжнародного права.

Ключові слова: міжнародна правосуб’єктність, Міжнародний комітет Червоного Хреста, організація, урядова організація, неурядова 
організація, доктрина.

The article analyzes the scientific literature on international legal personality.
One of the criteria for the classification of international organizations is their division into international intergovernmental and international 

non-governmental organizations.
The doctrine of international law distinguishes among the main subjects of international law, such as international intergovernmental 

organizations and states, but there are other subjects of international law, which may include international organizations. According to the 
classical doctrine of international law, international organizations are considered as secondary entities of international law, derived from states.

The concept of international legal personality is defined, the origin of legal personality of intergovernmental organizations is investigated. 
It also examines the criteria that an international non-governmental organization must meet in order for it to be endowed with international 
legal personality. The main focus of the study is the international legal personality of non-governmental organizations such as the International 
Committee of the Red Cross.

Although there is no consensus in the doctrine of international law, the legal personality of international non-governmental organizations. 
However, there are three groups of scholars whose views differ but nevertheless suggest that such entities as international non-governmental 
organizations may be given the status of a subject of international legal personality.

The article outlines the main criteria by which international non-governmental organizations can be granted the status of a subject of 
international law, but in each case this issue is considered individually, depending on the legal nature and activity of a particular non-governmental 
organization. In order to speak about the international legal personality of a particular international non-governmental organization, it is first of all 
necessary to give such an organization a special status. To qualify for special status, you must meet certain criteria and join an intergovernmental 
organization that is subject to international law.

Key words: international legal personality, International Committee of the Red Cross, organization, governmental, non-governmental, 
Doctrine.

Постановка проблеми. З часу заснування Міжнарод-
ного комітету Червоного Хреста  (далі – МКЧХ) єдиною 
метою  цієї  організації  є  надання  захисту  та  допомоги 
жертвам  збройних  конфліктів  і  внутрішніх  заворушень. 
Для  досягнення  цієї  мети  МКЧХ  здійснює  гуманітарні 
програми  по  всьому  світу,  а  також  сприяє  дотриманню 
міжнародного гуманітарного права (МГП) і поширює зна-
ння про нього серед представників влади і носіїв зброї.

Діяльність МКЧХ за осатаній час стає всебічно затребу-
ваною. Попри значні досягнення в міжнародному гуманітар-
ному праві, війни та локальні конфлікти стають все частішими. 
Значна кількість держав стає театром збройних конфліктів (як 
міждержавних, так і конфліктів неміжнародного характеру). 
У результаті таких дій, крім військових, поранення зазнають 

і  цивільні  особи. Насправді  цивільне  населення  продовжує 
бути основною жертвою порушень міжнародного гуманітар-
ного права як державами-учасницями конфлікту, так і недер-
жавними збройними формуваннями. Значна відповідальність 
за добробут цивільного населення покладається на держави 
та сторони конфлікту. Як правило, цивільного медичного пер-
соналу не вистачає, а фінансові можливості певних регіонів 
є обмеженими. У такому разі надати допомогу може Міжна-
родний комітет Червоного Хреста.

Щоб  мати  можливість  виконати  свою  місію,  МКЧХ 
необхідно отримати доступ до районів, постраждалих від 
насильства.  Цей  фактичний  доступ  є  вирішальним  для 
здійснення незалежної оцінки потреб жертв та неуперед-
женого надання допомоги.
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Однак  сторони  збройних  конфліктів  іноді  відкрито 
відмовляють у доступі до окремих районів. Вони можуть 
також неявно/непрямо перешкоджати доступу, створюючи 
правові,  адміністративні  та  інші  фактичні  перепони, що 
унеможливлюють гуманітарну діяльність.

Для  розуміння  законності  діяльності  Міжнародного 
комітету Червоного Хреста на певній території чи в пев-
ній країні під час бойових дій слід пояснити особливості 
прояву її міжнародної правосуб’єктності.

При  наявній  та  визначеній  міжнародній  право- 
суб’єктності ми розуміємо права та обов’язки такої орга-
нізації, а також відповідальність, яку вона несе. Це є важ-
ливою  ознакою  для  безпечної  діяльності  МКЧХ.  Якщо 
одна  із сторін не розуміє цього, то дії, які вона вчинить, 
можуть призвести до ще більших втрат цивільного насе-
лення та працівників МКЧХ.

Стан дослідження.  Питання  міжнародної  право- 
суб’єктності МКЧХ досліджували такі вчені, як В.Г. Бут-
кквич,  В.Н.  Денисова,  М.Б.  Кирилова,  Т.І.  Ливицький, 
В.М.  Лисик,  Ф.  Абпланальп,  А.  Буває,  Ф.  Буньона, 
Х. Гасера та інші.

Метою статті є аналіз  існуючої  літератури  з  даного 
питання,  а  також  дослідження  механізму  становлення 
міжнародної правосуб’єктності неурядових організацій.

Виклад основного матеріалу.  Доктрина  право- 
суб’єктності  існує як у національному, так  і в міжнарод-
ному праві. Ця концепція в міжнародному праві викорис-
товується  аналогічно  національному  законодавству,  хоча 
суб’єкти,  що  володіють  правосуб’єктністю,  не  є  одна-
ковими  у  двох  різних  правових  системах.  Це юридична 
концепція, яка дає змогу громаді розрізняти суб’єктів, які 
здатні  діяти  з  юридичними  наслідками.  Володіння  між-
народною  правосуб’єктністю  дозволяє  суб’єкту  діяти 
в міжнародній  правовій  системі. На  нашу  думку,  термін 
«міжнародна  правосуб’єктність»  використовується  як 
синонім до терміна «суб’єкт міжнародного права». Вони 
розглядаються як взаємозамінні поняття в тому сенсі, що 
суб’єкти, які володіють міжнародною правосуб’єктністю, 
є суб’єктами міжнародного права. 

Міжнародна правосуб’єктність – це юридична ознака 
певного  утворення.  Дана  ознака  надає  як  міжурядовій, 
так і неурядовій організації статус суб’єкта міжнародного 
права. Оскільки міжнародні організації вторинні суб’єкти 
міжнародного права, то їхня міжнародна правосуб’єктність 
є похідною від правосуб’єктності держав. 

Міжнародна правосуб’єктність передбачає, що органі-
зація як суб’єкт міжнародного права здатна захищати свої 
права та має можливість притягнення суб’єктів міжнарод-
ного права до відповідальності.

Як  відзначав О.Ф. Висоцький,  термін  «правосуб’єкт- 
ність»  стосується  здебільшого  наукової  сфери  застосу-
вання.  У  міжнародно-правових  документах  (міжнарод-
них угодах, конвенціях, деклараціях,  статутах міжнарод-
них організацій) ототожнюється термін «правоздатність» 
(поняття,  яке  включає  і  право,  і  дієздатність  суб’єкта) 
і поняття «правосуб’єктність» [1, с. 328].

У  сучасній  теорії  міжнародного  права  закріпилась 
думка, що до суб’єктів міжнародного права належать дер-
жави та міжнародні організації. Однак класична доктрина 
міжнародного права визнає також інших суб’єктів – нації 
і народи, які борються за незалежність, а також державо-
подібні утворення [2, с. 162–166].

Згідно  із  загальним  правилом  суб’єктами  міжна-
родного  права  серед  міжнародних  організацій  визна-
ються  міжурядові  організації.  Що  стосується  визнання 
суб’єктом міжнародного права неурядових організацій, то 
це питання залишається спірним.

Одним  із критеріїв класифікації міжнародних органі-
зацій є поділ їх на міжурядові та неурядові. Сучасні тео-
ретики  міжнародного  права  вважають  міжнародні  між-
урядові організації вторинними суб’єктами міжнародного 

права.  Міжнародна  правосуб’єктність  таких  організацій 
є  похідною  від  правосуб’єктності  держав.  Міжурядові 
організації  є  суб’єктами  міжнародного  права,  оскільки 
вони були створені на основі міжнародної угоди. Неуря-
дові  організації  не  є  суб’єктами  міжнародного  права. 
Вони були утворені міжнародною громадськістю з метою 
встановлення міжнародного співробітництва з актуальних 
питань міжнародного життя.

До  міжурядових  міжнародних  організацій  належать 
такі,  як  Організація  Об’єднаних  Націй  та  ін.  Але  серед 
неурядових організацій є одна, яка володіє особливим ста-
тусом, що наближає її до суб’єкта міжнародного права. Це 
Міжнародний комітет Червоного Хреста. 

Оскільки  МКЧХ  є  неурядовою  організацією,  то 
питання  вирішення  міжнародної  правосуб’єктності  має 
безпосередній вплив на статус цього утворення.

У  сучасній  юридичній  літературі  питання  право- 
суб’єктності неурядових міжнародних організацій розгля-
дається дуже широко, але важливим є те, що не склалося 
єдиної думки щодо їх місця серед суб’єктів міжнародного 
права в міжнародно-правовій літературі.

Незалежно від дебатів та суперечливих аспектів кон-
цепції  вона  зазвичай  використовується  та  приписується 
новим  структурам.  Яке  саме  значення  має  міжнародна 
правосуб’єктність?

Статус  міжнародної  правосуб’єктності  дає  змогу 
суб’єктам  міжнародного  права  функціонувати  в  міжна-
родному правовому порядку і певною мірою є необхідною 
умовою правоздатності таких організацій.

У  вітчизняній  та  іноземній  науці  міжнародного 
права  висловлювалися  три  основні  думки  щодо  право- 
суб’єктності  міжнародних  неурядових  організацій.  Це, 
зокрема, такі думки:

1)  заперечення міжнародної правосуб’єктності міжна-
родних неурядових організацій;

2)  часткове  визнання міжнародної  правосуб’єктності 
міжнародних неурядових організацій;

3)  повне  визнання  міжнародної  правосуб’єктності 
міжнародних неурядових організацій.

Домінуючою є перша точка зору. Її дотримувалися такі 
вчені, як А.Я. Вишинський, В.Н. Дурденевський, С.Б. Кри-
лов, Л.А. Моджорян  та  інші. Вони  вважали, що  єдиним 
суб’єктом міжнародного права є лише держави. Отже, на 
думку  згаданих  авторів-науковців,  суб’єкт міжнародного 
права повинен мати ознаки, які властиві лише державам, 
оскільки ніхто, крім них, не може мати суверенітет, власну 
територію та населення, яке проживає на ній.

Хоча  держави  все  ще  є  основними  суб’єктами  між-
народного права, XX століття дозволило доповнити док-
трину.  Нові  юридичні  суб’єкти  вийшли  на  міжнародну 
площину,  що  призвело  до  розвитку.  Було  визнано,  що 
суб’єктами  міжнародного  права  можуть  бути,  крім  дер-
жав, й інші суб’єкти. Вважати держави єдиними природ-
ними  суб’єктами  міжнародного  права  більше  не  можна 
[3, с. 23].

Деякі  науковці,  що  заперечували  ідею  міжнародної 
правосуб’єктності  міжнародних  неурядових  організацій, 
відстоювали ідею, що неурядові організації є суб’єктами не 
міжнародного права, а міжнародних відносин, тим самим 
уникаючи питання про їх міжнародну правосуб’єктність. 

Таку позицію відстоювали В.М. Шуршалов, В.В. Крав-
ченко та низка інших учених [4, с. 55].

Ідея  розмежування  суб’єктів  міжнародного  права 
і суб’єктів міжнародних правовідносин дуже часто крити-
кується. Так, слід погодитися з С.В. Черніченком, який вка-
зував, що можна бути суб’єктом міжнародного права й не 
бути суб’єктом, тобто учасником, конкретних міжнародних 
правовідносин, але не можна бути суб’єктом міжнародних 
правовідносин  і  не  бути  суб’єктом  міжнародного  права 
[5, с. 217]. Отже, учасниками міжнародних правовідносин 
можуть бути лише суб’єкти міжнародного права.
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Для  неурядових  організацій,  створених  фізичними 
особами  та  їхніми  об’єднаннями,  питання  про  існування 
та  визнання  їх  міжнародної  правосуб’єктності  можливе 
лише  при  певному  особливому  статусі  даної  неурядової 
організації.  Фізичні  особи  не  є  суб’єктами  міжнародної 
правосуб’єктності,  тому  організації,  створені  фізичними 
особами, не можуть мати міжнародної правосуб’єктності [6].

Отже,  відсутність  міжнародної  правосуб’єктності 
у засновників та членів неурядових організацій є причиною 
відсутності міжнародної правосуб’єктності в самій організа-
ції, тобто недержавна природа є основною перешкодою для 
міжнародних неурядових організацій щодо визнання їх пра-
вовстановлюючими і правореалізуючими суб’єктами міжна-
родного права. Багато норм міжнародного права надає права 
й обов’язки іншим учасникам міжнародних відносин, таким 
як міжнародні неурядові організації.

Ідею  щодо  визнання  часткової  міжнародної  право- 
суб’єктності міжнародних неурядових організацій підтри-
мувала низка вчених, зокрема І.І. Коваленко, Г.І. Морозов, 
Є.С. Пчелінцев, Н.В. Захарова та інші.

Н.В.  Захарова  стверджувала, що  неурядові  організації 
володіють міжнародною правосуб’єктністю, оскільки між-
народно-правові  акти регулюють діяльність цих  суб’єктів 
і встановлюють їх права та обов’язки. Цю думку підтриму-
вав також А.М. Каледін,  який визнавав  за  такими органі-
заціями право реалізувати норми, створені в рамках ООН.

У  рамках  концепції  про  визнання  часткової  право- 
суб’єктності  міжнародних  неурядових  організацій  слід 
виділити  думки  вчених,  які  прямо  не  визнавали  право- 
суб’єктності  міжнародних  неурядових  організацій, 
однак з їх висловлювань випливає, що вони визнавали їх 
суб’єктами міжнародного права. Так, Г.І. Тункін вважав, 
що юридичні особи за певних умов можуть бути визнані 
суб’єктами міжнародного права [7, с. 9].

Прихильники цієї позиції визнають за міжнародними 
неурядовими  організаціями  певний  мінімальний  об’єм 
прав і обов’язків, з чого роблять висновок, що вони воло-
діють обмеженою міжнародною правосуб’єктністю.

Третю групу вчених складають науковці, які визнають 
міжнародну  правосуб’єктність  неурядових  організацій. 
Така позиція більше притаманна зарубіжній доктрині між-
народного права.

Так, на думку Т.М. Нешатаєвої, міжнародні неурядові 
організації  володіють  міжнародною  правосуб’єктністю, 
тобто  є  повноцінними  суб’єктами  міжнародного  права. 
Роль,  яку міжнародне право відводить неурядовим орга-
нізаціям,  не  відповідає  реаліям  сьогодення,  тому  що 
в системі ООН міжнародні неурядові організації діють як 
суб’єкти  міжнародного  права,  які  володіють  обмеженим 
обсягом  правоздатності.  Правовий  статус  цих  організа-
цій містить у собі досить різноманітні права та обов’язки, 
закріплені нормами міжнародного права [8].

