
europedemieuropedemi

4/2018



Державний вищий навчальний заклад
«Ужгородський національний університет»

Міністерства освіти і науки України

Електронне наукове видання
«Порівняльно-аналітичне право»

№ 4, 2018

Ужгородський національний університет
Ужгород 2018



УДК 001:34

Порівняльно-аналітичне право – електронне наукове фахове видання юри-
дичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Головний редактор: Бисага Юрій Михайлович – доктор юридичних наук, професор

Заст. гол. редактора:  Бєлов Дмитро Миколайович – доктор юридичних наук, професор

Відповідальний 
секретар: Рогач Олександр Янович – доктор юридичних наук, професор

Члени редакційної 
колегії:  Бедь Віктор Васильович – доктор юридичних наук, професор;

Білаш Олександр Володимирович – доктор теології, кандидат юридичних наук, доцент;
Гайніш Едіта – доктор права, доктор філософії у сфері права (Словацька Республіка);
Громовчук Мирослава Володимирівна – кандидат юридичних наук, доцент;
Дрозд Олексій Юрійович – доктор юридичних наук, доцент;
Жежихова Мартина – кандидат юридичних наук (Словацька Республіка);
Лазур Ярослав Володимирович – доктор юридичних наук, професор;
Лемак Василь Васильович – доктор юридичних наук, професор,  
член-кореспондент НАПрН України;
Мраз Станіслав – доктор юридичних наук, професор (Словацька Республіка);
Рогач Іван – кандидат юридичних наук (Словацька Республіка);
Севрюков Олександр Павлович – доктор юридичних наук,  
професор (Російська Федерація);
Семерак Олександр Созонович – кандидат юридичних наук, професор;
Сідак Микола Васильович – доктор юридичних наук, професор;
Станіш Пьотр – доктор права, професор (Республіка Польща);
Ступник Ярослав Валерійович – кандидат юридичних наук, доцент;
Уканов Казбек – доктор юридичних наук, професор (Республіка Казахстан);
Фазикош Василь Георгійович – кандидат юридичних наук, професор;
Федоренко Владислав Леонідович – доктор юридичних наук, професор;
Шекк Олена Олександрівна – кандидат юридичних наук, доцент (Російська Федерація);
Ярема Василь Іванович – доктор економічних наук, професор.

Видання «Порівняльно-аналітичне право» включено до переліку наукових фахових видань, 
в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів  

доктора і кандидата наук з юридичних дисциплін. 
Наказ Міністерства освіти і науки України № 463 від 25 квітня 2013 р.

Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право» включено  
до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща)

Рекомендовано до опублікування Вченою радою
ДВНЗ «Ужгородський національний університет», протокол № 10 від 30.10.2018 року



4

№ 4 2018
♦

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1 
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; 
ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ
Боднарук Т.В.
ОГЛЯД ОСНОВНИХ ПРИНЦИПІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ 
УПРАВЛІННЯ ВИБОРЧИМ ПРОЦЕСОМ 20

Бондар Н.А.
ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЮРИДИЧНОЇ (ПРАВНИЧОЇ) ОСВІТИ  
В УКРАЇНІ У 20-ТІ РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ 23

Васильченко Н.В., Заїченко О.О.
ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВИХ НОРМ ЗАКОНОПРОЕКТУ 
«ПРО ЮРИДИЧНУ (ПРАВНИЧУ) ОСВІТУ І ЗАГАЛЬНИЙ ДОСТУП  
ДО ПРАВНИЧОЇ ПРОФЕСІЇ» ВІД 28 ВЕРЕСНЯ 2017 Р. № 7147 26

Заболотна Н.Я.
ОСОБЛИВОСТІ ФІЛОЛОГІЧНОГО, СИСТЕМНОГО ТА ІСТОРИЧНОГО  
СПОСОБІВ ТЛУМАЧЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ ДОГОВОРІВ 29

Лісогорова К.М.
ОСНОВНІ РИСИ СИСТЕМИ ОРГАНІВ У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ПРИРОДИ  
В УКРАЇНІ У 1960–1980-Х РОКАХ 32

Матвєєва Т.О.
СТАНОВЛЕННЯ КОНТИНЕНТАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРАВА  
НА ПРИКЛАДІ СТАРОДАВНІХ АФІН І СПАРТИ 34

Стеценко Н.С. 
ЕВОЛЮЦІЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ПІД ЧАС БУРЖУАЗНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ У ФРАНЦІЇ 43

Толкач А.М.
«ЗОЛОТА П’ЯТІРКА» РИМСЬКИХ ЮРИСТІВ ТА ЇХ ВКЛАД У РОЗВИТОК ЮРИСПРУДЕНЦІЇ 49

Турчак О.В.
СВОБОДА ВИРАЖЕННЯ ПОГЛЯДІВ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ  
В ДРУГІЙ РЕЧІ ПОСПОЛИТІЙ: ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
(ПЕРША ПОЛОВИНА 1920-Х РР.) 52

Харасик Н.О.
ТРУДОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ  
В ПЕРІОД НОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ (1921–1929 рр.) 56

Хаустова М.Г., Юхименко Д.С.
ФОРМА ПРАВЛІННЯ ТА ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ ФАКТОРИ,  
ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЇЇ СТАНОВЛЕННЯ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ 59

Чернік С.Д.
ГРОМАДЯНСЬКІ ТА ПОЛІТИЧНІ ПРАВА І СВОБОДИ СЕРБІВ, ХОРВАТІВ,  
СЛОВЕНЦІВ  ЗА ВИДОВДАНСЬКОЮ КОНСТИТУЦІЄЮ 1921 р. 63

РОЗДІЛ 2 
КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО
Андрела А.-М.В. 
ВПО: КОНСТИТУЦІЙНІ ГАРАНТІЇ ТА НОРМАТИВНІ ПРОГАЛИНИ ЗАКОНІВ 67

Гамбург І.А., Гамбург С.Л.
ВПРОВАДЖЕННЯ МЕДІАЦІЇ У РІЗНІ СФЕРИ СУСПІЛЬНОГО ЖИТТЯ В УКРАЇНІ:  
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ 70

Portnov I.A.
EVOLUTION OF POLITICAL PARTY SYSTEM OF UKRAINE.  
A GLANCE AT THE LOCAL ELECTIONS DEVELOPMENTS 73

Сакір-Молочко Н.В.
СПОСОБИ РОЗПОДІЛУ МАНДАТІВ У СИСТЕМАХ ПРОПОРЦІЙНОГО ПРЕДСТАВНИЦТВА 76

Якимович Я.В.
КОНСТИТУЦІЙНЕ ВТІЛЕННЯ АНТРОПОЦЕНТРИЗМУ В ДЕРЖАВНІЙ ВЛАДІ:  
ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ 79



5

Порівняльно-аналітичне право
♦

РОЗДІЛ 3 
ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; 
СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО
Ахмач Г.М.
МАЛОЗНАЧНІ СПРАВИ: ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ КАСАЦІЙНОГО ПЕРЕГЛЯДУ 85

Бондар І.В.
СУБ’ЄКТИ ОСОБИСТИХ НЕМАЙНОВИХ ПРАВОВІДНОСИН У ЦИВІЛІСТИЧНОМУ ПРОЦЕСІ 88

Волкова К.В.
МОРСЬКЕ СУДНО ЯК ОБ’ЄКТ РЕЧОВИХ ПРАВ 92

Гайдай Ю.В.
МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
ОСНОВНИХ ПРАВ ПАЦІЄНТІВ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 95

Гнатів О.Б.
ЗАХИСТ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ОБ’ЄКТИ НЕРУХОМОСТІ У ДОГОВІРНИХ ЗОБОВ’ЯЗАННЯХ  
ШЛЯХОМ ПЕРЕВЕДЕННЯ ПРАВ І ОБОВ’ЯЗКІВ ПОКУПЦЯ  
У РАЗІ ПРОДАЖУ ЧАСТКИ У СПІЛЬНІЙ ЧАСТКОВІЙ ВЛАСНОСТІ 98

Дешко Л.М., Велієв Т.Х. огли
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ UBER В УКРАЇНІ 101

Заборовський В.В., Манзюк В.В., Стойка А.В.
ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ РОЗПОДІЛУ СУДОВИХ ВИТРАТ  
ЯК ОДИН ЗІ СКЛАДНИКІВ ПРАВА ДОСТУПУ ДО СУДУ 105

Карабін Т.О.
ЗМІСТ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ ПУБЛІЧНОГО МАЙНА 108

Ліщинська В.О.
КУЛЬТУРНІ ЦІННОСТІ В ЦИВІЛЬНОМУ ОБОРОТІ УКРАЇНИ 111

Лобус А. В.
ФОРМИ ЗАХИСТУ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ СТОРІН  
ДОГОВОРУ БАНКІВСЬКОГО ВКЛАДУ (ДЕПОЗИТУ) 113

Моісеєнко Д.М. 
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ШТРАФУ ЗА ЗЛОВЖИВАННЯ  
ПРОЦЕСУАЛЬНИМИ ПРАВАМИ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ 116

Мороз М.В.
ЩОДО НІКЧЕМНОСТІ ПРАВОЧИНУ, ЗМІСТ ЯКОГО  
НЕ ВІДПОВІДАЄ ВИМОГАМ ЗАКОНУ 118

Навальнєва Н.М.
ПІДСТАВИ ТА ПОРЯДОК ВИЗНАННЯ МАЙНА  
НЕОБҐРУНТОВАНИМИ АКТИВАМИ ТА ЙОГО ВИТРЕБУВАННЯ 121

Перунова О.М. 
СПІВВІДНОШЕННЯ ПРИНЦИПУ УСТНОСТІ З ФІКСУВАННЯМ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ  
В ПРОЦЕСУАЛЬНІЙ ФОРМІ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА 126

Подвірна О.В.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ІНСТИТУТУ ОСОБИСТИХ  
НЕМАЙНОВИХ ПРАВ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ 129

Радчук О.П.
ОКРЕМІ ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ ТА ОБОВ’ЯЗКІВ БАТЬКІВ І ДІТЕЙ  
У МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ 131

Ребриш Б.Ю., Ребриш А.С.
ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ЕКСПЕРТА З ПИТАНЬ ПРАВА В УКРАЇНІ 136

Рязанцев О.Є.
ЩОДО ПРАВОВОГО СТАТУСУ СТОРІН ЯК УЧАСНИКІВ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРОЦЕСУ 141

Рязанцева Н.О.
ВИЗНАЧЕННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗАВДАНЬ ПРОЦЕСУ ДОКАЗУВАННЯ  
В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ 144

Стефанчук М.О.
АДАПТАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ДО СТАНДАРТІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ  
У СФЕРІ АВТОРСЬКОГО ПРАВА ТА СУМІЖНИХ ПРАВ 147



6

№ 4 2018
♦

Філінович В.В.
ЧИ ЗАВЖДИ КЛІЄНТ ПРАВИЙ: ПИТАННЯ СПОЖИВЧОГО ТЕРОРИЗМУ ТА ЕКСТРЕМІЗМУ 150

Чернега В.М.
УКРАЇНСЬКІ НАУКОВІ РОЗВІДКИ З КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА  
У ТРЕТЬОМУ ТИСЯЧОЛІТТІ 152

РОЗДІЛ 4 
ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО
Балан І.Д.
ІНСТИТУТ МИТНОГО БРОКЕРА: ПОНЯТТЯ ТА ПРИНЦИП ДІЯЛЬНОСТІ 156

Галацевич Н.С.
АКТУАЛЬНІ СПОСОБИ РОЗВ’ЯЗАННЯ КОРПОРАТИВНИХ КОНФЛІКТІВ 158

Добкіна К.Р., Горох С.І.
ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЩОДО ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ  
У СФЕРІ УКЛАДАННЯ ДОГОВОРІВ ПРО ЗАКУПІВЛЮ 161

Долинська М.С.
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ОХОРОНИ ТА ЗАХИСТУ НОТАРІУСОМ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ  
ТА ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ УЧАСНИКІВ НОТАРІАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 163

Доновська М.С., Марченко О.В.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТОРГОВЕЛЬНО-ПОСЕРЕДНИЦЬКИХ ДОГОВОРІВ  
В УКРАЇНІ ТА ДЕЯКИХ ЗАКОРДОННИХ КРАЇНАХ 166

Кисельов М.Є., Затулко К.А.
ДЕРЕГУЛЯЦІЯ СИСТЕМИ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ:  
БУТИ ЧИ НЕ БУТИ 170

Ольховик Л.А., Мураховська В.М.
ЗАМІНА ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН НА КОНЦЕСІЙНІ В ПОРТАХ УКРАЇНИ 173

Пересада Д.С., Вінніченко Т.А.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ 176

Савчук О.О.
ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ З ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ 178

Шахрай К.В.
ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ МЕХАНІЗМУ “SQUEEZE-OUT” ТА “SELL-OUT”  
В УМОВАХ УКРАЇНСЬКОЇ ДІЙСНОСТІ З УРАХУВАННЯМ ДОСВІДУ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН 182

Яфонкіна Ю.А.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗДІЙСНЕННЯ ФІЗИЧНОГО ЗАХИСТУ  
ФІЗИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ 185

РОЗДІЛ 5 
ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Єрофєєнко Л.В.
ПРАВОВІ АСПЕКТИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ НОРМ  
У СФЕРІ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ 189

Красюк Т.В.
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ПРАЦІ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ  
У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ КУЛЬТУРИ ТА МИСТЕЦТВА 193

Пікалюк С.С.
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПРАВОВІДНОСИН У СФЕРІ КОДИФІКАЦІЇ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА 196

РОЗДІЛ 6 
ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО;  
ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО
Багай Н.О.
ПОНЯТТЯ ТА ФОРМИ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ АГРАРНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ 199

Марич Х.М.
ЕЛЕМЕНТИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ  
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ  202



7

Порівняльно-аналітичне право
♦

Начос Р.Р.
ПРОБЛЕМИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА  
У СФЕРІ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ 206

Папій Т.О. 
СУЧАСНИЙ СТАН РЕЦИКЛІНГУ ВІДХОДІВ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ  
ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО ЕФЕКТИВНОСТІ 208

Плодистий В.Я., Промський Є.С.
ПІДТРИМКА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЄС: 
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ 211

Покальчук М.Ю., Каракой Т.С.
ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ АГРОХОЛДИНГІВ В УКРАЇНІ  
ПОРЯД З ІНШИМИ ТИПАМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 215

Слободиська О.А.
ЩОДО ПИТАННЯ НАСЛІДКІВ ДІЇ МОРАТОРІЮ НА КУПІВЛЮ-ПРОДАЖ ЗЕМЛІ  
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 217

Смолярчук Р.Ф.
ПРАВОВЕ ПОНЯТТЯ ЛІСУ ЯК ОБ’ЄКТА ОХОРОНИ Й ВИКОРИСТАННЯ  
В ЮРИДИЧНІЙ ДОКТРИНІ ТА ЗАКОНОДАВСТВІ 219

РОЗДІЛ 7 
АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; 
ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО
Алфімова І.В.
ПОНЯТТЯ, ЗМІСТ ТА ВИДИ СУДОВОГО ПРЕЦЕДЕНТУ  224

Барньова Д.О., Гаруст Ю.В.
ФІНАНСОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ: ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ 227

Берназюк Я.О.
ВИДИ СТРОКІВ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ: ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ 231

Борищик Ю.С.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОПОДАТКУВАННЯ  
ЕЛЕКТРОННОЇ (ІНТЕРНЕТ) КОМЕРЦІЇ 235

Будко О.М.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 238

Бурбика В.О.
РІВНІ ТА ВИДИ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ  
ІЗ ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ УКРАЇНИ 242

Вільчинський О.В.
СОЦІАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ АТЕСТАЦІЙНИХ КОМІСІЙ  
У СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 245

Гаврік Р.О.
ПРАКТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИРІШЕННЯ СПРАВ  
ЗА УЧАСТЮ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ  
У СПОРАХ ЩОДО ПРОХОДЖЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ 248

Гула І.Л.
ПРИМУСОВЕ ВИДВОРЕННЯ З УКРАЇНИ ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА  
ЯК ЗАХІД АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРИМУСУ 252

Жуков С.В.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОБРОЧЕСНОСТІ СУДДІВ 256

Жуковська Л.А.
ПОНЯТТЯ «КОРУПЦІЯ» У ДОКТРИНІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 258

Заяць Р.Я.
УДОСКОНАЛЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ ТА КООРДИНАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ЕКСПЕРТНО-КРИМІНАЛІСТИЧНИХ УСТАНОВ МВС УКРАЇНИ 261

Іщенко Л.В.
ДОСВІД РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ  
У ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНИХ ДЕРЖАВАХ-ЧЛЕНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 264



8

№ 4 2018
♦

Колеснікова Л.Г.
ПРАВОВА ПРИРОДА ПОДАТКОВИХ СПОРІВ В УКРАЇНІ 268

Kondratiev A.Yu.
HYPOTHESIS, DISPOSITION AND INCENTIVE AS CONSTITUENT ELEMENTS  
OF THE STRUCTURE OF ADMINISTRATIVE NORM 271

Куліш А.М., Фесенко Л.Ю. 
СУТНІСТЬ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ 274

Кучеренко О.І.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВЗАЄМОДІЇ  
ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 277

Кучеренко Ю.А.
ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОПТИМІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ МІГРАЦІЙНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 280

Лозинський Ю.Р. 
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ 282

Лях В.О.
ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ КЕРІВНИКА В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРИ 285

Майфат М.А.
ЩОДО ПРИНЦИПІВ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ 288

Майфат М.М.
ПРИНЦИПИ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ 292

Мартиновський В.В.
ОКРЕМІ ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОВНОВАЖЕНЬ СУБ’ЄКТІВ ДОЗВІЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ 295

Мартинюк В.В.
ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ СЛУЖБОЮ В УКРАЇНІ 298

Марченко В.Б.
ПРИЄДНАННЯ ДО ПЛАНУ BEPS ТА РОЗВИТОК ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ  
ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ 301

Марченко О.О.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА СВОБОДУ ОБ’ЄДНАННЯ В УКРАЇНІ 304

Менджул М.В.
ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ ТА РОЗПОРЯДЖЕННЯМ  
МАЙНОМ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 308

Микитченко А.Ю.
СТРУКТУРА ТА КОМПЕТЕНЦІЯ МИТНИХ ОРГАНІВ: ДОСВІД РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩІ 311

Міщук І.В., Алексєйчук О.А.
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ МЕХАНІЗМУ ПРИТЯГНЕННЯ НЕПОВНОЛІТНЬОГО  
ДО АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 314

Музика-Стефанчук О.А.
CПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ  
(ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ТА МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД) 317

Пашковський В.В.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСОБИ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ  
В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 320

Пипяк М.І.
МЕДІАЦІЯ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРОЦЕСІ В УКРАЇНІ:  
СУЧАСНИЙ СТАН І НАПРЯМИ РОЗВИТКУ 322

Припутень Д.С.
ПРИМУС У СЛУЖБОВОМУ ПРАВІ КРІЗЬ ПРИЗМУ «ПРИМУСОВОЇ ТЕОРІЇ»  
ГАЛУЗЕЙ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА: ОСОБЛИВОСТІ, ОЗНАКИ 325

Провозьон К.О.
ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ 330

Проць І.М.
СУСПІЛЬНЕ ТА ДЕРЖАВНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 333

Савенко В.М., Бондаренко О.С.
ЩОДО ПИТАННЯ ПРО ПОРЯДОК УПРАВЛІННЯ  
НАЦІОНАЛЬНИМ АНТИКОРУПЦІЙНИМ БЮРО УКРАЇНИ 336



9

Порівняльно-аналітичне право
♦

Селюков В.С., Кушніренко Р.О., Константинов Д.В.
ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ЯК НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ В УКРАЇНІ 338

Семенець М.А.
ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ:  
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО РЕФОРМУВАННЯ 341

Танасюк А.М.
ДІЯЛЬНІСТЬ АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ В УКРАЇНІ  
ЯК ОБ’ЄКТ НАУКОВО-ПРАВОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 345

Тарнавська І.Я.
ОГЛЯД ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКОНОДАВЧОЇ БАЗИ,  
ЯКА СТОСУЄТЬСЯ РЕФОРМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 347

Тимчишин Т.М. 
ПРОВАДЖЕННЯ У ДІЯЛЬНОСТІ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ  
ТА ЇХ ТИПОЛОГІЗАЦІЯ  350

Тихомиров О.О.
ПРАВОВІ ДЕТЕРМІНАНТИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДЕЛІКТНОСТІ  
В КОНТЕКСТІ RULE OF LAW CHECKLIST 354

Химан Б.Ю., Бондаренко О.С.
ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАКРІПЛЕННЯ Й РЕАЛІЗАЦІЇ  
ПРОХОДЖЕННЯ СЛУЖБИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ 357

Цьвок М.С. 
ПРО ДЕЯКІ ПИТАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ 361

Шевчук М.В. 
ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ НЕ ЗА ЦІЛЬОВИМ ПРИЗНАЧЕННЯМ:  
ЗАСТОСУВАННЯ ФІНАНСОВО-ПРАВОВИХ ЗАХОДІВ ВПЛИВУ 363

Ярошенко Д.Ю.
ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ПРАЦІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ 367

РОЗДІЛ 8 
КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; 
КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО
Голобородько Д.І.
ДЕРЖАВНИЙ СЛУЖБОВЕЦЬ ЯК СУБ’ЄКТ КОРУПЦІЙНИХ ЗЛОЧИНІВ 370

Григор’єва М.Є.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ДЕЯКИХ СПЕЦІАЛЬНИХ ВИДІВ ЗВІЛЬНЕННЯ  
ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 373

Дубіна І.О. 
КРИМІНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЖОРСТОКОГО ПОВОДЖЕННЯ ІЗ ТВАРИНАМИ В УКРАЇНІ 376

Євдокімова О.В.
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ  
МАКСИМАЛЬНИХ МЕЖ ШТРАФУ ЯК ОСНОВНОГО ВИДУ ПОКАРАННЯ 379

Журавська З.В.
ДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПУ ГУМАНІЗМУ В УСТАНОВАХ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ  
ЯК ОДНА З ГАРАНТІЙ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ЗАСУДЖЕНИХ 382

Казначеєва Д.В.
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УМОВНО-ДОСТРОКОВОГО ЗВІЛЬНЕННЯ  
ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ 385

Лук’янова Ю.О.
КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСІБ, ЩО ВЧИНЯЮТЬ  
ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО, ТА ШЛЯХИ ЗАПОБІГАННЯ ВЧИНЕННЮ ЦЬОГО ЗЛОЧИНУ 388

Petrakova A.V. 
THE IMPACT OF THE INTERNET ON A MORAL AND PHYSICAL HEALTH OF CHILDREN 391

Ріжко Я.І. 
ХАРАКТЕРИСТИКА ЖІНОЧОЇ ЗЛОЧИННОСТІ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 393

Тютюнник М.О. 
ОСНОВНІ ПРИЧИНИ ДИТЯЧОЇ ПРОСТИТУЦІЇ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЗАПОБІГАННЯ ЇЙ 396



10

№ 4 2018
♦

РОЗДІЛ 9 
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; 
СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
Амеліна А.С.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ОГЛЯДУ ДОКУМЕНТІВ  
ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ 340

Бардигула О.Р., Кушпіт В.П.
ФОРМИ ВЗАЄМОДІЇ СЛІДЧОГО ТА ПРАЦІВНИКІВ ОПЕРАТИВНОГО ПІДРОЗДІЛУ  
ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ 403

Бачинський О.В.
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ  
ВИКОНАННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ З РОЗКРИТТЯ ЗЛОЧИННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
ОРГАНІЗОВАНОЇ ГРУПИ ЧИ ЗЛОЧИННОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 406

Башта І.І.
ОСОБЛИВОСТІ КАТЕГОРІЇ «ЗМАГАЛЬНІСТЬ» У КОНТЕКСТІ ВДОСКОНАЛЕННЯ  
КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ 409

Грицюк І.В., Гаврилюк Н.О.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ВИЗНАННЯ ДОКАЗІВ  
НЕДОПУСТИМИМИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ 412

Журок Н.Г.
ІНСТИТУТ ВІДВОДУ ЯК ПРОЦЕСУАЛЬНА ГАРАНТІЯ  
ВСТАНОВЛЕННЯ ОБ’ЄКТИВНОЇ ІСТИНИ СУДОМ 415

Кушпіт В.П.
ЩОДО ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ОБШУКУ 419

Лоскутов Т.О. 
ЩОДО ПИТАННЯ ПРО ПРОЦЕСУАЛЬНУ САМОСТІЙНІСТЬ  
ТА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ СЛІДЧОГО 422

Мулявка Д.Г. Шиллє О.О.
ЗМІСТ ПРАВОВОГО СТАТУСУ СУБ’ЄКТІВ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 425

Ромців О.І. 
ВЗАЄМОДІЯ СЛІДЧОГО З ОПЕРАТИВНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ  
З МЕТОЮ ПОДОЛАННЯ ПРОТИДІЇ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ  
У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 427

Фурс С.І.
ПРИНЦИПИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ УЧАСНИКІВ  
КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ 431

Циганюк Ю.В.
АДВОКАТСЬКА ТАКТИКА ПІД ЧАС ЗАТРИМАННЯ ОСОБИ  
БЕЗ УХВАЛИ СЛІДЧОГО СУДДІ 435

Цилюрик І.І.
ЩОДО ОСНОВНИХ ПОМИЛОК ПРАЦІВНИКІВ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ  
ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ 438

РОЗДІЛ 10 
СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА
Dronhal A.M. 
INTERNATIONAL COOPERATION OF THE PROSECUTOR’S OFFICE OF UKRAINE 441

РОЗДІЛ 11 
МІЖНАРОДНЕ ПРАВО
Аббакумова Д.В.
ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ МОНІТОРИНГУ ГОЛОВНИМИ ОРГАНАМИ РАДИ ЄВРОПИ 444

Бенедик Я.С.
РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВОВІДНОСИН СТОСОВНО ВИКОРИСТАННЯ  
ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ В РАМКАХ ОКРЕМИХ  
МІЖНАРОДНИХ МІЖУРЯДОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 448



11

Порівняльно-аналітичне право
♦

Deshko L.M., Yatsko T.P.
INTERNATIONAL LEGAL REGULATION OF THE COOPERATION OF COUNTRIES  
IN THE SPHERE OF MINERAL RESOURCES MANAGEMENT 453

Діброва К.Р.
ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЕРЖАВ:  
ТЕОРЕТИЧНИЙ ТА ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТИ 456

Допілка В.О., Кішеневська А.С.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ МОРСЬКОГО ПЕРЕВІЗНИКА ЗА НЕВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ  
ІЗ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ У МІЖНАРОДНОМУ СПОЛУЧЕННІ 459

Допілка В.О., Маланіч О.М.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ В ПОРТУ 462

Дюльгер Г.С.
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОТИДІЇ  
НЕЛЕГАЛЬНІЙ МІГРАЦІЇ НА МОРІ 465

Корчака Є.О., Савчук К.Ю.
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ЖІНКИ. ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПОГЛЯД 468

Кунцевич М.П., Буртник Т.С.
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ГАРАНТІЇ ПРАВ ТРУДОВИХ МІГРАНТІВ З УКРАЇНИ 471

Ольховик Л.А., Марущак Л.А.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ  
У ЛІНІЙНОМУ СУДНОПЛАВСТВІ ЗА КОНОСАМЕНТОМ 475

Ольховик Л.А., Найдьонова А.П.
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БОРОТЬБИ З НЕЗАКОННИМИ АКТАМИ  
ПРОТИ БЕЗПЕКИ МОРСЬКОГО СУДНОПЛАВСТВА 478

Плахотнюк Н.В., Савицька К.А.
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АВІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ 482

Свистун Д.С.
КАТАЛОНИЯ: ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРИЗНАНИЯ 486

Ставнічук Г.П.
СУТНІСТЬ МІЖНАРОДНОГО ЗЛОЧИНУ АПАРТЕЇДУ  
ВІДПОВІДНО ДО ЧИННОГО МІЖНАРОДНОГО ПРАВА 490

Тарасевич Ю.Д.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОБМЕЖЕННЯ ЕКСПОРТУ ТА ІМПОРТУ  
В ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ 492

РОЗДІЛ 12 
ФІЛОСОФІЯ ПРАВА
Олексюк М.М., Орлов С.Ф.
ЮРИДИЧНА ТЕХНІКА ЯК СУКУПНІСТЬ ЗОВНІШНІХ ВИРАЗІВ ПРАВА:  
ДО ПИТАННЯ ПРО ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ЮРИДИЧНО-ПРАВОВИХ КОНФЛІКТІВ 495



12

№ 4 2018
♦

CONTENTS

SECTION 1 
THEORY AND HISTORY OF STATE AND LAW;  
HISTORY OF POLITICAL AND LEGAL SCIENCES
Bodnaruk T.V.
AN OVERVIEW OF THE BASIC PRINCIPLES OF THE IMPLEMENTATION  
OF EUROPEAN STANDARDS FOR THE MANAGEMENT OF THE ELECTORAL PROCESS 20

Bondar N.A.
HISTORICAL ASPECTS AND DEVELOPMENT’S FEATURES OF LEGAL EDUCATION  
IN UKRAINE IN THE 20’S OF THE XX CENTURY 23

Vasylchenko N.V., Zaichenko O.O.
AS FOR THE IMPROVEMENT OF DRAFT LEGISLATION  
“ABOUT JUDICIAL (LEGAL) EDUCATION AND GENERAL ACCESS  
TO LEGAL PROFESSION” (REGISTRATION NUMBER 7147 DATED 28.09.2017) 26

Zabolotna N.Ya.
PECULIARITIES OF THE PHILOLOGICAL, SYSTEMIC AND HISTORICAL METHODS  
OF THE LEGAL AND REGULATORY AGREEMENTS INTERPRETATION 29

Lisohorova K.M.
THE MAIN FEATURES OF THE BODIES OF NATURE PROTECTION  
IN UKRAINE (1960–1980) 32

Matvieieva T.O.
FORMATION OF THE CONTINENTAL SYSTEM OF EUROPEAN LAW  
BY THE EXAMPLE OF THE OLD ATHENS AND THE SPARTA 34

Stetsenko N.S.
EVOLUTION OF LAND LEGISLATION DURING BOURGEOIS REVOLUTION IN FRANCE 43

Tolkach A.M.
“THE GOLDEN FIVE” OF ROMAN LAWYERS  
AND THEIR CONTRIBUTION TO THE DEVELOPMENT OF JURISDICTION 49

Turchak O.V.
FREEDOM OF EXPRESSION IN UKRAINIAN LANGUAGE IN SECOND POLISH REPUBLIC:  
REGULATION PROBLEMS (FIRST HALF OF 1920s) 52

Kharasyk N.O.
LABOR LEGISLATION OF UKRAINE  
IN THE PERIOD OF NEW ECONOMIC POLICY (1921–1929) 56

Khaustova M.H., Yukhymenko D.S.
FORMATION OF THE BOARD AND POLITICAL AND LEGAL FACTORS AFFECTING  
THE DEVELOPMENT OF THE FORM OF THE BOARD: THEORETICAL ASPECTS 59

Chernik S.D.
CIVIL AND POLITICAL RIGHTS AND FREEDOMS OF THE SERBES, CROATS,  
AND SLOVENS UNDER THE VIDOVDAN CONSTITUTION OF 1921 63

SECTION 2 
CONSTITUTIONAL LAW; MUNICIPAL LAW
Andrela A.-M.V.
IDP: CONSTITUTIONAL GUARANTEES AND NORMATIVE GAPS OF LAWS 67

Hamburh I.A., Hamburh S.L.
IMPLEMENTATION OF MEDIATION IN VARIOUS SPHERE OF SOCIAL LIFE IN UKRAINE:  
PECULIARITIES OF LEGAL REGULATION 70