Сьогодні  діяльність  неурядових  організацій  має 
об’єктивний вплив на позиції урядів держав, міжнародних 
організацій та є складовою частиною міжнародно-правових 
відносин. Основною перешкодою для визнання неурядових 
організацій  як  правовстановлюючих  і  правореалізуючих 
суб’єктів міжнародного права є їхня недержавна природа. 

Слід погодитися  з позицією  І.Б. Малкіної,  яка  ствер-
джує,  що  міжнародні  неурядові  організації  є  суб’єктом 
міжнародного  права  зі  спеціальною  правосуб’єктністю, 
що включає досить різноманітні права й обов’язки, закрі-
плені нормами міжнародного права [9, с. 175].

Отже,  доктрина  сучасного  міжнародного  права 
по-різному ставиться до питання про надання міжнарод-
ної правосуб’єктності неурядовим організаціям.

Об’єктивна  теорія  базується  на  думці,  що  неурядові 
організації можуть набути правосуб’єктності, виконуючи 
певні функції на міжнародній арені. Намір організації не 
є визначальним згідно з цією теорією, оскільки відповід-
ність до певних об’єктивних критеріїв є найважливішою 
вимогою для володіння міжнародною правосуб’єктністю 
[4, с. 55].

Повертаючись  до  питання  про  правосуб’єктність 
МКЧХ,  слід  визначити  елементи,  з  яких  вона  склада-
ється. Єдиної точки зору про них у доктрині міжнарод-
ного  права  не  існує.  Проте  можна  виділити  два  осно-
вних погляди:

1)  для набуття неурядовою організацією міжнародної 
правосуб’єктності  вона  має  відповідати  всім  або  хоча  б 
більшості таких ознак, які притаманні міжнародним орга-
нізаціям;

2)  оскільки  об’єм  міжнародної  правосуб’єктності 
міжнародних  неурядових  організацій  суттєво  відрізня-
ється від об’єму правосуб’єктності  інших суб’єктів між-
народного права,  в  тому  числі міжурядових  організацій, 
то вона включає притаманні лише їй елементи.

На нашу думку, остання позиція є більш обґрунтова-
ною,  оскільки деяким вимогам, що  ставляться  до між-
народних міжурядових організацій, неурядові організа-
ції ніколи не зможуть відповідати. Ідеться про те, що ці 
організації  мають  абсолютно  різну  юридичну  природу 
установчих документів. Саме тому слід визначити спе-
цифічні  елементи,  за наявності  яких неурядова органі-
зація може бути визнана суб’єктом міжнародного права 
[5, с. 217].

Нині  доктрина  міжнародного  права  не  має  вичерп-
ного  переліку  таких  елементів.  Проаналізувавши  осно-
вні  думки  в  міжнародно-правовій  літературі  щодо  вирі-
шення цього  питання, можна навести  такі  елементи,  які 
необхідні для міжнародної правосуб’єктності неурядових 
організацій.

Неурядова організація має відповідати ознакам, необ-
хідним для отримання консультативного статусу, а також 
отримати консультативний статус при міжнародних міжу-
рядових організаціях. Після отримання консультативного 
статусу  така  організація  стає  активним  учасником  між-
народних  правовідносин  та  отримує  низку міжнародних 
прав та обов’язків.

Простіше  кажучи,  щоб  отримати  міжнародну 
правосуб’єктність,  міжнародній  неурядовій  організації 
потрібно отримати статус хоча б при одній міжнародній 
організації.

Натепер  Міжнародний  комітет  Червоного  Хреста 
має  консультативний  статус  у  таких  організаціях,  як 
Рада  Європи,  ООН,  Організація  Американських  Дер-
жав, ОБСЄ. З огляду на це МКЧХ володіє міжнародною 
правосуб’єктністю  в  обсязі,  необхідному  для  міжнарод-
них неурядових організацій (цей статус є ширшим порів-
няно з іншими неурядовими організаціями).

Висновок. З  огляду  на  викладене  доречно  зро-
бити  висновок,  що  не  існує  чітко  визначених  крите-
ріїв,  яким  необхідно  відповідати,  щоб  мати  міжнародну 
правосуб’єктність.  Загалом,  беручи  до  уваги  різні  аргу-
менти  видатних  фахівців  з  міжнародного  права  можна 
зауважити,  що  міжнародна  правосуб’єктність  не  зале-
жить  від  точних  та  чітких  критеріїв.  Однак  існують 
певні вимоги, які слід використовувати як орієнтири для 
набуття міжнародної правосуб’єктності неурядовою орга-
нізацією. Можна  вважати, що МКЧХ  набув  міжнародну 
правосуб’єктність,  приєднавшись  в  ролі  спостерігача  до 
міжурядових організацій.
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ЗЛОЧиНи ПРОТи СТАТЕВОЇ СВОБОДи ТА СТАТЕВОЇ НЕДОТОРКАНОСТІ ОСОБи  
ПІД ЧАС ЗБРОЙНОГО КОНфЛІКТУ

CrIMES agaINST SExuaL frEEdOM aNd SExuaL PErSONaL  
INTEgrITy durINg arMEd CONfLICTS

Невінчаний М.О., 
аспірант кафедри спеціально-правових дисциплін 

Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського

Відповідно до Конституції України та низки міжнародних правових актів, людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість 
і безпека визнаються в Україні та світі найвищою соціальною цінністю. Злочини проти статевої свободи й недоторканості особистості 
пов’язані з грубими порушеннями норм суспільної моралі та особистої свободи особи. Особливої небезпеки злочини проти статевої 
свободи та статевої недоторканості особи набувають під час та в умовах збройних (воєнних) конфліктів міжнародного та неміжнародного 
характеру. Особлива небезпека таких діянь зумовлена труднощами, які постають перед жертвою сексуального насильства, у зверненні 
до кваліфікованої медичної та правової допомоги. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи в умовах збройного 
конфлікту найчастіше обтяжені такими злочинами, як катування, викрадення, незаконне позбавлення волі та іншими. Нині на території 
України, яка контролюється озброєними групами, сексуальне насильство також використовується для того, щоб змусити осіб, позбавле-
них волі, відмовитися від свого майна або виконати інші дії, яких вимагають злочинці. 

Автором статті досліджено діяння, що кваліфікуються актами міжнародного та національного законодавства як злочини проти ста-
тевої свободи та статевої недоторканості особи під час та в умовах збройного конфлікту міжнародного або неміжнародного характеру. 
Виявлено еволюцію закріплення стандартів боротьби з сексуальним насильством під час та в умовах збройного конфлікту в міжнародних 
актах. З метою дослідження розвитку інституту кримінальної відповідальності держави, всіх сторін конфлікту, а також індивідуальної кри-
мінальної відповідальності автором проведено аналіз актів таких судових установ, як Міжнародний кримінальний суд, міжнародні кримі-
нальні трибунали та спеціальних судів щодо розгляду злочинів сексуального насильства. Надано характеристику ефективності захисту 
жертв сексуального насильства в умовах збройного конфлікту на рівні національного законодавства України.  Обґрунтовано необхідність 
закріплення відповідальності за злочини сексуального характеру в умовах збройного конфлікту в розділі кримінального закону України, 
що передбачає відповідальність за воєнні злочини.  

Ключові слова: злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості, сексуальне насильство, збройний конфлікт, воєнний 
злочин, міжнародний злочин. 

According to the Constitution of Ukraine and a number of international legal acts, a person, his life and health, honor and dignity, integrity 
and security are recognized in Ukraine and in the world as the highest social value. Crimes against sexual freedom and integrity of the individual 
associated with gross violations of public morality and personal freedom. Sexual offenses against sexual freedom and sexual invasion are of 
particular danger during and in the context of armed (military) conflicts of an international and non-international nature. Sexual offenses against 
sexual freedom and sexual invasion are of particular danger during and in the context of armed (military) conflicts of an international and non-
international nature. The particular danger of such actions is due to the difficulties faced by the victim of sexual abuse in seeking qualified medical 
and legal assistance. Crimes against sexual freedom and sexual immunity of a person in armed conflict are most often burdened with crimes such 
as torture, kidnapping, unlawful imprisonment, and others. Today, in the territory of Ukraine, which is controlled by armed groups, sexual violence 
is also used to force imprisoned persons to renounce their property or take other actions required by criminals. 

The scientific article investigates acts that qualify acts of international and national law as crimes against sexual freedom and sexual integrity 
of a person during and in the context of armed conflict of international or non-international nature. The author has demonstrated the evolution 
of the consolidation of standards for the fight against sexual violence during and in the context of armed conflict in international acts. In order 
to investigate the development of the State Criminal Responsibility Institute, all parties to the conflict, as well as individual criminal liability, the 
author analyzed the acts of such judicial institutions as the International Criminal Court, International Criminal Tribunals and Special Courts on 
the Treatment of Sexual Violence Crimes. The author of the scientific article described the effectiveness of the protection of victims of sexual 
violence in the context of armed conflict at the level of national legislation of Ukraine. The necessity of securing responsibility for sexual crimes in 
the context of armed conflict in the section of the Criminal Code of Ukraine providing for responsibility for war crimes is substantiated.

Key words: crimes against sexual freedom and sexual personal integrity, sexual violence, armed conflict, war crime, international crime.

Постановка проблеми та актуальність. Агресія 
Російської Федерації,  спрямована  проти України,  розпо-
чалася в лютому 2014 р. з анексії Автономної Республіки 
Крим та продовжилася у квітні 2014 р. організацією неза-
конних збройних угрупувань на сході нашої держави, що 
поставила перед українською правовою системою складні 
завдання додержання та механізму захисту основополож-
них прав людини та громадянина.

Серед  найтяжчих  злочинів,  що  щодня  посягають  на 
права людини, варто визнати злочини проти статевої сво-
боди та статевої недоторканості особи як такі, що мають 
один із найвищих коефіцієнтів поширеності серед цивіль-
ного населення, що мешкає в зоні воєнного конфлікту на 
сході України, після вбивства та катувань. 

Так,  Управління  Верховного  комісара  ООН  із  прав 
людини (далі – УВКПЛ) зазначає переважаючу практику 
безкарності за порушення прав людини, скоєні в контексті 
конфлікту в Україні, не в останню чергу і щодо випадків 
сексуального  насильства.  Дослідження  УВКПЛ  наголо-
шує  на  тому,  що  системність  цього  явища  порушення 

основоположних прав  людини полягає  в  такому:  1)  кон-
флікт досі триває і частина території України залишається 
під  контролем  озброєних  груп,  без  нагляду  з  боку  будь-
яких  державних  органів;  2)  безкарність  також  відобра-
жає системну, що триває десятиліттями, проблему відпо-
відальності за порушення прав людини, яка так і не була 
повністю  вирішена  та  продовжує  підривати  суспільну 
довіру до спроможності органів влади притягати злочин-
ців до відповідальності.

З  2014  р.  було  створено  коаліцію  «Справедливість 
заради  миру  на  Донбасі».  Це  об’єднання  правозахис-
них організацій ставить на меті документацію порушень 
прав  людини  в  зоні  воєнного  конфлікту  на  території 
ОРДЛО. Так, фіксування фактів  злочинів проти цивіль-
ного населення під час  збройного конфлікту є одним  із 
способів  притягнення  винних  осіб  до  відповідальності 
у  подальшому  та  ведення  статистичних  даних  (коалі-
ція «Справедливість  заради миру на Донбасі» викорис-
товує  статистичну  базу Memex Patriarch). Таким чином 
було  зафіксовано такі   форми сексуального насильства: 
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ушкодження  статевих  органів,  стерилізація,  примусова 
проституція,  примус  до  оголення  та  публічний  показ 
в оголеному вигляді, погрози сексуальним насильством, 
спільне  утримання  жінок  разом  із  чоловіками.  Окрім 
цього,  зафіксовано  два  випадки  пошкодження  утроб 
вагітних жінок.

Відповідно  до  15-ї  доповіді  Моніторингової  місії  
ООН із прав людини, «ЛДНР» відмовляють спостерігачам 
«у  безперешкодному  доступі  до  усіх  місць  позбавлення 
волі, що викликає  занепокоєння щодо того, що випадків 
катувань  та  інших  видів  жорстокого,  нелюдського  або 
такого,  яке  принижує  гідність,  поводження  і  покарання, 
у т. ч. гендерного та сексуального насильства, може бути 
більше, ніж повідомляється» [1].

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  На  док-
тринальному рівні ученими, які  зробили значний внесок 
у  дослідження  цієї  проблеми,  є Ю.  Антонян, Ю.  Алек-
сандров,  Л.  Андрєєва,  Б.  Бліндер,  М.  Бажанов,  І.  Галь-
перін,  Л.  Гаухман,  А.  Ігнатов,  С.  Косенко,  С.  Киренко, 
В.  Сафронов,  О.  Синєокий,  М.Корчовий,  А.  Піонтков-
ський, М. Шаргородський та ін.

Метою наукової статті є дослідження діянь, що квалі-
фікуються міжнародним та національним законодавством 
як злочини проти статевої свободи та статевої недоторка-
ності особи під час та в умовах збройного конфлікту. 

Виклад основного матеріалу.  Спеціалізовані  норми 
в  захисті  осіб,  а  особливо  цивільного  населення  під  час 
збройних  конфліктів  міжнародного  та  неміжнародного 
характеру  були  вперше  нормативно  викладені  в  Женев-
ських конвенціях про захист жертв війни 1949 р.  

Так, Женевська конвенція про захист цивільного насе-
лення під час війни в ст. 27 визначає, що «жінки будуть 
спеціально охоронятися від будь-яких замахів на їх честь 
і,  зокрема, від зґвалтування, примусу до проституції або 
будь-який інший форми замахів на їх моральність». 

Крім того, в ст. 32 встановлюється заборона на «при-
йняття  будь-яких  заходів,  що  можуть  заподіяти  фізичне 
страждання  або  призвести  до  знищення  заступництвом 
осіб,  які  перебувають  в  їх  владі.  Ця  заборона  поширю-
ється <…> на медичні або наукові досліди, які виклика-
ються  необхідністю  лікарського  лікування,  але  так  само 
і на будь-яке інше грубе насильство з боку представників 
цивільних або військових властей».

Додатковий протокол до Женевських конвенцій 1949 р. 
стосується захисту жертв міжнародних збройних конфлік-
тів  (Протокол  I)  1977  р  ст.  51  містить  заборону  на  акти 
насильства або погрози насильством, що мають на   меті 
тероризувати цивільне населення [2].

Ст.  75  I  Протоколу,  що  відома  як  «сітка  безпеки», 
регламентує,  що  «забороняються  і  будуть  залишатися 
забороненими  в  будь-який  час  і  в  будь-якому  місці  такі 
дії,  незалежно  від  того,  чиняться  вони  представни-
ками  цивільних  або  військових  органів:  а)  насильство 
над життям,  здоров’ям  і  фізичним  та  психічним  станом 
осіб, зокрема: 1) вбивство; ІІ) тортури всіх видів, будь то 
фізичні або психічні; ІІІ) тілесні покарання; ІV) каліцтва; 
V) знущання над людською гідністю, зокрема, принижу-
юче й образливе поводження, примус до проституції або 
непристойне посягання в будь-якій формі».

Також Протокол містить  главу «Заходи щодо  захисту 
жінок  і  дітей»,  ст.ст.  76  і  77  які  визначають, що  «жінки 
користуються  особливою  повагою,  їм  забезпечується 
захист, зокрема, від зґвалтування, примусу до проституції 
і будь-яких  інших форм непристойних посягань»  і «діти 
користуються  особливою  повагою,  і  їм  забезпечується 
захист  від  будь-якого  роду непристойних посягань. Сто-
рони, що  перебувають  у  конфлікті,  забезпечують  захист 
і допомогу, які їм потрібні з огляду на їхній вік або з якоїсь 
іншої причини».

Додатковим  протоколом  до  Женевських  конвенцій 
1949 р., що стосується захисту жертв збройних конфлік-

тів  неміжнародного  характеру  (Протокол  II)  1977  р., 
ст. 4 «Основні гарантії», по-перше, заборонено:

А) посягання  на  життя,  здоров’я,  фізичний  і  психіч-
ний  стан  осіб,  зокрема  вбивства,  а  також  таке жорстоке 
поводження, як катування, нанесення каліцтв або будь-які 
форми тілесних покарань;

Б)  наруга над людською гідністю, зокрема принизливе 
і  образливе  поводження,  зґвалтування,  примус  до  про-
ституції  або  непристойне  посягання  в  будь-якій  формі; 
рабство і работоргівля в усіх їх формах; погрози вчинити 
будь-яку з вищевказаних дій.

Аналізуючи  окреслені  вище  положення  Женевських 
конвенцій і Протоколів до них, можна виокремити їх  осо-
бливості. 

По-перше,  ці  міжнародні  нормативно-правові  акти 
визначають  злочини  проти  статевої  недоторканості 
(зокрема  зґвалтування)  як  гендерно  зумовлений  злочин, 
що    за  статевою  ознакою  звужує  коло  осіб,  які  б  могли 
мати статус жертви злочинів сексуального характеру. 

Статистичні  дослідження  сексуального  насильства 
щодо  чоловіків  в  умовах  конфліктів  нечисленні,  однак 
встановлено, що близько 23% чоловіків у Демократичній 
Республіці Конго [3, с. 205], 76% політичних в’язнів в Ель 
Сальвадорі  і  80%  ув’язнених  у  концентраційних  табо-
рах у Сараєво  [4,  с. 613–614] були піддані  зґвалтуванню 
та іншим формам сексуальної наруги. Випадки сексуаль-
ного насильства що до чоловіків також були зафіксовані 
під  час  конфліктів  у  таких  країнах,  як Шрі-Ланка,  Іран, 
Кувейт,  Чилі  та  Греція  [4,  с.  612].  По-друге,  в  докумен-
тах відсутнє поняття «злочини сексуального характеру», 
здебільшого  такий  злочини  як,  наприклад,  зґвалтування, 
примус до проституції, зараховано до злочинів проти люд-
ської гідності. 

У 1993 р. у зв’язку з встановленими фактами порушень 
міжнародного гуманітарного права в колишній Югославії, 
у  тому  числі  зґвалтувань  і  багатьох  інших  форм  сексу-
ального насильства, Радою Безпеки було засновано Між-
народний  кримінальний  трибунал  у  справах  колишньої 
Югославії  в цілях судового переслідування осіб,  винних 
у скоєнні подібних злочинів.

В  обвинувальних  висновках  у  справах  про  злочини, 
вчинені  під  час  війни  в  колишній  Югославії,  винесе-
них  Міжнародним  кримінальним  трибуналом  у  справах 
колишньої Югославії, до цього моменту злочини у вигляді 
сексуального  насилля  розглядалися  як  серйозні  пору-
шення Женевських конвенцій, злочини проти людяності, 
воєнні  злочини  і  геноцид.  Крім  того,  Суд  інкриміну-
вав  низці передбачуваних військових злочинців, які обі-
ймали командні посади, звинувачення у скоєнні злочинів 
у вигляді  сексуального нападу на підставі  ст. 7   Статуту 
Міжнародного кримінального суду [5]. 

Варто також наголосити на тому, що під час судового 
розгляду  злочинів,  що  були  скоєні  в Югославії,  Міжна-
родним  кримінальним  трибуналом  було  прийнято  низку 
рішень, що стали прецедентними [6]. 

Так, у червні 1996 р. Міжнародний кримінальний три-
бунал  видав  обвинувальний  висновок  стосовно  восьми 
боснійських  сербів  за низку  сексуальних  злочинів,  скоє-
них щодо жінок у Фоке. Цей висновок мав велике правове 
значення,  «оскільки  вперше  сексуальне  насильство  було 
належним чином розслідувано з метою залучення до від-
повідальності  за  звинуваченням  у  застосуванні  тортур 
і в поневоленні як злочинах проти людяності» [7].

А  10  грудня  1998  р.  був  засуджений  за  застосування 
тортур  як  співучасник  зґвалтування  боснійської  мусуль-
манки під час допиту, а також як пособник і підбурювач до 
зґвалтування командир місцевого спеціального підрозділу 
військової поліції Анто Фурунджія. Це був перший пре-
цедент, коли  міжнародним судовим органом розглядалася 
справа,  пов’язана  виключно  зі  злочинами  сексуального 
насильства. 
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Станом  на  2019  р.  124  держави  світу  ратифікували 
Римський  статут  Міжнародного  кримінального  суду 
та  імплементували його положення в національне  зако-
нодавство. Саме цей міжнародний акт вніс значні зміни 
в    правову  регламентацію  злочинів  проти  статевої  сво-
боди та статевої недоторканості особи під час збройного 
конфлікту.

Так,  Статутом  вперше  надано  визначення  поняттю 
«злочин проти людства/людяності» як одне з таких діянь, 
що    вчиняються  в  рамках  широкомасштабного  або  сис-
тематичного  нападу  на  будь-яких  цивільних  осіб,  якщо 
такий напад здійснюється свідомо (у тому числі обернення 
в сексуальне рабство, зґвалтування, примусова вагітність, 
примусова стерилізація або будь-які інші форми сексуаль-
ного насильства порівнянної тяжкості).

До  компетенції  МКС  належить  розгляд  таких  зло-
чинів:1)  серйозні порушення  законів  і  звичаїв,  застосов-
них  у  міжнародних  збройних  конфліктах  у  встановле-
них  межах  міжнародного  права,  зокрема  зґвалтування, 
обернення в  сексуальне рабство, примус до проституції, 
примусова вагітність, як вона визначена в п. 2 ст. 7, при-
мусова  стерилізація  та  будь-які  інші  види  сексуального 
насильства, що являють собою грубе порушення Женев-
ських конвенцій; 2) інші серйозні порушення законів і зви-
чаїв, що застосовуються у збройних конфліктах неміжна-
родного характеру у  встановлених рамках міжнародного 
права, зокрема зґвалтування, обернення в сексуальне раб-
ство, примус до проституції, примусова вагітність, як вона 
визначена  в  п.  2  ст.  7,  примусова  стерилізація  і  будь-які 
інші  види  сексуального  насильства,  також  представля-
ють собою грубе порушення ст. 3, загальної для чотирьох 
Женевських конвенцій.

Варто також зауважити, що МКС розглядає сексуальне 
насильство певної тяжкості. Це не означає, що форми сек-
суального насильства, які не досягли певного рівня тяж-
кості,  не  вважаються  міжнародним  злочином  за  іншими 
договорами  чи  відповідно  до  національного  законодав-
ства.  Наприклад,  Статут  Спеціального  суду  по  Сьєрра-
Леоне  передбачає  кримінальну  відповідальність  за  зло-
чини проти людяності: «зґвалтування, сексуальне рабство, 
примусову проституцію, примусову вагітність та будь-яку 
іншу форму сексуального насильства» [8]. 

23 квітня 2019 р. Рада Безпеки ООН ухвалила запро-
поновану Німеччиною резолюцію щодо боротьби  із сек-
суальним  насильством  в  озброєних  конфліктах. Поняття 
«сексуальне насильство, пов’язане з конфліктом» вжива-
ється  у  значенні,  наданому  йому  в  Резолюції  Ради  Без-
пеки  ООН  [9].  Воно  стосується  окремих  випадків  або 
типових  проявів  практики  зґвалтування,  сексуального 
рабства,  примусу  до  проституції,  примусової  вагітності, 
примусової  стерилізації  та  інших  форм  сексуального 
насильства  порівняної  тяжкості,  скоєних  проти  жінок, 
чоловіків, дівчат та хлопчиків, а також відповідних моде-
лей поведінки, у тому числі використання цієї поведінки 
як військової тактики або засобу політичного залякування 
з  боку,  скоєного  сторонами  конфлікту,  які  включають 
в себе і державні, і недержавні суб’єкти. 

На  національному  законодавчому  рівні  відповідаль-
ність  за  сексуальне  насилля  передбачена  Кримінальним 
кодексом України (далі – КК), що прийнятий ВРУ 5 квітня 
2001 р. (набрав чинності 1 вересня 2001 р.).

Залежно  від  безпосереднього  об’єкта  посягання, 
суб’єкта  злочину,  дії  особи,  яка  вчинила  сексуальне 
насильство, кваліфікуються  як злочини проти статевої 
свободи та статевої недоторканості особи (Розділ IV КК) 
[10], зокрема за ст. 152 (зґвалтування), ст. 153 (насиль-
ницьке  задоволення  статевої  пристрасті  неприродним 
способом), ст. 154 (примушування до вступу в статевий 
зв’язок) КК. 

Насильство над населенням, що вчинене на території 
ведення збройних конфліктів, за законодавством України 

є  військовим  злочином  (злочином  проти  встановленого 
законодавством  порядку  несення  або  проходження  вій-
ськової служби, вчиненим військовослужбовцями, а також 
військовозобов’язаними під час проходження навчальних 
(чи перевірних) або спеціальних зборів). Суб’єктами цього 
злочину можуть бути лише військовослужбовці ЗСУ, СБУ, 
НГУ  та  інших  військових  формувань,  утворених  відпо-
відно  до  законів України,  а  також  інші  особи,  визначені 
законом,  зокрема особи, які є співучасниками. Співучас-
никами  злочину  поряд  із  виконавцем  є  організатор,  під-
бурювач та пособник.

Так, ст. 433 КК (Насильство над населенням у районі 
воєнних дій), говорить про насильство, протизаконне зни-
щення майна, а також протизаконне відбирання майна під 
приводом  воєнної  необхідності,  вчинювані  щодо  насе-
лення в районі воєнних дій.

Звертаючись  до  науково-практичного  коментаря  КК 
України, бачимо, що  поняття «насильство» у ст. 433 охо-
плює такі дії, як незаконне позбавлення волі, зґвалтування 
чи вчинення деяких інших статевих злочинів, заподіяння 
тілесних ушкоджень будь-якого ступеня тяжкості тощо.

У  Розділі  ХХ  Злочини  проти  миру,  безпеки  людства 
міжнародного правопорядку, що містить перелік воєнних 
злочинів, не містить окремої статті, що встановлювала б 
відповідальність за скоєння статевих злочинів. Під розу-
мінням  воєнних  злочинів  йдеться  про  загальносвітовий 
феномен  кримінальної  відповідальності  за  застосування 
злочинних  методів  і  засобів  ведення  військових  дій, що 
порушують базові принципи гуманності, захисту цивіль-
них  об’єктів  і  мирного  населення,  обмеження  воюючих 
у виборі методів і засобів ведення війни. 

Ст.  438  ККУ  (Порушення  законів  та  звичаїв  війни) 
встановлює  кримінальну  відповідальність  за:  жорстоке 
поводження з військовополоненими або цивільним насе-
ленням, вигнання цивільного населення для примусових 
робіт, розграбування національних цінностей на окупова-
ній  території,  застосування  засобів  ведення  війни,  забо-
ронених  міжнародним  правом,  інші  порушення  законів 
та  звичаїв  війни,  які  передбачені  міжнародними  догово-
рами,  згода  на  обов’язковість  яких  надана ВРУ,  а  також 
віддання наказу про вчинення таких дій. 

Диспозиція  цієї  норми КК України  також не містить 
прямого  посилання  на  злочинні  дії  сексуального  харак-
теру. Лише такі поняття, як «жорстоке поводження з вій-
ськовополоненими  або  цивільним  населенням»  та  «інші 
порушення законів та звичаїв війни, які передбачені між-
народними  договорами…»  надають  змогу  кваліфікувати 
посягання  на  статеву  свободу  та  статеву  недоторканості 
особи як порушення законів та звичаїв війни, що встанов-
лені  вищезгаданими  міжнародними  актами.  Варто  звер-
нути увагу на те, що суб’єкт злочину в перших п’яти його 
формах може бути загальним (на відміну від вищезгаданої 
ст. 433), що розширює коло осіб, які можуть бути притяг-
нені до кримінальної відповідальності. 

Вважаємо  за  необхідне  наголосити  на  важливості 
закріплення  злочинів  проти  статевої  свободи  та  стате-
вої  недоторканості  особи  під  час  збройного  конфлікту 
у Розділі ХХ Злочини проти миру, безпеки людства між-
народного правопорядку. Якщо такі діяння сексуального 
характеру будуть мати ознаки, що характеризують воєнні 
злочини,  а  саме:  1)  діяння, що  заборонені  міжнародним 
договірним  правом;  2)  діяння, що  здійснюються  під  час 
і у зв’язку зі збройними конфліктами; 3) діяння, що вчи-
няються  злочинцем, що  представляє  одну  зі  сторін  кон-
флікту, а їх жертвою стає нейтральне особа або особа, яка 
належить  до  іншої  сторони  конфлікту;  4)  діяння  мають 
відбуватися систематично, масштабно. 