Portnov I.A.
EVOLUTION OF POLITICAL PARTY SYSTEM OF UKRAINE.  
A GLANCE AT THE LOCAL ELECTIONS DEVELOPMENTS 73

Sakir-Molochko N.V.
METHODS FOR ALLOCATING SEATS IN PROPORTIONAL REPRESENTATION SYSTEMS 76

Yakymovych Ya.V.
CONSTITUTIONAL IMPROVEMENT OF ANTHROPOCENTRISM  
IN THE STATE AUTHORITY: THEORETICAL ASPECTS 79



13

Порівняльно-аналітичне право
♦

SECTION 3 
CIVIL LAW AND CIVIL PROCEDURE; 
FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW
Akhmach H.M.
UNIMPORTANT BUSINESSES: DEBATABLE QUESTIONS QF APPEAL REVISION 85

Bondar I.V.
SUBJECTS OF INDIVIDUAL NON-PROPERTY RELATIONS IN CIVILISTIC PROCESS 88

Volkova K.V.
NAVAL SHIPS AS AN OBJECT OF REAL RIGHTS 92

Haidai Yu.V.
INTERNATIONAL LEGAL STANDARDS IN THE FIELD  
OF ENSURING THE BASIC RIGHTS OF PATIENTS IN HEALTH CARE 95

Hnativ O.B.
PROTECTION OF THE RIGHTS OF PROPERTY ON OBJECTS OF REAL ESTATE  
IN CONTRACTUAL OBLIGATIONS BY THE PROVISION OF THE BUYER’S RIGHTS  
AND OBLIGATIONS ON THE SALE OF PARTIES IN THE COMMON PARTIAL PROPERTY 98

Deshko L.M., Veliiev T.Kh. ohly
LEGAL REGULATION OF UBER IN UKRAINE 101

Zaborovskyi V.V., Manziuk V.V., Stoika A.V.
SOME PROBLEMS ON DISTRIBUTION OF COURT OUTLAYS  
AS ONE OF THE CONSTITUENTS RIGHTS OF ACCESS TO THE COURT 105

Karabin T.O.
CONTENT AND PURPOSE OF PUBLIC PROPERTY 108

Lishchynska V.O.
CULTURAL VALUES IN CIVIL CIRCULATION OF UKRAINE 111

Lobus A.V.
FORMS FOR PROTECTION OF CIVIL RIGHTS  
OF PARTIES OF THE BANKING PAYMENT (DEPOSIT) AGREEMENT 113

Moiseienko D.M.
THE PROBLEMATIC ISSUES OF THE PENALIZATION FOR THE ABUSE  
OF PROCEDURAL RIGHTS IN THE CIVIL PROCEDURAL LEGISLATION 116

Moroz M.V.
THE NULLITY OF THE TRANSACTION THE CONTENT  
OF WHICH DOES NOT COMPLY WITH THE REQUIREMENTS OF THE LAW 118

Navalnieva N.M.
GROUNDS AND PROCEDURE FOR THE RECOGNITION  
OF PROPERTY AS UNFOUNDED ENRICHMENT AND ITS RECLAMATION 121

Perunova O.M.
THE CONNECTION OF THE PRINCIPLE OF THE CONSTITUTION WITH THE FIXING  
OF THE CIVIL PROCESS IN THE PROCESSAL FORM OF CIVILIAN JUDGMENT 126

Podvirna O.V.
PROBLEMS OF THE INSTITUTE OF INDIVIDUAL NON-MATERIAL RIGHTS OF A PHYSICAL PERSON 129

Radchuk O.P.
SOME ISSUES OF THE REALIZATION OF PARENTS’ AND CHILDREN’S RIGHTS  
AND DUTIES IN INTERNATIONAL PRIVATE LAW 131

Rebrysh B.Iu., Rebrysh A.S.
PROBLEMS OF THE LEGAL STATUS OF EXPERT FOR LEGAL QUESTIONS IN UKRAINE 136

Riazantsev O.E.
THE NUTRITIONAL STATUS OF THE LEGAL STATUS  
OF PARTICIPANTS IN THE ECONOMIC PROCESS 141

Riazantseva N.O.
DETERMINATION OF THEORETICAL TASKS OF THE PROCESS OF PROOF  
IN CIVIL LEGAL PROCEEDINGS 144

Stefanchuk M.O.
ADAPTATION OF UKRAINIAN LEGISLATION TO THE STANDARDS  
OF THE EUROPEAN UNION IN THE FIELD OF COPYRIGHT AND RELATED RIGHTS 147



14

№ 4 2018
♦

Filinovych V.V.
IS THE CLIENT ALWAYS RIGHT:  
QUESTIONS OF CONSUMER TERRORISM AND EXTREMISM 150

Cherneha V.M.
UKRAINIAN  SCIENTIFIC RESEARCH OF CORPORATE LAW  
IN THE THIRD MILLENNIUM 152

SECTION 4 
COMMERCIAL LAW, ECONOMIC AND PROCEDURAL LAW
Balan I.D.
INSTITUTE OF CUSTOMER BROKER: CONCEPT AND PRINCIPLE OF ACTIVITY 156

Halatsevych N.S.
ACTUAL WAYS OF RESOLVING CORPORATE CONFLICTS 158

Dobkina K.R., Horokh S.I.
SOME ISSUES REGARDING LEGAL REGULATION  
IN THE FIELD OF CONCLUDING PURCHASE CONTRACTS 161

Dolynska M.S.
SOME ASPECTS OF SAFEGUARD AND PROTECTION OF CIVIL RIGHTS  
AND LEGITIMATE INTERESTS OF PARTICIPANTS IN THE NOTARIAL PROCEDURE BY NOTARIES 163

Donovska M.S., Marchenko O.V.
LEGAL REGULATION OF TRADE AND INTERMEDIARY AGREEMENTS  
IN UKRAINE AND SOME FOREIGN COUNTRIES 166

Kyselov M.Ie., Zatulko K.A.
DEREGULATION OF THE CURRENCY REGULATION SYSTEM IN UKRAINE:  
TO BE OR NOT TO BE 170

Olkhovyk L.A., Murakhovska V.M.
REPLACEMENT OF ORDER RELATIONS AT THE CONCESSION IN THE PORTS OF UKRAINE 173

Peresada D.S., Vinnichenko T.A.
LEGAL REGULATION OF FOREIGN INVESTMENT IN UKRAINE 176

Savchuk O.O.
ECONOMIC AND LEGAL REGULATIONS OF THE PROVISION  
OF SERVICES OF FINANCIAL LEASING 178

Shakhrai K.V.
THE PECULIARITIES OF IMPLEMENTATION OF THE “SQUEEZE-OUT”  
AND “SELL-OUT” MECHANISM IN TERMS OF UKRAINIAN REALITY  
WITH CONSIDER OF FOREIGN COUNTRIES PRACTICE 182

Yafonkina Yu.A.
LEGAL REGULATION OF THE IMPLEMENTATION OF PHYSICAL PROTECTION  
OF PHYSICAL PERSONS IN UKRAINE 185

SECTION 5 
LABOUR LAW; SOCIAL SECURITY LAW
Yerofieienko L.V.
LEGAL ASPECTS OF IMPLEMENTATION OF INTERNATIONAL NORMS  
IN THE FIELD OF LABOR LAW OF UKRAINE 189

Krasiuk T.V.
PROBLEMATIC ASPECTS OF THE WORK OF SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL WORKERS  
IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS OF CULTURE AND ART 193

Pikaliuk S.S.
SOME ISSUES OF LEGAL RELATIONS  
IN THE FIELD OF CODIFICATION OF LABOR LEGISLATION 196

SECTION 6 
LAND LAW; AGRARIAN LAW; 
ENVIRONMENTAL LAW; NATURAL RESOURCES LAW
Bahai N.O.
CONCEPT AND FORMS OF SYSTEMATIZATION OF AGRARIAN LEGISLATION OF UKRAINE 199



15

Порівняльно-аналітичне право
♦

Marych Kh.M.
ELEMENTS OF THE ADMINISTRATIVE-LEGAL MECHANISM  
FOR ENSURING ENVIRONMENTAL SAFETY 202

Nachos R.R.
PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF EUROPEAN LEGISLATION  
IN THE FIELD OF WASTE MANAGEMENT 206

Papii T.O.
THE CURRENT STATE OF WASTE RECYCLING IN UKRAINE AND THE WAYS  
OF IMPROVING ITS EFFICIENCY 208

Plodystyi V.Ia., Promskyi Ye.S.
THE MAINTENANCE OF AGRICULTURE IN UKRAINE AND EU COUNTRIES:  
COMPARATIVE ANALYSIS 211

Pokalchuk M.Iu., Karakoi T.S.
LEGAL ASPECTS OF THE ACTIVITIES OF AGROHOLDINGS IN UKRAINE  
NEAR TO OTHER TYPES OF AGRICULTURAL ENTERPRISES 214

Slobodyska O.A.
ON THE ISSUE OF THE CONSEQUENCES OF THE MORATORIUM ACTION  
ON THE SALES OF THE AGRICULTURAL LAND USE 217

Smoliarchuk R.F.
LEGAL CONCEPT OF FOREST AS AN OBJECT OF PROTECTION AND USE  
IN LEGAL DOCTRINE AND LEGISLATION 219

SECTION 7 
ADMINISTRATIVE LAW AND PROCEDURE; 
FINANCE; INFORMATION LAW
Alfimova I.V.
CONCEPT, CONTENT AND VARIETY OF JUDICIAL PRESENTATION 224

Barnova D.O., Harust Yu.V.
FINANCIAL SYSTEM OF UKRAINE: CONCEPT AND CONTENTS 227

Bernaziuk Ya.O.
TYPES OF TERMS IN ADMINISTRATIVE PROCEEDINGS: QUESTIONS OF THEORY AND PRACTICE 231

Boryshchyk Yu.S.
ADMINISTRATIVE AND LEGAL REGULATION OF TAXATION  
OF THE ELECTRONIC (INTERNET) COMMERCE 235

Budko O.M.
ADMINISTRATIVE AND LEGAL MECHANISM FOR SECURITY  
OF ECONOMIC SECURITY OF UKRAINE 238

Burbyka V.O.
LEVELS AND TYPES OF INTERACTION OF LOCAL AUTHORITIES  
WITH LAW ENFORCEMENT BODIES OF UKRAINE 242

Vilchynskyi O.V.
SOCIAL APPOINTMENT OF APPROVAL COMMISSIONS  
IN THE SYSTEM OF PUBLIC MANAGEMENT 245

Havrik R.O.
PRACTICAL PECULIARITIES OF SOLVING THE ISSUE  
BY THE PARTICIPATION OF THE STATE BORDER GUARD SERVICE  
OF UKRAINE IN CASES ON THE PUBLIC SERVICE EXAMINATION 248

Hula I.L.
PERSONAL EXPRESSION FROM UKRAINE OF FOREIGNERS AND UNIVERSAL MEMBERS  
AS A WEST OF ADMINISTRATIVE APPROACH 252

Zhukov S.V.
ADMINISTRATIVE-LEGAL MECHANISM FOR ENSURING THE INTEGRITY OF JUDGES 256

Zhukovska L.A.
THE CONCEPT OF “CORRUPTION” IN THE DOCTRINE OF UKRAINIAN ADMINISTRATIVE LAW 258

Zaiats R.Ya.
IMPROVEMENT OF INTERACTION AND COORDINATION OF THE ACTIVITIES OF SCIENTIFIC  
AND RESEARCH EXPERT-CRIMINALISTIC INSTITUTIONS OF THE MIA OF UKRAINE 261



16

№ 4 2018
♦

Ishchenko L.V.
EXPERIENCE IN REFORMING THE ORGANIZATION AND ACTIVITIES  
OF THE POLICE IN THE POST-SOCIALIST MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION 264

Kolesnikova L.H.
THE LEGAL NATURE OF TAX DISPUTES IN UKRAINE 268

Kondratiev A.Yu.
HYPOTHESIS, DISPOSITION AND INCENTIVE AS CONSTITUENT ELEMENTS  
OF THE STRUCTURE OF ADMINISTRATIVE NORM  271

Kulish A.M., Fesenko L.Yu.
THE ESSENCE AND MAIN DIRECTIONS OF ADMINISTRATIVE REFOR IN UKRAINE  274

Kucherenko O.I.
ADMINISTRATIVE AND LEGAL BASIS OF INTERACTION  
OF BODIES OF THE GOVERNMENT AUTHORITY AND CIVIL SOCIETY 277

Kucherenko Yu.A.
LEGAL BASIS FOR OPTIMIZATION OF THE ACTIVITIES  
OF THE STATE MIGRATION SERVICE OF UKRAINE 280

Lozynskyi Yu.R.
THEORETICAL ASPECTS OF DEVELOPMENT  
OF THE INSTITUTE OF ADMINISTRATIVE SERVICES 282

Liakh V.O.
TASKS AND FUNCTION OF THE MANAGER IN THE OFFICE OF THE PROSECUTOR 285

Maifat M.A.
REGARDING THE PRINCIPLES OF ACTIVITY OF THE NATIONAL GUARD OF UKRAINE 288

Maifat M.M.
THE PRINCIPLES OF PENSION PROVISION IN UKRAINE 292

Martynovskyi V.V.
QUESTIONS OF IMPLEMENTATION OF AUTHORITIES  
OF LIABILITY PROCEEDINGS 295

Martyniuk V.V.
FUNCTIONS OF MANAGEMENT OF THE CIVIL SERVICE IN UKRAINE 298

Marchenko V.B.
JOINING TO THE PLAN OF BEPS AND DEVELOPMENT OF TAX CONTROL  
OF THE TRANSFER PRICING IN UKRAINE 301

Marchenko O.O.
PROBLEMATIC ISSUES OF REALIZATION OF RIGHT TO LIBERTY OF ASSOCIATION 304

Mendzhul M.V.
PUBLIC CONTROL OVER THE USE AND DISPOSAL OF PROPERTY  
OF THE UNITED TERRITORIAL COMMUNITY 308

Mykytchenko A.Yu.
STRUCTURE AND COMPETENCE OF CUSTOMS BODIES:  
EXPERIENCE OF THE REPUBLIC OF POLAND 311

Mishchuk I.V., Aleksieichuk O.A.
PROBLEMATIC ASPECTS OF MECHANISM  
FOR ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY OF UNDERAGE CHILDREN 314

Muzyka-Stefanchuk O.A.
FINANCIAL MONITORING COOPERATION  
(EUROPEAN AND INTERNATIONAL EXPERIENCE) 317

Pashkovskyi V.V.
ADMINISTRATIVE AND LEGAL MEASURES FOR PREVENTION AND COMBATING CORRUPTION  
IN THE SYSTEM OF THE STATE SERVICE OF UKRAINE 320

Pypiak M.I.
MEDIATION IN THE ADMINISTRATIVE PROCESS IN UKRAINE:  
CURRENT STATE AND DIRECTIONS OF DEVELOPMENT 322

Pryputen D.S.
COERCION IN CIVIL SERVICE LAW THROUGH THE PRISM OF “COERCIVE THEORY”  
OF PUBLIC LAW BRANCHES: PECULIARITIES, FEATURES 325



17

Порівняльно-аналітичне право
♦

Provozon K.O.
STATE CONTROL FOR INFORMATION SECURITY CONTINUES IN UKRAINE 330

Prots I.M.
PUBLIC AND STATE SETTING OF VOLUNTEER ACTIVITY 333

Savenko V.M., Bondarenko O.S.
ON MANAGEMENT ORDER OF THE NATIONAL ANTICORRUPTION BUREAU OF UKRAINE 336

Seliukov V.S., Kushnirenko R.O., Konstantynov D.V.
PHYSICAL TRAINING AS A FIELD OF POLICE EDUCATION IN UKRAINE 338

Semenets M.A.
PENSION FUND OF UKRAINE:  
CURRENT STATE AND PROSPECTS FOR ITS REFORMING 341

Tanasiuk A.M.
ACTIVITY OF ADMINISTRATIVE LAW JUDGES IN UKRAINE  
AS AN OBJECT OF LEGAL RESEARCHES 345

Tarnavska I.Ya.
REVIEW AND DESCRIPTION OF THE LEGISLATIVE FRAMEWORK CONCERNING  
THE HEALTH CARE REFORM IN UKRAINE 347

Tymchyshyn T.M.
PROCEEDINGS IN THE ACTIVITIES OF EXECUTIVE BODIES OF LOCAL  
SELF-GOVERNMENT AND THEIR TYPOLOGIZATION 350

Tykhomyrov O.O.
INFORMATION DELICTS LEGAL DETERMINATIONS  
IN THE RULE OF LAW CHECKLIST CONTEXT 354

Khyman B.Iu., Bondarenko O.S.
FEATURES OF ADMINISTRATIVE AND LEGAL CONSOLIDATION AND IMPLEMENTATION  
OF SERVICE IN THE NATIONAL POLICE OF UKRAINE 357

Tsvok M.S.
ON SOME ISSUES THE STATE INFORMATION POLICY OF UKRAINE 361

Shevchuk M.V. 
USE OF BUDGET FUNDS NOT FOR THE INTENDED PURPOSE:  
APPLICATION OF FINANCIAL AND LEGAL MEASURES OF INFLUENCE 364

Yaroshenko D.Yu.
FEATURES OF COMMUNICATIVE CULTURE OF POLITICAL EMPLOYEES 367

SECTION 8 
CRIMINAL LAW AND CRIMINOLOGY; PENAL LAW
Holoborodko D.I.
STATE CIVIL SERVANT AS A SUBJECT OF CORRUPTION CRIMES 370

Hryhorieva M.E.
PROBLEM QUESTIONS OF SOME SPECIAL WAYS  
FOR EXEMPTING FROM CRIMINAL LIABILITY 373

Dubina I.O. 
CRIMINOLOGICAL ASPECTS OF CRUEL TREATMENT OF ANIMALS IN UKRAINE 376

Yevdokimova O.V.
CRIMINAL ASPECTS DETERMINATION OF THE MAXIMUM FINEAS  
THE MAIN TYPE OF PUNISHMENT 379

Zhuravska Z.V.
MAINTAINANCE OF THE PRINCIPLE OF HUMANISM IN THE PENITENTIARY INSTITUTION  
AS ONE OF THE GUARANTEE OF PROVIDING THE PROTECTION OF SAFETY 382

Kaznacheieva D.V.
ACTUAL PROBLEMS OF CONDITIONAL RELEASE FROM SERVING A SENTENCE 385

Lukianova Yu.O.
CRIMINOLOGICAL CHARACTERISTIC OF PERSONS WHO COMMIT  
DOMESTIC VIOLENCE AND WAYS TO PREVENT THE COMMITTING OF THIS CRIME 388

Petrakova A.V.
THE IMPACT OF THE INTERNET ON A MORAL AND PHYSICAL HEALTH OF CHILDREN 391



18

№ 4 2018
♦

Rizhko Ya.I. 
THE CHARACTERISTICS OF THE FEMALE CRIME IN THE MODERN SOCIETY 393

Tiutiunnyk M.O. 
MAIN CAUSES OF CHILD PROSTITUTION IN UKRAINE AND WAYS TO PREVENT IT 396

SECTION 9 
CRIMINAL PROCEDURE AND CRIMINALISTICS; 
FORENSIC EXAMINATION; INVESTIGATIVE ACTIVITY
Amelina A.S.
FEATURES OF REALIZATION OF REVIEW OF DOCUMENTS  
ARE AT INVESTIGATION OF CRIMES IN THE FIELD OF TAXATION 400

Bardyhula O.R., Kushpit V.P.
THE FORM OF INTERACTION BETWEEN THE INVESTIGATION AND THE EMPLOYEES  
OF THE OPERATIONAL UNIT DURING INVESTIGATIVE (DETECTIVE) ACTIONS 403

Bachynskyi O.V.
THEORETICAL AND LEGAL APPROACHES TO DETERMINATION  
OF CARRYING OUT SPECIAL ASSIGNMENT TO EXPOSE CRIMINAL AСTIVITIES  
OF THE ORGANIZED GROUP OR CRIMINAL ORGANISATION 406

Bashta I.I.
PECULIARITIES OF CATEGORY “ZMAGALNYST” IN THE CONTEXT  
OF THE DECORATION OF CRIMINAL PROCESS OF LEGISLATION OF UKRAINE 409

Hrytsiuk I.V., Havryliuk N.O.
EXTERNAL EXPERIENCE OF RECOGNITION OF EVIDENCE  
UNLAWFUL IN CRIMINAL PROCESS 412

Zhurok N.H.
THE INSTITUTION OF THE CHALLENGE AS A PROCEDURAL GUARANTEE  
OF AN OBJECTIVE TRUTH BY THE COURT 415

Kushpit V.P.
IN RELATION TO PROBLEM QUESTIONS OF REALIZATION OF PROCEDURE OF SEARCH 419

Loskutov T.O.
ON THE QUESTION OF THE PROCEDURAL  
AUTONOMY AND INDEPENDENCE OF THE INVESTIGATOR 422

Muliavka D.H., Shyllie O.O.
CONTENT OF THE LEGAL STATUS OF OPERATIONAL  AND SOCIAL ACTIVITY SUBJECTS 425

Romtsiv O.I. 
INTERACTION OF INVESTIGATOR AND DETECTIVE DURING OVERCOMING COUNTERACTION TO 
INVESTIGATION OF CRIMES IN THE SPHERE OF OFFICIAL ACTIVITY 427

Furs S.I.
PRINCIPLES OF SECURITY ENFORCEMENT OF PARTICIPANTS  
IN CRIMINAL JUDICIAL PROCEEDINGS: COMPARATIVE AND LEGAL STUDY 431

Tsyhaniuk Yu.V.
ATTORNEY TACTICS APPLIED DURING A DETENTION OF A PERSON  
WITHOUT A COURT JUDGE DECISION 435

Tsyliuryk I.I.
REGARDING THE MAJOR MISTAKES OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS DURING  
PRE-TRIAL INVESTIGATION 438

SECTION 10 
JUDICIAL SYSTEM; PUBLIC PROSECUTION SERVICE AND BAR
Dronhal A.M.
INTERNATIONAL COOPERATION OF THE PROSECUTOR’S OFFICE OF UKRAINE 441

SECTION 11 
INTERNATIONAL LAW
Abbakumova D.V.
PECULIARITIES OF THE MONITORING CARRIED OUT  
BY THE MAIN BODIES OF THE COUNCIL OF EUROPE 444



19

Порівняльно-аналітичне право
♦

Benedyk Ya.S.
REGULATION OF LEGAL RELATIONS CONCERNING RENEWABLE ENERGY SOURCES WITHIN CERTAIN 
INTERNATIONAL INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 448

Deshko L.M., Yatsko T.P.
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СПІВРОБІТНИЦТВА ДЕРЖАВ  
У СФЕРІ НАДРОКОРИСТУВАННЯ 453

Dibrova K.R.
FEATURES OF THE INTERNATIONAL LEGAL RESPONSIBILITY OF THE STATES: THEORETICAL AND 
PRACTICAL ASPECTS 456

Dopilka V.O., Kishenevska A.S.
RESPONSIBILITY OF THE MARINE CARRIER UNDER NON-PERFORMANCE LIABILITY  
OF CARGO TRANCPORTATION IN INTERNATIONAL COMMUNICATION 459

Dopilka V.O., Malanich O.M.
NORMATIVE-LEGAL BASES OF CUSTOMS OFFICERS IN THE PORT 462

Diulher H.S.
INTERNATIONAL LEGAL REGULATION OF COUNTERACTION  
TO ILLEGAL MIGRATION AT SEA 465

Korchaka E.O., Savchuk K.Yu.
INTERNATIONAL LEGAL STATUS OF WOMEN. EUROPEAN VIEWPOINT 468

Kuntsevych M.P., Burtnyk T.S.
THE INTERNATIONAL LEGAL GUARANTEES OF THE MIGRANT WORKERS RIGHTS 471

Olkhovyk L.A., Marushchak L.A.
LEGAL REGULATION OF INTERNATIONAL TRANSPORTATION  
IN A LINEAR SHIPPING AGENT BY THE OPERATOR 475

Olkhovyk L.A., Naidonova A.P.
INTERNATIONAL LEGAL REGULATION OF THE SUPPRESSION  
OF UNLAWFUL ACTS AGAINST THE SAFETY OF MARITIME NAVIGATION 478

Plakhotniuk N.V., Savytska K.A.
INTERNATIONAL COOPERATION OF UKRAINE  
IN THE FIELD OF AVIATION SECURITY 482

Svystun D.S.
CATALONIA: PROBLEMS OF INTERNATIONAL RECOGNITION 486

Stavnichuk H.P.
THE ESSENCE OF INTERNATIONAL CRIME OF APARTHEID  
IN ACCORDANCE WITH APPLICABLE INTERNATIONAL LAW 490

Tarasevych Yu.D.
LEGAL REGULATION OF IMPORT AND EXPORT TO THE EUROPEAN UNION 492

SECTION 12 
PHILOSOPHY OF LAW
Oleksiuk M.M., Orlov S.F.
LEGAL TECHNIQUE AS A SET OF EXTERNAL EXPRESSIONS OF LAW:  
TO THE QUESTION OF WAYS TO RESOLVE LEGAL CONFLICTS 495



20

№ 4 2018
♦

УДК 342.571

ОГЛЯД ОСНОВНИХ ПРИНЦИПІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ 
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AN OVERVIEW OF THE BASIC PRINCIPLES OF THE IMPLEMENTATION  
OF EUROPEAN STANDARDS FOR THE MANAGEMENT OF THE ELECTORAL PROCESS
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Визначено процедуру європейського управління у сфері організації виборів, реалізація активного та пасивного права за віковим цен-
зом громадян держави, їхні права та обов’язки стосовно здійснення виборчого права. Висвітлено загальні принципи виборчого права та 
реалізація їх в європейському управлінні в дії acquis communautaire (доробок спільноти), що мають своє нормативне закріплення в Між-
народному пакті про громадянські й політичні права. Серцевину європейських стандартів управління виборчим процесом насамперед 
становлять п’ять принципів виборчого права: загальності, рівності, вільного, прямого виборчого права і принцип таємності голосування, 
детальне роз’яснення кожного з яких наведено. Проведено аналогію між державами ЄС відповідно до вимог Конституції щодо принципів.

Ключові слова: доробок спільноти, європейське управління, європейські стандарти, виборчі права, активне виборче право, пасивне 
виборче право, організація виборів.

Определена процедура европейского управления в сфере организации выборов, реализация активного и пассивного права по воз-
растному цензу граждан государства, их права и обязанности по осуществлению избирательного права. Освещены общие принципы 
избирательного права и их реализация в европейском управлении в действии acquis communautaire (наследие сообщества), что имеет 
свое нормативное закрепление в Международном пакте о гражданских и политических правах. Сердцевину европейских стандартов 
управления избирательным процессом, прежде всего, составляют пять принципов избирательного права: всеобщности, равенства, сво-
бодного, прямого избирательного права и принцип секретности голосования, приведено детальное разъяснение каждого из них. Про-
ведена аналогия между государствами ЕС в соответствии с требованиями Конституции относительно принципов.

Ключевые слова: наследие сообщества, европейское управление, европейские стандарты, избирательные права, активное из-
бирательное право, пассивное избирательное право, организация выборов.

The procedure of European governance in the field of electoral organization, realization of active and passive law on the age qualification of 
citizens of the state, their rights and duties regarding the exercise of electoral rights are determined. The general principles of the electoral law and 
its implementation in the European administration in the acquis communautaire (community work) are outlined, which are normatively enshrined 
in the International Covenant on Civil and Political Rights. The core of European standards for electoral governance, above all, are five principles 
of electoral law: universality, equality, free, direct suffrage and the principle of secrecy of voting, a detailed explanation of which is given. An anal-
ogy is drawn between the EU states in accordance with the principles of the Constitution.

Key words: community work, European governance, European standards, electoral rights, active electoral law, passive electoral law, elec-
tion organization.

Постановка проблеми.  На  розвиток  європейського 
управління  величезний  вплив  здійснюють  європейські 
стандарти,  серед  яких  визначне  місце  посідають  п’ять 
основних принципів виборчого права. Слід зауважити, що 
втілення  в життя  таких  всезагальних принципів  вимагає 
певних процедур та викликає чимало труднощів. Проте ці 
принципи визнаються базовими положеннями, що також 
деталізують та конкретизують зобов’язальні договірні ви-
борчі стандарти, від яких жодна європейська держава від-
хилятися не може.

Метою статті є дослідження базових принципів засто-
сування  європейських  стандартів  управління  виборчим 
процесом.

Виклад основного матеріалу. Процес розвитку  єв-
ропейського  управління  проходить  під  впливом  цілої 
низки  стандартів,  закріплених  в  acquis  communautaire 
(доробок  спільноти),  якими  є  неписані  джерела  права 
Європейського  Союзу,  а  особливо  адміністративного 
права. Це відповідні принципи, які встановлені держава-
ми-членами за їх спільною згодою в процесі інтеграції. 
Крім  того,  визначено,  що  принципи  належного  управ-
ління й безперервності державних та інших послуг, які 
представляють  собою  відкритість,  участь,  відповідаль-
ність, ефективність та узгодженість, є не лише вимога-

ми дотримання права ЄС, а й відображенням дії acquis 
communautaire на європейське управління [2, с. 21]. Такі 
принципи характеризуються тим, що вони забезпечують 
відкритість,  участь,  відповідальність,  ефективність  та 
узгодженість та відображають дії  acquis communautaire 
на європейське управління.

Серцевину  європейських  стандартів  управління  ви-
борчим процесом насамперед становлять п’ять принципів 
виборчого права: принципи загальності, рівності, вільно-
го, прямого виборчого права і принцип таємності голосу-
вання. Крім  того,  вибори мають провадитися  регулярно, 
через «розумні» проміжки часу. 

Необхідно визначити, що всі принципи, які характери-
зують виборчий процес, містяться в Міжнародному пакті 
про громадянські й політичні права [3]. Але низку таких 
принципів можна знайти не тільки в міжнародних доку-
ментах,  тому  конституційні  принципи  для  європейської 
спільноти можна відшукати в інших джерелах, як напри-
клад, у конституціях деяких держав. Тому за необхідністю 
розглянемо таблицю, що стосується загальних принципів 
щодо виборів, відповідно до конституційних засад вибор-
чого процесу країн ЄС (табл. 1) [1, с. 7].

Відповідно до таблиці 1 всі ці принципи (в деяких краї-
нах більш розширено, в інших – узагальнено) прямо перед-

РОЗДІЛ 1 
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; 

ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ
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бачені в основних законах держав, відображаючи при цьому 
спільні та загальні цінності європейської спільноти в питан-
нях управління виборчим процесом та організації виборів.

Взяте буквально загальне виборче право означає надан-
ня кожному громадянинові основних політичних прав: пра-
ва голосу (активне виборче право) та право висувати свою 
кандидатуру на виборах (пасивне виборче право). Проте як 
показує зарубіжний досвід, виборчі права завжди підпоряд-
ковані умовам віку та громадянства, а також нерідко й умо-
вам проживання. Більше того, в особливих випадках певні 
особи можуть бути законно позбавлені своїх виборчих прав.

Так, насамперед, пасивне та активне виборче право 
підпорядковане віковому цензу. При цьому мінімальний 
вік для голосування і права висування своєї кандидату-
ри варіюється в певних межах залежно від країн, типу 
виборів. Проте у всіх країнах ЄС неповнолітні особи не 
мають виборчих прав. Існують певні причини, завдяки 
яким виборчий вік відносно високий (наприклад, в Іта-
лії – 40 років для тих, хто бажає балотуватись на посаду 
члена сенату, причому активне виборче право передба-
чає вік 25 р. [4, с. 58], і 50 р. – для виборів президента 
[4, с. 84]). Значно рідше  існує верхня вікова межа, яка 
зазвичай встановлюється на однаковому рівні з норма-
ми,  які  зобов’язують  державних  службовців  виходити 
на пенсію в разі досягнення зазначеного віку. Проте по-
збавлення активних виборчих прав осіб пенсійного віку 
порушувало  би  принцип  загального  виборчого  права. 
Щодо права бути обраним, то може бути встановлений 
більш зрілий вік, утім, за винятком випадків, коли для 
того, щоб зайняти певні посади, встановлено особливий 
віковий ценз (наприклад, для членів верхньої палати чи 
глави держави). Тому кожна країна встановлює свій ві-
ковий ценз стосовно можливості обирати та бути обра-
ним, саме ці вікові категорії осіб в тій чи  іншій країні 
наділені  правом  ефективного  сприяння  на  виборчий 
процес, а сам вибір є результатом діяльності осіб у май-
бутньому для кожної країни.