Висновки. Сексуальне насильство під час збройного 
конфлікту  вважається  міжнародним  злочином  відпо-
відно  до міжнародного  кримінального права. До  сексу-
ального насильства, пов’язаного з конфліктом, належать  
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інциденти  або  моделі  сексуального  насильства,  які 
мають прямий чи непрямий зв’язок із конфліктом. Нині 
в Україні  відсутня  спеціалізована  правова  основа  запо-
бігання та боротьби із сексуальним насильством під час 
збройного конфлікту. Так, статті Кримінального кодексу 
України, що  передбачають  відповідальність  за  злочини 
проти статевої свободи та недоторканості, не враховують 
специфіку  сексуального  насильства  під  час  збройного 
конфлікту. З огляду на те, що нині Україною не ратифі-
ковано  Римський  статут  Міжнародного  кримінального 

суду,  залишається  відкритим  питання  відповідальності 
осіб,  що  причетні  до  статевих  злочинів  на  території 
ОРДЛО, на міжнародному рівні. Пропонуємо доповнити 
Розділ ХХ «Злочини проти миру, безпеки людства міжна-
родного правопорядку» КК України статтею, яка б перед-
бачала  відповідальність осіб  за  скоєння  злочинів проти 
статевої  свободи  та  статевої  недоторканості  особи  під 
час  збройного  конфлікту,  з  метою  притягнення  винних 
осіб  до  кримінальної  відповідальності  органами  націо-
нальної судової влади.  
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ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ДЕРжАВ ЩОДО ЗАхиСТУ ПРАВ ЛЮДиНи В БІЗНЕС-СфЕРІ

OBLIgaTIONS Of STaTES ON huMaN rIghTS PrOTECTION  
IN ThE BuSINESS SPhErE

Оніщенко В.В.,
аспірантка кафедри міжнародного і європейського права

юридичного факультету
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

У статті проаналізовано положення міжнародно-правових актів універсального і регіонального характеру (Керівні принципи під-
приємницької діяльності в аспекті прав людини: здійснення рамок Організації Об’єднаних Націй, що стосуються «захисту, дотриман-
ня та засобів правового захисту»,  Рекомендація Комітету Міністрів державам-членам із прав людини і підприємництва тощо) щодо 
зобов’язань держав захищати права людини від порушень із боку підприємств на їхній території або в межах юрисдикції. Зазначено, що 
поряд із позивним внеском бізнес-підприємств стосовно дотримання прав і основоположних свобод людини, гарантованих Міжнародною 
хартією прав людини, який виражається у створенні додаткових робочих місць, сприянні економічному розвитку тощо, їхня діяльність 
може мати наслідком порушення означених прав. Означене зумовлене низкою причин, серед яких: використання дитячої праці та небез-
печних умов праці, порушення недоторканності приватного життя тих, хто користується їхніми послугами, обмеження прав профспілок, 
здійснення дискримінації стосовно жінок, представників корінних народів, забруднення навколишнього середовища, що, своєю чергою, 
справляє негативний вплив на здоров’я людей тощо. Вказано, що зобов’язання держав захищати права людини від зловживань із боку 
підприємств на їхній території або в межах юрисдикції є одним із трьох «стовпів», на яких засновано Керівні принципи підприємницької 
діяльності в аспекті прав людини: здійснення рамок Організації Об’єднаних Націй, що стосуються «захисту, дотримання та засобів пра-
вового захисту». Зазначено, що задля виконання означеного зобов’язання державам варто періодично здійснювати оцінку адекватності 
відповідних законів й усувати наявні прогалини; забезпечувати, щоб законодавство  сприяло дотриманню прав людини підприємствами; 
вимагати від бізнес-підприємств подання інформації про подолання негативного впливу на права людини тощо. Приділено увагу питанню 
захисту прав людини в діяльності бізнес-підприємств з урахуванням гендерного фактору, зокрема, акцентовано на недостатньому вра-
хуванні гендерної перспективи в національних планах дій,  необхідності розробки національних програм, керівних принципів і передової 
практики у цій сфері як на національному, так і на міжнародному рівні.

Ключові слова: бізнес, гендерний фактор, міжнародна міжурядова організація, підприємства, права людини.

The article analyzes the provisions of international legal acts of a universal and regional nature (Guiding Principles on Business and Human 
Rights: Implementing the United Nations “Protect, Respect and Remedy” Framework, Recommendation of the Committee of Ministers to Member 
States on human rights and entrepreneurship, etc.) regarding obligations of states to protect human rights against violations by businesses within 
their territories or within the jurisdictions.

It is noted that along with the positive contribution of business enterprises to the respect of human rights and fundamental freedoms 
guaranteed by the International Bill of Human Rights, which is expressed in the creation of additional jobs, promotion of economic development, 
etc., their activities may result in violation of these rights. This is due to a number of reasons, including: the use of child labor and unsafe working 
conditions, the violation of the privacy of those who use their services, restrictions on trade union rights, discrimination against women, indigenous 
peoples, environmental pollution, which has a negative impact on human health, etc.

The article points out, that the obligation of states to protect human rights against abuses by businesses within their territories or within 
jurisdictions is one of the three pillars on which the Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations “Protect, 
Respect and Remedy” Framework are based on.

It is noted that in order to fulfill this obligation, states should periodically assess the adequacy of the relevant laws and eliminate existing  
gaps; ensure the legislation to promote human rights by businesses; require businesses to provide information on overcoming the negative 
impact on human rights etc.

The attention is paid to the protection of human rights in the activities of business enterprises with a gender facotr, in particular, the lack of 
consideration of the gender factor in national action plans, the need to develop national programs, guidelines and best practices in this field, both 
at national and international levels. 

Key words: business, gender factor, international intergovernmental organization, enterprises, human rights.

Постановка проблеми. У результаті глобалізації та поси-
лення  ролі  недержавних  учасників  важлива  увага  приді-
ляється  питанню  зобов’язань  держав  щодо  впливу  корпо-
ративного сектора на здійснення прав людини, закріплених 
міжнародними актами універсального і регіонального рівнів. 
Функціонування корпоративного сектору в більшості випад-
ків сприяє здійсненню економічних, соціальних і культурних 
прав,  закріплених  міжнародними  угодами  з  прав  людини, 
шляхом, зокрема, здійснення внеску до сфери економічного 
розвитку, створення робочих місць і продуктивних інвести-
цій. Разом  із тим діяльність бізнес-підприємств може спра-
вити  негативний  вплив  на  дотримання  і  реалізацію  прав 
людини  через  використання  дитячої  праці  та  небезпечних 
умов  праці,  обмеження  прав  профспілок,  здійснення  дис-
кримінації стосовно жінок, представників корінних народів 
тощо. У зв’язку з цим важливого значення набуває обов’язок 
держав забезпечувати захист і дотримання економічних, соці-
альних  і  культурних  прав  людини  в  бізнес-сфері.  Вищеоз-
начене свідчить про актуальність обраної теми дослідження 
та її значимість для захисту прав людини.

Стан опрацювання.  Варто  зазначити,  що  питання 
зобов’язань держав захищати право людини від порушень 
із боку бізнес-підприємств досі в українській науці між-
народного  публічного  права  не  досліджувалося.  Разом 
із  тим  окремі  аспекти  захисту  прав  людини  були  пред-
метом дослідження таких науковців, як: М. Баймуратов, 
М.  Буроменський,  О.  Київець, М. Микієвич,  Т.  Сироїд, 
Л. Фоміна та ін. Означені чинники спонукають до дослі-
дження обраної теми.

Мета статті полягає  у  проведенні  аналізу  положень 
міжнародно-правових  актів  щодо  зобов’язань  держав 
захищати права людини в бізнес-сфері.

Для досягнення мети поставлено такі завдання: про-
аналізувати  міжнародно-правові  акти  універсального 
і регіонального рівнів щодо зобов’язань держав захищати 
права  людини  в  бізнес-сфері;  приділити  увагу  питанню 
дотримання  гендерного  фактору  в  аспекті  захисту  прав 
людини від порушень із боку бізнес-підприємств. 

Виклад основного матеріалу. Сфера бізнесу є важливим 
джерелом  інвестицій  та  зайнятості,  а  ринки  –  ефективним 
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інструментом розподілу дефіцитних ресурсів. Вони представ-
ляють  собою  потужні  сили,  здатні  забезпечити  економічне 
зростання, зменшення бідності та більш суворе дотримання 
законності,  сприяючи  тим  самим  здійсненню  низки  прав 
людини  [1]. Так, бізнес відіграє важливу роль у сфері реаліза-
ції прав людини різними способами, зокрема, шляхом  ство-
рення можливостей для працевлаштування і розвитку нави-
чок, що можуть  допомогти  реалізувати  право  на  працю  за 
справедливу винагороду і досягти гідного рівня життя. Внесок 
бізнесу в державні доходи через оподаткування також підтри-
мує виконання функцій державного управління, наприклад, 
у галузі охорони здоров’я, освіти і житлового будівництва, які 
сприяють здійсненню прав людини. Разом із тим  у діяльності 
підприємств можуть порушуватися права людини у  зв’язку 
з використанням примусової праці, здійсненням дискриміна-
ції працівників на незаконних підставах, порушенням недо-
торканності приватного життя тих, хто користується  їхніми 
послугами,  або  забрудненням  навколишнього  середовища, 
що, своєю чергою, завдає шкоду здоров’ю людей [2, с. 11].

Спеціальний  представник  Генерального  секретаря 
з  питання  про  права  людини  і  транснаціональні  корпо-
рації та  інші підприємства зазначив у своїй доповіді, що 
докорінна причина труднощів у відносинах між бізнесом 
і  правами  людини  криється  у  викликаних  глобалізацією 
управлінських  прогалинах  –  між  розмірами  і  впливом 
економічних  сил  та  здатністю  суспільства  різних  країн 
регулювати  створювані  ними  негативні  наслідки.  Такі 
прогалини в управлінні створюють умови, що допускають 
вчинення  протиправних  актів  компаніями  без  будь-яких 
адекватних санкцій або відшкодування шкоди [1].

З огляду на це, скорочення  і,  зрештою, усунення цих 
прогалин  із  метою  обмеження  негативного  впливу  на 
права людини, є глобальним завданням міжнародної спіль-
ноти. Важливий крок на шляху до вирішення вищевказа-
ної проблеми було зроблено в 2011 р., коли Рада ООН із 
прав людини у своїй резолюції 17/4 одноголосно схвалила 
Керівні  принципи  підприємницької  діяльності  в  аспекті 
прав  людини:  здійснення  рамок  Організації  Об’єднаних 
Націй,  що  стосуються  «захисту,  дотримання  та  засобів 
правового  захисту»  (далі  –  Керівні  принципи).  Завдяки 
підтримці  держав-членів,  які  представляють  всі  геогра-
фічні регіони і рівні економічного розвитку, в поєднанні зі 
схваленням глобальних комерційних структур і професій-
них спілок та широкою підтримкою організацій громадян-
ського суспільства Керівні принципи стали авторитетним 
глобальним орієнтиром на порядку денному щодо підпри-
ємницької діяльності і прав людини [3]. 

Означені Керівні принципи засновані на трьох «стов-
пах»:  всі  підприємства  зобов’язані  дотримуватися  прав 
людини; жертви наділені правом на доступ до ефективних 
засобів захисту від порушень прав людини, пов’язаних із 
підприємницькою діяльністю;  держави  зобов’язані  захи-
щати від зловживань із боку підприємств на їхній терито-
рії або в межах юрисдикції [2, с. 13].

Так, Керівними принципами визначено, що у процесі 
виконання  свого  зобов’язання  стосовно  забезпечення 
захисту  державам  варто  забезпечувати дотримання  зако-
нів, мета або наслідки яких полягають у тому, щоб: вима-
гати від підприємств дотримуватися прав людини і пері-
одично  здійснювати  оцінку  адекватності  таких  законів 
й  усувати  будь-які  прогалини;  забезпечувати,  щоб  інші 
закони  і  політика,  які  регулюють  заснування  та  поточну 
діяльність  підприємств,  такі  як  норми  корпоративного 
права,  не  стримували,  а  навпаки,  сприяли  дотриманню 
прав  людини  підприємствами;  надавати  підприємствам 
ефективні керівні вказівки щодо методів дотримання прав 
людини в межах їхньої діяльності; заохочувати і, за необ-
хідності,  вимагати  від  підприємств  подання  інформації 
про  те,  яким  чином  вони  усувають  спричинений  вплив 
на права людини (принцип 3). При цьому державам реко-
мендовано вживати «додаткових кроків» у сфері захисту 

від порушень прав людини з боку підприємств, які пере-
бувають у власності держави або контролюються нею, а 
також із боку інших суб’єктів, зокрема експортно-кредит-
них агентств, які розглядаються як такі, що тісно пов’язані 
з державою (принцип 4) [4].

У  коментарі  до  Керівних  принципів  зазначено,  що 
згідно з нормами міжнародного права прав людини кожна 
окрема держава виступає основним носієм зобов’язань, а 
всі держави в сукупності є гарантами міжнародного режиму 
дотримання прав людини. Якщо підприємство контролю-
ється  державою  або  коли  його  дії  можна  іншим  чином 
приписати державі, порушення прав людини цим підпри-
ємством може спричинити порушення міжнародно-право-
вих зобов’язань самої держави. Якщо держави володіють 
підприємствами або контролюють їх, вони мають у своєму 
розпорядженні ширші можливості для забезпечення здій-
снення відповідної політики, законодавства та підзаконних 
актів, що  стосуються  дотримання прав  людини.  З  ураху-
ванням цих ризиків державам варто заохочувати, а за необ-
хідності,  вимагати  забезпечення  належного  дотримання 
прав людини як самими установами, так і підприємствами 
або проектами, які отримують їх підтримку. Вимога забез-
печення належної турботи про права людини є доречною 
в  тих  випадках,  коли  характер  діяльності  підприємства 
або  умови  такої  діяльності  пов’язані  з  істотним  ризиком 
для прав людини [5, с. 8−9]. Разом із тим варто зазначити, 
що  в  положеннях  принципу  4  Керівних  положень,  при-
свяченого  питанню  захисту  прав  людини  від  порушень 
із  боку  державних  підприємств,  не  деталізовано  заходи 
та напрями діяльності держав у цій сфері.

Робоча група з питання про права людини і транснаціо-
нальні  корпорації та інші підприємства, створена в межах 
ООН,  акцентувала  у  своїй  доповіді  на  тому, що    у  своїй 
практичній  діяльності  держави  та  інші  суб’єкти  загалом 
приділяють  мало  уваги  наслідкам  керівного  принципу 
4 щодо державних підприємств. Як на національному, так 
і на міжнародному рівні відчувається брак політичних про-
грам,  керівних  принципів  і  передової  практики.  Існують 
прогалини  в  питаннях  належного  управління  та  захисту 
прав.  Крім  цього,  держави  значно  розходяться  в  погля-
дах на те, яких суб’єктів вони вважають державними під-
приємствами.  Робочою  групою  також  було  висловлено 
стурбованість  щодо  очевидного  нерозуміння  багатьма 
державними  підприємствами  своєї  відповідальності  за 
дотримання  прав  людини  та  їх  недоробок  у  цій  сфері. 
Дослідження, проведене Інформаційним центром із питань 
підприємницької діяльності та прав людини щодо право-
захисних  зобов’язань компаній, показало, що  зі  180 ком-
паній, з якими підтримувалися контакти в 2014−2015 рр., 
державні підприємства виявилися найменш схильними до 
співпраці.  Було  документально  зафіксовано  твердження 
про порушення прав людини державними підприємствами, 
що взяли на себе зобов’язання стосовно дотримання прав 
людини, в державах свого походження або в межах їхньої 
діяльності за кордоном, включаючи порушення трудового 
законодавства,  спричинення  екологічної  шкоди,  пору-
шення земельних прав, а також залякування правозахисни-
ків і наклеп на них [4].

Питанню  захисту  прав  людини  в  діяльності  підпри-
ємств із боку держав також приділяється увага на міжна-
родному  регіональному  рівні.  Так,  Комітетом  Міністрів 
Ради  Європи  було  прийнято  Декларацію,  яка  підтри-
мує  Керівні  принципи  ООН  і  закликає  до  їх  виконання 
держави-члени,  та  Рекомендацію  Комітету  Міністрів 
державам-членам  із  прав  людини  і  підприємництва  
(CM/Rec(2016)3),  спрямовану  на  сприяння  ефективному 
здійсненню  Керівних  принципів  у  регіоні  Ради  Європи 
(далі  –  Рекомендація).  Рекомендація  та  доданий  до  неї 
пояснювальний  меморандум  містять  керівні  вказівки 
щодо  заходів,  які  держави мають прийняти  для  забезпе-
чення ефективності прав людини в діловій сфері і в усіх 
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відповідних сферах державної діяльності, таких як регу-
лювання діяльності компаній, що перебувають у держав-
ній власності.

У  Рекомендації  акцентовано  на  тому  факті,  що 
зобов’язання  держав  стосовно  захисту  прав  людини 
від  порушень  із  боку  підприємств  базуються  на  поло-
женнях  основних  міжнародних  угод  із  прав  людини, 
зокрема, Європейської конвенції про захист прав людини 
і основоположних свобод, Європейської соціальної хартії, 
Європейської  соціальної  хартії  (переглянутої),  Додатко-
вому  протоколі  до  Європейської  соціальної  хартії  тощо. 
З огляду на це держави-члени зобов’язані захищати окре-
мих осіб від порушень прав людини третіми сторонами, 
серед яких і комерційні підприємства, що включає в себе 
зобов’язання  відповідно  до  Європейської  конвенції  про 
права  людини  і  основоположні  свободи,  які  застосову-
ються і тлумачаться Європейським судом із прав людини. 
Такі зобов’язання складаються з вимог щодо запобігання 
порушенням прав людини, якщо компетентні органи знали 
або мали  знати  про  реальну  небезпеку  таких  порушень, 
проведення  незалежного  й  неупередженого,  адекватного 
і  швидкого  офіційного  розслідування  в  тих  випадках, 
коли  такі  порушення,  ймовірно,  мали  місце,  здійснення 
ефективного  судового  переслідування  і  вжиття  всіх  від-
повідних заходів для створення доступних та ефективних 
механізмів, що  вимагають, щоб жертви  таких  порушень 
отримали  швидку  й  адекватну  компенсацію  за  будь-яку 
завдану шкоду.

Відповідно  до  положень  означеної  Рекомендації  
державам-членам варто вживати заходи, необхідні для того, 
щоб вимагати від підприємств, які працюють у межах їхньої 
територіальної  юрисдикції,  дотримуватися  прав  людини, 
застосовувати  заходи,  які  можуть  виявитися  необхідними, 
для  того  щоб  вимагати,  за  необхідності,  від  комерційних 
підприємств,  які  перебувають  під  їхньою  юрисдикцією, 
поважати права людини протягом усієї  своєї діяльності  за 
кордоном, заохочувати і підтримувати підприємства іншими 
способами, щоб вони поважали права людини у своїй діяль-
ності, щоб комерційні підприємства, які перебувають під їх 
юрисдикцією, здійснювали належну перевірку дотримання 
прав  людини  протягом  усієї  своєї  діяльності.  Крім  цього, 
державам  рекомендовано  забезпечити  особам,  які  перебу-
вають під  їхньою юрисдикцією, доступ до  інформації про 
наявні прав людини в цій сфері [6]. 

Варто  також  зазначити,  що  в  положеннях  вищев-
казаних  Керівних  принципів  і  Рекомендації  приділено 
окрему  увагу  питанню  захисту  прав  вразливих  катего-
рій  осіб  із  належним  урахуванням  гендерних  ризиків. 
Означене  зумовлено  тією  обставиною,  що  права  жінок 
є невід’ємною складовою і неподільною частиною універ-
сальних прав людини. З огляду на це, держави  і підпри-
ємства мають робити конкретні кроки з виявлення, запо-
бігання і подолання гендерної дискримінації та елементів 
нерівності в усіх сферах життя. 

Робоча  група  з  питання  про  права  людини  і  транс-
національні    корпорації  та  інші  підприємства  у  своїй 
доповіді 2019 р.  заначила, що держави та бізнес-підпри-
ємства,  виконуючи  свої  відповідні  зобов’язання  згідно 
з Керівними принципами, не приділяють адекватну увагу 
проблемі  гендерної  рівності.  Це  ілюструється  обмеже-
ною  інтеграцією  гендерної  перспективи  в  національних 
планах  дій  із  підприємницької  діяльності  в  аспекті  прав 
людини  і  гендерно  нейтральним  характером  законодав-
ства  з  сучасного рабства; більшість підприємств  зводять 
гендерну  проблематику  до  «роботи  для  галочки»,  не 
займаючись  змістовним  подоланням  структурних  форм 
нерівності [7]. 

Разом із тим Керівні принципи містять кілька поси-
лань на  гендерний фактор,  які можуть бути  згруповані 
за  трьома  «гендерними  рубриками».  Перша  рубрика 
окреслена  загальним  принципом  недискримінації: 

Керівні  принципи  мають  здійснюватися  недискриміна-
ційним  чином  із  належним  врахуванням  різного  роду 
ризиків,  з  якими  можуть  стикатися  жінки  і  чоловіки. 
Рубрика  друга  обрамлена  положеннями,  які  експлі-
цитно виокремлюють необхідність  інтеграції гендерної 
перспективи  в  певних  сферах.  Так,  згідно  з  комента-
рем до Керівного принципу 3, держави мають надавати 
підприємствам  належні  настанови  щодо  ефективного 
врахування  проблеми  гендерного  фактору,  визнаючи 
специфічні  виклики,  з  якими можуть  стикатися жінки. 
У  Керівному  принципі  7  підкреслено,  що  державам 
варто  надавати  адекватну  допомогу  бізнес-підприєм-
ствам,  які  функціонують  у  районах,  охоплених  зброй-
ними  конфліктами,  з  метою  оцінки  і  подолання  підви-
щених  ризиків  порушень,  приділяючи  особливу  увагу 
гендерному  і  сексуальному насильству. У коментарі до 
Керівного  принципу  18  вказано,  що  в  разі  виявлення 
будь-яких  несприятливих  наслідків  для  прав  людини 
бізнес-підприємства  мають  враховувати  різні  ризики, 
з  якими можуть  стикатися жінки  і  чоловіки.  Зрештою, 
як передбачено коментарем до Керівного принципу 20, 
бізнес-підприємства мають докладати особливих зусиль 
щодо відстеження ефективності своїх заходів реагування 
на витрати для  індивідів  із  груп,  які можуть  стикатися 
з  підвищеним  ризиком  уразливості  або  маргіналізації, 
підкреслюючи  важливість  використання,  де  доречно, 
даних  у  розбивці  за  гендерною  ознакою.  Основу  для 
третьої  гендерної  рубрики  закладено  коментарем  до 
Керівного  принципу  12,  який  передбачає,  що  залежно 
від  обставин  у  діяльності  бізнес-підприємств  можуть 
застосовуватися  додаткові  стандарти.  Так,  наприклад, 
підприємства  мають  поважати  права  людини  осіб,  що 
належать до конкретних груп, які вимагають особливої 
уваги. Оскільки реалізація  гендерної  перспективи буде 
доречною  за  всіх  обставин,  до  додаткових  стандартів, 
які  мають  завжди  брати  до  уваги  бізнес-підприємства, 
має  входити  Конвенція  про  ліквідацію  всіх  форм  дис-
кримінації щодо жінок [7]. 

У Положеннях Рекомендації Ради Європи наголошено 
на необхідності консультування державами через  їх упо-
вноважені компетентні  органи підприємств щодо дотри-
мання  прав  людини  окремих  уразливих  категорій  осіб, 
з належним урахуванням гендерних ризиків та потенцій-
них наслідків для прав людини в районах збройного кон-
флікту (п.п. 26, 27)  [6]. 

Висновки. Таким  чином,  підсумовуючи  викладене 
вище,  доходимо висновку, що на держави  як  основних 
носіїв  відповідальності  за  дотримання  прав  і  свобод 
людини,  проголошених  Міжнародною  хартією  прав 
людини, покладено основні зобов’язання щодо захисту 
прав  людини  в  аспекті  діяльності  бізнес-підприємств 
і  корпорацій.  Разом  із  тим  відсутність  узгодженості 
національної  політики  й  керівної  ролі  у  сфері  підпри-
ємницької  діяльності  і  прав  людини  залишається  яви-
щем, поширеним в усіх регіонах. З огляду на це, задля 
досягнення ефективних змін у галузі захисту державами 
прав людини в діяльності бізнес-підприємств важливим 
є  дотримання  державними  органами,  які  є  компетент-
ними у цій сфері узгодженої політики і здійснення послі-
довних дій. Узгодженість політики сприяє формуванню 
чіткої  та  усталеної  стратегії  й  оперативної  практики, 
підвищенню інформованості та зміцненню підзвітності 
серед  державних  суб’єктів,  які  формують  підприєм-
ницьку  практику  або  взаємодіють  із  підприємствами, 
і значно полегшує профілактику порушень прав людини 
та доступ до засобів правового захисту для жертв таких 
порушень. Крім цього, державам варто враховувати ген-
дерний фактор, шляхом  інтегрування  до  законодавства 
положень  щодо  запобігання,  розслідування,  покарання 
і подолання всіх форм дискримінації, утисків  і насиль-
ства в означеній сфері.
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У статті досліджено питання правового статусу приватних військових компаній як альтернативного способу охорони та захисту особи 
та її власності; проведення військових навчань та експертиз у таких сферах, як: бойові дії, стратегічне планування, збирання розвід-
увальних даних, оперативна підтримка, логістика, а також закупівля та обслуговування зброї та техніки. 

Встановлено, що такі компанії працюють у кризових зонах по всьому світу і є постачальниками послуг у сфері безпеки, а також допо-
магають урядам та збройним силам шляхом надання висококваліфікованого озброєного персоналу та матеріально-технічної підтримки. 
Акцентовано увагу, що за останні два десятиліття значно зросло використання приватних військових компаній. Так, вони працюють в 
Іраку, Афганістані та Пакистані, Аденській затоці, а також Латинській Америці, а уряди деяких держав все частіше наймають приватних 
військових для внутрішніх цілей.

У роботі досліджено історичні аспекти появи приватних військових компаній та індустрії приватного військового захисту, а також про-
аналізовані нормативно-правові акти, що регулюють питання їх залучення до участі у різноманітних збройних конфліктах. Встановлено, 
що чітке окреслення та дотримання законів і правил ведення війни допоможе вести військові дії, наскільки це можливо, тільки між зброй-
ними силами сторін, що перебувають у конфлікті, тобто без залучення цивільного населення і тим більше без завдання будь-якої шкоди 
останнім. Фундаментальну роль у досягненні принципової рівноваги між військовою необхідністю і дотриманням прав людини відіграє 
визначення статусу кожної сторони та окремої людини, задіяної чи постраждалої під час війни.

Особливу увагу приділено дефініції «приватні військові компанії», й визначені можливі види їх діяльності до, під час та після конфлік-
тних ситуацій: охорона та захист, затримання та допити, технічна та розвідувальна допомога тощо. Послугами цих компаній користують-
ся збройні сили США, Великобританії, Франції та інших держав як на своїй території, так і за кордоном. 

Окремо проаналізовані: перший міжнародно-правовий акт, в якому містяться міжнародно-правові норми щодо діяльності приватних 
військових компаній у зонах збройного конфлікту, так званий «Документ Монтрьо»; документ, котрий удосконалює галузеві стандарти і 
забезпечує дотримання прав людини і гуманітарного права компаніями, котрі надають послуги у сфері безпеки, – Міжнародний кодекс 
поведінки приватних охоронних компаній.

Ключові слова: приватні військові компанії, «Документ Монтрьо», безпека, правовий статус приватних військових компаній, при-
ватна армія, найманці.

The article explores the legal status of private military companies as an alternative way of securing and protecting a person’s property; 
conducting military exercises and expertise in such fields as: combat, strategic planning, intelligence gathering, operational support, logistics, and 
the procurement and maintenance of weapons and equipment.

Such companies are found to operate in crisis zones around the world as security providers. They assist governments and the armed 
forces by providing highly-qualified armed personnel and logistical support. It is emphasized that over the past two decades, the use of private 
military companies has increased significantly, as they operate in Iraq, Afghanistan and Pakistan, the Gulf of Aden, and Latin America, and the 
governments of some countries are increasingly employing private military for internal purposes.

The paper examines the historical aspects of the emergence of private military companies and the private defense industry, as well as 
analyzes the legal acts that regulate their involvement in various armed conflicts. It is established that a clear definition and observance of the 
laws and rules of warfare will help to conduct military action, as much as possible, only between the armed forces of the parties to the conflict 
without involvement of civilians and, moreover, without causing any harm to the latter. The fundamental role in striking a fundamental balance 
between military necessity and respect for human rights is played by the determination of the status of each party and the individuals involved 
or affected by the war.

Particular attention is paid to the definition of “private military companies” and identifies possible activities before, during and after conflict 
situations: security and protection, detention and interrogation, technical and intelligence assistance, etc. The services of these companies are 
used by the armed forces of the US, UK, France and other countries, both domestically and abroad.

Separately analyzed: the first international legal act, which contains international legal norms for the activity of private military companies 
in areas of armed conflict, the so-called Montreux Document; a document that improves industry standards and enforces human rights and 
humanitarian law by companies providing security services – the International Code of Conduct for Private Security Companies.

Key words: private military companies, the Montreux Document, security, the legal status of private military companies, private army, 
mercenaries.

Постановка проблеми. Почуття страху за себе, своїх 
рідних  і  близьких  може  стати  сильним  мотиватором 
для  створення  безпечного  середовища  за  допомогою  не 
тільки  національних  служб  безпеки,  збройних  сил  дер-
жави та правоохоронних органів, але й шляхом залучення 
на платній основі приватних військових компаній. Якщо 
є попит, то суспільство створює пропозицію. Так, Уряди 
деяких держав законодавчо закріпили існування альтерна-
тивного способу захисту особи, її власності та іншого за 

допомогою приватних військових компаній. Такі компанії 
працюють у кризових зонах по всьому світу і є постачаль-
никами  послуг  у  сфері  безпеки.  Іноді  ці  компанії  також 
допомагають  урядам  та  збройним  силам,  надаючи  висо-
кокваліфікований озброєний персонал та матеріально-тех-
нічну підтримку. За останні два десятиліття значно зросло 
використання  приватних  військових  компаній  (далі  – 
ПВК,  приватні  армії).  Вони  працюють  в  Іраку, Афганіс-
тані  та Пакистані, Аденській  затоці,  а  також Латинській 
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Америці,  а  уряди  деяких  держав  все  частіше  наймають 
приватних військових для внутрішніх цілей.

Стан опрацювання цієї проблематики. Дослідження 
правового статусу та видів діяльності приватних військо-
вих  компаній  в  умовах  сучасної  військово-політичної 
обстановки стало темою робіт таких науковців, як В. Горо-
венко, І. Невзоров, В. Тютюнник, П. Хотенець, та інших.

Метою статті є  висвітлення положень міжнародного 
та національного права щодо питання приватних міжна-
родних компаній та їх видів діяльності.