Що  стосується  рівного  виборчого  права,  слід  заува-
жити, що цей принцип має декілька аспектів, деякі з них 
формують частину спільного європейського конституцій-
ного доробку, і зазначений у тексті першого Протоколу до 
Європейської конвенції про захист прав людини: рівність 
права голосу, рівна сила голосу та рівність можливостей 
[5, с. 3]. Тому ці принципи формують ефективний вибор-
чий  процес  своєї  країни,  наприклад,  такий  принцип,  як 

рівність права голосу, виступає базовою засадою і означає, 
що кожен виборець має тільки один голос.

Що  стосується  територіальної  організації  виборчого 
процесу в питанні рівного виборчого права, Європейським 
демократичним доробком у галузі виборчого права перед-
бачено, що  територія  (за  винятком одномандатних окру-
гів) повинна бути поділена в такий спосіб, щоб мандати 
були справедливо розподілені між округами з використан-
ням зрозумілих критеріїв. Так, наприклад, таким критері-
ями вважаються розподіл залежно від населення кожного 
з округів, кількість громадян (включно з неповнолітніми), 
які там проживають, кількості зареєстрованих виборців чи 
навіть кількості осіб, які голосують тощо.

Надзвичайно важливим є принцип вільного виборчо-
го права. В  європейській практиці  вільне  виборче право 
складається  з  двох  елементів:  більш очевидним  є  вільне 
волевиявлення виборців, тобто вільна процедура голосу-
вання і точне встановлення результатів. Інша ж складова 
частина принципу передбачає можливість виборцям віль-
но сформувати свою волю [6, с. 7]. На власне переконан-
ня, зазначені принципи формують демократичну державу, 
в якій її мирні жителі мають права вплинути на долю своєї 
країни та надати власного вибору за окремого кандидата, 
який буде головуючим своєї країни. Вільне виборче право 
є одним із проявів демократичної держави, що у сфері ви-
борчого процесу формує об’єктивність до вибору канди-
дата на певний пост. 

Свобода формувати волю частково є предметом рівно-
сті  можливостей. Це  вимагає  від  держави  дотримуватися 
свого обов’язку нейтральності, зокрема в питаннях доступу 
до засобів масової інформації, права публічних демонстра-
цій та фінансування партій і кандидатів. Такі вимоги мож-
на віднести до пасивних зобов’язань держави. Проте влада 
має також і активні зобов’язання. Наприклад, вона повинна 
забезпечити доступність виборцям відомостей про списки 
та кандидатів, які балотуються на виборах, їхніх виборчих 
програм, наприклад, надаючи їм належної публічності.

Щоб виборці могли вільно виражати свою волю, має 
бути дотримана законна процедура голосування. На прак-
тиці  виборці повинні мати можливість  голосувати  за  за-
реєстрований список або за кандидатів, а це означає, що 
мають  бути  виборчі  бюлетені,  на  яких  зазначені  імена 
кандидатів,  і можливість  вкинути ці  бюлетені  до  вибор-
чих скриньок. Держава повинна надати належним чином 
оформлені приміщення для процедури голосування. 

Таблиця 1 
Загальні принципи виборів, визначені в конституційних засадах виборчого процесу в державах – членах ЄС

Вимоги Конституцій Держави

Закріплено принцип загального 
виборчого права

Австрія, Бельгія, Греція, Данія, Естонія, Ірландія, Іспанія, Італія, Кіпр, Латвія, 
Литва, Люксембург, Німеччина, Польща, Португалія, Словаччина, Словенія, 
Угорщина, Фінляндія, Франція, Чехія

Закріплено принцип рівного виборчого 
права

Австрія, Бельгія, Ірландія, Іспанія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Нідерланди, 
Німеччина, Польща, Португалія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Фінляндія, 
Франція, Чехія

Закріплено рівні можливості для 
кандидатів, гарантовано неупереджене 
ставлення до них з боку владних 
інститутів 

Португалія

Гарантовано рівний доступ кандидатів 
до ЗМІ під час передвиборчої агітації

Португалія (Конституція закріплює право на регулярне та рівне висвітлення 
передвиборної діяльності кандидатів на державних та регіональних каналах теле- 
і радіомовлення)

Закріплено принцип прямого 
виборчого права

Австрія, Бельгія, Греція, Естонія, Ірландія, Іспанія, Італія, Кіпр, Латвія, Литва, 
Люксембург, Німеччина, Польща, Португалія, Словаччина, Словенія, Угорщина, 
Фінляндія, Франція, Чехія, Швеція

Закріплено принцип таємного 
голосування

Австрія, Бельгія, Греція, Естонія, Ірландія, Іспанія, Італія, Кіпр, Латвія, Литва, 
Люксембург, Німеччина, Польща, Португалія, Словаччина, Словенія, Угорщина, 
Фінляндія, Франція, Чехія, Швеція

Таємне голосування поштою Ірландія (вибори частини депутатів верхньої палати парламенту)
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Практика  діяльності  Венеціанської  комісії  вказує  на 
деякі механізми та способи забезпечення належної орга-
нізації виборчого процесу, встановлення справедливих та 
достовірних  результатів  виборів  разом  із  забезпеченням 
вищезгаданих принципів виборчого процесу та управлін-
ня ним. 

Один  із  найкращих  способів  забезпечення  належної 
організації виборчого процесу полягає у створенні безсто-
роннього  органу  управління  виборчим  процесом.  Таким 
органом, наприклад, може бути незалежна виборча комі-
сія.  Тобто  повністю  незалежний  державний  орган,  який 
здійснює  свої  повноваження  самостійно,  незалежно  від 
інших органів державної влади, посадових осіб у питан-
нях організації та проведення виборчого процесу.

Також  європейський  досвід  проведення  виборів  та 
управління  виборчим  процесом  вказує  на  позитивність 
та ефективність присутності внутрішніх та міжнародних 
спостерігачів під час виборчого процесу. Ці особи повинні 
мати змогу спостерігати як за самим голосуванням, так і 
за  підрахунком  голосів  і  мати  доступ  до  основної  доку-
ментації під час виборчого процесу (наприклад, протоко-
лів виборчих комісій), які складаються на різних рівнях.

Безпека виборчого процесу є також досить важливим 
видом  процесуальних  гарантій.  Будь-яке  законодавство 
про вибори має передбачати випадки неправомірних  ін-
цидентів  та  можливість  втручання  сил  правопорядку. 
У цьому разі право викликати поліцію може мати лише 
сам  голова  дільничної  виборчої  комісії  (або  його  пред-
ставник).  Важливо  уникати  надання  такого  права  коле-
гіально  всім  членам  дільничної  виборчої  комісії,  бо  в 

подібній ситуації сама процедура виклику органів право-
порядку може затягнутись у часі, що вкрай негативно й 
небажано в таких ситуаціях, оскільки тут необхідна опе-
ративність вжиття заходів.

Висновки.  Європейські  стандарти  управління  ви-
борчим  процесом,  що  не  можуть  суперечити  acquis 
communautaire, нерозривно пов’язані з доробком спільно-
ти  та  ґрунтуються насамперед на  таких основоположних 
принципах:  загальності,  вільності  волевиявлення,  рівно-
сті, переваги прямих виборів,  таємності  голосування, не-
упередженості ОУВП, стабільності нормативно-правового 
забезпечення виборчого процесу та належної періодичнос-
ті  виборів. Проте  забезпечення механізмів  реалізації  цих 
принципів  є  не  менш  важливим  завданням  для  ефектив-
ного управління виборчим процесом, поряд із розумінням 
сутності кожного з них. Важливим є забезпечення проце-
суальних  гарантій  відповідно  до  європейського  досвіду 
управління виборчим процесом та належної організації й 
проведення виборів.

На власне переконання, виборчий процес є дуже важ-
ливим етапом формування влади кожної країни, тому ви-
никає  необхідність жорсткого  дотримання  законодавства 
тієї  чи  іншої  країни,  в  якій  проводиться  процес  вибору 
кандидата, дотримання належної процедури під час вибо-
рів, контроль процесу. Якщо ми розглядаємо право народу 
на вільне, неупереджене, таємне голосування, то необхід-
но максимально  залучати  населення  в  реалізації  їхнього 
виборчого права, бо їх результат впливає на долю країни, 
й там самим населення держави більш об’єктивно має ста-
витися до свого вибору.
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У статті здійснюється історико-правовий аналіз процесу розвитку юридичної (правничої) освіти з моменту становлення радянської 
влади на українських землях у 20-ті роки ХХ століття.

Ключові слова: юридична (правнича) освіта, радянська влада, радянська система юридичної освіти, вищий навчальний заклад.

В статье осуществляется историко-правовой анализ процесса развития юридического (правового) образования с момента станов-
ления советской власти на украинских землях в 20-е годы ХХ века.

Ключевые слова: юридическое (правовое) образование, советская власть, советская система юридического образования, высшее 
учебное заведение.

The article deals with the historical and legal analysis of the legal education’s development from the moment of the Soviet power’s formation 
in the Ukrainian lands in the 20’s of the XX century.

Key words: legal education, Soviet power, Soviet system of legal education, higher educational establishments.

Постановка питання.  Юридична  (правнича)  освіта 
сучасної України формувалась під впливом різноманітних 
історичних факторів, які, беззаперечно, мали свої особли-
вості,  які вплинули на стратегію реформування сучасної 
юридичної (правничої) освіти в контексті євроінтеграцій-
них  процесів  та  розбудови  інформаційного  суспільства. 
Знання  попередніх  моделей  юридичної  освіти  в  україн-
ській  історії  допоможе  визначити  позитивні  та  негатив-
ні  аспекти  розвитку,  що  дозволить  сформувати  сучасну, 
більш досконалу та доцільну систему юридичної (правни-
чої) освіти в Україні в майбутньому та здійснити продума-
ні міри модернізації останньої.

Метою статті є здійснення аналізу та висвітлення про-
цесу  розвитку  юридичної  (правничої)  освіти  з  моменту 
становлення радянської влади на українських землях в 20-
тих роках ХХ століття. 

Стан дослідження. Над питаннями становлення юри-
дичної  (правничої)  освіти  в  Україні  працювали  у  свій 
час  такі  вчені,  як  Л.В.  Міхневич,  В.І.  Пітов,  М.І.  Ска-
кун,  А.Ф.  Шибанов,  В.М.  Шадрін,  Ю.С.  Шемшученко 
та  ін.  Проте  з  точки  зору  як  систематизації,  так  і  його 
взаємозв’язку  із  сучасним  станом  розвитку  юридичної 
(правничої)  освіти  процес  формування  вивчений  недо-
статньо.

Аналізуючи  радянський  період  формування юридич-
ної (правничої) освіти, на нашу думку, доцільно виділити 
декілька основних етапів: 1) 20-ті рр. – знищення дорево-
люційної університетської юридичної освіти та розбудова 
радянської юридичної освіти; 2) 30–40 рр. – сталінізація 
юридичної  (правничої)  освіти;  3)  1939–1945  рр.  –  юри-
дична  (правнича)  освіта  в  період  Другої  світової  війни; 
4) 40–60 рр. – повоєнна відбудова юридичної (правничої) 
освіти; 5) 60–80 рр. – юридична (правнича) освіта в період 
розвинутого соціалізму. Предметом дослідження цієї роз-
відки є перший період, а саме зміна старої (університет-
ської)  юридичної  (правничої)  освіти  та  створення  нової 
системи освіти в Українській РСР у період реконструкції 
народного господарства в 20–30-ті роки. 

Виклад основного матеріалу. Загальні тенденції роз-
витку юридичної  освіти  в ХХ  ст.  були  тісно  пов’язані  з 
історичними подіями того часу. Вже з перших років вста-
новлення  радянської  влади  почалась  корінна  перебудова 
освіти, в тому числі і юридичної, яка, на нашу думку, най-
більше постраждала. Створення централізованої системи 
управління  освітою,  мало  наслідки  відсутності  модерні-

зації  і  розвитку  освітнього  процесу  взагалі,  окрім  того, 
найважливішим  питанням  було  підвищення  грамотності 
населення та відкритий доступ до вищої освіти всім вер-
ствам населення. 

Як зазначав Ю.С. Шемшученко, Жовтнева революція 
1917  р.  перервала  процес  еволюційного  розвитку  юри-
дичної науки й освіти Росії  і  в Україні. У перші ж роки 
радянської влади була ліквідована дореволюційна система 
професійної підготовки юристів, і закриті всі університе-
ти [17, с. 12]. Університетська освіта вважалась віджилою, 
а самі університети, з їхніми схоластичними методами ви-
кладання – відірваними від життя, що не відповідали ідеа-
лам пролетарської революції. І хоча радянські діячі освіти 
визнавали високий теоретичний рівень знань випускників 
університетів, втім, були впевнені, що ті не мали конкрет-
них професійних навичок [4, с. 8].  

Головним органом нової влади в галузі освіти став На-
родний комісаріат освіти (далі – Наркомос), Декретом РНК 
РСФРР від  5  червня  1918  року до  відомства  останнього 
передавалися всі види навчальних закладів, у тому числі й 
вищі школи [9, с. 15]. Для керівництва народною освітою 
на України був створений спочатку Відділ освіти при Тим-
часовому робітничо-селянському уряді, а після реоргані-
зації останнього в Раду Народних Комісарів – Народний 
комісаріат освіти УСРР [2, с. 47]. У червні 1919 року було 
прийняте  Положення,  за  яким  визначалась  управління, 
структура та повноваження Народного комісаріату освіти 
[11, с. 52]. У складі Наркомосу створювались кілька відді-
лів, у тому числі й відділ вищої школи.

Л.В. Міхневич  виділяє  три  етапи  будівництва  радян-
ської вищої школи: 

1)  нищення старої системи освіти та формування сис-
теми профільних вертикалей (початок 1920-х рр.); 

2)  спроби  підвищити  якість  навчання  (середина 
1920-х рр.); 

3)  уніфікація  освіти  та  її  підпорядкування  союзному 
керівництву (кінець 1920-х рр.) [5, с. 12].  

Першим вагомим кроком реформації вищої школи став 
у 1918 році Декрет Ради народних комісарів РСФРР «Про 
правила прийому до вищих навчальних закладів», де кож-
на особа, незалежно від громадянства і статі, яка досягла 
16-ти років, могла  вступити в  число  слухачів будь-якого 
вищого навчального  закладу без подання диплома,  атес-
тата або свідоцтва про закінчення середньої або будь-якої 
школи.  Аналогічний  нормативно-правовий  акт  був  при-
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йнятий  і  в  УРСР.  З  одного  боку,  цим  документом  уста-
новлювалась  безоплатність  навчання,  гендерна  рівність, 
доступність  освіти  для  представників  робітничої  та  се-
лянської верств населення,  з  іншого – спрощені правила 
зарахування на навчання абітурієнтів не лише знижували, 
але й знищували авторитетність вищої освіти взагалі. Зви-
чайно, цим нормативним актом створювалися перспекти-
ви для робітничо-селянської молоді, але реальність поля-
гала в тому, що частина зарахованих студентів апріорі не 
могла засвоїти програму вищої школи, тобто був відсутній 
механізм реалізації права на освіту. 

Ліквідуючи дореволюційну систему диференціації про-
фесорсько-викладацького  складу  та  систему  державної 
атестації наукових працівників, 18 травня 1919 року Декре-
том РНК УСРР були скасовані всі наукові ступені і звання 
[10, с. 50] з метою оновлення і так званої «демократизації» 
професорсько-викладацького  складу.  Всі,  хто  мали  стаж 
роботи  понад  три  роки  і  самостійно  проводили  заняття, 
набували  звання  професора.  Досвідчені  ж  викладачі,  які 
мали стаж понад 10 років, повинні були пройти процедуру 
конкурсу. Безумовно, всі ці нормативно-правові акти радян-
ської влади були спрямовані на корінну зміну студентського 
контингенту та професорсько-викладацького складу.

Наступним  кроком  реформації  освіти,  у  березні 
1919  року,  став Декрет  Ради  народних  комісарів  «Поло-
ження  про  факультети  суспільних  наук»,  відповідно  до 
якого ліквідовувались юридичні факультети в університе-
тах  та  замість  них  створювались факультети  суспільних 
наук  (далі  – ФСН),  до  складу  яких  входили  економічне, 
суспільно-педагогічне та правове відділення, останнє по-
ділялось  на  судове  та  адміністративне  [3].  Згодом  були 
ліквідовані й історико-філологічні факультети, таким чи-
ном у складі ФСН були створені три відділення: юридич-
но-політичне, економічне та історичне. 

У  зв’язку  із  затвердженням  марксизму  як  державної 
ідеології  на  юридичних  відділеннях  університетів  іс-
тотному  коригуванню  підлягали  навчальні  плани.  Була 
змінена структура викладання суспільних та деяких пра-
вових  дисциплін.  З  навчальних  планів  було  виключено 
канонічне право; скоротилася кількість годин для вивчен-
ня  римського  права;  вводилися  нові  історичні  дисциплі-
ни:  історія  Інтернаціоналу,  історія  соціалізму,  робітниче 
право  та  історія  робітничого  законодавства,  методологія 
історії  тощо.  У  програми  ФСН  вводилися  і  нові  курси, 
такі  як  радянське  державне  управління,  кримінальне  та 
адміністративне право, радянське законодавство про пра-
цю, державний контроль, а також у зв’язку з переходом до 
нової економічної політики в окремий курс було виведено 
вивчення радянського кооперативного права [15, с. 47]. Як 
вже зазначалось, профіль підготовки юристів не був чіт-
ко визначений, і прагнення дати більш широке коло знань 
вело до того, що студентам доводилося здавати заліки та 
іспити більш ніж по 40 предметах, у тому числі й у галу-
зі природничих наук (наприклад, з біології, хімії, фізики). 
Студенти,  які  виконали  навчальний  план,  повинні  були 
складати іспити в Державній випробувальній комісії: з по-
літичної економії, історичного матеріалізму та юридичної 
дисципліни (за обраною спеціальністю). З 1925 р замість 
іспиту був уведений захист дипломної роботи [16, с. 40]. 

11 вересня 1919 року приймається Постанова «Про ор-
ганізацію робітничих факультетів при університетах», суть 
яких полягала  в підготовці  абітурієнтів до вступу у ВНЗ. 
Слухачами таких факультетів могли бути особи, які мали не 
менше трьох років виробничого трудового стажу та брали 
активну участь у революції, навчання тривало 3–4 роки та 
передбачало засвоєння частини програми середньої школи, 
що давало змогу слухачам навчатися  [8,  с. 71]. Звичайно, 
перші робітничі факультети відкривались при технічних та 
сільськогосподарських вузах, це було пов’язано з гострою 
нестачею відповідних фахівців та негативним ставленням 
до юридичної освіти – це  засвідчують  і  статистичні дані. 

Так на кінець 1921–22 н. р. в Україні налічувалось 12 робіт-
ничих факультетів при технічних та сільськогосподарських 
вузах, а в 1922–23 н. р. організовано лише два робітничих 
факультети при ІНГ [2, с. 80–82]. 

Термін  навчання  на  робітничих  факультетах  спочатку 
становив 2 роки, пізніше став 3 роки, в залежності від спе-
ціальності. Для робітничих факультетів затверджувались на-
вчальні плани, які містили загальні та спеціальні дисципліни.

Наступним кроком «оновлення» університетської сис-
теми вищої освіти стало створення правничих інститутів. 
Так,  наприклад,  в Одесі  відкрився  Суспільно-гуманітар-
ний інститут, який підрозділявся на 6 відділень, одним з 
яких було соціально-правове відділення [14, с. 36]. 

Вже у вересні 1921 р. починають створювати Інститу-
ти народного господарства (далі – ІНГ) як новий тип вузів. 
Такі інститути були утворені на базі комерційних вузів та 
юридичних  факультетів  університетів  у  Києві,  Одесі  та 
Харкові. Так,  у Київському  ІНГ діяло п’ять факультетів: 
правовий,  кооперативний,  фінансово-статичний,  торго-
вельний,  експлуатації шляхів  сполучення;  у Харківсько-
му – чотири: правовий кооперативний, промислово-еконо-
мічний, зовнішньої торгівлі; в Одеському – три: правовий, 
кооперативний, зовнішньої торгівлі [2, с. 73]. 

На правових факультетах готували юридичні кадри не 
тільки для різноманітних галузей народного господарства, 
а  й  для  судово-слідчих  і  прокурорських органів,  органів 
державної влади та управління. Велися також наукові до-
слідження  з юридичної  тематики,  діяли різноманітні на-
укові семінари з вивчення радянського права та практики 
його застосування  [17, с. 14–151]. Так, в Одеському  ІНГ 
на юридичному  факультеті  готували  фахівців  за  такими 
напрямами:  судовий,  господарчий  та  адміністративний 
[14,  с.  36].  На  момент  створення  Харківський  інститут 
народного  господарства  мав  судове,  адміністративне  та 
юрисконсультське відділення, але пізніше під час затвер-
дження навчального плану було виділено дві  спеціаліза-
ції:  судово-господарську,  яка  готувала фахівців для  суду, 
та  адміністративно-господарську,  яка  готувала  фахівців-
адміністративістів [6, с. 29–30]. 

Навчання на юридичних факультетах в ІНГ мало свої 
особливості. Термін навчання становив 3 роки і поділяв-
ся на  триместри. Вже наприкінці  20-х  років  була  запро-
ваджена  семестрова  система.  Перший  курс,  як  правило, 
був загальним для всіх, а студентами-юристами вивчалося 
вчення про державу та право. З другого курсу починалась 
спеціалізація. Навчання завершувалось публічним захис-
том дипломної роботи. 

На  початку  20-х  років  починають  створюватися  Ін-
ститути Червоної професури, які мали на меті підготовку 
професорів для викладання у вищий школі.

У  навчальному  процесі  застосовувались  стандарт-
ні  форми  занять:  лекції,  практичні  заняття  та  семінари 
з  різних  правових  тематик.  Із  навчальною  метою  орга-
нізовувалися  виробничі  екскурсії,  студенти  відвідували 
реформаторію неповнолітніх, будинок примусових робіт, 
окружний суд [6 , с. 30]. У 1922 році в РСФРР, а в 1923 р. 
і в УСРР, було запроваджено обов’язкову виробничу прак-
тику для всіх спеціальностей. Студенти-правники прохо-
дили практику в державних органах.

Ідеї розбудови системи вищої освіти в Україні законо-
давчо  закріплювались  у  «Схемі  народної  освіти  УСРР» 
1920  року.  Вони  дістали  свій  подальший  розвиток  в 
1922 році, коли був розроблений Кодекс законів про народ-
ну освіту УСРР як результат гострих дискусій між керів-
ництвом наркоматів освіти України і Росії [1, с. 160–161]. 
Цікавим є той факт, що в жодній радянській республіці так 
і не був прийнятий аналогічний Кодекс.

Отже,  25 листопада 1922 р.  набуває чинності Кодекс 
законів  про  народну  освіту  УСРР,  відповідно  до  якого 
кожна вертикаль професійної  освіти поділялась на  галу-
зі:  індустріально-технічну,  сільськогосподарську,  медич-
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ну,  педагогічну,  художню  та  соціально-економічну,  яка 
включала адміністративно-організаційну, операційно-гос-
подарську,  статистичну,  кошторисно-фінансову  та  юри-
дичну. Для соціально-економічної галузі за ступенем ква-
ліфікації навчальних закладів встановлювалися технікуми 
та інститути [10, с. 161–162]. Кодекс законів про народну 
освіту встановлював, що технікуми були вищою школою, 
які готували фахівців вищої кваліфікації певної вузької га-
лузі народного господарства і державного будівництва, а 
інститути випускали організаторів-керівників вищої ква-
ліфікації  для широких  галузей народного  господарства  і 
державного будівництва [10, с. 162]. 

У 1922–23 роках  відбувався процес  розробки  та при-
йняття  кодексів,  таких  як  цивільний  та  цивільно-проце-
суальний,  кримінальний  та  кримінально-процесуальний. 
Процес кодифікації радянського законодавства вимагав не 
лише знання, а й уміння правильно тлумачити правові нор-
ми, ці обставини впливали на необхідність подолання пра-
вової безграмотності та підготовку відповідних фахівців. 

С.В.  Тарнавська  підкреслює,  що  в  кінці  20-х  років 
виникла  необхідність  уніфікації  систем  народної  освіти 
СРСР, оскільки був прийнятий перший п’ятирічний план. 
Маючи єдиний господарський план, усі республіки Радян-
ського Союзу  повинні  були мати  також  і  єдину  систему 
освіти, в тому числі й вищу. В Україні існувало два типи 
вищих навчальних закладів –  інститути і технікуми, тоді 
як в РСФРР інститути були закладами вищої освіти, а тех-
нікуми –  середньої. Виходило так, що  заклади  з однако-
вою назвою готували спеціалістів з різним рівнем знань і 
цільовим призначенням [13, с. 123]. 

Влітку 1930 року юридичний факультет був виділений 
у  самостійний Харківський  інститут  радянського  будівни-
цтва та права шляхом приєднання юридичного факультету 
Одеського та Київського інститутів народного господарства. 
У червні 1933 р.  інститут змінив назву на Всеукраїнський 
комуністичний інститут радянського будівництва та права.

Однак юридична дійсність незабаром виявила  зворот-
ній  бік  проблеми:  без  права неможливо повернути життя 

суспільства до нормального русла. Видавалися закони, де-
крет слідував за декретом, і нова влада вимагала їх чіткого 
втілення в життя [15, с. 46]. Окрім того, економічний розви-
ток, діяльність новостворених судів, державних органів та 
органів нотаріату, налагодження дипломатичних зв’язків – 
все це вимагало створення навчальних закладів, які б готу-
вали фахівців у сфері права. Отже, після явного занепаду 
та знищення системи юридичної (правничої) освіти лише в 
30-х роках спостерігається поступове відновлення. 

Висновок.  Радикальні  зміни  в  суспільно-політично-
му житті викликали суттєві зміни в освітньому просторі 
досліджуваного періоду. Вища освіта  того періоду пере-
бувала в прямій залежності від соціально-політичного та 
економічних  процесів,  які  визначали  зміст  та  історичні 
особливості формування вищої освіти загалом та юридич-
ної освіти зокрема.

З огляду на те, що 20–30-ті роки характеризувалися про-
цвітанням правого нігілізму в країні та запереченням права 
як форми врегулювання суспільних відносин, радянською 
владою був взятий курс на розробку та впровадження нор-
мативних документів у сфері освіти. Аналізуючи ці норма-
тивні акти, потрібно зазначити, що більшість  із них мали 
досить суперечливий характер, у тому числі по відношен-
ню до врегулювання підготовки фахівців у галузі права.

Отже, потрібно визначити особливості розвитку юри-
дичної освіти цього періоду: на першому етапі створення 
та  існування  УРСР  система  підготовки  кваліфікованих 
фахівців у сфері права була практично знищена у зв’язку 
з нігілістичним ставленням та нерозумінням влади в необ-
хідності юристів не лише у сфері народного господарства, 
але й в органах влади; сприйняття юристів як «ворожого 
класу»;  юридична  освіта  розвивалась  як  органічна  час-
тина  радянської  юридичної  освіти;  радянська  система 
юридичної освіти формувалась в умовах нової  (комуніс-
тичної)  ідеологічної парадигми; вже на ранньому радян-
ському етапі ми спостерігаємо спеціалізацію на юридич-
них факультетах, як правило, це адміністративна, судова 
та господарська.
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У статті проаналізовано правові норми проекту закону України «Про юридичну (правничу) освіту і загальний доступ до правничої 
професії» від 28 вересня 2017 р. № 7147 з позиції дотримання правил законодавчої техніки та відповідності правовим нормам чинних 
законів України. Надано обґрунтовані пропозиції для вдосконалення правових норм законопроекту.

Ключові слова: реформування правової освіти, законопроект, правова норма, юридичний термін, дефініція.

В статье проанализированы правовые нормы проекта закона Украины «О юридическом (правовом) образовании и общем доступе 
к юридической профессии» от 28 сентября 2017 г. № 7147 с позиции соблюдения правил законодательной техники и соответствия 
правовым нормам действующих законов Украины. Предоставлены обоснованные предложения по усовершенствованию правовых норм 
законопроекта.

Ключевые слова: реформирование юридического образования, законопроект, правовая норма, юридический термин, дефиниция.

Draft legislation of Ukraine “About Judicial (Legal) Education and General Access to Legal Profession” № 7147 dated 28.09.2017 within the 
context of compliance with the rules of legislative procedure and according to legal standards of Ukraine is analyzed in the article. There are justi-
fied proposals for upgrading legal standards.

Key words: legal education reform, draft law, legal provision, legal term, definition.

Постановка проблеми. В умовах  глобалізації  рівень 
освіти стає одним із головних чинників конкурентоспро-
можності країни, тому в сучасній економіці акцентується 
вже не стільки на матеріальних товарах і послугах, скіль-
ки на «інтелектуальному потенціалі».

Реформа  освіти  –  це  один  із  найважливіших  інстру-
ментів,  що  дозволяє  забезпечити  реальну  конкуренто-
спроможність  України.  Для  виконання  цього  завдання 
необхідно створити сучасну систему освіти, яка відпові-
датиме потребам економічної та соціальної модернізації.

Вища юридична освіта також переживає суттєві зміни 
у формуванні підходів до професійної підготовки юристів, 
що зумовлено кардинальною зміною їхньої ролі в сучас-
ному суспільстві.

Сьогодні потрібні фахівці, які здатні на творчу саморе-
алізацію та гнучке мислення і які розуміють тенденції роз-
витку держави й права. Кожен правник повинен усвідом-
лювати вимоги професійної діяльності, володіти вмінням 
висувати цілі й прагнути високих результатів праці. Такі 
завдання  стоять  перед юристами  і  викладачами  закладів 
вищої освіти, які їх готують.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Комплек-
сні  дослідження  теоретико-методичних  засад  підготовки 
майбутніх юристів проводила О.М. Котикова. Окремі пи-
тання реформування вищої юридичної освіти та підготов-
ки кваліфікованих фахівців висвітлено в наукових працях 
М.Т. Задояного, І.Г. Оксьома, Л.О. Стецюка, В.В. Маньго-
ри, Д.О. Білінського та інших. Значний внесок у розвиток 
вітчизняної вищої юридичної освіти зробили такі провідні 
дослідники, як В.Я. Тацій, С.Д. Гусарев, С.В. Богачов.

Мета дослідження. На основі обґрунтованого аналізу 
правових  норм  проекту  закону  України  «Про юридичну 
(правничу) освіту і загальний доступ до правничої профе-
сії» від 28 вересня 2017 р. № 7147 надати пропозиції щодо 
їх удосконалення.

Виклад основного матеріалу.  Питаннями  вдоско-
налення  вищої  правничої  освіти  науковці  займались  від 
часів набуття Україною незалежності. Це відбувалося па-
ралельно з вивченням проблем розвитку вищої освіти за-
галом. Першим кроком стало прийняття відповідно до По-
станови Верховної Ради УРСР від 4 червня 1991 р. Закону 
України «Про освіту» від 23 травня 1991 р. № 1060-ХІІ. 
У  1993  р.  перший  з’їзд  педагогічних  працівників  схва-
лив  Державну  національну  програму  «Освіта»  («Украї-
на XXI  століття»),  яка  визначала  галузь  освіти  «пріори-
тетним  засобом  розбудови  української  державності»  та 
передбачала  активну  державну  діяльність  у  відродженні 
та розбудові української національної освітньої системи, 
зокрема її формування «на принципах пріоритетності, гу-
манізації,  гуманітаризації,  демократизації,  національної 
спрямованості, безперервності, нероздільності навчання і 
виховання, відкритості, багатоукладності та варіативності 
освіти». Однак окремої уваги розвитку юридичної освіти 
з боку держави майже не приділялось.