Виклад основного матеріалу.  Найчастіше  появу 
приватних військових компаній асоціюють  із «холодною 
війною»,  але необхідно визначити, що  індустрія приват-
ного військового захисту бере свій початок зі своїх історич-
них попередників  «детективних» компаній  та приватних 
найманських  груп:  морські  «приватники»  та  кондотьєри 
італійського відродження. 

Вже  в  середині  ХІХ  століття  в  Північній  Америці 
«детективний  бізнес»  пропонував  озброєних  охорон-
ців,  приватних  слідчих  та  інші  безпекові  послуги,  іноді 
навіть діючи поза законом. Класичним прикладом є най-
відоміші  агентства,  засновані  в  США  у  1850  р.  Аланом 
Пінкертоном  та  його  конкурентом  Вільямом  Бернсом. 
Агентства  базувалися  у  різних  місцях,  працювали  на 
офіційній  основі  і  складалися  із  декількох  тисяч  опера-
тивних працівників. До  їх  компетенції  входило корпора-
тивне шпигунство,  таємні  розслідування  та  інше. Однак 
після  влаштованої  співробітниками Пінкертону  збройної 
атаки на страйкуючі компанії “Homestead” у 1892 р. Кон-
грес США прийняв закон про боротьбу проти Пінкертона, 
котрий обмежував наймання урядом страйкарів та інших 
працівників цих компаній [1]. Однак попри все агентство 
Пінкертон  із  своїми  охоронними  послугами  вийшло  на 
міжнародний рівень: було відкрито офіси в США, Канаді, 
Мексиці, Європі та Азії, які  і до цього часу процвітають 
у сучасному секторі приватної безпеки. 

Приватні  найманські  групи  виникають  після  другої 
світової  війни  на  території  європейських  колоній.  До 
особового  складу  входили  особи,  котрі  служили  у  коло-
ніальному війську та розвідувальних службах. Діяльність 
приватних  найманих  груп  була  можливою  за  сприяння 
колоніальних урядів, що наймали їх для проведення під-
пільних  операцій  проти  місцевих  профспілок,  органі-
зацій  і  незалежних  рухів,  котрі  вели  боротьбу  із  колоні-
алізмом [2]. Характерною відмінністю цих груп є те, що 
коли  групи  одного  типу  продовжували  свою  діяльність, 
захищаючи інтереси уряду, групи другого типу приймали 
участь  у  переворотах,  насильницькому  захопленні  при-
родних ресурсів та нападах на діючі політичні партії та їх 
лідерів [3].

У середині ХХ століття безпрецедентна хвиля злиттів 
та поглинань змінила форму безпекового сектора, що при-
звело до значної концентрації та надання великим приват-
ним військовим компаніям значного політичного впливу, 
надзвичайного  географічного  розгалуження  та  можли-
вості надавати приватні послуги в сфері безпеки.

Багато  найважливіших  ПВК  зараз  розташовані 
у  США,  Великобританії  та  інших  європейських  дер-
жавах,  а  деякі  мають  дуже  тісні  відносини  з  урядами 
та  міжнародними  організаціями,  зокрема  з  ООН.  Ком-
панії часто набирають своїх  співробітників  з  колишніх 
урядових і військових чиновників, солдатів, розвідників 
та військових спецпідрозділів.

Що  ж  таке  приватна  військова  компанія?  На  це 
питання намагаються дати відповідь як на національному, 
так і міжнародному рівнях.

У  сфері  регулювання  діяльності  ПВК  на  міжна-
родному  рівні,  як  і  раніше,  не  існує  чітких  норм,  котрі 
зобов’язували  держави  тим  чи  іншим  чином  вибудову-
вати національне законодавство. Хоча є низка національ-
них та міжнародних законів, що регулюють використання 

приватних армій, чинне законодавство створювалося без 
урахування  існування  сучасних  приватних  військових 
компаній.  Держави  –  учасниці  ООН  проводять  активне 
обговорення  і  вивчення питань, що виникають у  зв’язку 
з функціонуванням приватних армій, проте істотних змін 
у напрацюванні нормативно-правових актів обмаль.

Найбільш відомим міжнародним документом, що ство-
рений  за  спільною  ініціативою уряду Швейцарії  і Міжна-
родного комітету Червоного Хреста, є так званий «Документ 
Монтрьо» [4], прийнятий 17 вересня 2008 р. Цей документ 
є  першим міжнародно-правовим  актом,  у  якому містяться 
міжнародно-правові норми щодо діяльності приватних вій-
ськових компаній у зонах збройного конфлікту.

Важливо зазначити, що перед прийняттям цього доку-
менту були проведені консультації з представниками гро-
мадськості, приватних військових та охоронних компаній. 
Безпосередню  участь  у  його  розробці  брали  експерти 
з 17 держав, у тому числі спеціалісти з України. Держав – 
учасників «Документу Монтрьо» умовно можна поділити 
на групи. До першої можна віднести США, Великобрита-
нію, Францію та інші держави, в яких розвинута діяльність 
приватних військових компаній. До другої групи – Афга-
ністан, Ірак, Сьєрра-Леоне та  інші держави, на території 
яких діють власні чи іноземні приватні військові компанії.

Незважаючи на  те, що  документ  не має  обов’язкового 
характеру і підписали його тільки держави-ініціатори, його 
поява є важливим кроком до визнання та закріплення ста-
тусу приватних військових компаній на міжнародному рівні.

Цікавим  є  те,  що  «Документ  Монтрьо»  рекомендує 
державі  походження ПВК  передбачати  кримінальну  від-
повідальність щодо  тяжких  злочинів,  вчинених  особами 
приватних  військових  та  охоронних  компаній  за  кордо-
ном, а також співпрацювати зі слідчими чи іншими ком-
петентними органами. Отже, держави повинні роз’яснити 
учасникам  ПВК  законодавство  своєї  держави  і  держави 
дислокації  щодо  відповідальності  за  порушення  норм 
міжнародного  і  національного права  у  ході  своєї  профе-
сійної діяльності. На жаль, національні правові норми все 
ще мають значні прогалини у врегулюванні юрисдикції. 

Наступним  кроком  у  нормативному  регулюванні 
правового  становища ПВК  є  документ, що  удосконалює 
галузеві стандарти і забезпечує дотримання прав людини 
і  гуманітарного  права  компаній,  котрі  надають  послуги 
у  сфері  безпеки,  – Міжнародний  кодекс  поведінки  при-
ватних  охоронних  компаній,  прийнятий  9  листопада 
2010  р.  У  Кодексі  сформульовані  принципи,  обов’язки, 
правила поведінки, застосування сили та інше щодо діяль-
ності  компаній.  Встановлено,  що  ПВК,  котрі  підписали 
цей  документ,  під  час  надання  охоронних  послуг  діють 
у складних умовах, таких як: стихійні лиха чи збройні кон-
флікти, під час яких спроможність держави врегулювати 
ситуацію є мінімальною, обмеженою чи відсутня взагалі 
[5]. Кодекс поведінки був розроблений на основі «Доку-
мента Монтрьо». 

ООН приймає активну участь в обговоренні питань при-
ватних  армій.  Так,  у  документах  ООН  використовується 
термін  «приватні  воєнні  та  охоронні  компанії»  –  приватні 
суб’єкти  підприємницької  діяльності,  що  надають  воєнні 
та/або  охоронні  послуги  незалежно  від  власної  ідентифі-
кації.  Такі  послуги  включають  збройну  охорону  і  захист 
людей та об’єктів; технічне обслуговування та експлуатацію 
військової техніки; утримання під вартою та конвоювання 
ув’язнених; консультування та навчання військовослужбов-
ців та охоронців зацікавлених у таких послугах держав.

У  2014  р.  в  рамках  ООН  було  проведено  експертне 
засідання  з  питань  використання  послуг  приватних  вій-
ськових  і  охоронних  компаній Організацією Об’єднаних 
Націй та акцентовано увагу на тому, що Організація вико-
ристовує послуги приватних  воєнних  та  охоронних ком-
паній для різних завдань, таких як: озброєна чи неозбро-
єна  охорона  співробітників,  приміщень  та  майна  ООН, 
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мобільний захист конвоїв та інше. Крім того, ООН у своїх 
документах зазначає критерії управління ризиком, а саме 
критерії відбору охоронної компанії, правил застосування 
сили та зброї [6].

Разом з тим у деяких джерелах приватні військові ком-
панії визначаються як ті, що працюють у зонах конфліктів. 
Вони проводять військові навчання та експертизи в таких 
сферах,  як:  бойові  дії,  стратегічне  планування,  збирання 
розвідувальних даних, оперативна підтримка, логістика, а 
також навчання,  закупівля та обслуговування  зброї й тех-
ніки. ПВК пропонують безпеку, захист персоналу та майна, 
включаючи гуманітарні та промислові активи [7]. 

Національне  законодавство  деяких  держав  також 
позитивно впливає на розвиток цієї сфери діяльності. Так, 
у  штаті  Вісконсін  США  представниками  Фундації  між-
народного  права  був  розроблений Модельний  закон  про 
приватні  військові  компанії.  На  особливу  увагу  заслуго-
вує  трактування поняття  «приватна  військова  компанія». 
Цей  закон  до  такої  відносить  юридичних  осіб  приват-
ного права, а саме тих, що виконують військові, поліцей-
ські  функції;  функції  служби  безпеки;  надають  супутні 
послуги  відповідно  до  укладеного  контракту  з  урядом, 
органами  державного  управління,  міжнародними  урядо-
вими та неурядовими організаціями, а також компаніями, 
що надають послуги логістики і транзиту.

Преамбула  закону  Гватемали  «Про  приватні  служби 
безпеки» передбачає надання безпекових послуг. Так, охо-
ронні служби чи охоронці здійснюють захист та охорону 
під час перевезення людей та майна суходолом, повітрям, 
рікою  чи морем;  моніторинг  за  допомогою  електронних 
супутників чи глобального позиціонування,  а  також тех-
нології захисту людей та майна [8].

На  думку  Л.  Кемерон,  приватні  військові  компа-
нії  є  однією  з  найновіших  озброєних  недержавних 
об’єднань,  що  діють  за  нестабільних  та  конфліктних 
ситуацій,  утворюються  із  приватних  осіб,  на  відміну 
від  традиційних  військовослужбовців,  котрі  працюють 
у державному секторі [9]. 

П.  Сінгер  у  своїй  роботі,  присвяченій  приватним 
арміям,  зазначає,  що  приватні  військові  компанії  –  це 
орієнтовані  на  прибуток  організації,  котрі  надають  про-
фесійні  послуги,  пов’язані  із  участю у  війнах,  збройних 
конфліктах, включаючи бойові операції, стратегічне пла-
нування, збір розвідувальних даних, навчання військ і тех-
нічну допомогу [10].

Разом з тим необхідно зазначити, що в науковій літера-
турі часто термін «приватні військові компанії» помилково 
використовують  як  синонім  терміну  «найманці».  При-
ватність  військової  компанії  вказує на неофіційні  корпо-
ративні, зазвичай неурядові, організації, до яких входять 
фізичні особи з правом укладання договорів на здійснення 
охоронних послуг або участь у військових діях та надання 
матеріально-технічної  підтримки  в  збройних  конфліктах 
для отримання прибутку. Натомість найманці – це насам-
перед  приватні  особи,  котрі  вступають  у  бойові  дії  для 
приватної  (власної) вигоди, не входячи до складу зброй-
них сил учасника конфлікту.

Останніми  роками  спостерігається  тенденція  щодо 
залучення керівництвом ООН приватних військових ком-
паній для виконання різноманітних завдань, що зазвичай 
покладаються  на  «служби  безпеки»  держав-учасниць. 
Мотивом для таких дій слугує непомірне зростання загроз 
і  небезпек у  всьому  світі  та необхідність  захисту персо-

налу  ООН.  Так,  у  докладі,  котрий  прийнятий  по  завер-
шенні  зустрічі  експертів,  організованої  ООН  та  присвя-
ченої  індустрії ПВК, зазначається, що в цій  індустрії діє 
дуже  велика  кількість  компаній,  а  їх  оборот  становить 
100 мільярдів доларів [11]. 

Так, у 2012 р. Постійний представник Швейцарії при 
ООН  у  своєму  письмовому  зверненні  до  Генерального 
секретаря  підтвердив,  що  приблизно  60  приватних  вій-
ськових  компаній  підписали  Міжнародний  кодекс  пове-
дінки  приватних  постачальників  охоронних  послуг  [12]. 
Ось  найвідоміші  компанії  у  сфері  надання  безпекових 
послуг, що підписали цей документ: 

1)  G4S – друга за чисельністю приватна охоронна ком-
панія в світі, багатонаціональна фірма, що надає послуги 
у сфері безпеки. Штаб-кварта знаходиться у Великобрита-
нії, представництва – у 125 державах світу; 

2)  DynCorp – заснована військовими пілотами. Займа-
ються  обслуговуванням  американських  військ,  випро-
буванням ракетної техніки, розробками вакцин, встанов-
ленням  систем  безпеки  в  американських  посольствах. 
З 2003 р. 50% бізнесу компанії складають ІТ-послуги для 
ФБР і ЦРУ; 

3)  Aegis  Defence  Services  –  чисельність  співробіт-
ників приблизно 20 тисяч осіб, які займаються охорон-
ною діяльністю в аерокосмічній, дипломатичній  і уря-
довій сферах. Основним замовником охоронних послуг 
є Уряд США. 

4)  Aegis Defence Services – забезпечує безпеку амери-
канського уряду на території Іраку та в Кабулі.

Водночас  неоднозначним  є  ставлення  світового  спів-
товариства до існування приватних військових компаній, 
враховуючи  те,  що  співробітники  привітних  армій  були 
причетні  до  низки  скандалів,  котрі  підривають  їх  авто-
ритет, створюють негативний імідж та ризики порушення 
правил поведінки в цій галузі. Однак до сьогодні не існує 
чіткого механізму,  який  би міг  притягнути приватні  вій-
ськові  компанії  до  відповідальності  за  національним 
та міжнародним законодавством.

Отже, приймаючи до уваги наявне у світі правило, що 
попит породжує пропозицію, а кожен товар, послуга чи інше 
знайде свого користувача, автори доходять висновку, що:

1.  Приватні військові компанії – це ті організації, що 
діють як приватні фірми, надаючи послуги збройної охо-
рони  і  захисту людей та об’єктів; утримання під вартою 
та  конвоювання  ув’язнених;  технічного  обслуговування 
та експлуатації військової техніки з метою отримання при-
бутку незалежно від замовника послуги.

2.  Приватні військові компанії не є панацеєю у безпе-
ковій сфері, хоча за їх допомогою деякі держави і міжна-
родні організації просувають ідеї демократії, захисту прав 
людини, міжнародного порядку та безпеки.

3.  Враховуючи  тенденцію  до  зростання  попиту  на 
послуги приватних військових компаній, доцільно удоско-
налити  міжнародно-правові  та  національні  нормативно-
правові  акти, що  регламентують  їх  діяльність,  та  розро-
бити  чіткий  механізм  притягнення  до  відповідальності 
учасників  приватних  військових  компаній  у  разі  пору-
шення законів чи правил ведення війни.