У межах  аналізу  нормативно-правового  регулювання 
юридичної  освіти  заслуговує  на  увагу Національна  про-
грама  правової  освіти  населення,  яку  було  затверджено 
Указом Президента України від 18 жовтня 2001 р. Метою 
Програми є підвищення загального рівня правової культу-
ри та вдосконалення системи правової освіти населення, 
здобуття громадянами необхідного рівня правових знань, 
формування у них поваги до права. Незначну увагу при-
ділено необхідності покращення рівня підготовки викла-
дачів правових дисциплін та якості викладання останніх.

У  2001  р.  Кабінетом Міністрів  України  було  затвер-
джено Програму розвитку юридичної освіти на період до 
2005 р. У ній вперше було окреслено проблеми юридичної 
освіти, які зумовили визначення мети, завдань та напрямів 
реалізації програми розвитку. Згадані проблеми включали, 
зокрема,  нерівномірне  територіальне  розміщення  вищих 
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навчальних закладів, що здійснюють підготовку юристів, 
неефективне збільшення обсягів підготовки юристів, не-
відповідність сучасним потребам суспільства змісту юри-
дичної  освіти  та  якості  організації  навчального процесу. 
Крім того, потребували негайного розв’язання проблеми 
нестачі  кваліфікованих  науково-педагогічних  працівни-
ків, оснащення системи юридичної освіти комп’ютерною, 
організаційною технікою та іншими технічними засобами 
навчання.

Перелік запропонованих у 2001 р. напрямів удоско-
налення юридичної освіти, на жаль,  залишається  акту-
альним.

Сьогодні для виконання поставлених перед сучасною 
юридичною освітою завдань в Україні розроблено проект 
Концепції  вдосконалення  правничої  (юридичної)  осві-
ти для фахової  підготовки правника  відповідно до  євро-
пейських стандартів  вищої освіти  та правничої професії 
(далі – Концепція). Головним завданням цієї Концепції ав-
тори вважають утвердження розуміння фаху правника як 
професійно  незалежної  професії,  спрямованої  на  захист 
верховенства права, а також прав і свобод людини [1].

Свого часу було підготовлено ряд законопроектів про 
юридичну  (правничу)  освіту,  серед  яких  проект  закону 
України «Про юридичну (правничу) освіту і загальний до-
ступ до правничої професії» від 28 вересня 2017 р. № 7147 
[2]. Проект внесли на розгляд такі народні депутати Укра-
їни:  О.І.  Сироїд, М.  Найєм,  В.В.  Пацкан,  С.П.  Заліщук, 
Т.Г. Острікова, О.С. Сотник, І.І. Крулько, Р.М. Сидорович.

Законопроект містить позитивні новели щодо розши-
рення академічної свободи та автономії вищих навчальних 
закладів, запровадження наскрізної магістерської програ-
ми (без поділу на рівні бакалавра й магістра) як моделі під-
готовки уніфікованого юриста та єдиного кваліфікаційно-
го іспиту, який дасть змогу надалі претендувати на доступ 
до посад судді, прокурора, адвоката, нотаріуса. Ці зміни, 
ми сподіваємось, позитивно вплинуть на подальший роз-
виток основних засад вітчизняної юридичної освіти.

Проте низка положень указаного законопроекту може 
негативно вплинути на сферу юридичної освіти, правни-
чої діяльності, зокрема на правозастосування.

Так, у ст. 1 «Визначення термінів» не перераховані всі 
терміни,  які  вживаються  у  згаданому  законопроекті,  на-
приклад, поняття «правнича професія» і «правнича осві-
та», які є фундаментальними для нього. Також не розкрито 
понять «єдиний кваліфікаційний іспит», «попередня пере-
вірка»,  «первинна  перевірка»,  «періодична  перевірка», 
хоча законопроект вводить нову систему проведення атес-
тації студентів та «акредитації» правничої школи.

Відтак наше зауваження ґрунтується на загальноприй-
нятій законодавчій техніці, яка передбачає певні правила 
застосування  юридичних  термінів  у  законах:  термін  та 
його  дефініція  в  законі  завжди  мають  розумітись  одно-
значно, без застосування їх в одній статті закону з одним 
значенням, а в  іншій статті або навіть в  іншому законі з 
іншим значенням.

Також  законопроект  визначає  дві  форми  навчання: 
денну та комбіновану (абз. 3 ст. 4). Терміна «комбінована 
форма навчання» не передбачає Закон України «Про вищу 
освіту»,  у  ст.  49  якого  закріплено  очну  і  заочну  форми 
навчання  [3].  Якщо  законопроект  вводить  нове  поняття 
«комбінована», бажано його та дефініцію до нього вказати 
у ст. 1 законопроекту, а також внести відповідні зміни до 
Закону України «Про вищу освіту».

Не  зовсім  зрозумілим  є  термін  у  ст.  7  законопроекту 
«галузь правничої освіти», який вживається в такій нормі: 
«У кожній галузі, у якій здобувач юридичної (правничої) 
освіти повинен оволодіти відповідними компетентностя-
ми, серед викладачів є щонайменше одна особа з науко-
вим ступенем доктора юридичних наук або еквівалентним 
ступенем, здобутим в іноземних вищих навчальних закла-
дах». Автори аналізованого проекту мали на увазі галузь 

права чи спеціалізацію правника? Нині галузь науки має 
назву  «Право»,  спеціальність  має  назву  «Право»,  а  здо-
бувачі оволодівають певними компетентностями в межах 
освітніх програм, а не галузей права.

Стаття  5  указаного  законопроекту  містить  правові 
норми стосовно такого важливого поняття в системі під-
готовки  юристів  (правників),  як  «Стандарт  юридичної 
правничої  освіти».  Стаття  визначає  поняття,  мету  Стан-
дарту, перелік загальних та спеціальних компетентностей, 
обсяг  кредитів  програми,  закріплює  обов’язковість  під-
готовки  та  захисту магістерської  роботи,  гарантії  викла-
дання дисциплін однією з офіційних мов Ради Європи. На 
нашу думку, ця стаття переобтяжена переліком компетент-
ностей, якими повинен оволодіти студент-правник, адже, 
по-перше,  це  прерогатива  Стандарту  як  нормативного 
документа,  по-друге,  немає  впевненості, що  розробники 
Стандарту не відійдуть від цих компетентностей з огляду 
на пропозиції, які будуть отримані від навчальних закла-
дів, й аналіз наявних освітніх програм, за якими зараз, в 
умовах відсутності Стандарту, виші готують правників.

Вважаємо,  що  для  визначення  компетентностей  слід 
керуватися саме Стандартом вищої правничої освіти, який 
буде,  сподіваємось,  також  затверджений  відповідно  до 
Концепції і Закону України «Про вищу освіту». А в зако-
нопроекті необхідно закріпити загальні положення-прин-
ципи щодо освітньої правничої стандартизації.

Не  витримує  ніякої  критики  і  нормативний  припис 
ст. 7 законопроекту, у якій правничі школи повинні мати 
договори  із  самоврядними  об’єднаннями  представників 
правничих професій для проходження здобувачами юри-
дичної  освіти  практичної  підготовки  під  час  навчання  у 
правничій школі. На  практиці  договори  на  проходження 
студентами практики укладають із конкретним роботодав-
цем, який має певні обов’язки стосовно студента: гаран-
тує безпечні, здорові умови праці, дає завдання, перевіряє 
його  виконання.  Ідеться про конкретного роботодавця,  а 
не організацію, яка його представляє. Крім того, саме фор-
мулювання сторони договору про проходження практики 
як  «самоврядного  об’єднання  представників  правничих 
професій» зводить нанівець роль таких суб’єктів, як «ор-
ганізація роботодавців» і «об’єднання організацій робото-
давців». Стаття 26 Закону України «Про організації робо-
тодавців, їх об’єднання, права і гарантії їхньої діяльності» 
(2012 р.) [4] чітко визначає роль цих суб’єктів у сфері ви-
щої та професійно-технічної освіти, під час навчання на 
виробництві:  від  участі  у  розробці  стандартів  освіти  до 
організації практичної підготовки.

Заслуговує  на  детальний  аналіз  класифікація  видів 
правничих професій, представлена у ст. 21 законопроекту. 
До останніх відносяться: суддя, адвокат, прокурор, нотарі-
ус. Цей перелік за контекстом правової норми є вичерпним. 
Далі за текстом з’являється термін «професійна діяльність 
у сфері права», яка передбачає посади, що не увійшли в 
поняття «правнича професія». Вважаємо такий підхід до 
професії  юриста  (правника)  неправильним.  Юридична 
(правнича)  освіта  дає  право  випускнику  працювати  за 
професією, і це поняття ширше, ніж поняття «професійна 
діяльність у сфері права». Усі професії, які передбачають-
ся Класифікатором професій як правничі (робота у сфері 
права), повинні бути такими  і  в  законопроекті,  а  якщо є 
необхідність виокремити з якихось причин певні профе-
сії, слід зробити це більш коректно. Наприклад, у Законі 
України «Про юридичну освіту та юридичну  (правничу) 
професію» (від 17 жовтня 2017 р. № 7147-1) вони визначе-
ні як «регульовані» і «нерегульовані» [5]. Однак в аналізо-
ваному законопроекті обидва види – це правничі професії.

У ст. 23 законопроекту містяться правові норми щодо 
повторного  складання кваліфікаційного  іспиту. Так, пра-
во  на  складання  кваліфікаційного  іспиту  мають  особи, 
які  завершили  навчання  у  правничій школі,  успішно  за-
своїли відповідну освітню програму, обсяг якої становить 
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не менше 300  кредитів ЄКТС,  підготували  та  захистили 
магістерську роботу. Особі, яка не склала іспит, надається 
право скласти його повторно, але не більше двох разів. За-
конопроект вводить нову систему проведення випускової 
атестації:  замість традиційних державних екзаменів вво-
дить Єдиний державний кваліфікаційний іспит, який буде 
проводитися  Українським  центром  оцінювання  якості 
освіти у присутності щонайменше одного члена Держав-
ної правничої екзаменаційної комісії.

У зазначеній нормі, на нашу думку, не вистачає тер-
міну, протягом якого можливі згадані повторні складан-
ня. Зауважимо, що їх може бути два. Таке невизначення 
обов’язково  спричинить  проблеми  у  практичному  за-
стосуванні  норми.  Уявимо,  що  здобувач  освіти  опану-
вав  освітню  програму  повністю,  але  з  певних  причин 
не  склав  кваліфікаційний  іспит.  Скільки  повинно  про-
йти  років,  щоб  у  цього  випускника  збереглись  знання, 
отримані у закладі вищої освіти? Через п’ять років, а то 
і через три, від тих отриманих знань може нічого вже не 
залишитися, бо людина не вчиться у закладі освіти й не 
працює за спеціальністю.

Згадаємо, що існує вимога щодо періодичності підви-
щення  кваліфікації  для  спеціалістів,  які  працюють. Вва-
жається, що  вони  потребують  оновлення  знань  та  умінь 
для збереження кваліфікації один раз на п’ять років. Тому, 
на  нашу  думку,  слід  викласти  норму  ст.  23  аналізовано-
го законопроекту в такій редакції: «Особа, яка не склала 
кваліфікаційний іспит, має право складати його повторно 
протягом 3 років після засвоювання відповідної освітньої 
програми. Повторне складання іспиту може бути не біль-
ше двох разів».

У ст. ст. 33 і 35 допущено термінологічні помилки сто-
совно суб’єкта правовідносин у сфері правничої освіти та 
правничої професії. Сам законопроект пропонує вищі на-
вчальні заклади або структурні підрозділи вищих навчаль-
них закладів, які здійснюють підготовку правників, нази-
вати правничими школами. Визначення правничої школи 
міститься у ст. 1 законопроекту: «Правнича школа – це ви-
щий навчальний заклад або структурний підрозділ вищо-
го навчального закладу, що здійснює підготовку правни-

ків». Отже, законопроект чітко визначає поняття «суб’єкт 
правовідносин». У  ст.  33  законопроекту  в  частині  «З’їзд 
представників  юридичних  вищих  навчальних  закладів 
та наукових установ», а також у ст. 35 поряд із терміном 
«правнича  школа»  використовується  термін  «вищий  на-
вчальний заклад». Якщо законодавець приведе терміноло-
гічний виклад правових норм у законопроекті до одного 
вигляду, то відпаде необхідність у ст. 35 вказувати: «Для 
цілей цієї статті юридичним вищим навчальним закладом 
є правнича школа». Крім того, застосовуючи термін «ви-
щий  навчальний  заклад»,  слід  пам’ятати  про  зміни,  які 
відбулись після прийняття Закону України «Про освіту». 
В останньому термін «вищий навчальний заклад» заміне-
но терміном «заклад вищої освіти».

Висновки. Отже, вважаємо, що проект закону України 
«Про юридичну (правничу) освіту і загальний доступ до 
правничої професії» від 28 вересня 2017 р. № 7147 має як 
позитивні положення,  так  і  певні недоліки,  які,  на нашу 
думку, слід виправити до прийняття його Верховною Ра-
дою України.

Нами  було  висловлено  зауваження  щодо  порушення 
правил  законодавчої  техніки  в  частині  належного  засто-
сування  юридичних  термінів.  Ми  знайшли  розбіжності 
між правовими нормами законопроекту  і чинних законів 
України «Про вищу освіту» (2014 р.) та «Про організації 
роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності» 
(2012 р.).

Вважаємо,  що  неабияке  значення  для  майбутнього 
України  має  запровадження  світових  стандартів  якості 
освіти,  які  би  враховували  потреби  людини,  суспільства 
й держави та забезпечували б набуття здобувачами вищої 
освіти  необхідних  компетентностей,  глибоких  теоретич-
них знань та практичних навичок їх застосування.

У контексті зазначеного здійснено аналіз законопроек-
ту «Про юридичну (правничу) освіту  і загальний доступ 
до  правничої  професії»  від  28  вересня  2017  р. №  7147, 
відповідно до результатів якого підсумовуємо, що право-
ві норми аналізованого проекту закону потребують ґрун-
товного доопрацювання  із  залученням до цього процесу 
представників юридичної спільноти.
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Статтю присвячено філологічному, системному та історичному способам тлумачення нормативно-правових договорів. Розгляда-
ються різні стадії та правила тлумачення нормативно-правового договору. Автор звертає особливу увагу на конфлікт інтерпретацій та 
значення результатів, які досягаються у межах різних способів тлумачення.

Ключові слова: способи тлумачення, нормативно-правовий договір, нормативно-правовий акт, філологічне тлумачення, системне 
тлумачення, історичне тлумачення, інтерпретатор.

Статья посвящена филологическому, системному и историческому способам толкования нормативно-правовых договоров. Рассма-
триваются различные стадии и правила толкования нормативно-правового договора. Автор обращает особое внимание на конфликт 
интерпретаций и значение результатов, которые достигаются в рамках различных способов толкования.

Ключевые слова: способы толкования, нормативно-правовой договор, нормативно-правовой акт, филологическое толкование,  
системное толкование, историческое толкование, интерпретатор.

The article discusses some philological, systemic and historical methods of the interpretation of the legal and regulatory agreements. Differ-
ent stages and rules of interpretation of the legal and regulatory agreements are considered. The author pays particular attention to the conflict 
of interpretation and the significance of the achieved results through different ways of interpretation.

Key words: methods of interpretation, legal and regulatory agreement, legal and regulatory act, philological interpretation, systematic inter-
pretation, historical interpretation, interpreter.

Постановка питання.  Способи  тлумачення  норма-
тивно-правового договору є складним поняттям. Прийоми 
філологічного  тлумачення  нормативно-правового  дого-
вору переслідують мету досягти узгодження між мовним 
об’єктивним та суб’єктивним значенням. Якщо конфлікт 
інтерпретацій у такий спосіб не може бути знято, то ви-
рішальне значення матимуть результати, досягнуті у меж-
ах інших способів тлумачення. У системному тлумаченні 
нормативного договору встановлюють зв’язки норми все-
редині  договору,  а  також  зовнішні  зв’язки.  За  посеред-
ництва  історичного тлумачення  інтерпретатор досліджує 
конкретно-історичні умови створення нормативно-право-
вого договору, причини, мотиви й мету його прийняття.

Метою наукової статті є з’ясування особливостей фі-
лологічного, системного та  історичного тлумачення нор-
мативно-правових договорів за допомогою певних правил 
юридичної техніки.

Стан опрацювання.  Способи  тлумачення  норматив-
но-правового договору є важливим  і ще не дослідженим 
у правовій науці України складником юридичної техніки 
тлумачення  нормативно-правових  договорів.  Деякі  про-
блеми з теми знайшли своє відображення у працях А. Дьо-
міна, О. Йоффе, А. Мясіна, О. Мережка, B. Нерсесянца, 
Н. Пархоменка, Ю. Фрицького,  Г. Галущенко, О. Назарен-
ко, В. Репецького, Ю. Горшенєвої, Ж. Завальної, С. Алек-
сєєва,  О.  Бандурки,  Т.  Кашаніної,  Л.  Луць,  Л.  Пригари, 
О. Скакун, Є. Васьковського, О.В. Лазарєва, П. Недбайла, 
А. Піголкіна, П. Рабіновича, О. Черданцева тощо.

Виклад основного матеріалу.  Складником  техноло-
гії  тлумачення  нормативно-правових  договорів  є  спосо-
би  тлумачення,  котрі,  як  ми  вже  вказували,  становлять 
єдність  певних  однорідних  прийомів.  Для  вітчизняного 
загальнотеоретичного  правознавства  категорія  способів 
тлумачення була центральною. Незважаючи на методоло-
гічний монізм радянської науки, означена тема стала пред-
метом численних дискусій. 

О.  Черданцев  справедливо  зазначає,  що  «діяльність 
інтерпретатора, щоби бути раціональною, неодмінно орі-

єнтується  на  певну  сукупність  правил  тлумачення,  котрі 
мають на меті раціоналізувати вказану діяльність. Знання 
цих правил і вміле їх використання складають неминучий 
елемент професійної культури юриста» [1, с. 120].

Першим, хто зупинився на питаннях способів тлума-
чення юридичних норм, був Ф. Савіньї [2, р. 222]. Такими 
способами вчений називав мовне, логічне, системне та іс-
торичне тлумачення. Кожне з них є однаково необхідним 
задля досягнення мети, якою, на думку німецького вчено-
го, була реконструкція думки законодавця.

У розробку способів тлумачення значний внесок було 
зроблено  дореволюційним  правознавцем  Є.  Васьков-
ським, котрий писав, що «тлумачення розпадається на дві 
стадії відповідно до тих засобів, котрі ведуть до пізнання 
смислу  норм. …  смисл  кожної  норми  можна  визначити 
за  посередництва  значення  слів,  із  яких  вона  складаєть-
ся. У такому разі тлумачення є лише словесним, оскільки 
має справу тільки зі словесною оболонкою норми і веде до 
розкриття словесного чи буквального її смислу» [3, с. 31].

Однак, на думку вченого,  слова «рідко  є повним уті-
ленням думки»,  тому  є потреба у  встановленні  дійсного 
внутрішнього смислу норм за допомогою реального тлу-
мачення [3, с. 31].

Під словесним тлумаченням Є. Васьковський розумів 
граматичне (філологічне), а під реальним – логічне, істо-
ричне, телеологічне та  ін. Ці способи допомагають «від-
творити ті уявлення і поняття, котрі пов’язував із цієї нор-
мою її творець» [3, с. 30].

Огляд публікацій за цим сюжетом свідчить про те, що 
у  літературі  склалася  нібито  беззаперечна  думка  щодо 
виокремлення філологічного,  системного  та  історичного 
тлумачення  [4,  с. 364–415]. Цікавою в цьому контексті  є 
позиція С. Алексєєва. Учений писав, що «… принципово 
важливо  розмежовувати  два  шари  у  предметі  тлумачен-
ня: по-перше, чуттєву реальність права – зовнішню його 
форму, інші зовнішні обставини і, по-друге, що стосуєть-
ся логічної й техніко-юридичної організації змісту права» 
[5,  с.  299].  Кожному  «шару»  відповідають  свої  способи 
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тлумачення. Загалом, номенклатура способів тлумачення 
за С. Алексєєвим виглядає так: граматичне, логічне, спе-
ціально-юридичне,  систематичне  та  історико-політичне 
(функціональне) [5, с. 300].

Під філологічним (мовним, текстовим, лінгвістичним) 
тлумаченням розуміють такий спосіб установлення зміс-
ту юридичних норм, який відбувається за посередництва 
аналізу засобів і правил лінгвістики й філології. Викорис-
тання цього виду тлумачення є цілком необхідним, зважа-
ючи на те, що юридичні норми об’єктивуються назовні у 
формі тексту джерела права. Так, потреба у знанні правил 
мови  існує,  по-перше,  на  стадії  формулювання юридич-
них норм, адже текст повинен якомога чіткіше зафіксува-
ти думку, котру в нього вкладають. Та ж сама потреба у 
знанні правил мови виникає тоді, коли інтерпретатор роз-
шифровує закладене у текст повідомлення.

І хоч наведене вище положення, як видається, не має 
викликати сумнівів, проте відомий дореволюційний прав-
ник П.  Люблінський  усе ж  ставив  під  сумнів  потребу  у 
виокремленні такого способу тлумачення, як філологічне 
чи  лінгвістичне:  «Те, що  зазвичай  розуміють  під  грама-
тичним  тлумаченням,  по  суті,  зовсім  не  тлумачення.  Це 
просте  засвоєння  prima  facie1  вираженої  законодавцем  у 
словах думки, незалежно від тих чи інших висновків, ко-
трі можуть бути з них зроблені. Ми засвоюємо тут закон 
так, як ми засвоюємо будь-яку написану фразу. Тут нема 
тлумачення  волі  законодавця  у  власному  смислі,  а  лише 
засвоєння законодавчого тексту» [6, с. 123].

Із  цим  поглядом  навряд  чи  можна  погодитись,  адже 
тут  припускається, що можна  засвоїти  текст,  не  засвоїв-
ши  його  смислу.  Можливо,  в  цьому  і  полягає  причина, 
через  яку  позиція П. Люблінського  не  знайшла широкої 
підтримки у колі майбутніх дослідників правотлумачення.

Смисл  юридичної  норми  –  багатогранне  явище,  піз-
нання якого відбиває складність його феномена. Нормода-
вець виражає свою думку з використанням правил певної 
мови,  «записує  норму»  в  певний  нормативний  контекст, 
при  цьому  робить  це  за  певних  політичних  і  соціально-
економічних умов. Ця обстановка створення норми накла-
дає відбиток на самий смисл, визначає шляхи й способи 
його відтворення. При цьому те, що П. Люблінський нази-
ває простим засвоєнням, є тим боком думки нормодавця, з 
якого починається тлумачення.

І все ж, як нам видається, позиція дослідника заслуговує 
на підтримку. Для того, аби з’ясувати думку, котру втілює 
юридична норма, знання мови є необхідним. А таке знання, 
справді, є не способом тлумачення, а його передумовою (так 
само не є способами тлумачення такі фізіологічні чинники, 
як зір чи слух, навички читання). Однак, незважаючи на те, 
що знання мови є основою філологічного тлумачення, фі-
лологічне  тлумачення не  зводиться до простого володіння 
мовою, а спирається на конкретні прийоми, котрі були ви-
ведені  на  підставі  володіння  нею.  Тобто  знання  філології 
(як передумова тлумачення) відрізняється від філологічного 
тлумачення як способу тим, що в останньому може за дея-
ких обставин виникнути спеціальна потреба, тоді як знання 
мови є потребою загального розуміння юридичних норм. 

Спеціальна потреба у розумінні правил мови виникає 
тоді, коли норму права можна наповнити двома чи більше 
смислами. Філологічне  тлумачення  допомагає  обмежити 
цю варіативність.

Л. Чулінда, провівши узагальнення прийомів філоло-
гічного  (за  термінологією  авторки  «юридико-лінгвістич-
ного») тлумачення, наводить такий  їх перелік:  а)  слова  і 
словосполучення в нормативному акті мають таке ж зна-
чення,  як  і  в  літературній мові,  якщо  немає  підстав  для 
іншої  інтерпретації;  б)  якщо  існує  легальна  дефініція 
терміна або якщо правотворець в інший спосіб визначив 
його значення, то саме в цьому значенні і має розумітися 

термін; в) значення терміна, встановлене для однієї галузі 
права, не поширюється на  інші галузі без достатніх під-
став;  г)  якщо у нормативному  акті  не  визначено у  будь-
який спосіб значення юридичних термінів, то їм надається 
те значення, в якому вони вживаються у юридичній науці 
та  практиці;  д)  якщо  в  нормативно-правовому  акті  ви-
користано  технічні  або  інші  спеціалізовані  терміни,  зна-
чення  яких  не  визначено  правотворцем,  то  їм  надається 
те значення, яке вони мають у відповідних галузях знань; 
е) якщо термін неодноразово згадується в одному норма-
тивно-правовому  акті,  то  необхідно  виходити  з  того, що 
він вживається в одному значенні; є) різним термінам не 
надається одного й того самого значення без вагомого об-
ґрунтування;  ж)  окремі  слова  і  словосполучення  тексту 
нормативно-правового акта не можуть бути зайвими або 
позбавленими значення; з) значення складних висловлю-
вань установлюється відповідно до синтаксичних правил 
мови,  якою  сформульовано  текст  нормативно-правового 
акта; и) під час тлумачення тексту нормативно-правового 
акта, викладеного не на мові першоджерела, звертаються 
до тексту першоджерела [7, с. 93, 97, 103, 105, 107, 109, 
111, 114, 117, 121].

Важко  не  помітити,  що  пропоновані  способи  тлума-
чення  не  претендують  на  загальність,  адже  стосуються 
саме нормативно-правових актів, що є проявом «законо-
центризму»  вітчизняного  правознавства.  Водночас  біль-
шість  із них можуть бути продуктивно застосовані й під 
час тлумачення нормативно-правових договорів.

Проте специфіка джерела права накладає відбиток на 
прийоми, котрі використовуються під час його тлумачен-
ня. Слід зазначити, що велика частина прийомів філоло-
гічного  тлумачення  спрямована  на  пошук  суб’єктивного 
змісту мовних виражень, однак є й такі, котрі стосуються 
змісту об’єктивного. Так, можна припустити, що викорис-
тання різних прийомів може і не надати єдиного результа-
ту. Що робити за таких обставин?

Якщо виходити з примату волі законодавця, як це ро-
бить і нині більшість дослідників, то закон може бути роз-
тлумачено згідно із закладеним у нього наміром і всупе-
реч об’єктивному смислу. Однак, як нам видається, закон 
якраз має спиратися на об’єктивне значення норми. При 
цьому тут навряд чи справедливо вимагати від інтерпрета-
тора враховувати суб’єктивне значення (те, яке пересліду-
вали окремі особи, причетні до його складання).

Прийоми філологічного  тлумачення  нормативно-пра-
вового  договору  переслідують  мету  досягти  узгодження 
між значенням об’єктивним та суб’єктивним. Якщо кон-
флікт  інтерпретацій  у  такий  спосіб  не може  бути  знято, 
то вирішальне значення матимуть результати, досягнуті в 
межах інших способів тлумачення.

Системний спосіб тлумачення використовується у зв’язку 
з такою властивістю юридичної норми, як системність – зміс-
товна пов’язаність  з  іншими юридичними нормами. Як ми 
вже  говорили  під  час  характеристики  об’єкта  тлумачення, 
юридичні норми утворюють систему, у межах якої відбува-
ється  їх диференціація,  своєрідний внутрішній поділ праці. 
Системне тлумачення допомагає відстежити внутрішні смис-
лові зв’язки в системі права та віднайти такий зміст норми, 
який би найкращим чином узгоджувався з іншими нормами.

При цьому слід розмежовувати смислові зв’язки, котрі 
існують між нормами, з одного боку, та смислові зв’язки 
між правоположеннями, з  іншого. «Систематичне тлума-
чення – писав щодо цього А. Піголкін, – не слід змішувати 
із зіставленням і з’єднанням різних частин правової норми 
з декількох статей нормативного акта або навіть із різних 
нормативних актів. Цей процес є лише необхідною пере-
думовою для тлумачення і становить собою самостійний 
етап у єдиному процесі застосування правових норм. Сис-
тематичне тлумачення – це з’ясування змісту норми права 
з точки зору її зв’язків з іншими, самостійними правовими 
нормами» [8, с. 76].1 Рrima facie (лат.) — на перший погляд (прим. наша – Н.Я.).
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Дослідники вказують на те, що систематичне тлумачен-
ня уміщує такі прийоми: а) встановлення місця норми в сис-
темі права (тут виявляється те, до якої галузі права та право-
вого інституту належить відповідна норма); б) установлення 
інших норм, котрі співвідносяться з нормою на основі різно-
манітних взаємозв’язків; в) установлення ієрархічного поло-
ження двох чи більше приписів залежно від належності до 
актів вищої чи нижчої юридичної сили; г) зіставлення двох 
чи більше юридичних норм вже після того, як була виявлена 
співвіднесеність;  д)  установлення  особливостей  спільного 
застосування двох чи більше юридичних норм [9, с. 58–62].

За загальним правилом, під час системного тлумачення 
нормативного  договору  встановлюють  не  тільки  зв’язки 
норми всередині цього договору, але й її зовнішні зв’язки. 

Під час застосування системного тлумачення слід уста-
новити те, з яким різновидом нормативно-правового дого-
вору інтерпретатор має справу (міжнародним, конституцій-
ним, адміністративним, колективним договором чи угодою). 
З’ясувавши це питання, слід надалі визначити те,  з якими 
актами цей договір пов’язаний ієрархічними зв’язками, а з 
якими – функціональними. Якщо нормативно-правовий до-
говір прийнято на основі акту, котрий має вищу юридичну 
силу (наприклад, договори між державами-учасницями ЄС, 
прийняті на виконання Лісабонського договору від 13 грудня 
2007 року чи галузева угода, що прийнята задля конкретиза-
ції положень генеральної угоди) слід установити ієрархічні 
зв’язки  цієї  норми. Якщо ж нормативно-правовий  договір 
є  найвищою  ланкою  у  своїй  ієрархічній  структурі  (як  За-
гальна декларація прав людини, Європейська конвенція про 
захист прав людини та основоположних свобод тощо), то, 
звісно, потреби у встановленні таких зв’язків немає.

Історико-політичне  тлумачення  використовується  у 
зв’язку з тим, що будь-яка юридична норма створюється і 
застосовується в певному конкретно-історичному контек-
сті, котрий накладає відбиток на її зміст.

Як правило, у літературі визнається, що тлумачення (як 
процес з’ясування  і роз’яснення змісту юридичних норм 
загалом) носить історичний характер, оскільки за його по-
середництва  видається  можливим  установити  історичну 
волю законодавця [10, с. 331; 11, с. 10–11]. А. Піголкін у 
цьому  контексті  зазначав,  що  «тлумачення  нормативних 
актів завжди тісно пов’язане з правосвідомістю і політи-
кою того суспільного колективу, інтереси якого висловлює 
інтерпретатор.  У  кожен  конкретний  період  історичного 
розвитку  воно  є  однією  з форм  розкриття  соціально-по-
літичної спрямованості правових норм» [8, с. 23].

Як видається, означене твердження стосується не тіль-
ки норм нормативно-правових актів, але й будь-яких інших 
джерел  права,  тому  історичне  тлумачення  цілком  може 
бути застосоване і до нормативно-правових договорів.

За  посередництва  історичного  тлумачення  інтерпре-
татор  досліджує  конкретно-історичні  умови  створення 
нормативно-правового договору, причини, мотиви й мету 
його прийняття.

Історичне  тлумачення  об’єднує  декілька  самосійних 
прийомів (правил) установлення змісту юридичних норм. 
Так, якщо з норми були вилучені певні ознаки (або ж такі 
ознаки були додані), то неможна її тлумачити в такий спо-
сіб, ніби вона ще має попередній зміст [12, с. 68].