Автори  сподіваються,  що  подальше  наукове  обго-
ворення  зазначеної  проблематики  дозволить  визначити 
місце приватних військових компаній у зовнішній військо-
вій політиці  держав  та  доцільність  законодавчого  запро-
вадження діяльності таких компаній в Україні.
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КОНЦЕПЦІЇ ВІДПОВІДАЛьНОСТІ В СУЧАСНІЙ  
АНГЛО-АМЕРиКАНСьКІЙ фІЛОСОфІЇ КРиМІНАЛьНОГО ПРАВА

CONCEPTS Of rESPONSIBILITy IN MOdErN  
aNgLO-aMErICaN PhILOSOPhy Of CrIMINaL Law

Олексюк М.М.,
кандидат філософських наук, доцент,

доцент кафедри філософії та політології
Львівського державного університету внутрішніх справ

Філософсько-правові погляди на феномен кримінальної відповідальності британського вченого Ентоні Даффа розглядаються у кон-
тексті концепції комунікативного розуміння права, в якій відповідальність трактується як специфічна здатність особи відповідати за свої 
вчинки («answerable»), що відображає активну комунікацію держави, з однієї сторони, та суб’єктів злочину – з іншої. 

Особливе місце у статті займає аналіз філософсько-правових висновків британської вченої Ніколь Лейсі, зокрема інституційного під-
ходу до характеристики кримінально-правових процесів, поглядів на взаємозв’язок моралі та права, що визначають місце кримінальної 
відповідальності в суспільних процесах, детермінантних тенденцій становлення кримінальної відповідальності. 

Твердження американського філософа права Дугласа Гусака про діяння як підставу кримінальної відповідальності аналізуються в кон-
тексті із філософською теорією дії, яка стала методологічною базою філософсько-правових поглядів вченого; розкривається суть поглядів на 
кримінально-правовий зміст феномену бездіяльності, яка трактується як втрата особою контролю за станом справ та передбачає моральне 
та кримінальне осудження. У цьому ракурсі розкривається значення принципу «контрольованої вимоги» як засобу становлення кримінального 
права. Зазначається, що цей принцип корелюється із думками про особливості накладення кримінальної відповідальності за бездіяльність. 

У статті підтримується позиція британського філософа кримінального права Алана Норрі стосовно феномена бездіяльності в кримі-
нально-правовому вимірі, англо-американської правової традиції в історичному вимірі, застосування ним історико-правового підходу до 
аналізу правових явищ.

У статті звертається увага на висновки британського філософа права Віктора Тадроса, які стосуються питання суті криміналізації 
як процесу визначення діяльності особи злочинною та критики припущень, що не передбачають криміналізації за поведінку, визнану 
нешкідливою, якщо вона не запобігає завданню шкоди іншим, неправомірно не втручається в особисте життя інших осіб.

Ключові слова: комунікативна концепція покарання, детермінантні тенденції, інституційний характер, імперативи узаконення та 
координації, діяння, бездіяльність, принцип «контрольованої вимоги», порівняльний історико-правовий аналіз.

Philosophical legal views of British scientist Anthony Duff about the phenomenon of criminal liability are observed in the light of communicative 
understanding of law. His understanding of liability as a person’s specific ability to respond for its deeds shows the active communication of the 
state at one hand and subjects of crime at the other. 

Analysis of philosophical legal conclusions of Nicole Lasey takes an outstanding role in article. It concerns the institutive approach to the 
characteristics of criminal legal acts, the views on coherence of morality and law which defines the place of criminal liability in social activities, 
dedicates to the determinative tendencies of the establishment of criminal liability and to attention to individual level of such phenomenon and it 
is fixating the reaction on coordination and legitimization of systems of criminal law, that are important peculiarities of modern Anglo-American 
philosophy of criminal law.

Statements of Duglas Husak related to the definition of action as the requirement for criminal liability are analyzed in context with the philosophical 
theory of action, which had become the methodological basis of his philosophical thoughts. Article outlines the essence of D. Husak’s views on the 
definition of passivity in criminal law, which is defined by him as a lack of personal control over the reality and it requires the moral and criminal blame. 
Hence, propagated by him principle of ‘controlled requirement’ is emphasized as the element of establishment of criminal law in general. 

Article favors the position of the British philosopher in law Allan Norrie related to the phenomenon of passivity in the dimension of criminal law. 
Also it is agreed that his application of historical legal approach to given phenomenon in the Anglo-American philosophy of criminal law helps to 
formulate the perspective conclusions regarding to the development of philosophical legal thoughts. 

Article notices to the conclusions made by the British philosopher in criminal law Victor Tadros, which are dedicated to the essence of 
criminalization as defining of particular activity as a crime. 

Key words: communicative concept of punishment, determinant tendencies, institutional character, lawfulness and coordination imperatives, 
action, omissions, principle of “control requirement”, comparative historical and legal analysis.

Постановка проблеми. Сучасний  стан  розвитку  сус-
пільства,  якому  притаманні  особливі  характеристики, що 
виявляють  посилення  конфронтаційних  тенденцій,  які 
є підставою загрози самому існуванню людської цивіліза-
ції,  актуалізує  дискурс  навколо  проблем  відповідальності 
людини та суспільства, особливо в кримінально-правовому 
вимірі,  адже  йдеться  про  злочинні  дії.  У  цьому  випадку 
вивчення  англо-американського  філософсько-правового 
досвіду  аналізу  проблем  кримінальної  відповідальності 
виступає особливо доречним, оскільки це узагальнення дає 
змогу виявити важливі напрями розвитку вітчизняного кри-
мінального права в умовах протистояння країни агресору. 

Стан опрацювання. Юридично-правовий  вимір 
відповідальності  як  явища  досліджується  у  працях 

В.М.  Маліновської,  Л.І.  Калєніченко,  Т.Б.  Ніколаєнко, 
Н.М. Оніщенко, М.І. Панова, П.М. Рабіновича, М.Р. Што-
кало, Н.Т. Петрицин та інших; окремі аспекти відповідаль-
ності в рамках формування державно-правових відносин 
висвітлюються в роботах Н.А. Мясникової, О. Новікової; 
спроба філософсько-правового  осмислення  проблем  від-
повідальності  здійснена  О.  Гарасимів,  О.Г.  Тітаренко, 
Д. Лук’янцем та О.В. Швецем; психологічні аспекти ста-
новлення явища відповідальності розглядаються у працях 
В.П. Ляхової, Г.С. Малигіної, О.О. Пушкова, соціологічні 
аспекти  –  в  роботах О.  Безрукової. Окремо  варто  зазна-
чити напрацювання В.К. Грищука, котрий у монографіч-
ному дослідженні здійснив філософсько-правовий аналіз 
феномена відповідальності. Разом із цим помітно менше 
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уваги  вітчизняні  правознавці  приділяють  питанням  суті 
кримінально-правової відповідальності, тут варто згадати 
напрацювання  Ю.А.  Пономаренка,  П.Л.  Фріса,  І.  Бога-
тирьова,  А.  Савченка  та  інших.  Не  можна  не  помітити 
у  вітчизняному науковому  контенті  нестачу  праць,  які  б 
застосовували філософсько-правовий підхід до феномена 
кримінально-правової відповідальності, особливо тих, що 
узагальнюють зарубіжний досвід.

Це дослідження, що продовжує дискурс навколо розу-
міння  відповідальності  в  сучасній  англо-американській 
філософсько-правовій традиції, розпочатий у попередніх 
наших працях1, і має сприяти подоланню цієї прогалини, 
ознайомити  читача  з  непересічними  напрацюваннями 
таких  відомих  вчених,  як  Д.  Гусак,  Е.  Дафф,  Н.  Лейсі, 
А. Норрі, В. Тадрос,  концептуальні  погляди  яких мають 
стати  в  нагоді  тим,  хто  розробляє  філософсько-правову 
тематику кримінально-правового контенту.

Мета статті полягає в аналізі основних концептуаль-
них  висновків  сучасної  англо-американської  філософії 
кримінального права, котрі демонструють особливе розу-
міння  феномена  кримінально-правової  відповідальності 
у філософсько-правовому вимірі.

Виклад основного матеріалу. Проблеми відповідаль-
ності  в  кримінальному  праві  досліджуються  багатьма 
представниками  сучасної  англо-американської  філософії 
права. Чільне місце в ній продовжує займати британський 
вчений,  професор  університету  Стірлінга  Ентоні  Дафф. 
Звернемо увагу на те, що питання суті кримінальної від-
повідальності  він  порушує  в  роботі  «Покарання,  кому-
нікація  та  суспільство».  Свої  висновки  Дафф  робить  на 
основі  комунікативної  концепції  покарання  як одному  із 
найпоширеніших у  сучасній філософсько-правовій науці 
шляхів  вирішення  питання  осмислення  кримінально-
правових  процесів. Саме  тому  і  дискурс  стосовно місця 
у цих процесах феномена відповідальності здійснюється 
в  рамках  такої  концептуальної  парадигми.  Необхідною 
умовою  осудження  та  покарання  ймовірного  злочинця, 
на думку Ентоні Даффа, є положення, відповідно до якого 
той має бути відповідальним громадянином, а під «відпо-
відальністю» вчений розуміє здатність особи відповідати 
(«answerable») за свої вчинки перед суспільством та дер-
жавою, що фактично  випливає  із  комунікативного  розу-
міння  права,  коли  встановлюється  особливий  вид  кому-
нікації між його суб’єктами. Розкриваючи своє розуміння 
відповідальності у кримінально-правовому вимірі Ентоні 
Дафф  формулює  це  таким  чином:  «Я  є  відповідальним 
за щось  (у  цьому  контексті  стосовно певних попередніх 
моїх дій) у тому випадку, якщо я здатен відповідати за це: 
якщо я можу належним чином бути притягнутим до відпо-
відальності за це, пояснити або обґрунтувати це або (якщо 
вина під питанням) визнати вину за це, якщо я не можу її 
виправдати чи вибачити» [1, с. 180].

Представники сучасної філософії кримінального права 
схильні засвідчувати тісну єдність кримінально-правових 
теоретичних  положень  із  тими  раціональними  висно-
вками,  які  здійснює  філософське  осмислення  людської 
екзистенції.  Британська  дослідниця  філософсько-право-
вих  проблем  у  рамках  кримінально-правового  контенту, 
професор  Лондонської  школи  економіки  Ніколь  Лейсі 

1 Олексюк М.М. Дискурс щодо концепту відповідальності у зарубіжних філо-
софсько-правових  парадигмах  початку  ХХІ  століття. Науковий вісник Львів-
ського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. Випуск 
№ 4 (2011). С. 471−479; Олексюк М.М. Комунікативна концепція покарання у 
філософсько-пенологічній парадигмі Е. Даффа: проблеми становлення кримі-
нального права ліберально-демократичної спільноти. Порівняльно-аналітичне 
право  –  електронне  фахове  видання  юридичного  факультету  ДВНЗ  «Ужго-
родський національний університет». 2016. № 1. С. 386−389; Олексюк М.М. 
Детермінація  відповідальності  та  покарання  у  дискурсі  зарубіжної  філософ-
сько-правової думки. Юридичний науковий електронний журнал – електроне 
наукове фахове видання юридичного факультету ДВНЗ «Запорізький націо-
нальний університет». 2016. № 3. С. 194–197; Олексюк М.М. Філософський 
вимір відповідальності: концепції сучасної філософії права. Філософський дис-
курс ХХІ століття: спроба теоретичного прогнозу : матеріали міжвузівського 
круглого столу, м. Одеса, 18 листопада 2016 р. Одеса : ОДУВС, 2016. С. 87−90.

акцентує  на  вияві  цього  у  тлумаченні  суті  кримінально-
правової  відповідальності  як  відображення  специфічної 
практики  особи  та  суспільства.  Вона  схиляється  до  під-
тримки провідного британського філософа кримінального 
права Ентоні Даффа стосовно місця кримінальної відпо-
відальності в соціумі, вважаючи, що «кримінальна відпо-
відальність – це ідея, яка локалізована в межах соціальної 
практики» [2, с. 11].

На її думку, специфіка та практичне спрямування кри-
мінально-правової відповідальності спричиняють зв’язок 
її філософських та правових концепцій, що є більш опо-
середкованим,  ніж  висновки  загальноприйнятих  кримі-
нально-правових теорій, а чисельні та філософсько супер-
ечливі  уявлення  відповідальності  уможливлюють  дію 
правових практик [3, с. 351].

У цьому контексті  варто  зазначити  критичний  аналіз 
філософсько-правових висновків Ніколь Лейсі, який здій-
снює провідний представник  сучасної  британської філо-
софії кримінального права Ентоні Дафф. На нашу думку, 
він вірно помічає, що результати досліджень вченої спря-
мовуються проти панівної серед філософів кримінального 
права  тенденції  занадто  вибірково  зосереджуватися  на 
певних обмежених аспектах системи кримінального пра-
восуддя.  «Теоретизація  кримінального  права  також  має 
бути справді міждисциплінарною, ніж це до сих пір має 
місце», – такий висновок робить Ентоні Дафф [4, с. 5].

Визначаючи  детермінантні  тенденції  становлення  кри-
мінально-правової відповідальності, британська дослідниця 
звертає  увагу на  індивідуальний рівень цього феномена, 
який  фіксує  реакцію  на  проблеми  координації  та  узако-
нення  систем  кримінального  права.  «Можна  очікувати, 
що  зміст  та  акцент цих проблем  змінюються  відповідно 
до середовища, в якому система функціонує, із важливими 
факторами,  включаючи поширення  політичних  інтересів 
та економічної потуги; переважаюче культурне та інтелек-
туальне  середовище;  організацію  та  відповідний  статус 
значних професійних груп та численних та сильних аль-
тернативних засобів суспільного управління», – зазначає 
вона. Лейсі  вважає, що найпоширенішими підходами до 
питання кримінальної відповідальності є як мультидисци-
плінарні, так і міжінституціональні [3, с. 351–352].

Для  розглядуваного  нами  концептуального  підходу 
Ніколь Лейсі властиве ствердження інституційного харак-
теру тих процесів, що визначають суть та міру понесення 
особою відповідальності за скоєні злочини. Очевидно, що 
тут акцентується на тому, що кримінально-правова прак-
тика неодмінно має враховувати стан тих організаційних 
елементів, що загалом становлять структуру засобів, котрі 
уможливлюють  процес  покарання  за  дії  кримінального 
характеру. Британська дослідниця філософсько-правових 
основ кримінального права схильна вважати, що наявний 
у кримінально-правовій теорії заклик до відповідальності 
особи за свої кримінальні вчинки входить до певної інсти-
туційної бази та структурований відповідно до імперати-
вів узаконення та координації [2, с. 11].

І  це  логічно  доповнює  вище  наведені  детермінантні 
тенденції,  котрі  простежуються  в  аналітичному  розуму-
ванні британської дослідниці. Таким чином, вона прагне 
сформулювати цілісну концепцію розуміння кримінальної 
відповідальності  особи  як  важливого  філософсько-пра-
вового явища, що займає особливе місце в осягненні тих 
процесів, що проходять у суспільно-політичному та пра-
вовому просторі сучасного суспільства. 