При цьому слід розуміти, що зміна однієї норми у меж-
ах нормативно-правового договору прямо чи опосередковано 
призводить до зміни змісту пов’язаних норм. Отже, історичне 
тлумачення має використовувати прийоми порівняння змісту 
попередньої й наступної редакцій нормативних договорів.

О. Смірнов та А. Манукян наводять ще декілька правил 
історичного тлумачення: норма, котра міститься у пізнішо-
му за часом акті, має перевагу над тією, котра була вста-
новлена попереднім актом, що регулювала такі ж суспільні 
відносини, якщо інше не передбачено законом [12, с. 65]. 
Зробимо зауваження. По-перше, це правило стосується не 
тільки законів, але й інших джерел права. По-друге, хоча 

його  очевидність  і  не  викликає  сумнівів,  ідеться  тут  аж 
ніяк  не  про  правило  тлумачення,  а  про  правило  застосу-
вання права (іншими словами, це відома з часів римського 
правила формула lex posterior derogat priori).

Дослідники  також  стверджують,  що  інтерпретація 
норм права має враховувати ті історичні умови й обстави-
ни, у яких вони діють  і які впливають на розуміння зміс-
ту суб’єктами права [12, с. 68]. Слід зазначити, що згадане 
правило  не  викликає  заперечень,  адже  існує  відмінність 
між  тлумаченням  права,  яке  здійснюють  історики  (таке 
тлумачення  має  відобразити  саме  самобутній  історичний 
смисл  норми  права),  та  тлумаченням,  котре  здійснюють 
юристи, зокрема судді (таке тлумачення є складником меха-
нізму правового регулювання суспільних відносин, а тому 
не може обмежитись історичним смислом норми). Супер-
ечність викликає та обставина, що дослідники розглядають 
це правило одним із прийомів саме історичного тлумачен-
ня, хоча йдеться про тлумачення сучасне чи функціональне.

О.  Черданцев  одним  із  перших  запропонував  розмеж-
овувати  прийоми  встановлення  історичного  та  сучасного 
змісту норм права. Перші були віднесені до тлумачення істо-
ричного, другі м до функціонального [11, с. 154, 12]. У свою 
чергу, С. Алексєєв піддав критиці  означене розмежування: 
«Навряд чи таке розмежування якісно однорідних прийомів 
тлумачення є обґрунтованим. І там і тут перед нами, по суті, 
одні й ті самі факти (зовнішні, що мають соціально-політич-
ний зміст), котрі лише проявляють себе у різних площинах: 
одні –  в  історичній,  другі  – у процесі функціонування. До 
того ж і все історико-політичне тлумачення має функціональ-
ний характер: воно полягає у встановленні значення норми з 
урахуванням її функціонального контексту» [8, с. 300–301].

Наше міркування полягає в тому, що означена дискусія 
викликана двозначністю терміна «історія», адже, з одного 
боку,  під  нею розуміють  те, що мало місце  в минулому, 
однак під нею розуміють також і все те, що відбувається, 
має місце в об’єктивному світі взагалі й навіть сьогодні. 
Відтак  перше  розуміння  історії  можна  кваліфікувати  як 
вузьке,  а  друге  –  як широке. О. Черданцев  використову-
вав термін «історичне тлумачення» у вузькому розумінні, 
С. Алексєєв – у широкому.

У пропонованій дискусії,  як нам видається,  слід під-
тримати позицію О. Черданцева й розмежувати історичне 
й функціональне  тлумачення. Таке  розмежування можна 
аргументувати тим, що:

–  вузьке розуміння є більш наближеним до звичайно-
го (буденного) розуміння поняття історії (історія як те, що 
мало місце в минулому);

–  допомагає  розмежувати  дві  такі  самостійні  стадії 
інтерпретації: встановлення змісту історично і сучасного 
(тобто, має методичну значимість).

При  цьому  С.  Алексєєв  також  мав  слушність,  коли 
стверджував, що за своєю сутністю фактори, котрі беруться 
до уваги під час історичного і функціонального тлумачен-
ня, є однорідними – зовнішніми відповідно до позитивного 
права. Так, сутність закладених в історичне і функціональ-
не тлумачення прийомів насправді є однаковою, відмінність 
полягає здебільшого в тому, що   ̀ є предметом тлумачення 
(бставини прийняття чи застосування норми).

Висновки. Отже, основними способами тлумачення нор-
мативно-правових  актів  є  філологічний  (з’ясовує  значення 
слів на підставі філології) системний (з’ясовує їх на підставі 
системних зв`язків норм, зокрема генетичних, ієрархічних та 
функціональних).  У  разі  тлумачення  нормативно-правових 
договорів системний спосіб тлумачення не може використо-
вуватись повністю, адже норми таких договорів не перебува-
ють у системних зв’язках із нормативно-правовими актами 
та не входять до системи законодавства. Підсумовуючи ви-
кладене, зауважимо, що особливості тлумачення норматив-
но-правового договору зумовлені двобічною природою фор-
мулювання його змісту, а також засобами юридичної техніки, 
котрі опосередковують формулювання змісту.
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У статті розглядається процес функціонування державних органів Української РСР у сфері охорони навколишнього середовища у 
1960–1980-х роках та спроби реорганізації управління та контролю у сфері природокористування. Звернено увагу на послаблення ефек-
тивності роботи органів державної влади у галузі охорони природи у зазначений період.

Ключові слова: охорона природи, Державний комітет Української РСР з охорони природи, місцеві ради народних депутатів, гро-
мадський контроль. 

В статье рассматривается процесс функционирования государственных органов Украинской ССР в области охраны окружающей 
среды в 1960–1980-х годах и попытки реорганизации управления и контроля в сфере природопользования. Обращено внимание на 
ослабление эффективности работы органов государственной власти в области охраны природы в указанный период. 

Ключевые слова: охрана природы, Государственный комитет Украинской ССР по охране природы, местные советы народных 
депутатов, общественный контроль.

The article deals with the process of functioning of the state bodies of the Ukrainian SSR in the field of environmental protection in the 
1960–1980s and attempts to reorganize management and control in the field of nature management. Attention was paid to the weakening of the 
efficiency of work of public authorities in the field of nature protection during the specified period.

Key words: nature protection, State Committee of the Ukrainian SSR on nature protection, local councils of people's deputies, public control.

Постановка проблеми.  У  зазначений  період  склад-
ною  та  багатоаспектною  була  проблема щодо  вироблен-
ня  ефективних шляхів  нейтралізації  негативного  впливу 
на навколишнє середовище з боку хімічної, енергетичної 
промисловості,  металургії,  галузей  агропромислового 
комплексу. 

Механізм  господарювання  не  забезпечував  раціо-
нального  та  ощадливого  використання  палива,сировини, 
матеріалів. Для значної частини ресурсів норм витрачан-
ня взагалі не  існувало: у 1985 році загальна вартість не-
нормованих  ресурсів  становила  75,0%  матеріальних  ви-
трат на виробництво продукції [1, c. 169]. Чорнобильська 
трагедія (як закономірний підсумок радянської політики) 
підірвала багатющий виробничо-господарський комплекс 
України [2, c. 77].

Правовою основою для вирішення природоохоронних 
питань була низка законів, постанов союзного та республі-
канського рівня щодо охорони природи та раціонального 
використання природних ресурсів. Мав місце посилений 
вплив політичних чинників,  партійних директив у  сфері 
природоохоронного законодавства. 

Стан опрацювання. Коло питань, пов’язаних із функ-
ціонуванням органів з охорони природи в Українській РСР 
у 1960–1980-х роках стали об’єктом наукового досліджен-

ня таких учених, як А.П. Гетьман, Ю.О. Вовк, В.Л. Мун-
тян, В.В. Петров, Ю.С. Шемшученко. 

Метою статті  є  дослідження  особливостей  системи 
органів  у  галузі  охорони  природи  в  Українській  РСР  у 
1960–1980-х роках. 

Виклад основного матеріалу.  У  практичному  ви-
рішенні проблем охорони   навколишнього  середовища в 
зазначений період особлива роль належала розгалуженій 
системі державних органів з охорони природи. 

У 1977 році був прийнятий Основний Закон Союзу 
РСР, а через рік – Конституція Української РСР. У них 
право громадян на сприятливе або безпечне для життя 
і  здоров’я  довкілля  у  прямій  формі  не  передбачалось. 
Однак опосередковане правове значення для формуван-
ня  відповідного  суб’єктивного  права  мала  ст.18  Кон-
ституції СРСР [3, c. 96]. У ній, як і в ст.18 Конституції 
Української  РСР,  визначалося, що  в  країні  в  інтересах 
нинішнього і майбутнього поколінь здійснюються необ-
хідні  заходи  щодо  охорони  і  науково  обґрунтованого, 
раціонального  використання  землі  та  її  надр,  водних 
ресурсів, рослинного і тваринного світу,для збереження 
в чистоті повітря, води, забезпечення відтворення при-
родних багатств і поліпшення  середовища, яке оточує 
людину [4, c. 128].
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Широкі повноваження щодо вирішення питань органі-
зації використання та охорони природних багатств в рес-
публіці мали Верховна Рада СРСР, Верховна Рада УРСР, 
їх Президії,  Рада Міністрів СРСР,  Рада Міністрів УРСР, 
місцеві ради народних депутатів та їх виконкоми.

Основною формою діяльності вищих органів влади з 
управління природокористуванням було прийняття відпо-
відних  законів,  постанов  та указів. Верховні Ради  також 
займалися питаннями організації виконання вимог приро-
доресурсного законодавства та контролю у цій сфері. При 
цьому значну роль відігравали постійні комісії Верховних 
Рад: з охорони природи, охорони здоров’я та інші, які по-
передньо розглядали та готували віднесені до їх компетен-
ції питання, надавали за ними висновки [5, c. 85].

Основні права та обов’язки сільських і селищних, ра-
йонних  Рад  депутатів  трудящих  регулювалися  указами 
Президії Верховної Ради СРСР (8 квітня 1968р., 19 берез-
ня 1971 р.). Верховна Ради Української РСР прийняла від-
повідні закони про ці ради. Також VI розділ Конституції 
УРСР 1978 р. був присвячений місцевим органам держав-
ної влади і управління в республіці [6,c.209].

Відповідно до статті 126 Конституції Української РСР 
1978 р., у межах своїх повноважень місцеві Ради народних 
депутатів координували та контролювали діяльність щодо 
охорони природи підприємств, установ та організацій, які 
були розташовані на їх території [4, c. 151].

Стосовно  конкретних  природних  ресурсів  та  комп-
лексів  виділяли  три  групи  рішень  місцевих  Рад:  1)  ті, 
які  передбачали  охорону  та  оздоровлення  довкілля;  
2) ті, які регулювали питання раціонального використан-
ня земель, вод, надр, лісів та  інших природних ресурсів;  
3) ті, які були направлені на охорону заповідних природ-
них об’єктів [7, c. 49].

Для  координації  контрольної  діяльності  у  низці  ви-
падків практикувалося складання  органами державного 
контролю  звідних  планів.  Так,  відповідно  до  інструк-
ції  «Про  порядок  координації  діяльності  органів,  які 
здійснюють  державний  контроль  за  використанням  та 
охороною  вод»,  складалися  спільні  графіки  перевірок, 
плани-графіки, що  були  обов’язковими  виконавчим  до-
кументом для всіх органів, які здійснювали такий контр-
оль [8, c. 37]. Керівництво природоохоронною діяльніс-
тю виконкомів місцевих рад здійснювала Рада Міністрів 
Української РСР.  

Чільне  місце  серед  державних  органів,  на  які  було 
покладено  обов’язки  щодо  охорони  природи,  було  від-
ведено  Держплану  Союзу  РСР  та  Держпланам  союзних 
республік. Положення про Держплан УРСР від 11 верес-
ня 1969 року зобов’язувало найвищий орган планування 
республіки передбачати у планах правильне використання 
природних ресурсів [9, c. 52].

У 1981 році була  створена Комісія Президії Ради мі-
ністрів  СРСР,  яка  здійснювала  надвідомчий  контроль  у 
галузі  охорони  природи  та  раціонального  використання 
природних ресурсів.

Контроль за виконанням закону «Про охорону природи 
Української РСР» було покладено на Державний комітет 
Української РСР з охорони природи. Відповідно до Поло-
ження про Державний комітет Ради Міністрів УРСР з охо-
рони природи, його рішення були обов’язкові  для мініс-
терств, відомств, установ, організацій та населення [10].

Комітету  було  надано  право  забороняти  міністер-
ствам,  відомствам,  підприємствам,  установам,  органі-
заціям  та  окремим  особам  використовувати  природні 
ресурси, якщо це здійснювалось нераціональними мето-
дами чи суперечило меті охорони навколишнього серед-
овища.  Також  разом  із  інспекціями Державний  комітет 
Української  РСР  з  охорони  природи міг  припинити  ро-
боту підприємств або окремих цехів. Якщо ними не були 
виконані у передбачений строк заходи, які  забезпечува-
ли очистку та знешкодження стічних вод,  диму, газів та 

промислових  викидів.  При  комітеті  діяла  Міжвідомча 
науково-технічна  рада  з  комплексних  проблем  охорони 
навколишнього природного середовища і раціонального 
використання природних ресурсів.

Однак у Положенні не було зазначено того, яким чи-
ном комітет міг примусити міністерство чи підприємство, 
що порушували законодавство про охорону природи, при-
пинити порушення. Функції державного управління комі-
тету  обмежувалися  здійсненням  загального  контролю  та 
керівництвом підпорядкованими йому обласними інспек-
ціями [9, c. 64]. 

Відомчий контроль у сфері охорони природи здійсню-
вали  численні  державні  органи,  які  у  своїй  виробничій 
діяльності використовували природні ресурси. Це призво-
дило  до  зниження  ефективності  управління щодо  раціо-
нального використання природних ресурсів.

Історично складалося так, що державний контроль за 
охороною  природного  об’єкта  «прив’язувався»  до  того 
органу державного управління, який відав його експлуа-
тацією. Однак у зазначений період цей відомчо-галузевий 
принцип організації державного контролю став вступати в 
протиріччя зі зростаючими вимогами охорони навколиш-
нього середовища [11, c. 40].

У  республіці  діяла  система  громадських  організацій, 
діяльність яких мала сприяти раціональному використан-
ню та охороні земель, водних об’єктів, надр, лісів, атмос-
ферного повітря та інших об’єктів природи. Так, у грудні 
1973 р. був затверджений Статут Українського товариства 
охорони природи [12].

Українське товариство охорони природи було добро-
вільною  громадською  організацією,  яке  мало  сприяти 
державним,  кооперативним  та  громадським організаці-
ям  у  проведенні  заходів  та  здійсненні  контролю щодо 
охорони,  раціонального  використання  та  відновлення 
природних  ресурсів.  Керівним  органом  товариства  ви-
знавався з’їзд, який скликався республіканською радою 
товариства не рідше одного разу на п’ять років. Держав-
ний комітет Ради Міністрів Української РСР та виконко-
ми місцевих рад мали здійснювати контроль за діяльніс-
тю товариства. 

Заходами громадського впливу товариські суди могли 
за проступки, які були пов’язані з порушенням природо-
охоронного  законодавства,  оголосити  громадський  осуд, 
попередження [13, c. 67–68].

В  окремих  випадках  підставою  для  здійснення  конт-
ролю могли  бути  накази  вищестоящих  органів  про  про-
ведення  контролю,  подання правоохоронних  органів  або 
заяви  трудових  колективів,  преси  чи  окремих  громадян 
щодо  фактів  порушення  природоресурсного  законодав-
ства [8, c. 37].

Відповідно до спільної постанови ЦК КП України та 
Ради Міністрів Української РСР «Про посилення охорони 
природи та поліпшення використання природних ресурсів 
республіки» [14] від 8 травня 1973 року, редакції республі-
канських газет («Радянська Україна», «Правда Украины», 
«Робітнича  газета»,  «Сільські  вісті»),  місцевих  газет 
зобов’язані  були ширше  висвітлювати  питання,  які  були 
пов’язані з посиленням охорони природи та поліпшенням 
використання природних ресурсів.

Органи прокуратури республіки, народні суди, міліція, 
державний арбітраж у своїй практичній діяльності також 
мали природоохоронний напрям.

Висновок. В Українській РСР була передбачена широ-
ка система державних органів, до відання яких належало 
вирішення питань раціонального використання та охоро-
ни природних об’єктів, розширялись методи та форми за-
лучення до охорони природи громадських організацій та 
населення. Однак недостатньо виважене втручання в при-
роду,  зростання забруднення навколишнього середовища 
потребували суттєвого удосконалення всієї системи орга-
нів охорони  природи в республіці, дієвих правових актів. 
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СТАНОВЛЕННЯ КОНТИНЕНТАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРАВА  
НА ПРИКЛАДІ СТАРОДАВНІХ АФІН І СПАРТИ

FORMATION OF THE CONTINENTAL SYSTEM OF EUROPEAN LAW  
BY THE EXAMPLE OF THE OLD ATHENS AND THE SPARTA

Матвєєва Т.О.,
кандидат юридичних наук,

доцент кафедри історії держави та права України і зарубіжних країн
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У статті досліджено демократичну державно-правову систему 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), Аре-
опаг – здійснював судові функції та Геліея (суд присяжних). Право Афін створило культуру, в тому числі політичну, що стала школою 
демократії для майбутніх поколінь.

Ключові слова: Стародавні Афіни, розподіл влади, державний лад, Народні збори, Рада 500, Ареопаг, Геліея.

В статье исследуется демократическая государственно-правовая система Древних Афин, которая образовала республиканский 
государственный строй с распределением на три ветви власти: Народное собрание (парламент, законодательный орган), Совет 500 – 
правительство страны (исполнительная власть), Ареопаг – осуществлял судебные функции и Гелиэя (суд присяжных). Право Афин 
создало культуру, в том числе политическую, ставшую школой демократии для будущих поколений.

Ключевые слова: Древние Афины, разделение власти, государственный строй, Народное собрание, Совет 500, Ареопаг, Гелиэя.

The article deals analisis of athenian democratic state legal system has created a republican political system broken down into three branch-
es: the National Assembly (Parliament, the legislative body of government), Council of 500 – the government (executive), Areopagus – exercised 
judicial functions and Gelieya (jury). Law of Athens created a culture, including political, became the school of democracy for future generations.

Key words: athenian democracy, political system, state system, the National Assembly, Council of 500, Areopagus, Gelieya.

Створення  і  розвиток сучасного права – це  тривалий 
історичний процес, що охоплює кілька століть, і почався 
він  з написання варварських Правд  (Салічна Правда, Рі-
пуарськая Правда, Правда Приморських салічних франків 
тощо). Цей процес проходив більш плавно та еволюційно, 
ніж відповідні процеси у сфері становлення держави, де 
вони часто встановлювалися революційним шляхом.

Походження  сучасного  права  починається  з  рецепі-
рування  римського  права  і  права  Стародавньої  Греції. 
Так  зароджується  міське  право  і  міжнародне  торгове 
право,  коріння яких досить  глибокі й міцні. Але разом 
з  тим  правові  системи  епохи  середньовіччя  були  дуже 
недосконалі, а їхні положення гальмували розвиток по-
літичної  демократії  і  капіталістичного  підприємництва 
в  епоху  феодалізму.  Ці  риси  середньовічних  правових 
систем, що відрізнялися до того ж відсутністю внутріш-

ньої  єдності, перешкоджали прогресивним  змінам як у 
державі, так і в праві.

Реформування  старого  феодального  права  на  новій 
буржуазної  основі  було  здійснено  революційними  пере-
воротами  –  англійською революцією 17  століття  і фран-
цузькою революцією 18 століття. Ці революції призвели 
багато в чому до невиправданого руйнування правової бу-
дівлі, що створювалася століттями, до зламу традиційної 
правової  культури,  до правового нігілізму  і  волюнтариз-
му. В кінцевому підсумку вони спричинили значні зміни в 
області права, формування нового правового порядку, що 
призвів до становлення і швидкого розвитку капіталізму.

Сучасне  право  в  країнах  Заходу  (насамперед  англо-
саксонське і європейське континентальне право Франції) 
складалося  і  розвивалося  як  логічне  продовження  сфор-
мованих  раніше  систем  середньовічного  (наприклад, 
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«загального права»)  і навіть античного римського права. 
Нове право не могло бути чимось суттєво іншим, ніж по-
переднє право, оскільки у своєму саморозвитку воно уві-
брало в себе, зберегло і використовувало багато його кон-
структивних, суспільно-корисних елементів.

Сучасне право 20–21 століть багато в чому базується 
на попередньому праві,  тих же кутюмах Франції  (звича-
єве  право),  римському  праві;  до  того  ж  дореволюційні 
системи Англії і Франції, Німеччині не зникли безслідно. 
Значна частина увійшла в оновленому вигляді в  сучасне 
право,  оскільки  середньовічне  право  функціонувало  в 
суспільстві, що мало вже  і приватну власність,  і ринкові 
відносини,  і  досить  високий  рівень  юридичної  техніки. 
Становлення нового права  означало  становлення буржу-
азного капіталістичного права, ламало цехові корпорації і 
феодальні монополії, створюючи необхідний простір для 
зростання  виробництва  і  торгівлі,  для  прояву  особистої 
ініціативи і потреби швидко розвиватися.

Право  нового  часу,  на  відміну  від  дореволюційного, 
яке  характеризувалося  роз’єднаністю  і  партикуляриз-
мом, повсюди народжувалося у вигляді  інтегрованих на-
ціональних правових систем. Саме капіталізм, зламавши 
всілякі  станові,  регіональні,  митні  та  інші  бар’єри,  при-
вів до виникнення не тільки національних держав, а й на-
ціональних  правових  систем.  Правова  система  отримує 
новий  спосіб  свого  існування  –  систему  законодавства  і 
систему права,  яка практично лише  в  зародковому  стані 
була  присутня  в  стародавньому  та  середньовічному  сус-
пільствах. Домінуючим принципом у правових системах 
нового часу стає конституційне (державне, публічне) пра-
во, на базі якого створювалася правова будівля будь-якого 
суспільства.

Особливе  системоутворююче  значення  в  становленні 
нового права мало законодавство. У новому праві, особли-
во з розвитком конституційних засад, законодавство стає 
вже провідним джерелом права. Це Конституції Франції 
1946 року і нині діюча Конституція 1958 року, Конституції 
ФРН 1949  року  тощо. Сучасні  правові  системи поряд  із 
принципом «верховенства права», «верховенства закону» 
включають у себе і принципи індивідуалізму, що відобра-
жав, у свою чергу, розкріпачення особистості. Це знайшло 
своє  відображення  в  перших  законодавчих  актах  фран-
цузької революції (Декларація прав людини і громадянина 
та ін.). У центр правових систем нового часу була постав-
лена  саме  людина,  особистість,  недоторканність  особи 
(оскільки ніхто не міг бути звинувачений, затриманий або 
заарештований,  інакше  як  в  обставинах,  передбачених 
законом),  а  не  станово-корпоративні  утворення.  Звідси  і 
права людини в самих юридичних документах стали роз-
глядатися як природні, священні та невідчужувані.

Найважливішим  принципом  нових  правових  систем 
стала свобода. Вона виступала як складовий елемент гро-
мадянського  суспільства  з  властивими  йому  свободою 
підприємництва, свободою конкуренції, які у свою чергу 
немислимі  без  свободи  політичної.  Свобода  політична 
була  сформульована ще під  час Французької  буржуазної 
революції в Декларації людини і громадянина 1789 року. 
Вона  встановлювала  принципи  демократичного  держав-
но-правового  ладу,  серед  яких  перше  місце  відводилося 
природним і невід’ємним правам людини, а саме проголо-
шувалася свобода власності як недоторканна і священна.

Не менш важливим принципом права в новий час стає 
рівність, яка відобразила егалітарістські настрої в суспіль-
стві. В юридичному  сенсі  рівність  була необхідним  еле-
ментом самої системи підприємництва, бо воно покладено 
в основу всіх договірних відносин.

Континентальна система  (сім’я) права складалася, на 
відміну від англосаксонської системи, під безпосереднім 
впливом правової системи Франції та особливо наполео-
нівської кодифікації, здійсненої ще на початку 19 століт-
тя.  Становленню  європейського  континентального  права 

сприяв Цивільний кодекс Наполеона 1804 року,  заснова-
ний на  прийнятій  під  час Французької  буржуазної  рево-
люції Декларації прав людини і громадянина 1789 року з 
принципами юридичної рівності, законності, єдності пра-
ва, правової свободи. Кодекс виходив із здійснення цивіль-
них прав будь-яким французом незалежно від його якості 
як громадянина, перераховував усі якості власника – аб-
солютне право  користування  і  розпорядження речами  за 
тим винятком, коли це заборонено законом. Кодекс давав 
визначення договору, називаючи умовами здійснення до-
говору згоду сторін, їхню юридичну спроможність уклас-
ти  договір,  наявність  предмета  зобов’язання,  наявність 
обставин, необхідних для здійснення договору, називаючи 
важливою якістю принцип непорушності договору,  який 
мав силу закону для тих, хто його склав. Як один із таких 
видів  договору  розглядався шлюб. Кодекс  детально  роз-
глядав  умови  його  укладення  та  розірвання,  особисті  та 
майнові  відносини  подружжя,  батьківську  владу.  Кодекс 
знищив  феодальну  систему  наслідування,  ввівши  спад-
кування  за  законом  і  за  заповітом. Кримінальний кодекс 
1810 року ввів принципи буржуазного кримінального пра-
ва, сформульовані Декларацією 1789 року: законність, рів-
ність  усіх  перед  кримінальним  законом,  пропорційність 
покарання і правопорушення, неприпустимість зворотної 
дії закону. Кодекси були запозичені ближніми «романськи-
ми» державами – Бельгією, Італією, Іспанією, Голландією.

Спочатку ця система (сім’я) включала в себе правові 
системи ряду країн європейського континенту, які успад-
кували основні поняття, конструкції, а також загальний 
дух римського права. До цієї сім’ї ставилися правові сис-
теми таких родинних «романських» держав, як Франція, 
Голландія, Бельгія, Іспанія, Італія. Тому континентальна 
система стала називатися романо-германською правовою 
сім’єю.  Але  основу  її  склала  саме  рецепція  античного 
римського законодавства і права Афінської демократич-
ної рабовласницької держави. Зупинимося на цьому пи-
танні докладніше.

«Історія  –  вчителька  життя»,  –  говорили  стародавні 
греки. Щоб дізнатися, куди і в якому напрямку йти україн-
ському суспільству у своєму розвитку, необхідно знати та 
вивчати найкращі демократичні приклади розвитку євро-
пейської 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. Характер-
ною основою античної цивілізації є господарський поря-
док,  заснований  на  приватногосподарських  відносинах. 
Суспільство й особливість в Давній Греції мають еконо-
мічний та політичний суверенітет; особистість володіє ве-
ликими ступенями свободи, є  історично більш активною 
і  тому  створює  високу  гуманістичну  культуру  і  загалом 
цивілізацію.

На це орієнтована  і  побудова  сучасного українського 
суспільства (створення 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 держав-
ного ладу та права Афін і Спарти.

Дослідження цієї  теми має давню  історію. Так,  в  ан-
тичному світі виникли міфологічні уявлення, які були по-
будовані на  тому, що демократична рабовласницька рес-
публіка в Афінах була «золотим віком» в історії людства. 
Одні з перших досліджень цієї теми запропонував фран-
цузький філософ-просвітник 18 століття Ж.А. Кондорсе, 
який  вважав,  що  в  основу  розвитку  цього  періоду  було 
покладено  успіхи  людського  розуму.  Нестандартними 
поглядами на античність вирізняється теорія «локальних 
цивілізацій» англійського історика А.Дж. Тойнбі та засно-
вника  «стадій  економічного  розвитку»  американського 
економіста У. Ростоу. Відомі підручники з історії держави 
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та права зарубіжних країн К.І. Батира, К.Г.Федорова, які 
вважають Афінську державу та право класичним зразком 
давньої демократії, заснованої на античному засобі вироб-
ництва, деякі права громадян якої покладені в Декларацію 
прав  людини  і  громадянина Французької  буржуазної  ре-
волюції 1789 року та інші «документальні віхи» розвитку 
людської цивілізації.

Суттєві зміни в порівнянні з цими підручниками зро-
били Б.Й. Тищик, Н.О. Крашеніннікова й О.О. Жидков у 
новому  виданні.  Авторами  враховувалася  та  обставина, 
що  еволюція  древніх  і  середньовічних  суспільств Сходу 
йшла  особливим  цивілізаційним  шляхом,  що  відрізняє 
його від розвитку  античних рабовласницьких  суспільств 
і феодальних суспільств Заходу. Антична історія, антична 
держава і право – основа європейської історії та європей-
ської  цивілізації.  Для  сучасного  європейця  античність  – 
школа політики, сучасної державності, школа демократії 
та тиранії, школа права; навіть в «азійських» культурах є 
вкраплення «античного духу».

Написанням цієї статті ми хочемо запропонувати нашій 
державі в побудові демократичного, правового суспільства 
приклад існування демократичного античного світу з роз-
галуженими  гілками  влади  на  законодавчу,  виконавчу  та 
судову. Отже, ми вирушаємо до Античного світу.

У  2  тис.  до  н.  е.  чотири  грецьких  племені  заселили 
південь Балканського  півострова. Кожне  з  них мало На-
родне  зібрання,  Раду  старійшин  та  виборного  володаря. 
Так виникли їхні столиці – Коринф, Мегари, Спарта та ін. 
З індивідуалізацією праці стався розподіл общинної землі 
зі спадковим сімейним володінням, з наслідком розвитку 
майнової диференціації – виокремленням родової верхів-
ки і вільних общинників (фетів). На початку 1 тис. до н. е. 
з’являється патріархальне рабоволодіння, джерелом якого 
було боргове рабство та військовий полон. Виникає патрі-
архальна сім’я (1, с. 27–29).

Бідні природні ресурси, що сприяли розвитку обміну і, 
як наслідок, асиміляції різних фратрій та родів, наприкінці 
2 тисячоліття об’єднали племена Аттики в єдине військо, 
яке обрало собі єдиного володаря. Хоча суспільство ще не 
було  поділено  на  класи,  а  держава  не  виникла, Народне 
зібрання кожного племені було одночасно військом, а ба-
зилевс  і  старійшини  –  військовими  ватажками,  первісне 
суспільство  перетворювалося  в  політичне  у  вигляді  вій-
ськової демократії – останньої сходинки первісного ладу.

Утворення  держави  в  Афінах  пов’язано  з  проведен-
ням реформ легендарного героя Тесея, однією з яких було 
об’єднання (сінойкізм) племен Аттіки в єдиний афінський 
народ під владою Ради племен. Внаслідок цього афінський 
поліс став територіальною формою політичної організації 
суспільства. Це вимагало централізованого урегулювання 
суспільних конфліктів між повноправними афінянами і за-
лежними фетами, іноземцями та рабами. Тесей закріплює 
суспільну  і  політичну  нерівність,  поділивши  вільних  на 
евпатрідів  (благородних),  геоморів  (землевласників)  та 
деміургів (ремісників).

Важливі державні, судові та військові посади займали 
тільки евпатріди (родоплемінна верхівка), що призвело до 
відокремлення  публічної  влади  від  населення.  Так,  Рада 
старійшин перетворилася в аристократичне зібрання, яке 
ніхто не обирав, і яке ні перед ким не звітувало. Воно за-
сідало на горі бога війни Ареса і тому називалося Ареопа-
гом. Він приймав закони, контролював Народне зібрання, 
здійснював  вищу  судову  владу,  спостерігав  за  діями  по-
садових осіб – архонтів, яких сам обирав. Колегія архон-
тів шляхом  здійснення жрецьких,  військових  та  судових 
функцій базилевса з часом почала керувати всією держа-
вою. Якщо спочатку посада архонта була довічною, то по-
тім вона обмежувалася десятьма роками, з часом архонта 
обирали на рік. Геомори та деміурги відсторонювалися від 
управління суспільством, зберігаючи тільки право участі в 
Народному зібранні.

У 6-ому столітті в Афінах сталася політична револю-
ція, тому що поглибилися протиріччя між заможною ро-
довою  аристократією  та  народом  (демосом).  Більшість 
геоморів  перетворилися  в  батраків,  які  обробляли  землі 
евпатридів за 1/6 частину врожаю; якщо вони не сплачу-
вали орендну плату –  їх та  їхні сім’ї продавали в борго-
ве рабство за кордон. До них приєдналася вже численна 
верства  торгових людей, матроси могутнього афінського 
флоту. Під час революції архонт Солон здійснив соціальну 
реформу, внаслідок якої була встановлена рабовласницька 
демократія,  тобто  держава  в  її  незавершеній,  початковій 
формі. Так, маючи надзвичайні повноваження, серед яких 
були  і  законодавчі,  Солон  здійснив  сисахфію  –  скасував 
усі  поземельні  борги;  тих,  хто  був  проданий  у  боргове 
рабство, звільняли, а проданих за кордон – викупляли за 
рахунок держави. З часом джерелами рабства стала тільки 
купівля на  світовому рабовласницькому  торжищі  та  вій-
ськовий полон. Сісахфія була поступкою демосу – Солон 
встановив  максимальний  розмір  земельного  володіння, 
але дозволив вільну купівлю-продаж  землі. Родові  воло-
діння,  подібно  селянським наділам,  по  волі  спадкодавця 
переходили до нащадків.

Солон також здійснив цензову реформу, внаслідок якої 
спадкові привілеї знаті замінили привілеї багатства. Гро-
мадяни Афін розподілялись на чотири розряди по майно-
вому принципу. Кожний розряд мав певні політичні права: 
суспільні посади могли займати тільки громадяни перших 
трьох розрядів (посаду архонта – громадяни першого роз-
ряду). Найбідніші – фети – зараховувалися до четвертого 
розряду  і  мали  тільки  право:  брати  участь  у Народному 
зібранні, але зібрання вже почало приймати закони; оби-
рати посадових осіб, які перед ним звітували про свою ді-
яльність. Саме воно, згідно з конституцією Солона, було 
вищим органом влади в Афінах.

Одночасною  поступкою  як  бідним,  так  і  евпатридам 
було створення суду присяжних засідателів – Геліеї, чле-
ном якої міг стати будь-який афінський громадянин неза-
лежно від його майнового положення. Геліея відігравала 
важливу роль у законодавчій процедурі, стримувала вплив 
Народного  зібрання  і  обмежувала  владу  ареопага,  тобто 
була  законодавчим  та  судовим органом одночасно. В  ін-
тересах евпатридів була утворена Рада чотирьохсот, вибо-
рами до неї розпоряджалася родова аристократія  (до неї 
обиралися громадяни перших трьох розрядів).

Компромісний  характер  реформ  Солона  заважав  ви-
рішенню гострих протиріч між демосом і родовою арис-
тократією,  боротьба  між  ними  продовжувалася  і  при-
звела  до  встановлення  тиранії  Пісістрата  та  його  синів  
(560–527  рр.  до  н.е.).  Тиранами  в  Афінах  називали  не 
завжди жорстоких, але незаконних правителів. Вони за-
кріпили успіхи демоса в боротьбі з родовою аристократі-
єю і затвердили політичний устрій, створений Солоном. 
Державні органи Афін існували, але під його контролем, 
усі суворо дотримувалися законів. Тиран надавав креди-
ти дрібним землевласникам, годував бідноту, яка будува-
ла суспільні споруди; почав створювати військовий флот 
Афін. Усе це вимагало великих грошових витрат, які були 
покладені  на  заможних  у  формі  збільшених  податків. 
Незадоволені аристократи за підтримки Спарти вигнали 
тирана, але не змогли повернути владу родової аристокра-
тії. У 509 р. до н.е. заможна торгово-ремісницька верхівка 
афінських  рабовласників  за  підтримки  демосу  вигнала 
спартанців і новими реформами їхнього вождя Клісфена 
ліквідувала залишки родового ладу, розділивши населен-
ня Аттіки  замість  племен  на  десять  територіальних філ 
та демів. Рада чотирьохсот була ліквідована,  замість неї 
створили Раду п’ятисот – по 50 громадян від кожної філи. 
Рада керувала державою в період між сесіями Народного 
зібрання  та  виконувала  його  рішення.  Була  також  ство-
рена колегія десяти стратегів, яка також комплектувалася 
за територіальною ознакою населення; спочатку стратеги 
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здійснювали лише військові функції, але згодом відсторо-
нили архонтів і стали вищою виконавчою владою в Афі-
нах. З метою попередити намагання родової аристократії 
реставрувати колишній лад, Клісфен вводить процедуру 
остракізма, яка була політичною мірою, а не криміналь-
ним покаранням. Народне зібрання кожний рік визнавало 
ворогів держави, яких виганяли за межи Аттіки строком 
на 10 років, не позбавляючи  їх прав та майна. Реформи 
Клісфена  завершили  становлення  держави  в  Афінах  у 
формі  рабовласницької  демократичної  республіки,  якій 
заважав  тільки  ареопаг,  бо  за  неписаною  конституцією 
він зберігав право відміняти рішення Народного зібран-
ня та карати посадових осіб. Утворення держави в Афі-
нах супроводжувалося боротьбою родової аристократії з 
демосом  і  завершилося перемогою демоса. Антична ра-
бовласницька  держава  в Афінах  у формі  демократичної 
рабовласницької республіки склалася у 5 ст. до н.е. і про-
існувала до 30-х років 4 ст. до н.е. (2, с. 152–153).

Із  проведенням  у  середині  5  ст.  до  н.е.  реформ Єфі-
альта  та Перікла  афінська  демократія  вступила  в  період 
свого розквіту. Так, в 462 році Ефіальт позбавив Ареопаг 
усіх політичних функцій і передав його компетенцію На-
родному зібранню, Раді п’ятисот та Гелієї. Ареопаг здій-
снював тільки судові та релігійні функції. Зникла цензова 
реформа Солона – державні посади займалися незалежно 
від майнового стану, за жеребом і за нагороду. За пропо-
зицією Перікла жалування почали отримувати члени Ради 
п’ятисот, присяжні  засідателі,  солдати та матроси, окрім 
стратегів.

За своєю суттю Афінська демократія була політичною 
організацією  вільних,  повноправних  громадян  над  в  де-
кілька разів більшою масою безправних рабів, які не мали 
ні політичних, ні майнових, ні сімейних прав – не вважа-
лися  суб’єктами  права.  З  розквітом  демократії  на  зміну 
патріархального рабоволодіння прийшло античне рабово-
лодіння. Хоча закон забороняв господарю вбивство раба, 
але не карав його за це. Раб міг свідчити в суді тільки під 
час катування. Вільновідпущений підпадав під подвійний 
догляд  держави  та  колишнього  господаря,  якому  він  ніс 
деякі повинності. Протиріччя існували і між афінськими 
громадянами,  і  метеками  (іноземцями,  що  оселилися  в 
Афінах). Їхня чисельність досягала половини чисельності 
афінян, і вони були повністю позбавлені політичних прав 
та  значно  обмежені  в  майнових  правах.  Незважаючи  на 
це закон вважав їх фізичними особами. Повністю право- і 
дієздатними (за законом Перікла) вважалися лише особи 
чоловічої  статі,  народжені  від  батьків  –  повноправних  і 
природних громадян Афін. Громадянство надавалося з до-
сягненням 18-річного віку, з 20 років приймали участь у 
Народному зібранні. Поміж громадянами існувала майно-
ва нерівність: вільні поділялися на три групи – невелику 
купку  багатих  рабовласників  (землевласники,  торговці, 
лихварі);  дрібних  землевласників,  ремісників,  моряків  і 
позбавлених власних засобів  існування люмпенів, які  іс-
нували  за  рахунок подаянь держави  та  багатіїв. Фізична 
праця, за виключенням землеробської, вважалася приниз-
ливою для громадянина, «ганебними» професіями займа-
лися іноземці-метеки, звільнені раби.

Жінка в суспільстві не була право- і дієздатною, тобто 
не  мала  політичних  і  громадянських  прав.  Чоловіки  ви-
хвалялися, що дружини так добре виховані, що виходили 
на вулицю тільки в супроводі служниці і те тільки в свята 
до храму. Соромлива дружина повинна були жити тільки 
на своїй половині будинку. Розлучення для чоловіка було 
простим – треба було тільки призвати свідків; чоловіку до-
зволялося  мати  коханок,  наложниць-рабинь,  відвідувати 
гетер (жінок легкої поведінки). За перелюбство дружину 
без повернення приданого виганяли з дому; закон більше 
не  захищав  її  –  вона не  тільки не могла вже відвідувати 
храми та навіть прикрашати себе, будь-яка особа на вулиці 
мала права розірвати на ній одежу та побити її.

Ці  характерні  риси  суспільства періоду  афінської  де-
мократії відобразилися на її державному устрої. Основни-
ми принципами функціонування держави в Афінах були 
народоправство, виборність, колегіальність  і підзвітність 
влади; суд присяжних. Державними органами влади були 
Народне зібрання, Рада п’ятисот, Геліея. Верховний орган 
влади Народне зібрання збирався чотири рази на місяць. 
Кворум (не менше 6 тисяч громадян) вимагався тільки під 
час вирішення надзвичайних питань (остракізм). Розклад 
дня об’являвся  заздалегідь,  і  для прийняття рішення до-
статньо було двох-трьох тисяч громадян. У компетенцію 
Народного зібрання входило прийняття законів, воно ви-
давало  постанови  з  приватних  питань  (псефізми),  при-
значало  посадових  осіб  та  перевіряло  їхню  діяльність, 
об’являло війну та заключало мирні договори, відало пи-
таннями оборони та продовольчого постачання Афін, за-
слуховувало справи про державні злочини. Брати участь у 
народному зібранні мали тільки повноправні афінські гро-
мадяни з 20-річного віку, жінки та метеки не допускали-
ся; з 4 ст. до н.е. за відвідування зібрання платили гроші. 
Формально  кожний  громадянин  Афін  мав  право  подати 
свій  законопроект  до Народного  зібрання,  але фактично 
ця ініціатива обмежувалася тим, що автор законопроекту 
ніс кримінальну відповідальність (навіть покарання смер-
тю),  якщо  його  закон  порушував  закони  демократичної 
рабовласницької  республіки.  Перед  тим,  як  законопро-
ект обговорювався на Народному зібранні, його повинна 
була розглянути Рада п’ятисот і дати відносно нього свій 
висновок (голосування по законопроекту проходило про-
стим підняттям рук). Остаточне рішення по законопроек-
ту належало Геліеї, яка за своєю компетенцією нагадувала 
другу палату парламенту. Обговорення в Геліеї проходило 
у формі судового процесу: автор законопроекту звинува-
чував старі закони, Народне зібрання їх захищало. Оста-
точне рішення приймалося більшістю голосів присяжних 
за  допомогою  таємного  голосування.  Така  система  при-
йняття законів не допускала реакційного перегляду афін-
ської  конституції  демократичної  республіки.  Засідання 
Народного зібрання проходили бурно.

Другим за значенням державним органом влади була 
Геліея  –  суд  присяжних.  Вона  надавала  фізичним  осо-
бам  афінське  громадянство,  спостерігала  за  законністю 
заміщення державних посад, затверджувала міжнародні 
договори,  але  головне  –  здійснювала  законотворчість 
та виносила судові вироки по політичних та релігійних 
справах.  Саме  Геліея  тлумачила  конституцію  та  мала 
право перегляду (в порядку апеляції) вироків, винесених 
посадовими особами. До складу Геліеї шляхом жеребку-
вання обирали 6 тисяч осіб, які заздалегідь про це не зна-
ли, щоб уникнути хабарів.

До компетенції Ради п’ятисот належали справи безпо-
середнього управління, фінанси, зовнішні зносини. Поса-
дові особи мали право виступати на Раді та пропонувати 
свої  пропозиції. Важливою функцією Ради було попере-
днє обговорення проекту закону, який розглядало Народне 
зібрання. Це дозволяло Раді впливати на діяльність парла-
менту. Діяла Рада не в повному складі, а через пританії та 
секції, по числу територіальних філ пританій було десять. 
Кожна  з  них  керувала  одну  десяту  частину  року. По  за-
кінченні  строку  служби  члени  Ради  звітували  про  свою 
діяльність  і  в  разі  необхідності  підлягали  кримінальній 
відповідальності.  Так  відобразився  на  державному  ладі 
демократичних Афін  принцип  стримування  та  противаг. 
Афінські  громадяни не надали Раді п’ятисот всю повно-
ту виконавчої влади – її розподілили з нею ще дві колегії 
(стратегів та архонтів).

Таким чином, законодавчий процес в Афінах складався 
з того, що: 1) кожний повноправний громадянин мав право 
здійснити свою законодавчу ініціативу – внести законопро-
ект у Народне зібрання; 2) з попереднього розгляду законо-
проекту Радою п’ятисот і надання висновку для Народного 
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зібрання;  3)  безпосередньо  прийняття  Народним  зібран-
ням закону, на який Геліея могла накладати вето.

Виконавча влада в Давній Греції належала посадовим 
особам.  Обиралися  вони  строком  на  один  рік  без  права 
переобрання  (за виключенням колегії стратегів). Усі, хто 
бажали  бути  обраними  на  державну  посаду,  мали  право 
виставити свої кандидатури. Вибори посадових осіб здій-
снювалися  кожний рік  або  відкритим  голосуванням,  або 
шляхом  жеребкування.  Обрані  особи  піддавалися  осо-
бливій перевірці – докімасії, під час неї з’ясовували їхню 
особисту  відповідність  посаді  –  наявність  політичної 
благонадійності  і необхідні особисті якості  (з’ясовували, 
ким були батьки кандидата,  а  іноді  і його далекі родичі; 
чи вклоняється богам Афін; чи виконує свої громадянські 
обов’язки). За здійснення функції чиновника платили, за 
виключенням стратегів. Наприкінці року всі посадові осо-
би звітували про свою діяльність перед Геліеєю та Радою 
п’ятисот, до  того ж раз на місяць  збиралося Народне  зі-
брання,  на  якому  безпосередньо  проводилася  перевірка 
діяльності виконавчої влади. Деякий час здійснення поса-
дових функцій чиновниками було колегіальним.

Виключно  відкритим  голосуванням  у  Народному  зі-
бранні  обиралися  головні  посадові  особи  –  стратеги  та 
архонти. Колегія стратегів складалася з десяти членів, які 
обов’язково  повинні  були  бути  одружені  й мати  нерухо-
мість. Стратеги між собою були рівними, керувати ними 
обирали одного зі стратегів на Народному зібранні; хоча 
їх  переобирали  кожний  рік,  знаменитий  Перікл  керував 
ними 15 років. Стратеги мали право скликати позачерго-
ві засідання Ради п’ятисот або Народного зібрання; вони 
збирали  гроші  на  утримання  армії  і флоту,  керували до-
ставкою продовольства в Афінах  (громадяни не платили 
постійних  податків,  вони  збиралися  тільки  з  метеків); 
укладали мирні угоди з  іншими державами та приймали 
капітуляції переможених; здійснювали досудове слідство 
та очолювали суди в справах по військовим злочинам. Із 
середи стратегів виділявся автократор, який керував армі-
єю, а в надзвичайних умовах – і державою.

З ростом повноважень стратегів падало політичне зна-
чення архонтів, по суті в їхніх руках зосереджувалися пи-
тання  культа, юстиції  та  «прокурорський нагляд». Після 
реформи Солона  дев’ять  архонтів  обиралися жеребом  із 
кандидатів,  запропонованих  територіальними  філами. 
Єдиною  колегією  вони  діяли  тільки  під  час  вирішення 
Народним  зібранням  питання  про  остракізм  та  під  час 
перевірки діяльності посадових осіб. Три перших архон-
та приймали скарги громадян щодо тяжких кримінальних 
злочинів,  сімейних  справ,  релігійних  питань,  справ  про 
спадок  та  здійснювали  нагляд  за  іноземцями  (ксенами). 
Архонти-фесмофети готували для розгляду справи в суді 
присяжних, здійснювали жеребкування судів, очолювали 
колегії. В обов’язок фесмофетів входило кожний рік спо-
віщати Народному зібранню про протиріччя та білі плями 
в  законах. Фесмофети  приймали  заяви  про  зловживання 
посадових осіб, внаслідок чого вони порушували питання 
про звільнення порушниками державних посад.

У Древній Греції вищим судовим органом була Геліея. 
Деякі  судові  функції  здійснював  ареопаг  (державні  зло-
чини). Під  керівництвом  архонта  –  базілевса  розглядали 
справи  про  навмисне  вбивство,  справи  про  ненавмисне 
вбивство розглядав суд ефетів, майновими злочинами за-
ймалася колегія одинадцяти. Позови про право власності 
на майно розглядав третейський суд діетєтов, а по дрібних 
справах – колегія сорока. Під час правління Перікла були 
утворені суди по демам. У деяких випадках, під час роз-
гляду  тяжких  публічних  та  приватних  злочинів  в  якості 
суду виступало безпосередньо Народне зібрання.

Наприкінці 5 ст. до н.е. в Давній Греції виникла гостра 
криза  демократії:  формальна  рівноправність  афінських 
громадян  була  підірвана  їхньою  майновою  нерівністю, 
яка  зросла внаслідок того, що греки очолили Афінський 

морський союз. Вони перемогли в греко-персидських ві-
йнах  і  нав’язали  багатьом  полісам  та  острівним  респу-
блікам  грецького  світу  військовий  та  політичний  союз, 
в  якому  шляхом  військових  екзекуцій  нав’язали  своє 
безконтрольне  керівництво  в  союзі.  Скарбницю  перене-
сли в Афіни, розпоряджалося нею Народне зібрання; рі-
шення  афінських  властей  для  союзників-данників  були 
обов’язковими.  Гроші  союзу  витрачалися  на  розкішні 
будівлі, на утримання паразитичного античного люмпен-
пролетаріату,  розквітала  корупція.  Але  процвітала  тіль-
ки землевласницька та торгово-реміснича олігархія, стан 
основної маси трудящих громадян – дрібних землевласни-
ків та ремісників погіршувався, зростали протиріччя між 
громадянами та метеками.

У 431 р. до н.е. внаслідок капітуляції Афін у Пелопо-
неській війні між Афінським морським союзом та Пело-
поннеським союзом на чолі зі Спартою Афіни вимушені 
були  підписати  принизливий  мир,  однією  з  умов  якого 
було знищення демократичного устрою. Так настав період 
терористичної диктатури олігархів (тиранія «тридцяти»), 
і  хоча  демократичний  устрій  в Афінах  із  часом  був  від-
новлений, вони більше не зазнали колишнього розквіту – 
морська  гегемонія Афін  зникла,  скарбниця була пуста,  а 
держава розорена. У 336 році до н.е. Афіни разом зі всією 
Грецією Александром були включені до складу Македон-
ської монархії, а у 2 ст. до н.е. перетворилися в одну з про-
вінцій Римської держави.( 3, с. 188–189).

Ще  треба  сказати  про  право.  Солон  скасував  закони 
Драконта, за винятком декількох постанов про вбивство. 
Його можна вважати  ініціатором проведення всеосяжної 
кодифікації афінського права, бо саме Солону можна при-
писати  два  важливі  моменти  афінської  демократії:  про-
голошення рівності перед законом – ісономія і створення 
народного  суду  –  Геліеї,  яка,  творячи  судовиробництво, 
мала право кожний раз утворювати нову правову норму, 
керуючись  тільки  правовим  переконанням.  Від  законів 
відрізнялися  прийняті  Народним  зібранням  псефізми  – 
постанови,  що  стосувалися  окремих  патріціїв  чи  плебе-
їв. До того ж кожний поліс мав власне право, яке багато 
в чому відрізнялося від права інших міст. Судові вироки 
виносилися тільки на основі місцевого права. Але осно-
вні інститути цивільного та кримінального права в Афінах 
не були розроблені так повно, як у Стародавньому Римі, 
вагому  частину  законодавства  складали  неписані  звичаї. 
Суворе дотримання закону вважалося необхідним елемен-
том 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.

ЦИВІЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО. В  афінському праві 
не склалося уяви про права приватного власника, подібно 
до римських. Воно не знало чіткої відмінності між реча-
ми: майно ділилося на нерухоме (земля) та рухоме (гроші, 
раби, худоба). Серед речових прав були відомі власність 
і  володіння,  бо  основною  формою  власності  в  Афінах 
спочатку  виступала  общинна  власність  –  приватна  влас-
ність  уважалася похідною від  державної. Так  закріпила-
ся уява, що приватна власність веде своє походження від 
державної, а державна існувала у формі приватної. Навіть 
остаточно затверджена з часів Солона приватна власність 
носила відбитки колишніх колективістських уявлень про 
спільність майна і вважалася наданою державою. Щоріч-
но архонти, вступаючи в посаду, оголошували про збере-
ження за громадянами майна, що їм належало.

Під  володінням  розуміли  фактичне  панування  над 
майном із правом його використання, а під правом влас-
ності  –  володіння  з  правом  розпорядження.  Власником 
нерухомих речей міг бути тільки афінський громадянин, 
а  чужинець  –  лише  після  одержання  спеціального  до-
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зволу.  Приватні  власники  обкладалися  достатньо  зна-
чними повинностями (літургіями, хорегіями) в інтересах 
суспільства,  в  разі  надзвичайних  обставин  проводилися 
експропріації частини  їхнього майна. Але афінське пра-
во охороняло приватну власність посиленими заходами – 
навіть  крадіжка  каралася,  як  правило,  смертною карою. 
Колективна  власність  пануючого  класу  мала  обмежене 
розповсюдження, до неї відносилося майно храмів, дер-
жавні маєтки, рудники та прибутки, з яких утворювався 
військовий флот. Поруч із державними землями, які зда-
валися в оренду, існували суспільні землі місцевих тери-
торій – філ і демів.

Набути  власність  можна  було  первинним  способом 
(коли річ раніше не була чиєюсь власністю) або похідним 
способом – через публічні угоди. Широке розповсюджен-
ня отримали грошові відносини, особливо лихварство, що 
дозволяло накопичувати великі статки.

ЗОБОВ’ЯЗАЛЬНЕ ПРАВО. Найбільш детально в праві 
Афін були розроблені зобов’язальні відносини. Розрізняли 
зобов’язання  з  договорів  і  зобов’язання  з  делікту –  спри-
чинення  шкоди,  тобто  вільні  та  примусові  зобов’язання. 
Основою виникнення договорів уважалася угода сторін, що 
не вимагала особливої формальності. Найважливіші угоди 
укладалися в письмовій формі; залежно від характеру дого-
вору документ підписувався обома сторонами (договір ку-
півлі-продажу) або однією зобов’язаною стороною (договір 
займу); з’явився інститут свідків. До реформи Солона не-
виконання договірних зобов’язань тягло за собою особисту 
відповідальність боржника – боргове рабство.

Виконання договору забезпечувалося завдатком, поруч-
ництвом 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. В заста-
ву боржник міг давати рухомі або нерухомі речі. Прибутки 
від рухомої речі кредитор присвоював собі як відсотки за 
позичене. Під час поручництва третя особа брала на себе 
відповідальність  за  своєчасну  сплату  боргу  боржником. 
Особливе значення в історії Афін мала застава землі – іпо-
тека, закладена земля залишалася у володінні й користуван-
ні боржника, який не мав права нею розпоряджатися. У разі 
невиконання боржником зобов’язання закладена земля пе-
реходила до кредитора, який міг її продати.

Найбільш розповсюдженим із договорів була купівля-
продаж у формі простої угоди сторін. Предметом найман-
ня були як рухомі речі (в тому числі раби), так і нерухомі 
речі; метеки, що як  іноземці не мали чи мали обмежене 
право купувати нерухомість, укладали окремі угоди. У разі 
несвоєчасної сплаті орендної плати недобросовісним на-
ймачем власник через суд міг перервати право оренди. До-
говори особистого найма укладалися для надання різних 
кваліфікованих угод лікаря, будівельника тощо. Відомим 
в Афінах був договір товариства – торгового, релігійного, 
товариства музикантів, доходи та збитки товариства роз-
поділялися між його учасниками.

Договір позики, в тому числі у лихварів (трапезитів), 
відбувався під великі проценти – 20%. За невчасної сплати 
відсотків практикувалося нарахування відсотків на відсо-
тки. Якщо боржник не повертав узяте в позику майно у 
вказаний у договорі строк, кредитор самостійно міг задо-
вольнити свої претензії за рахунок майна боржника (ніби 
судове рішення відбулося).

В  Афінах  існував  договір  зберігання  речей  –  покла-
жа.  За  цим  договором  одна  сторона  віддавала  іншій  на 
безоплатне  зберігання  якусь  річ  без  права  користування 
нею. Розповсюдженим був різновид цього договору – пе-
редавання  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 у два рази перевищували своїми роз-
мірами 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.  Відпові-
дальність передбачалася навіть із настанням шкоди з вини 
дитини (відповідав  їхній батько) або раба, який міг бути 
переданий  потерпілому  у  вигляді  компенсації  за  заподі-
яний збиток.

ШЛЮБНО-СІМЕЙНЕ  ПРАВО.  Шлюб  в  Афінах  вва-
жався обов’язком. Безшлюбність не давала можливості за-
йняти деякі державні посади – архонта-базилевса, страте-
гів та інших. Розрізнювалися дві форми укладання шлюбу: 
1) простий договір нареченого з батьком або покровителем 
нареченої (купівля-продаж дружини); 2) укладання шлюбу 
перед посадовою особою або судом. Ця форма шлюбу за-
стосовувалася: за відсутності в батька синів-спадкоємців – 
у такому разі дівчина-спадкоємець виходила заміж за най-
ближчого кровного родича, щоб  земля  та  інше майно по 
спадку не потрапили до чужого роду; в разі заміжжя дівчи-
ни, дочки особи, яка стала її батьком; у разі одруження уси-
новленого. Наречений платив батькові дівчини гедну, бать-
ко робив нареченому подарунок. Згоди дівчини на шлюб 
не питали, придане нареченій давали не завжди. Шлюбний 
вік для чоловіків був встановлений з 18 років, тобто з до-
сягненням  дієздатності  і  прийняттям  у  члени  дему;  для 
жінок –  з 14 років. Законним вважався тільки шлюб між 
повноправними афінськими громадянами.

Багатоженство  не  дозволялося. Після  заміжжя  дівчи-
на переходила  з-під опіки батька під опіку чоловіка, по-
ложення її в сім’ї було приниженим – дружина повністю 
підпорядковувалася волі чоловіка, виходила з дому тільки 
в  супроводі  рабинь,  коло  її  інтересів  обмежувалося  до-
машніми справами. Для чоловіка допускалося співжиття 
з рабинями, гетерами.

Розлучення для чоловіка було вільним, для жінки – до-
сить складним. Чоловік міг розлучитися без жодних фор-
мальностей,  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 
обмежувалася – він міг продати сина в рабство, публічно 
його зректися. За законом після народження дитини про-
тягом 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 стає слабкішою.

СПАДКОВЕ ПРАВО. Спочатку афінське право знало 
спадкування тільки за законом. Реформи Солона встано-
вили спадкування відповідно до  заповіту.  Згідно  із  зако-
ном, спадкоємцями першої черги були сини, дочкам у разі 
заміжжя брати повинні були дати придане. Дочки могли 
отримати спадщину лише за відсутності сина померлого 
батька. Позашлюбні діти спадкоємцями не вважалися, за 
законом їм можна було виділити з батьківського майна по 
одній тисячі драхм.

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 
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дітей чоловічої статі. Батько, за відсутності синів, запові-
дав сторонньому з тією умовою, щоб він одружився з його 
дочкою. Не могли заповідати усиновлені сини, жінки, не-
повнолітні;  чиновники,  що  займали  посади,  пов’язані  з 
фінансами держави, до затвердження їх службових звітів.

Заповіт  укладався  в  усній  або  письмовій  формі  й  у 
присутності свідків (4, с. 153–154).

КРИМІНАЛЬНЕ  ПРАВО.  Кримінальне  право  Афін 
порівняно  із  цивільним  правом  було  менш  розвинутим. 
У  ньому  зберігалися  інститути  та  уявлення  первіснооб-
щинного, родового ладу. Вбивство розглядалося як справа 
родичів вбитого, а не держави. Вони могли домовитися з 
вбивцею про матеріальну компенсацію за вбитого. За від-
сутності найближчих родичів вбивця платив десяти чле-
нам  тієї  фратрії,  до  якої  належав  убитий.  Родичі  могли 
подати позов проти вбивці, але їхній позов мав характер 
приватного  обвинувачення,  а  не  обвинувачення, що  сто-
сувалося інтересів держави. Ініціатива порушення кримі-
нальної справи належала потерпілому або його родичам, 
іноді будь-якому громадянину Афін. Убивця міг уникнути 
покарання, добровільно відправившись у вигнання. Однак 
у разі повернення він вважався таким, що стоїть поза за-
коном, і міг бути вбитий безкарно.

Афінське  право  розрізняло  злочини,  які  порушува-
ли  інтереси  суспільства  загалом  –  антидержавні,  проти 
порядку  управління  і  проти  особистих  інтересів.  Тому 
виникли  два  види  карного  обвинувачення  –  приватне 
звинувачення  та  публічне.  До  приватного  звинувачення 
відносилися досить серйозні правопорушення – вбивство, 
підпал,  пограбування,  отруєння,  зґвалтування  та  інші. 
У приватному процесі винний переважно відшкодовував 
потерпілій стороні матеріальним способом, а в публічно-
му – ніс покарання аж до смертної кари включно. В обох 
випадках обвинувачення порушувалося і підтримувалася 
потерпілим. Однак у першому випадку обвинувач вимагав 
відшкодування збитків або штрафу, і лише у другому спра-
ва йшла, власне, про покарання винного.

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

Найбільш тяжкими вважалися державні злочини: зра-
да, спроба повалити  існуючий лад, видача державної та-
ємниці,  внесення  протизаконних  пропозицій  у  Народне 
зібрання,  обман  народу,  образа  богів.  Іноді  поняття  зра-
да  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 по обвинуваченню 
в 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 межи дер-
жави  з  конфіскацією майна.  До  злочинів  проти  порядку 
управління відносилися зловживання владою, несумлінне 
виконання службових обов’язків, підробка грошових зна-
ків. За це належала смертна кара з конфіскацією майна й 
викидання тіла злочинця за межі країни або позбавлення 
громадянських прав (атімія) злочинця і його родини.

Злочинами проти особи, крім убивства, вважалися ті-
лесні пошкодження, лайка, наклеп, образа. Навмисне на-
несення ран каралося вигнанням за межи держави і кон-
фіскацією майна.

Майнові злочини: крадіжка, підпал тощо. Покарання за 
крадіжки  залежало від  того,  чи був  злодій  захоплений на 
місці крадіжки, чи ні. Якщо злодій був впійманий на міс-
ці злочину, його можна було ув’язнити, а нічного злодія в 
цьому випадку – навіть убити. Якщо ж злодієві вдавалося 
сховатися, й обвинувачення 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 випад-
ках пред’являвся приватний позов, що загрожував винному 
штрафом у розмірі не більше подвійної вартості вкраденої 
речі. Кваліфікованою вважалася крадіжка з храму, предме-
тів культу тощо; за неї передбачалася смертна кара.

Покарання  залежало  від  об’єкту  посягання.  За  тяжкі 
злочини  (зрада,  блюзнірство,  навмисне  вбивство)  загро-
жувала смертна кара – винних скидали в прірву; 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  відшкодовува-
лися збитки та сплачувався штраф (у подвійному розмірі 
від збитку). Тілесні покарання застосовувалися тільки до 
рабів, відповідальність яких була більш суворішою, ніж у 
вільних: найчастіше побиття батогами, до рабів і чужин-
ців застосовувалося відрубування рук і ніг, кастрація.