Ніколь  Лейсі  стверджує:  «Будь-яка  спроба  аналізу 
умов  відповідальності  в  кримінальному  праві  має  вра-
ховувати  той  факт,  що  кримінальне  право  як  соціальна 
практика  приймає  певну  інституційну  форму.  У  порів-
нянні з  іншими формами регулювання сучасне право діє 
за допомогою загальних правил і розглядає його суб'єктів 
як  самодостатніх  та  мислячих»  [5,  с.  237].  Як  бачимо, 
пріоритет у розумінні  інституалізації процесів реалізації 
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кримінальної відповідальності надається саме правовому 
контенту, і це помітно у такому вислові вченої: «Приписи 
кримінальної відповідальності мають здійснюватися осо-
бливими  інституційними  прийомами  відповідно  до  кон-
кретних  протоколів  доказування,  застосовуваних  рядом 
юридичних та професійних суб'єктів; а інституційна інф-
раструктура, необхідна для реалізації цієї сучасної форми 
законності,  оформлювалась  впродовж  кількох  століть 
і набирала різноманітних форм у різних правових систе-
мах» [5, с. 237].

Не  можна  не  помітити,  що  у  філософсько-правових 
дослідженнях  британської  вченої  простежується  під-
тримка  тих  концепцій  сучасної  англо-американської 
філософії права, які базуються на усталеній науковій тра-
диції,  що  актуалізує  значення  моральних  аспектів  соці-
альної регуляції, в тому числі фіксує детермінацію моралі 
та  права.  Один  із  провідних  сучасних  американських 
філософів  права  Дуглас  Гусак  вважає,  що  «філософія 
моралі та кримінальне право поділяють спільну терміно-
логію. Частковий перелік понять кримінального права, які 
привернули широку увагу моральних філософів, включає 
такі,  як  вчинок,  намір,  причину,  добровільність,  виба-
чення, виправдання, звинувачення та заслуга» [6, с. 62].

Це  ж  стосується  і  питань  філософсько-правового 
осмислення кримінально-правових процесів. І тут Ніколь 
Лейсі намагається йти далі, стверджуючи: «В останні роки 
кримінально-правова теорія  сильно перебуває у лещатах 
того, що ми можемо назвати формою морально-філософ-
ського імперіалізму, і відзначається не лише твердженням, 
що  кримінальна  відповідальність  є  формою  моральної 
відповідальності» [5, с. 240]. Одночасно можна помітити, 
що, актуалізуючи моральну сторону соціального регулю-
вання, навіть використовуючи для цього метафору «імпе-
ріалізм»,  котра  має  посилити  її  аргументацію,  Ніколь 
Лейсі  говорить, що філософський аналіз правової відпо-
відальності варто розглядати у вигляді другорядного типу 
відносин  філософського  аналізу  моральної  відповідаль-
ності» [5, с. 240]. «Це означає, що між законом та мораллю 
немає  порядку  пріоритетності  чи  важливості;  скоріше, 
обидва пропонують захоплюючі поля, в яких може просу-
ватися належним чином контекстний аналіз практик при-
своєння відповідальності», – читаємо в одній із публікацій 
британської вченої [5, с. 241].

Одним  із  провідних  дослідників  проблем  філософ-
ського осмислення кримінального права впродовж остан-
нього часу залишається американський вчений, професор 
філософії  та  права  Рутгерівського  університету  (США) 
Дуглас  Гусак.  Серед  основних  напрямів  його  наукових 
розробок  варто  виділити  і  ті,  в  котрих  вчений розглядає 
проблеми кримінальної відповідальності (criminal liability) 
як філософсько-правового феномена. Ще у 1995 р., рецен-
зуючи книгу «Дія та злочин. Філософія дії та її наслідки 
для кримінального права» професора права Іллінойського 
університету  (США)  Майкла  Мура,  він  виражає  свою 
позицію  стосовно  особливостей  накладення  криміналь-
ної відповідальності на осіб, котрі здійснили злочин. Він 
вважає  актуальним  дослідження  проблем  взаємозв’язку 
кримінально-правової теорії із філософським осмислення 
людської  діяльності,  які  в Майкла Мура  сконцентровані 
у його концепції дії, розвиток якої в рамках кримінально-
правової  філософської  традиції  кінця  ХХ  –  початку  
ХХІ ст. і здійснює у своїх подальших наукових роботах. 

Серед  новацій  у  підходах  до  питань  детермінації 
правових  та  філософських  проблем  у  рамках  кримі-
нально-правового  дискурсу  Дуглас  Гусак  звертає  увагу 
на  питання  тлумачення  феномена  кримінальної  відпо-
відальності. Основний акцент тут робиться на висновку, 
що  діяння  виступають  важливою  умовою  встановлення 
кримінальної відповідальності. Дуглас Гусак вважає, що 
діяння  варто  розглядати  підставою  встановлення  кримі-
нальної  відповідальності,  оскільки  такі  дії мають безпо-

середнє  відношення  до  кримінального  правопорушення. 
«Якщо кримінальна відповідальність не накладена за дію, 
будь-яка дія, що була включена до складу злочину, здава-
тиметься непотрібною, зайвою або чужою для визначення 
відповідальності», – зазначав він [7, с. 330]. 

Дуглас Гусак прагне впровадити у сферу кримінально-
правової теорії постулати філософської теорії дії, яка роз-
криває  природу  тих  причинно-наслідкових  процесів,  які 
супроводжують  функціонування  людського  організму 
у  всіх  його  проявах,  в  тому  числі  і  тих,  що  стосуються 
формування усвідомлених намірів, що трактуються у кри-
мінально-правових теоріях як важлива умова  здійснення 
особою кримінального правопорушення. Цих ж аспектів 
торкається  у  своїх  наукових  дослідженнях  і  американ-
ський філософ права. «Дія може бути необхідною, – зазна-
чає він, – але недостатньою умовою кримінальної відпо-
відальності.  Звичайно,  кримінальна  відповідальність,  як 
правило,  накладається  за  дії,  що  супроводжуються  зло-
чинним наміром» [7, с. 331].

Чимало  уваги  в  контексті  аналізу  суті  кримінальної 
відповідальності Дуглас Гусак приділяє питанню вчинку 
особи  в  умовах  здійснення  кримінального  правопору-
шення. «Вимога дії не дотримана, якщо відповідальність 
не  покладена  за  вчинок»,  –  стверджує  він,  актуалізуючи 
діяльнісну  сторону  поведінки  суб’єктів  кримінального 
права [6, с. 73]. 

Варто зазначити, що запропонований Дугласом Гуса-
ком  дискурс  про  роль  діяння  у  процесі  визначення  кри-
мінальної відповідальності особи певним чином знайшов 
відгук  у  працях  британського  філософа  кримінального 
права Віктора Тадроса. В одній зі своїх праць він порушує 
питання криміналізації, яка дає змогу визнати злочинною 
діяльність особи. Тадрос критикує доволі поширені у кри-
мінально-правовій  теорії  припущення,  які  не  передбача-
ють  криміналізації  за  поведінку,  визнану  нешкідливою, 
якщо вона не запобігає завданню шкоди іншим, неправо-
мірно  не  втручається  в  особисте  життя  інших  осіб.  Він 
стверджує,  що  «як  запобігання  шкоді,  так  і  запобігання 
втручанню  в  особисте  життя  може  бути  достатнім  при-
водом  для  криміналізації  певних  дій,  і  ці  положення  не 
є виключними положеннями криміналізації» [8, с. 36].

У філософсько-правовому  обґрунтуванні  суті  відпо-
відальності особи у кримінальному праві, яке пропонує 
Дуглас  Гусак,  особливе  місце  займає  питання  визна-
чення місця фактору бездіяльності. Якщо бездіяльність 
у  праві  розглядати  як  різновид  пасивної  поведінки, що 
виражається у невчиненні певних дій, то у концептуаль-
них  висновках  американського  вченого  це  трактується 
як втрата особою контролю за станом справ. Саме така 
позиція  спричиняє  висновок,  що  відсутність  дій  особи 
у  цьому  випадку  має  підпадати  під  моральне  та  кри-
мінальне  осудження.  «Ця  причина  не  тільки  пояснює, 
чому відповідальність за бездіяльність існує взагалі, але 
також  допомагає  визначити,  які  випадки  бездіяльності 
варто передбачити», – зазначає Дуглас Гусак [7, с. 342]. 
Цю  позицію  американський  філософ  права  відстоює 
і  в  іншій  праці,  присвяченій  питанням  філософського 
осмислення  кримінального  права.  «Кримінальна  відпо-
відальність може накладатись виключно за вчинки та не 
може – за бездіяльність, – зазначає він. – Сподіваюсь на 
досягнення  прогресу  при  визначенні  цього  оцінюваль-
ного положення незалежно від складніших метафізичних 
проблем, котрі розділяють філософів у питанні про сут-
ність діяльності» [6, с. 73].

Один із британських філософів кримінального права, 
професор Лондонського  університету Алан Норрі  також 
порушує  у  своїй  монографії  питання  кримінальної  від-
повідальності  за  бездіяльність.  Він  вважає,  що  англо-
американська  кримінально-правова  традиція  оперує 
надзвичайно  вузьким  уявленням  про  ті  ситуації,  коли 
бездіяльність  може  стати  підставою  для  покладання  
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кримінальної  відповідальності.  Через  це  у  своїй  праці 
він  аналізує  ситуацію  кримінальної  відповідальності 
в умовах бездіяльності суб’єктів кримінального процесу.  
«Я розпочав  із  того, щоб окреслити,  як можна порівню-
вати  та  протиставляти  дії  та  бездіяльність,  використову-
ючи  концепцію  причинності,  а  згодом  продовжив  дово-
дити  необхідність  встановлення  вимоги  обов’язку  як 
основи відповідальності за бездіяльність», – таким чином 
він характеризує хід своїх досліджень феномена бездіяль-
ності як акту кримінального процесу [9, с. 151].

Дискурс стосовно місця діяльності у справі визначення 
кримінальної  відповідальності  у  Дугласа  Гусака  продо-
вжується у праці, що увійшла до колективної монографії, 
підготовленої  британськими  та  американськими  філосо-
фами права «Філософія та кримінальне право: принципи 
та  критика». Вже  у  назві  свого  дослідження  «Чи  кримі-
нальна відповідальність вимагає дії?» він фактично позна-
чає основну тему своїх філософсько-правових висновків. 
«Я схильний погодитися з часто запропонованими вимо-
гами  закону  міркуваннями,  які  фактично  встановлюють 
у  певному  сенсі  інший  принцип,  який  назву  вимогою 
контролю», – стверджує Гусак [6, с. 60]. Як бачимо, від-
стоювання цим філософом права принципу «контрольова-
ної вимоги» корелюється із зазначеними нами вище його 
тезами про аналіз встановлення кримінальної відповідаль-
ності за бездіяльність, що передбачає порушення питань 
контролю  особи  в  процесах  кримінального  порядку.  «Я 
думаю,  що  особам  властиво  контролювати  свої  можли-
вості, будучи відповідальними та заслуговуючи покарання 
тільки за ті справи, котрі вони контролюють, – продовжує 
свій дискурс американський вчений. – Я стверджую, що 
відсутність контролю та наявність діяльності встановлює 
зовнішні межі заслужених покарань та відповідальності. 
Іншими  словами,  я  вважаю, що  те, що  я  іменую  контр-
ольованою вимогою, необхідно замінити поняттям контр-
ольованої  дії  як  необхідної  умови  кримінальної  відпові-
дальності та заслуженого покарання» [6, с. 75].

Високу  оцінку  філософсько-правовим  висновкам 
Дугласа Гусака дає Ентоні Дафф у вступі до колективної 
монографії «Філософія та кримінальне право: Принципи 
та критика». Він вважає, що дослідження американського 
філософа права слід розглядати як парадигмальний при-
клад раціональної реконструкції, особливо це стосується, 
на  думку Даффа,  заяв  про  те, що  «кримінальна  відпові-
дальність  вимагає  контролю,  оскільки  це  не  спростову-
ється виявленням випадків, коли відповідальність накла-
дається за те, над чим відповідач не мав контролю» [4, с. 5].

Британський  філософ  кримінального  права  Алан 
Норрі звертається до вивчення та узагальнення історич-

них  традицій  тлумачення  кримінально-правових  про-
блем,  вважаючи,  що  порівняльний  історико-правовий 
аналіз дасть змогу краще виявити особливості правових 
процесів та допоможе сформувати перспективні висно-
вки  стосовно  розвитку  філософсько-правової  думки. 
«Якщо  здійснити  філософський  аналіз,  то  можна  ска-
зати,  що  різні  форми  відповідальності  передбачають 
різні види цінностей та загальна форма закону залежить 
від їх єднання у різні історичні періоди, – зазначає він. – 
Помірний історизм може дати уявлення про це в даний 
момент,  але  основне  завдання  буде  полягати  у  визна-
ченні  різних  цінностей,  аргументуючи  це  тим, що між 
ними існують різноманітні форми рівноваги відповідно 
до моральної та політичної точки зору прихильника цієї 
теорії» [10, с. 252].

Висновки. Твердження британського філософа права 
Е. Даффа про здатність особи відповідати («answerable») 
за  свої  вчинки  перед  суспільством  та  державою  кон-
цептуально  виводиться  із  комунікативного  розуміння 
права та дає змогу осягнути особливості комунікації між 
суб’єктами кримінально-правових відносин.

Інституційний  та  детермінантний  підходи  до  харак-
теристики  кримінально-правових  процесів  британської 
вченої  –  дослідниці  філософсько-правового  контенту 
кримінального  права Н. Лейсі  сприяють  виявленню  суті 
кримінально-правової  відповідальності  як  відображення 
специфічної практики особи та суспільства.

Впровадження  у  сферу  кримінально-правової  теорії 
висновків  філософської  теорії  дії  американським  філо-
софом права Д. Гусаком сприяє розкриттю природи фор-
мування  усвідомлених  наміри,  які  у  кримінально-право-
вих  теоріях  розглядаються  як  важлива  умова  здійснення 
особою  кримінального  правопорушення.  Пропагований 
вченим принцип «контрольованої вимоги» дає змогу зро-
зуміти  питання  здійснення  контролю  поведінки  особи 
у кримінальному порядку.

Вивчення  та  узагальнення  британським  філософом 
кримінального  права А. Норрі  історичних  традицій  тлу-
мачення кримінально-правових проблем сприяє практиці 
застосування історично-порівняльного методу у виявленні 
особливостей правових процесів та виробленню перспек-
тиви розвитку філософсько-правової думки.

Вияснення підстав криміналізації як правового фено-
мена  британським  філософом  права  В.  Тадросом  дає 
змогу  погодитись  із  припущенням  про  відсутність  кри-
мінально-правової  відповідальності  особи  за  поведінку, 
визнану нешкідливою, якщо вона не запобігає нанесенню 
шкоди  іншим,  неправомірно  не  втручається  в  особисте 
життя інших осіб.
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