Позбавлення свободи застосовувалося тільки як міра з 
метою попередження втечі.

Звичайними  покараннями  вільних  були  штрафи  й 
конфіскації, що виступали як основним, так і додатковим 
покаранням. Широко  застосовувалося  як  покарання  без-
честя  –  амімія, що  передбачала  позбавлення  політичних 
та громадянських прав довічно чи на певний час, супро-
воджувалася конфіскацією майна. У разі повного позбав-
лення прав засуджений не міг брати участь у Народному 
зібранні, займати державні посади, звертатися зі скаргою 
до  суду,  відвідувати  театри,  свята.  Передбачалося  тим-
часове вигнання за межи держави (остракізм). За наклеп 
у скоєнні державного злочину донощик (сикофант) засу-
джувався до смертної кари. Покарання для рабів і вільних 
були не однакові. У тих випадках, коли вільний звільнявся 
від тяжкого покарання, сплативши невеликий штраф, раб 
зазнавав тілесного покарання.

СУДОВИЙ  ПРОЦЕС.  Почати  судові  справи  могли 
тільки  повноправні  афінські  громадяни  чоловічої  статі. 
Інтереси жінки і неповнолітнього в суді представляв глава 
сім’ї, метека – його покровитель (простат), раба – його во-
лодар. Процес починався після подання заяви потерпілого 
або його законного представника – кіріоса.

В Афінах розрізняли два види судових справ і, відпо-
відно, два види процесу: публічний  і приватний. Процес 
публічний починався з  ініціативи державних органів або 
за  заявою  будь-якого  повноправного  громадянина  неза-
лежно від того, були порушені його особисті інтереси чи 
ні. Позивач у публічному процесі повинен був під загро-
зою штрафу в 1000 драхм довести справу до кінця. Нія-
кої матеріальної користі в разі виграшу він не отримував. 
Винятком  були  справи  про  порушення  фінансових  прав 
держави,  про  незаконне  користування  державним  май-
ном,  про  несумлінну  опіку.  В  цих  випадках  скаржник 
отримував частину майна, яке конфіскувалося, або части-
ну  накладеного  на  винного штрафу. Це  призвело  до  по-
яви професійних донощиків – сикофантів, які викривали 
зловживання  різного  роду,  іноді  не  зупиняючись  перед 
сумнівними  обвинуваченнями.  У  разі  програшу  справи 
позивач підлягав штрафу в розмірі 1000 драхм, якщо під 
час винесення рішення на його користь голосувало менше 
однієї п’ятої частини числа суддів. Ініціатори публічного 
процесу судове мито не платили.

Процес приватний починався із заяві потерпілої сторо-
ни або будь-якого повноправного громадянина незалежно 
від того, були порушені його особисті інтереси чи ні. Ви-
клик відповідача до суду здійснювався не органами дер-
жави, а самим обвинувачем, який перед свідками закликав 
обвинуваченого або відповідача з’явитися в призначений 
день і годину до суду – точніше до тієї посадової особи, 
яка давала напрям справі. У разі нез’явлення обвинуваче-
ного справа слухалася заочно.
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Посадова  особа,  що  отримала  скаргу,  спочатку  про-
водила розслідування справи – анакрисіс. У процесі роз-
слідування обвинуваченому належало право представити 
свої письмові заперечення проти розгляду справи в суді по 
суті. Так, відповідач міг послатися на те, що його справа 
вже розглядалася в суді раніше, що претензія позивача по-
гашена давністю, або що справа почата не в тому поряд-
ку, в якому слід було її розглядати, або не у тієї посадової 
особи, в якої належало. Якщо протест визнавався ґрунтов-
ним, справа припинялася (5, с. 60–62).

Якщо ж  не  було  з  боку  відповідача  заперечень,  суддя 
переходив до розслідування справи по суті. Сторони пред-
ставляли свої докази: власне признання, письмові докумен-
ти, показання свідків. Свідками могли виступати не тільки 
вільні, а й раби, але їхні свідчення приймалися під час здій-
снення тортур (биття бичами, залиття носа оцтом, підвішу-
вання на сходах). Жінки і діти свідчити не мали право. Піс-
ля закінчення попереднього слідства всі докази бралися в 
особливі мідні або глиняні судини (ехіни), які опечатували, 
після цього не можна вже було представляти нових доказів. 
Під час розгляду справи в суді можна було посилатися тіль-
ки на докази, укладені в ехині. Судове засідання закінчува-
лося таємним голосуванням суддів без попередньої наради. 
Голосували  білими  і  чорними  камінцями. У  разі  рівності 
голосів,  яка могла вийти,  якщо суддя стримувався від  го-
лосування  (клав обидва камінчики в одну  і  ту ж судину), 
відповідач вважався виправданим. Внаслідок того, що не у 
всіх справах законом передбачалися конкретні покарання, 
після виголошення обвинувального вироку могло відбува-
тися голосування відносно міри покарання. Свої пропозиції 
судді могли робити, як відповідач, так і позивач.

Оскаржити судовий вирок (апеляція) можна було, по-
давши скаргу до Геліеї, її рішення були остаточними. Але 
хоча до Геліеї можна було скаржитися навіть на рішення 
Народних зборів, що самі з приводу деяких тяжких злочи-
нів здійснювали судові функції, домогтися перегляду ви-
року Геліеї було не можна. У тому випадку, якщо більше 
половини  свідків  свідчили  про  помилку  в  ході  судового 
розслідування,  або  якщо  виявлялося,  що  засуджений  не 
був викликаний на суд або не міг з’явитися на судове за-
сідання з поважної причини, починався перегляд справи в 
новому судовому процесі.

У  приватному  процесі  суддя  призначав  засудженому 
до штрафу термін для виконання вироку. Позивач у разі 
його  порушення  міг  захопити  майно  боржника,  а  якщо 
зустрічав при цьому опір – починав новий процес про ви-
конання рішення, в результаті якого боржник сплачував на 
користь держави ще й штраф, що дорівнював сумі позову.

Позивач,  програвши  справу  в  приватному  процесі, 
сплачував штраф у тисячу драхм, якщо під час голосуван-
ня в суді на його користь було подано менше 1/5 голосів 
суддів.  Позивач  також  сплачував  судове  мито.  У  деяких 
випадках громадянин у приватному процесі міг мати мате-
ріальну вигоду, якщо скаржився на порушення фінансових 
інтересів держави – несплати податків, мита з боку будь-
якої приватної або посадової особи.

Таким чином, можна зробити висновок, що найдавні-
шим джерелом права в Афінах був звичай. У 621 році до 
н.е. з’явилося писане право у вигляді Законів Драконта, за 
якими відмінялася кровна помста, вводилися нові правила 
судочинства.  Закріплювалися  право  приватної  власності 
та відповідальності за його порушення.

Закони  Драконта  стали  великою  перемогою  демосу, 
оскільки  обмежували  свавілля  родової  аристократії  під 
час  тлумачення юридичних правил,  які  до цього ніде не 
були зафіксовані.

На початку 6 століття до н.е. Солон провів досить ве-
лику законодавчу роботу, внаслідок чого у 5–4 ст. до н.е. 
закони стали в Афінах головним джерелом права.

Афінське право власності не знало чіткої різниці між ре-
чами. Однак при цьому був відомий поділ майна на рухоме 

(земля, раби, скот) та нерухоме (гроші, коштовності). Серед 
речових прав були відомі володіння та власність, причому 
приватна власність уважалася похідною від державної.

Зобов’язальні відносини виникали або з договору, або з 
факту спричинення шкоди. Договори укладалися частіше за 
все в письмовій формі, яка при цьому не була обов’язковою. 
Показово, що афінському праву на початкових стадіях його 
розвитку формалізм не був притаманний, засобами забезпе-
чення договорів виступали завдаток, залог  і поручництво. 
Найбільшого  поширення  отримали  договору  купівлі-про-
дажу, займу, зберігання речей, найму, підряду та ін.

Вcтуп  до  шлюбу  в  Афінах  вважався  обов’язковим, 
однак безшлюбність не тягла за собою покарань. Шлюб-
ний  вік  для  чоловіків  дорівнював  18  років,  для жінок  – 
14 років. Шлюб являв собою договір, що укладався гла-
вою сім’ї. Розлучення для чоловіків було вільним,  а  для 
жінок, які займали в сім’ї підпорядковане становище, було 
ускладнено.

Афінському кримінальному праву були відомі злочини 
державні,  сімейні, майнові та проти особи. Розрізнялися 
умисні та необережні злочини (зокрема, вбивства). Відо-
мим було поняття самооборони. Проводилася різниця між 
підбурювачем і виконавцем злочину. Серед покарань були 
відомі смертна кара, продаж у рабство, штраф, конфіска-
ція тощо. Покарання для рабів і вільних було різним. Ви-
конання вироку належало до колегії одинадцяти, яка здій-
снювала смертну кару та тілесні покарання.

Хоча  афінська  державно-правова  система  була  демо-
кратію тільки для меншості вільних (на метеків та рабів 
вона  не  розповсюджувалася),  але  й  у  межах  цього  іс-
торичного  обмеження  значення  її  досвіду  є  значним. На 
тлі  деспотичних  і  олігархічних  режимів, що  домінували 
тоді в більшій частині світу, Афіни створили такий право-
вий порядок, що розкрив творчі можливості суспільства і 
людини, а також у небачено короткий історичний термін 
створили блискучу культуру, в тому числі й політичну, що 
стало ШКОЛОЮ ДЕМОКРАТІЇ  для майбутніх  поколінь. 
Ураховуючи цей висновок, автор статті вважає можливим 
і необхідним опублікувати в такому поважному науково-
му, фаховому виданні статтю на цю актуальну тему.

Так, смертна кара передбачалася не тільки за святотат-
ство чи навмисне вбивство (ненавмисне вбивство карало-
ся вигнанням із полісу), але й за крадіжку овочів, плодів, 
предметів ужитку і навіть небажання працювати і лінощі. 
Проте такий пережиток родового устрою, як кровна пом-
ста,  був  заборонений. Після  смертної  кари йшли  тілесні 
покарання, штрафи, безчестя. Було встановлено різницю 
між  випадковим  та  навмисним  вбивством.  Справи  про 
навмисне  вбивство  розглядалися  в  ареопазі,  випадковим 
вбивством займалася колегія ефетів, яка вважала, що ви-
нний міг уникнути покарання, якщо б згодився піти у ви-
гнання або відкупитись у рідних убитого.

На  противагу  демократичним  Афінам  Спарта  була 
аристократичною республікою  із  значними пережитками 
родового  ладу. У  12–11  ст.  ст.  до  н.  е.  невелику  область 
на Пелопонесскому півострові – Лаконіку – завоювали до-
рійські племена, які об’єдналися з аборигенами ахейцями 
й утворили загальну общину. Її очолювали два царі – до-
рійський та ахейський. Маленька Лаконія (300 кв. км) ще 
століття  вела  війну  за  оволодіння  сусідньою Месенією. 
Населення  завойованої Месенії  перетворилося  в  рабів  – 
ілотів. Це завоювання вимагало перед спартанцями утво-
рити такі органи влади, які утримували б у покорі ілотів. 
Так Спарта стала військовим табором із терористичними 
за  прийомами  державними  органами  влади.  Аграрний 
характер  господарства  Спарти,  певна  ізоляція  території 
держави, замкненої горяними хребтами, що заважало роз-
витку зовнішньої торгівлі та розвитку товарно-грошових 
відносин,  залишки  первісного  родового  ладу  зумовили 
збереження  значних  елементів  військової  демократії  в 
умовах класового рабовласницького суспільства.
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Соціальний та політичний устрій Спарти був закріпле-
ний  ретрою  (договором),  яку  приписують  легендарному 
законодавцю Лікургу. «Лікургів строй» склався наприкінці 
7–6 століть до н. е. Повноправними громадянами були тіль-
ки спартіати, яким у володіння надавали земельні наділи 
(клери) разом із посадженими на них ілотами, що забезпе-
чували засобами існування спартіата та його сім’ю. Земля 
була поділена на приблизно 9000 клерів, які не можна було 
продати,  подарувати  або  заповідати.  Ремесла  та  торгівля 
були справою неповноправних періеків, які проживали на 
землях, що оточували Спарту. Спартіату ці професії були 
заборонені,  він  відбував  військову  службу,  а  вільний  час 
присвячувався святам, мисливству та гімнастиці.

Жили спартіати у своєрідних містах – військових та-
борах.  Закони  Спарти  вимагали  від  спартанців  носити 
однаковий  одяг,  дотримуватися  загальноприйнятої  фор-
ми  бороди  та  вус,  користуватися  однаковим  домашнім 
начинням. Золота і срібна монета були вилучені. Замість 
них в обігу перебувала монета у вигляді залізних прутів – 
оболів.  Було  запроваджено  заборону на предмети розко-
ші. Серед громадян панувала груба зрівнялівка і суворий 
взаємний  контроль,  контакти  із  зовнішнім  миром  прак-
тично виключалися. З 20 до 60 років спартанець вважався 
військовозобов’язаним  і  в  30  років  отримував  усі  полі-
тичні права; якщо до 30 він не одружився – його щорічно 
на свята побивали жінки. Тому, хто мав декількох синів, 
виявлялася  особлива  повага  та  надавалися  різні  пільги. 
Рівність спартанців забезпечувалася спільними трапезами 
(сиссітіями), під час яких прості  громадяни  і царі  їли  за 
спільним  столом. Кожний  вносив щомісячний  натураль-
ний внесок в общину, ті, хто не міг це зробити, позбавля-
лися політичних прав. Таким чином, повноправним грома-
дянином Спарти вважався той, хто мав земельний клер з 
ілотами, постійно брав участь у сиссітіях і в роботі Народ-
них зборів. Боягузтво в бою, невнесення коштів на спільні 
трапези, непослушність посадовим особам призводили до 
позбавлення  громадянського  стану.  Спартанець  повинен 
був знати напам’ять закони (ретри).

Правовий  статус  жінок  був  достатньо  високим.  Дру-
жини  і вдови  із  знатних сімей мали достатнє матеріальне 
забезпечення  –  в  їхніх  руках  у  4  ст.  до  н.е.  зосередилося 
близько двох п’ятих,  а у 3 ст. до н.  е. – більше половини 
всіх багатств Спарти, дітей виховувала держава. Немовля 
після народження оглядала спеціальна комісія, якщо воно 
мало  фізичні  вади  –  підлягало  негайному  умертвінню.  Із 
7 років хлопчики виховувалися в гімнасіях. Вони утриму-
валися в сурових умовах: спали на невкритому сухому оче-
реті, купалися в холодних струмках, ходили босі; головна 
мета навчання – підготовка майбутнього воїна. Досягнувши 
14-літнього віку, підлітки піддавалися випробуванням (аго-
нам) – жорстокому побиттю перед олтарем Артеміди.

Формою шлюбу  була моногамна  сім’я  з  пережитками 
групового шлюбу. Кілька братів могли мати спільну жінку; 
мужчина,  якому сподобалася жінка його друга,  за  згодою 
останнього міг ділити її з ним. Не вважалось ганебним за-
пропонувати свою жінку гостеві, подорожньому від якого 
до того ж можна було сподіватися гарного потомства. Але 
таємне порушення подружньої вірності жорстоко каралось, 
аж до смертної кари включно. Бездітні шлюби розривалися.

Специфічним  різновидом  античного  рабства  було 
становище  ілотів  у  Спарті.  Це  були  державні  раби,  які 
самостійно  вели  господарство,  половина  зібраного  іло-
том урожаю залишалося в  їх розпорядженні, вони могли 
мати сім’ю. Однак спартанці мали над ілотами абсолют-
ну владу – могли вбити або з дозволу влади відпустити їх 
на волю, але не могли продавати. Ілоти були зобов’язані в 
разі потреби відбувати військову службу в легкоозброєній 
піхоті. Своє панування над ілотами спартанці підтримува-
ли методами залякування і терору, вони щорічно оголошу-
вали їм «священну війну» (криптії), під час якої вбивали 
тисячі найбільш міцних, розумних, відважних ілотів.

Періеки – «проживаючі довкола» – жителі сусідніх із 
Спартою територій, на які Спарта поширила свій вплив. 
Вони  були  ремісниками,  торговцями,  крамарями;  мали 
свою сім’ю, вільно розпоряджалися своїм майном, відчу-
жували власні землі; сплачували на користь держави об-
рок та несли різні повинності; проте не були громадянами 
Спарти і не мали політичних прав; служили у війську (го-
пліти).  У  сфері  управління  користувалися  автономією  – 
обирали свою адміністрацію, але над ними був установле-
ний контроль держави в особах урядовців-гармостів. До 
періеків  також застосовувався режим страху та  терору – 
ефори без  суду  і  слідства могли карати смертю будь-яку 
їх кількість.

Державний  лад Спарти  сформувався  внаслідок  пере-
творення військової демократії в державну організацію – 
аристократичну  республіку,  яка  зберігала  риси  родопле-
мінної організації.

Формально  вищим органом державної  влади  вважа-
лися Народні  збори  (апелла). Вони приймали закони та 
обирали  посадових  осіб.  Однак  після  реформ  Лікурга 
навіть  втратили  право  законодавчої  ініціативи.  Брати 
участь  у  Народному  зібранні  могли  всі  спартіати,  які 
досягли 30-літнього віку, але виступали в Народному зі-
бранні лише вищі посадові особи – царі,  ефори,  герон-
ти, посли іноземних держав. Апелла могла прийняти або 
відхилити  запропонований  їй  законопроект.  Результати 
голосування  визначали призначені  «обліковці» на  слух. 
Якщо збори приймали неправильне рішення з точки зору 
царів  і  геронтів,  їх  дозволялося  розпустити,  а  рішен-
ня  відмінити. Прийняті  зборами  закони не дозволялося 
обнародувати.  Тобто  Народні  збори  у  Спарті  протягом 
декількох століть відігравали пасивну роль, однак вклю-
чення Спарти в боротьбу за першість серед грецьких дер-
жав мало своїм наслідком те, що наприкінці 4 століття до 
н.  е.  всі найважливіші рішення стали прийматися лише 
Народними зборами.

На чолі держави стояли два царя (архагети), спартан-
ська  держава  була  різновидом  античної  олігархії.  Влада 
царів була спадковою. Спочатку царі мали досить широкі 
повноваження: скликали Народні збори і Раду старійшин, 
головували  на  їх  засіданнях,  оголошували  війну  й  укла-
дали  мир,  розглядали  і  вирішували  всілякі  спори  і  кон-
флікти громадян, командували військом (вони отримували 
більшу частину військової здобичі), здійснювали жрецькі 
функції. За боягузтво, непослух, недисциплінованість цар 
міг покарати воїна на свій розсуд, аж до смертної кари. З 5 
ст. до н. е. у військовому поході царів супроводжували два 
ефори, які контролювали їхні дії. В разі необхідності суд 
над обвинуваченим царем чинили ефори, герусія і другий 
цар. Покарання були від найлегшого – штраф, до найтяж-
чого – смертна кара або позбавлення царського сану, ви-
гнання, конфіскація майна.

Рада  старійшин  (герусія),  як  і  царі  –  орган  влади, 
успадкований від родоплемінної організації, його релікт. 
До складу герусії входило два царі та 28 геронтів, які дові-
чно обиралися Народним зібранням із знатних спартіатів 
не  молодше  60  років.  Герусія  попередньо  обговорювала 
проекти законів і рішень; виступала судом першої інстан-
ції  за  державними  справами  і  тяжкими  кримінальними 
злочинами;  за  її  наполяганням  могли  бути  скинуті  царі. 
Геронти ні перед ким не звітували у своїй діяльності.

Найбільша  влада  зосереджувалася  в  руках  ефорів. 
Вони  з’явилися  в  Спарті  у  8  ст.  до  н.  е.  внаслідок  го-
стрих  конфліктів  між  родоплемінними  вождями  і  ро-
довою  аристократією,  яка  привласнювала  собі  більшу 
частину військової здобичі, пригноблювала вільних об-
щинників і намагалась обмежити довічну владу вождів 
обраними  на  певний  строк  представниками  аристокра-
тії. Ефорів було 5 чоловік і вони щороку обиралися На-
родними зборами за рекомендацією герусії. Ефори мали 
право суду над царями і членами Ради старійшин, відали 
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скарбницею, всіма питаннями внутрішньої і зовнішньої 
політики,  стежили  за  вихованням  підростаючого  поко-
ління в агелах, спостерігали за моральністю спартанців 
у побуті, під час сиссітій, у гімнасіях. Вони мали своїх 
інформаторів. В їхньому розпорядженні були кінні і піші 
загони. Діяльність  ефорів практично не контролювала-
ся  –  вони  звітували  тільки  своїм  наступникам.  Кожні 
8 років вони проводили астрономічні розрахунки – во-
рожіння, внаслідок яких могли добитися усунення неба-
жаних їм царів. По суті ефори захопили владу в Спарті. 
Аристотель зазначав, що через бідність ефори піддава-
лися підкупу.

Така монолітна соціальна структура пануючого класу, 
що перетворилася в міцну військову організацію, сприя-
ла швидкому піднесенню Спарти серед грецьких полісів. 
До 5 ст. до н. е. вона встановила свою гегемонію майже 
над всім Пелопонессом, а після перемоги в Пелопоннесь-
кій війні (431 р. до н. е.) отримала від Афін велику контр-
ибуцію, що стимулювало процеси майнової диференціації 
серед спартіатів та розвиток товарно-грошових відносин. 
Цей процес посилився з дозволом на початку 4 ст. до н. е. 
дарувати та спадкувати земельні наділи. Втрата аскетич-
ної форми спартанського життя призвела навіть до появи 

військових найманців. Так, об’єктивні закономірності роз-
витку рабовласницького суспільства знищили політичний 
і соціальний устрій спартіатів, і в 146 р. до н.е. Спарта під-
пала під владу Рима.

У  Спарті  довгий  час  зберігалася  громадська  влас-
ність на  землю, яка була розділена на невідчужувані на-
діли  (клери).  Відчуження  земель,  заселених  періеками, 
вважалося ганебним. Тільки в 4 ст. до н.е. був ухвалений 
закон,  який  дозволяв  дарування  і  передачу  в  спадок  зе-
мельних  ділянок.  У  Спарті  існували  нерозвинені  норми 
зобов’язально-договірного права: договори купівлі-прода-
жу, обміну укладалися в простій, усній формі, при свідках, 
але не за гроші, а в бартерній формі (річ за річ). Спадку-
вання майна померлого батька чи чоловіка відбувалося за 
законом. Спадкували передусім сини, потім дочки. У разі 
відсутності дітей спадкоємцями майна насамперед вважа-
лися нащадки по чоловічій лінії.

Норми кримінального права обмежувалися вказівкою 
на заборону, карність тих чи інших вчинків. Покаранням 
виступали: смертна кара (через повішення чи скидання зі 
скелі), вигнання зі Спарти, позбавлення прав, позбавлен-
ня громадянства, конфіскація майна чи земельного наділу 
(клеросу), штрафи.
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У статті здійснено ще один крок до поглиблення знань про проблеми еволюції земельного законодавства під час буржуазної револю-
ції у Франції 1789–1794 рр. Автором зосереджено увагу на процесі розробки земельного законодавства й на тих соціальних змінах, що 
відбулися у французькому суспільстві внаслідок його прийняття.

Ключові слова: французька революція, земельне законодавство, земельні відносини, суспільні зміни.

В статье осуществлен еще один шаг к углублению знаний о проблемах эволюции земельного законодательства во время буржуаз-
ной революции во Франции 1789–1794 гг. Автором сосредоточено внимание на процессе разработки земельного законодательства и на 
тех социальных изменениях, произошедших во французском обществе вследствие его принятия.

Ключевые слова: французская революция, земельное законодательство, земельные отношения, общественные изменения.

In this article one more step has been taken to deepen knowledge about the problems of the evolution of land legislation during the bourgeois 
revolution in France from 1789 to 1794. The author focuses on the process of developing land legislation and on those social changes that took 
place in French society as a result of its adoption.

Key words: French revolution, land law, land relations, social changes.

Еволюція  земельного  законодавства під  час буржуаз-
ної французької революції 1789–1794 рр. прямо пов’язана 
зі становленням  і розвитком нових державотворчих про-
цесів у Франції. Право загалом і земельне законодавство 
зокрема  набуло  неймовірної  гнучкості  згідно  з  прогре-

сивними  ідеями та відчуттям епохи. Ці відчуття переду-
сім стосувалися перерозподілу власності, у тому числі й 
земельної. Авторитетний дослідник французької револю-
ції Пилип Саньяк на основі вивчення різноманітних доку-
ментів періоду революції вважав: «... Прагнення до захо-
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плення земельної власності було одним із наймогутніших 
важелів революції» [1, с. 6–7].

У  середині  XVIII  ст.,  з  огляду  на  легковажну  й  без-
відповідальну  монархічну  політику  абсолютизму,  її  не-
здатність до  змін, Франція опинилася на межі  економіч-
ного  банкрутства,  до  якого  додалося  ще  й  загострення 
соціальних  суперечностей,  що  призвели  до  революції 
1789–1794 рр. Характерною рисою Франції в розглядува-
ний період  був повільний  розвиток  земельних  відносин, 
а аграрна криза у французькому селі була наслідком дис-
пропорції між великою масою селян і недостатньою кіль-
кістю землі, яка знаходилася в їхньому розпорядженні або 
на правах власності, або на правах оренди. З огляду на це, 
перед  революційними  подіями  у  Франції  економістами, 
сільськогосподарськими  товариствами,  провінційними 
органами влади готувався великий аграрний рух. Лунали 
заяви  про  раціональне  використання  й  розподіл  земель, 
про необхідність збільшення чисельності земельних влас-
ників, а наявне общинне володіння землею взагалі розгля-
далося як малопродуктивне [1, c. 67–69]. 

Актуальність теми дослідження  зумовлена  необ-
хідністю  поповнення  знань  новою,  до  цього  невідомою 
інформацією  щодо  процесу  розробки  земельного  за-
конодавства  під  час  буржуазної  французької  революції 
1789–1794 рр. Боротьба ідей, з’ясування причин та умов, 
прийняття саме тих чи інших варіантів земельних законів, 
хронологія їх прийняття має велике пізнавальне значення.

Проблеми  розвитку  еволюції  земельного  законодав-
ства під час буржуазної революції у Франції відображені 
в  працях  іноземних,  радянських  та  українських  дослід-
ників: О. Олара, Міньє, А. Рамбо, М. Блока, П. Саньяка, 
Алексіса де Токвіля, Ж. Жореса, А. Адо, Л. Новак-Каляє-
вої, О. Сіваш, Т. Матвєєвої та ін. 

Так,  зокрема,  праця французького  дослідника П.  Са-
ньяка містить велику кількість різноманітних документів, 
раніше не досліджених, які свідчать про складний процес 
розробки  й  упровадження  законодавчих  актів,  що  регу-
лювали земельні відносити. Алексіс де Токвіль, сучасний 
французький  дослідник,  висвітлив  у  монографії  супер-
ечливі погляди на дореволюційний порядок у Франції,  а 
також на зміни, у тому числі в земельних відносинах, під 
час революції 1789–1794 рр. 

Джордж Рюде завдяки своїм багаторічним досліджен-
ням відкрив і вивчив цілу низку народних рухів в Англії та 
Франції у XVIII – першій пол. XIX ст. Насамперед автор 
висвітлив селянські рухи, що позначилися як на прийнятті 
земельних  законів,  так  і  на  відносинах щодо  землеволо-
діння й землекористування під час французької буржуаз-
ної революції 1789–1794 рр.

Монументальна праця Ж. Жореса  є цінною не тільки 
у вивченні  історії французької революції, а й була на той 
час значним кроком у розвитку історичної науки загалом. 
Ж. Жорес,  спираючись  на  неспростовні  джерела,  зробив 
свою  працю  глибоко  об’єктивною  та  показував  головну 
силу революції – якобінців, сильні та слабкі сторони яких 
констатував у повній відповідності з історичною правдою, 
при цьому він приділяв велику увагу питанням розробки, 
прийняття й упровадження земельних законів під час рево-
люції. Він уважав, що логіка революційної боротьби при-
звела до зіткнення революційної Франції з усією контрре-
волюційною, феодально-абсолютистською Європою.

Українські дослідниці: Л. Новак-Каляєва, Т. Матвєєва, 
О. Сіваш – лише частково торкнулися проблем земельного 
законодавства під час французької буржуазної революції 
1789–1794 рр. в аспекті прав людини.

Метою статті є дослідження еволюції земельного за-
конодавства  під  час  французької  буржуазної  революції 
1789–1794 рр., умови його розробки та суспільні зміни, як 
відбувалися в процесі його впровадження.

В  епоху  революції  становлення  буржуазного  права  й 
утворення буржуазного законодавства використовувалося 

французькою  буржуазією  для  послаблення  або  й  руйну-
вання  підвалин  феодалізму  та  відображало  безперервну 
боротьбу принципів та інтересів, іноді набуваючи драма-
тичного характеру. Утворенню єдиного цивільного законо-
давства для всієї Франції, частиною якого було й земель-
не,  заважав чинний політичний устрій. Багато провінцій 
і місцевостей Франції вимагали незалежності тільки для 
себе й турбувалися лише про збереження власних законів, 
висуваючи головні вимоги – знищення деспотизму, монар-
хічної  централізації  та  давніх  привілеїв.  Лише  незначна 
частина  населення,  здебільшого  «третій  стан»,  виклада-
ючи в наказах до депутатів Генеральних штатів новатор-
ські революційні вимоги, вбачала в них майбутнє для всієї 
Франції  [1,  c. 14–17]. У багатьох наказах депутатам міс-
тилися вимоги власне земельного характеру:  збільшення 
селянського  землеволодіння,  особливо  землекористуван-
ня, при цьому вимагалося, щоб великі землевласники не 
зазіхали на ланди, пустощі, пасовища тощо, і насамкінець 
необхідно було повернути общинні узурповані землі. Зем-
лі, які ж належали церкві й сеньйорам, повинні надаватися 
селянам на правах оренди з належними цінами, строками 
та з гарантіями щодо прав орендарів. При цьому під час 
революції  розгорталася  більш  радикальна  програма  бо-
ротьби за землю з боку селянської бідноти й середняків. 
Вони протестували як проти сеньйора та великого земле-
володіння,  так  і  проти утворення форм капіталістичного 
виробництва [2, c. 89]. 

Важливим  було  те, що  на  початку  революції  «третій 
стан»,  незважаючи  на  приховані  відмінності,  на  думку 
Ж. Жореса, являв собою ще один суспільний клас – згур-
товану силу буржуазії, селян, робітників, яка мала чітке та 
ясне уявлення своїх інтересів, виступала за конституційні 
гарантії й розпочинала боротьбу [3, c. 188]. Під час цієї бо-
ротьби відбулися зміни й у наказах депутатам, вони диву-
вали своєю повнотою, життєвою ясністю та єдністю, відо-
бражали те, що закон повинен бути виразником загальної 
волі, що  істинний  закон  тільки  той,  за  яким  винесла  рі-
шення нація. Найголовніші права людини – індивідуальна 
свобода, свобода власності, свобода думки, свобода праці 
[3,  c.  227]. Суттєвим було те, що в 1785 р.  в Парижі  за-
сновано  Королівське  товариство  аграрного  відродження, 
основним  завданням  якого  було  вдосконалення  методів 
ведення землеробства, особливо у віддалених провінціях. 
Про утворення умов для цього процесу свідчить прийня-
тий урядом едикт від 14 січня 1763 р., який дозволяв ви-
сушування боліт і звільняв від податку осушені землі, та 
едикт від 13 серпня 1766 р., що звільняв від сплати подат-
ків осіб, які розорювали цілину під посіви [3, c. 250–253]. 
Але ярмо феодальних повинностей, церковної десятини та 
королівських  податків  лежало  на  плечах  селян  і  суттєво 
гальмувало прогрес у землеробстві, зокрема використання 
нових методів і знарядь праці. 

На початку революції більшість селян були цензитарі-
ями і тримали землю тільки з дозволу сеньйора й тільки 
на умовах, ним установлених. Поряд із цим дворяни-сень-
йори користувалися масою привілеїв у фіскальних питан-
нях. Вони не платили прямого податку на землю – талью 
(тільки в крайньому випадку платили талью з експлуата-
ції землі, але цей платіж лягав на плечі  їхніх орендарів). 
При цьому сплата «подушного» також майже не торкалася 
дворян. Ценз був водночас постійним одвічним доходом 
для  сеньйора,  постійно  поновлювальним  доказом  його 
власності, яка не підлягає ні відчуженню, ні подрібненню. 
Поряд із цим рента була невід’ємним правом. Несплата її 
упродовж тривалого часу давала право сеньйору вимагати 
як її сплати, так і всіх недоїмок. Через це значна кількість 
землеробів  не  могла  досягти  повної  власності  на  землю 
та  повної  особистої  незалежності.  Також  існував  тераж 
або шампар – частина врожаю, яка сплачувалася сеньйору 
з цензиви пропорційно врожаю. При цьому селяни мали 
виконувати особисті повинності й не могли позбутися й 
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сеньйоріальних  баналітетів  –  користування  хлібопекар-
нею, давильнею для винограду, племінним биком, що по-
требували визначеної сплати. Для селянина не було жод-
ної справи, за яку він не сплачував би сеньйору, – збір з 
худоби,  яка  використовувалася  для  обробітку  землі,  збір 
за переправу через річки, збір з продажу товарів на база-
рах, ремонтування доріг, збір за лов риби, понтонаж – збір 
за  проїзд  мостом,  збір  за  можливість  викопати  колодязь 
або ставок тощо. До цього необхідно додати, що й церк-
ва на той час була великим землевласником, мала значну 
політичну владу та здебільшого підкорялася королівській 
владі.  Переслідуючи  протестантські  рухи,  погрожуючи 
розправою  вченим  і  філософам,  будучи  непримиренним 
ворогом нового  устрою,  церква  налаштувала  проти  себе 
всі сили нової буржуазії, усіх, хто жадав збагачення та роз-
витку знань [3, c. 46–51]. 

Необхідно  наголосити  на  тому,  що  взяття  Бастилії 
14 липня 1789 р. знайшло найпалкіший відгук у селах се-
ред селян. Із самого початку відкриття Генеральних штатів 
селяни чекали, коли ж про них згадають, та уважно стежи-
ли  за  всіма  подіями. Але Установчі  збори  після  14  лип-
ня, охоплені ентузіазмом, намагалася зберігати рівновагу 
щодо одержаної перемоги. При цьому збори потребували 
підтримки народу, але потроху почали його побоюватися. 
Але ці швидкоплинні побоювання не загальмували їхнього 
прагнення, натхнення, віри в розум, що передусім спону-
кало їх до вироблення Декларації прав людини, яка стала 
преамбулою до Конституції. Саме в цей час до Установчих 
зборів стали надходити звістки про селянські заворушен-
ня,  а  саме що  селяни,  випереджаючи або навіть переви-
щуючи своїми діями рішення законодавців, відмовлялися 
сплачувати феодальні податки. При цьому селяни спалю-
вали маєтки з метою ліквідації маноріальних документів 
із записами феодальної ренти й повинностей селян, багато 
з яких були навмисно придумані або поновлені [4, c. 116]. 
Складалося відчуття, що збори не наважувалися починати 
вирішувати  проблему  феодалізму,  зокрема,  через  склад-
ність  відмежування  феодальної  й  буржуазної  власності, 
особливо земельної [5, c. 357–358]. Питання, яке зависло 
в повітрі:  чи підуть депутати на поступки  селянам? По-
ступки були  зроблені,  але репресивні  заходи мали місце 
аж до 1792 р. (Декрет Установчих зборів про відновлення 
громадського спокою від 10 серпня 1789 р., Декрет Уста-
новчих зборів проти заколотів від 18 липня 1791 р.). 

В  умовах  розгортання  селянської  революції  Уста-
новчі  збори 4  серпня 1789 р. прийняли Постанову «Про 
скасування  феодальних  повинностей».  У  першій  статті 
Постанови містилося положення про повне знищення фе-
одального  порядку,  яке  в  подальших  статтях  піддається 
значним  обмеженням,  залишаючи  величезні  феодальні 
володіння дворян недоторканими. Норми вказаного доку-
мента про скасування феодальних прав були суто декла-
ративними й не містили конкретних заходів, вироблення 
яких  передбачалося  згодом.  Було  розділено  феодальні 
та доменіальні права на два класи: 1) особисті права, які 
накладали обов’язки безпосередньо на особистість  (осо-
биста  кріпосна  залежність,  право  «мертвої  руки»  тощо), 
2) реальні права (натуральні повинності й панщина, пічні, 
мірошницькі  та  інші монополії,  право феодальної юсти-
ції  тощо), які  зобов’язували особу тільки через посеред-
ництво  землі,  були  засновані  на  самій  землі  й  виникали 
в  результаті  її  уступки,  прикриваючись  найчастіше фео-
дальною формою, а насправді були справжніми поземель-
ними правами [6, c. 29–31]. Не було прийнято й будь-якого 
рішення щодо захоплень землі, здійснюваних сеньйорами 
за рахунок сільських общин. Були ці общинні володіння 
надані сеньйорами чи з глибокої давнини належали селя-
нам? Відповіді на це питання не було. І все ж таки 11 серп-
ня 1789 р. прийнято Декрет, перші 6 статей (із 19) якого 
присвячені  саме  аграрним питанням. Це було перше ре-
альне  завоювання селян,  яке поставило аграрне питання 

на порядок денний Революції  [2,  c.  124–127]. Цей доку-
мент не знищив фактичні відносини між селянином і зем-
левласником, забезпечивши останньому найбільш істотні 
права,  у  подальшому  дозволивши  селянам  лише  викуп. 
Терпець селян уривався. Після видання Постанови Уста-
новчих  зборів 4  серпня 1789 р.  вони очікували практич-
ного її застосування. Що ж до сплати поземельної ренти, 
то селяни її сплачували й у 1789,  і в 1790 рр. Що стосу-
ється найбільш значних сеньйоріальних прав, шампару та 
цензу,  сеньйоріальної  ренти,  то  їх  скасування  виявилося 
неможливим. Селянські повстання були єдиним виходом 
і являли собою більш небезпечне явище, з огляду на зрос-
тання організованості. З огляду на перебіг революційних 
подій, дворянство й духовенство намагалися зупинити се-
лянські антифеодальні настрої, після чого вже було неваж-
ко ліквідувати дані селянам обіцянки. Незважаючи на це, 
економісти, сільськогосподарські товариства, провінційні 
збори почали  готувати  значний  аграрний рух. Вони  вва-
жали, що недостатньо перетворити корпоративну земель-
ну власність в індивідуальну, необхідно розділити маєтки 
приватних осіб. Подрібнення земель, за їхню думку, було 
соціальною  необхідністю  з  метою  збільшити  кількість 
сільських власників. 

Необхідно зауважити, що на першому етапі Французь-
кої революції 1789–1794 рр. депутати Установчих зборів – 
конституціоналісти  –  відображали  інтереси  великої  бур-
жуазії й ліберального дворянства. При цьому намагалися 
здійснити низку антифеодальних перетворень і розробля-
ли  важливі  демократичні  документи.  Становість  почала 
поступово  зникати  з політичного устрою, було  зроблено 
перший крок до знищення класових розбіжностей у при-
ватному житті [7, c. 36]. Уже в Декларації прав людини і 
громадянина 1789 р., яка прийнята на першому етапі ре-
волюції,  вказувалося:  «Мета  кожного  державного  союзу 
полягає в забезпеченні природних і невід’ємних прав лю-
дини. Такими є свобода, власність, безпека й опір гніту». 
Забезпечення права власності було закріплено в статті 17 
Декларації:  «Оскільки  власність  є  право  недоторканне 
і  священне,  то ніхто не може бути позбавлений  її, окрім 
випадку,  встановленого  законом,  безумовної  суспільної 
необхідності  й  за  умови  справедливої  та  попередньої 
винагороди».  Свобода  власності  випливала  зі  скасуван-
ня  феодального  порядку.  Було  вироблено  нове  поняття 
власності,  яке  згодом  включили  в  перелік  природних  і 
невід’ємних прав людини – власності, у буржуазному сен-
сі  слова  вона  вільна,  індивідуальна,  повна,  якою  можна 
користуватися  й  розпоряджатися  на  свій  розсуд.  Свобо-
да ж землекористування випливала з права власності. За 
тих  умов  це  суперечило  як  феодальній,  так  і  колектив-
ній концепціям власності на общинні землі та приватно-
му обтяженню сервітутами на користь сільської общини  
[8,  c.  85–87].  І  все  ж  характерною  рисою  революції  у 
Франції  було  об’єднання  класових  сил,  провідна  роль  у 
якому належала буржуазії, яка під гаслом «Свобода, рів-
ність, братерство» змогла привернути на свій бік різні вер-
стви населення, у тому числі й селян. Але, як убачається 
з Постанови Установчих  зборів  4  серпня  1789  р.,  скасо-
вуючи феодальний лад, представники буржуазії намагали-
ся  залишити  свободу  експлуатації,  а  отримавши владу  в 
перший період революції, не змогли повністю ліквідувати 
феодальний устрій і розв’язати земельне питання. 

Ще  в  дореволюційній  Франції  селяни  мріяли  про 
збільшення своїх земельних наділів за рахунок церковних 
і  королівських  земельних  володінь.  І,  нарешті,  у  період 
революції  Декретом  від  14–17  травня  1790  р.  Установчі 
збори  запровадили порядок продажу земель  з фонду на-
ціонального майна, дещо сприятливий для селян. Але про-
тести буржуазії призвели до прийняття Декрету 3–17 лис-
топада  1790  р.,  який  установлював  нові  умови  продажу 
землі з фонду національного майна, що вже не надавали 
пільги  під  час  купівлі  землі,  і  при  цьому  потрібно  було 
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сплатити всю суму за 4,5 роки, а не  за 12, як було вирі-
шено  раніше. Це  сприяло  купівлі  землі  заможними  гро-
мадянами та суттєво зменшувало можливості для купівлі 
землі сільській бідноті [9, c. 22–26]. Іноді селяни купували 
землю в  складчину, об’єднавшись  із дрібними торговця-
ми, ремісниками, з  іншими членами села, у подальшому 
розділяючи  куплену  землю  відповідно  до  внеску  кож-
ного.  Як  свідчать  документи,  селяни  дистрикту  Камбре  
з 1790 по 1793 рр. придбали 16000 гектарів землі, тоді як 
представники  буржуазії  –  1600  гектарів. Незважаючи на 
значні здобутки для селян, якобінці, 22 квітня 1793 р. при-
йнявши Декрет, заборонили «асоціації у складі всього на-
селення комуни або значної її частини для купівлі визна-
чених до продажу земель...» [10, c. 40–41]. 

30  вересня  1791  р.  Установчі  збори  були  розпуще-
ні.  1  жовтня  1791  р.  відкрилося  засідання  Законодавчих 
зборів.  Згідно  з  Конституцією  1791  р.,  законодавча  вла-
да  належала  однопалатним  зборам  з  правом  законодав-
чої  ініціативи  та  низкою  інших  повноважень. У  процесі 
виборів  до  Законодавчих  зборів  поставали  питання  як 
подальшого  розвитку  революції,  так  і  бачення  виборця-
ми, особливо селянами, й обранцями своїх  завдань.  І на 
зборах місцевої влади, і на зборах виборщиків, звісно ж, 
обговорювалися проблеми та скарги селян. Багато нових 
депутатів  мали  революційний  настрій,  при  цьому  деякі 
були  правниками,  тому  розуміли  ті  труднощі,  на  які  на-
штовхувалися революційні закони під час їх упроваджен-
ня  в життя. Насамперед  це  стосувалося  змін  до  законів, 
які регулювали відносини земельного володіння й корис-
тування,  та феодальних платежів селян на користь сень-
йорів. Особливо зневірилися селяни після урочисто про-
голошеного скасування феодального порядку Постановою 
від 4 серпня 1789 р. й невдало організованого Декретом 
від 15 березня 1790 р. З огляду на це, новообрані депутати 
до Законодавчих зборів узяли на себе зобов’язання поліп-
шити ситуацію, уже у квітні 1792 р. Комітет феодальних 
прав запропонував увести суттєві зміни до чинних законів 
в інтересах селян. 4 серпня 1789 р. Установчі збори уро-
чисто проголосили, що всі права й повинності, пов’язані 
з особистою залежністю, скасовуються без викупу, а інші 
феодальні права можуть бути викуплені. При цьому умо-
ви для викупу містили значні труднощі для селян, а сума 
викупу Декретом від 15–28 березня 1790 р.  збільшилася 
вдвічі  [9,  c.  12–17].  Збори,  звільняючи  селян,  дозволили 
їм викупати поземельні ренти, безстрокові оренди тощо. 
Але селянин не міг їх викупити, не викуповуючи водночас 
«випадкові права», такі як мито, що сплачувалися сеньйо-
ру під час переходу майна. При цьому необхідних коштів 
для викупних операцій у значної частини селян не було. 
Збори, прийнявши рішення про повний та одночасний ви-
куп усіх повинностей, сприяли збереженню феодального 
порядку, а селянам знадобилося докласти значних зусиль 
для  здійснення  загального  принципу,  який  проголосила 
Постанова 4 серпня 1789 р. 

Невдоволення і протести селян усе більше почали про-
являтися навесні 1791 р. Депутат від Перигора в мемуарі 
писав:  «Усі  селяни  відмовляються  платити  ренти,  вони 
збираються скопищами, об’єднуються, виносять рішення 
про те, що ніхто не буде платити ренти, а якщо хто-небудь 
заплатить, він буде повішений». І такі свідчення були не-
поодинокі [11, c. 10–16]. Законодавчі збори знали про се-
лянські повстання, при цьому прийняли документ, який не 
поліпшував становище селян, а сприяв збереженню фео-
далізму. Приймаючи Декрет та Інструкцію Національних 
зборів стосовно шампару, теражу, агрьє, аражу, тьєрса, со-
ете, комплату, цензу, сеньйоріальних рент, мита в разі пе-
реходу землі в інші руки й інших сеньйоріальних прав, які 
визнані належними до викупу за Декретом від 15 березня 
1790  р.,  санкціонованого  королем  28  числа  того  місяця, 
депутати Національних зборів повідомляли селян, що ска-
сування  феодального  порядку  передбачало  забезпечення 

лише свободи особи й у жодному разі не посягання прямо 
чи опосередковано на власність  [9,  c.  36–29]. Не надали 
депутати Установчих зборів селянським общинам і права 
власності на пустопорожні землі, але взяли під свій захист 
дореволюційні захвати общинних володінь і пустощів. Ця 
позиція депутатів Установчих зборів відобразилася в Де-
креті від 15–26 травня 1790 р., де вказано: «Скасовуючи 
тріаж,  не  мали  наміру  вирішувати  що-небудь  стосовно 
власності на ліси, заболочені землі, пасовища, пустощі, ні 
надавати общинам і їх мешканцям які-небудь права на це 
майно». Подібні  положення містила  й  ціла  низка  декре-
тів – Декрети від 22 травня, 19–20 вересня, 22 листопада 
1790 р.; 13–20 квітня 1791 р. [2, c. 174–179].

Селяни не дали себе ні переконати, ні залякати. Селян-
ські протести відбувалися як у законний, так  і в насиль-
ницький  способи.  20 березня 1792 р. Комуна Капель-Бі-
рон  (департамент Ло  і  Гаррона)  повідомила  Законодавчі 
збори: «Ренти й  інші феодальні повинності,  збережені й 
оголошені  такими,  що  мають  викупатися,  Декретом  від 
15 березня 1790 р., санкціонованим 28 березня, цілком мо-
жуть зумовити громадянську війну, якщо депутати Націо-
нальних зборів у своїй мудрості не запровадять заходи, які 
змінюють як розмір ренти,  так  і  спосіб викупу, декрето-
ваний Установчими зборами». При цьому лунали заклики 
взагалі до того, щоб нація сама взяла на себе викуп рент 
[11,  c.  20–28]. Селянські  виступи не могли не  турбувати 
депутатів  Законодавчих  зборів.  Проблеми  подальшого 
скасування феодальних повинностей,  про що волали  се-
ляни з усієї Франції, зумовили палкі обговорення проек-
тів майбутніх законодавчих актів щодо поліпшення стану 
землеволодіння, землекористування та феодальних пови-
нностей.  На  засіданні  зборів  29  лютого  1792  р.  адвокат 
Жорж Кутон щонайперше пов’язав майбутнє революції та 
громадський порятунок з відданістю землеробів револю-
ції, при цьому пропонуючи поліпшення їхнього станови-
ща шляхом скасування всіх старих повинностей, які були 
наслідком  узурпації,  здійсненої  сеньйорами,  що  уявили 
себе власниками усієї землі. До того ж він закликав збе-
регти нові повинності, засновані на титулах і на земельних 
поступках, а правники Законодавчих зборів шукали різні 
варіанти, щоб  виправдати  експропріацію  сеньйорів. Але 
депутат Кутон указав на важливу підставу для поліпшення 
прав селян – порятунок Революції. Незабаром, 11 квітня 
1792  р.,  депутат  Лотур  дю  Сіабель  надав  Законодавчим 
зборам від імені Феодального комітету доповідь і проект 
декрету «стосовно безвідплатного скасування різних фе-
одальних  повинностей,  які  оголошені  викупними  за Де-
кретом від 15 березня 1790 р.». Але цей проект стикнувся 
із жорстким спротивом депутатів. У свою чергу, депутат 
Дорліак надав Зборам свій проект, уважаючи, що феодаль-
ні повинності найчастіше пов’язані своєю появою з тира-
нією й можуть бути законними за доказами сеньйора, що 
вони є ціною поступки землі. При цьому проект Дорліака 
мав ще й на меті перетворити державу на збирача старих 
феодальних повинностей, на що не погодилися інші депу-
тати [11, c. 32–39]. У рамках обговорення проекту депутат 
Дьозі під час виступу зазначив, що сеньйори узурпували 
не тільки феодальні права, а й земельну власність, і спи-
тав,  чи  вистачить  сміливості  у  Зборів  скасувати  право 
власності на землю, маючи на увазі ст. 2 Декларації прав 
людини 1789 р. 

Дискусії щодо положень проекту набували форми без-
ладної боротьби, і лише увечері 14 червня почалося голо-
сування,  в  результаті  якого прийнято  таке:  «Національні 
збори  декретують,  що  всі  «випадкові»  феодальні  права, 
стосовно яких не буде доведено безпосередніх першочер-
гових титулів, що вони є ціною земельних поступок, ска-
совуються безвідплатно» (Декрет від 18 червня – 6 липня 
1792 р.) [11, c. 41–49].

Необхідно зауважити, що духовенство на той час було 
великим  землевласником  і  стало  об’єктом  для  нападів 
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революційних  новаторів.  Тому  вже  з  4  серпня  1789  р.  в 
Установчих зборах лунали пропозиції депутатів щодо від-
чуження майна  духовенства  на  користь  нації  [1,  c.  136]. 
Декрет від 24 листопада 1789 р. оголосив майно церкви, 
у тому числі землю, національним майном. А Декрет від 
14 серпня 1792 р. дав можливість придбання землі бага-
тьом  категоріям  населення:  фінансистам,  негоціантам, 
промисловцям, купцям, у  тому числі дрібним торговцям 
і ремісникам, сільським нотаріусам і, нарешті, збіднілим 
селянам  і  селянам-власникам,  які  змогли  збільшити  свої 
невеликі наділи [12, c. 36–38]. Навіть батраки мали право 
брати участь у розпродажі землі, тим самим піднявшись 
до класу власників [13, c. 308–309]. 

Характерною  рисою XVIII  ст.  Франції  є  конфіскація 
значної частини  земельних володінь сеньйорами. Великі 
заборгованості общин змушували віддавати в оренду орні 
землі, луки, ліси, доходи від яких надходили до загальної 
скарбниці. Також селяни втрачали давнє особисте право 
на траву для відгодування худоби, на користування ліса-
ми, щоб мати дрова для обігріву своїх домівок. При цьому 
з боку теоретиків-економістів лунали думки щодо доціль-
ності розподілу й використання общинних земель саме за-
можними жителями, у яких була можливість їх придбати 
з метою збільшення доходів. При цьому й сеньйори також 
були не проти збільшити свої земельні володіння за раху-
нок подрібнення земель. Раніше королівська влада поту-
рала процесу розподілу общинних земель, видавши низку 
едиктів і постанов. Едиктом 1777 р. підтверджується пра-
во сеньйорів на тріаж, а саме на порушення неподільності 
общинних земель. Тож і сеньйор уважався співвласником 
общинної землі [5, c. 267–268]. 

Як свідчать Накази «третього стану» депутатам, біль-
шість сільського населення була проти поділу общинних 
земель.  Наприклад,  «третій  стан»  бальяжа  Дуе  в  наказі 
пише:  «Нові права,  надані  сеньйорам  тими ж пожалува-
ними  грамотами  і  ст. XXV Ордонансу  «Про  водоймища 
і  ліси»  1669  р.,  повинні  бути  скасовані,  а Едикт  1667  р. 
повинен  виконуватися  за формою  і  змістом, щоб,  відпо-
відно до його положень, жоден сеньйор не міг претенду-
вати ні на яке право тріажу…». При цьому окремі жителі 
вагалися з вибором і наказували Генеральним штатам ви-
рішувати проблему, з огляду на більшу користь для селян, 
з прийняттям загального закону. Також були випадки й ка-
тегоричної вимоги щодо повернення узурпованих земель 
назад до общини [5, c. 272–275]. 

У  ході  революційних  подій  бажання  селян  повернути 
узурповані сеньйорами общинні землі не зникло, але чіткої 
концепції в них не було, одні бажали їх зберегти, об’єднавши 
із забраними в сеньйорів, інші виступали за їх поділ.

Необхідно наголосити на тому, що в процесі революції 
починає формуватися нове поняття власності, при цьому 
й Конституцією 1791 р. розділом I і ст. ст. 2, 17 Деклара-
ції  гарантувалася недоторканність  власності  [11,  c.  381]. 
Селянська власність майже звільнена від усіх селянських 
повинностей  і сервітутів, уже вбачається широке затвер-
дження  і  прославляння  індивідуальної  власності. Аграр-
ний кодекс, прийнятий 27 вересня 1791 р., проголошував 
свободу  відгородження,  але  зберіг  право  випасання  по 
жнивах  і  на  луках  після  першого  скошування  й  міжоб-
щинне право прогону худоби на скошених травах і луках 
[9, c. 29–31]. 

10 серпня 1792 р. були фактично скинуті не тільки мо-
нархія, а й політичне панування великої буржуазії. Керів-
на роль у Законодавчих  зборах перейшла до рук жирон-
дистів. Революційні події 14 серпня 1792 р. зумовили не 
лише  новий  підхід  депутатів  до  скасування  феодальних 
повинностей, а і зсув у розв’язанні земельних питань. За-
конодавчі  збори  одним  ударом  намагалися  вирішити  всі 
питання, які турбували селян. 14 серпня 1792 р. депутат 
Франсуа де Ньошато порушив питання й про общинні,  і 
про  емігрантські  землі.  Він  наголошував, що  наявні  об-

щинні землі нікому не належать, тому що належать усім, 
і  вважав,  що  настав  час  розділити  їх  між  громадянами. 
Збори  невідкладно  проголосували  за  проект Франсуа  де 
Ньошато 14 серпня 1792 р. [9, c. 65]. Але, з огляду на те що 
він складений наспіх і вбачалися труднощі в його виконан-
ні, Конвент призупинив його дію. Поряд із цим Франсуа 
де Ньошато рішуче вніс до зборів пропозицію щодо при-
йняття Декрету про продаж земель емігрантів і наголошу-
вав, що «продаж земель емігрантів являє собою засіб для 
пов’язання сільських жителів з Революцією».

Тому 30 березня 1792 р. Законодавчими зборами ого-
лошено про передачу земель емігрантів у розпорядження 
нації, а 27 липня 1792 р. ними ж знову оголошено про їх 
конфіскацію, а вже Декрет від 14 серпня 1792 р. передба-
чив відчуження земель емігрантів невеликими ділянками в 
безстрокове володіння за сплату щорічної ренти грошима. 
Ці положення перейшли до Декрету від 2 вересня 1792 р., 
який детально регламентував порядок продажу землі. При 
цьому покупцям готівкою надавалися певні переваги, ніж 
покупцям за ренту [11, c. 609–611]. 

Що ж стосувалося розподілу общинних земель, то між 
членами  Законодавчих  зборів  виникла  низка  розбіжнос-
тей. Франсуа де Ньошато запропонував надати общині на 
свій розсуд розподіляти землю, у свою чергу, депутат Кам-
бон виступав за рівний розподіл землі між збіднілими гро-
мадянами, які взагалі не мали земельної власності. Також 
лунали  пропозиції,  щоб  заможні  громадяни  отримували 
менше землі,  а бідні – більше. Важливою була пропози-
ція  депутата Майля щодо  скасування  окремих  постанов  
Ордонансу  1669  р.  та  повернення  сеньйорами  комунам 
усіх  необроблених  земель  і  пустощів.  Але  цей  законо-
давчий акт не був прийнятий Законодавчими зборами та 
перейшов до юрисдикції Конвенту. Фактично Законодавчі 
збори прийняли цей Декрет 28 серпня 1792 р., але впрова-
джений він Конветом 8 вересня 1793 р. 

Важливим  було  те,  що  процес  продажу  земель  емі-
грантів таки був упроваджений у життя. Держава, побою-
ючись того, що деякі емігранти намагатимуться уникнути 
реквізиції, передбачила заходи,  за якими вони не змогли 
б перетворити свої земельні володіння в рухомі цінності 
й векселя на пред’явника. Збори 23 серпня 1792 р. вида-
ли декрет, положення якого зобов’язували емігрантів на-
давати заяви про борги, а також муніципалітет мав отри-
мати  декларацію  про  все  майно  емігранта.  При  цьому 
25 серпня 1792 р. прийнято декрет, який поширював цей 
закон на майно  емігрантів  у  колоніях.  2  вересня 1792 р. 
прийнято остаточний текст Декрету, положення якого де-
тально регулювали продаж майна емігрантів. Щодо про-
дажу  земель,  то  ст.  11  указувала:  «З  метою  збільшення 
чисельності власників землі, луки й виноградники будуть 
під час продажу або укладення договору про сплату ренти 
якомога кориснішим способом подрібнюватися на дрібні 
ділянки…».  Сукупність  здійснених  заходів  притягла  на 
бік  Революції  багато  людей,  зрушило  селянство  по  всій 
Франції [11, c. 611–615].

Суттєві  дебати  в  Національних  зборах  велися  щодо 
рівності  спадкових частин  (часток),  як це обіцяв ще Де-
крет  від  16  серпня 1790 р.,  а  саме  знищення нерівності, 
що існувала в законах про спадщину. Важливість питання 
реформування  законів  про  спадщину  виявлялася  в  тому, 
що  це  було  пов’язано  з  розподілом  землі.  Економісти-
практики  вважали,  що  запровадження  рівності  в  поділі 
спадщини вимагає подрібнення земельних ділянок, що це 
не завжди може бути ефективним, наприклад, для лісових 
і пасовищних господарств, та й для рільництва й виногра-
дарства не  буде прийнятно. Тому,  як  переконували  зако-
нодавці,  кожен  індивідуум  повинен  вирішувати,  що  для 
нього корисніше. І все ж таки 5 квітня 1791 р. Установчі 
збори вотують рівність часток у разі спадщини без наяв-
ності заповіту, не скасувавши при цьому нерівність часток 
за наявності заповіту [1, c. 23–24]. 
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Третій  етап  Французької  революції  ознаменувався 
приходом до влади якобінців – найбільш революційно на-
лаштованої сили, яку підтримувала значна частина насе-
лення. Якобінський клуб мав розгалужену організацію зі 
штабом у Парижі. Секції ж клубу («Народні товариства») 
були  утворені  в  усіх  містах  і  департаментах  [14,  с.  7]. 
2 червня 1793 р. Конвент залишили члени жирондистсько-
го уряду, натомість якобінці наступного дня в першому за-
сіданні поставили на порядок денний три питання щодо 
земельних відносин і феодальних прав: про продаж майна 
емігрантів, поділ общинних земель, спалення феодальних 
титулів.  Показовим  було  те,  що  якобінці  насамперед  не 
знищили залишки феодальних прав, а почали видавати за-
конодавчі акти, які надавали право отримати у власність 
землю найбіднішим  верствам  селян  [2,  c.  297]. Підтвер-
дженням цього було прийняття Декрету про спосіб розпо-
ділу общинних земель від 10 червня 1793 р., який містив 
положення:  «Фермери,  іспольщики,  сільські  робітники, 
слуги й  загалом усі  громадяни мають право на  участь  у 
розподілі,  якщо  тільки вони відповідають умовам, необ-
хідним для того, щоб бути визнаними жителями комуни» 
(ст.  4).  При  цьому:  «Кожний  громадянин  користується 
отриманою ним  після  розподілу  ділянкою  на  основі  по-
вної приватної власності» [9, c. 65].

Декрет Конвенту про безоплатне скасування всіх фео-
дальних прав,  прийнятий  17  липня  1793  р.,  являв  собою 
величну пам’ятку історії Французької революції. Ця велич-
ність міститься в перших двох статтях: «Усі колишні сень-
йоріальні податі, феодальній цензуальні права, як постійні, 
так і казуальні, включаючи сюди й залишені чинними де-
кретом 25 серпня минулого року, знищуються безоплатно 
(ст.  1)».  Також:  «Із  дії  попередньої  статті  виключаються 
ренти  і  платежі,  пов’язані  виключно  із  земельними,  а  не 
феодальними відносинами» [9, c. 111–112]. З огляду на до-
сить  жорсткий  якобінський  порядок  знищення  залишків 
феодалізму, і поземельні ренти, які мали навіть невеликий 
відбиток сеньоріальності, навіть пов’язані з отриманням їх 
шляхом купівлі-продажу,  з цензом,  знищувалися. Законо-
давчий комітет пояснював, що така політика несправедли-
ва, що поземельні ренти різних форм повинні бути збере-
жені, так умови їх виникнення неоднакові, а саме передача 
земельного наділу, та вимагав виділити із суто поземельно-
го елемента елемент сеньйоріальний. У ході цих подій по-
рушувалися права й сеньйорів, і багатьох приватних осіб, і 
самої держави як власника національного майна. Якобінці 
пішли  далі,  з  метою  покласти  край  сеньйоріальному  по-
рядку наказали спалити всі сеньйоріальні документи, що 
закріплено Декретом від 17 липня 1793 р. Урегульовуючи 
питання  щодо  общинних  земель,  якобінці  застосовува-
ли  також  метод  узагальнення.  У  прийнятому  декреті  від 
10 червня 1793 р. зазначалося: «Усі общинні землі загалом, 
відомі по всій республіці під різними назвами пустощів, і 
пустирів, ланд тощо, за своєю природою належать тій об-
щинні,  на  території  якої  вони  розташовані.  Община  має 
право вимагати повернення землі від сеньйора, а його від-
мова має ґрунтуватися на справжньому законодавчому акті 
(не феодальному), який свідчить про купівлю цих земель у 
законний спосіб». Цей процес супроводжувався лавиною 
скарг, петицій, невдоволення, але все було врегульовано на 
користь общини [1, c. 127–131].

Видані  якобінцями  радикально-буржуазні  декрети 
знищили залишки феодальних поземельних зв’язків і яв-
ляли собою перемогу, яка відповідала передусім інтересам 
самостійних селян-власників. Ці радикальні перетворення 
є характерною рисою лише Франції. При цьому Л. Новак-
Каляєва вважає: «Основою сучасної концепції прав люди-
ни є  ідейний спадок Великої французької революції кін-
ця XVIII ст., в ході якої сформульовані теоретичні засади 
концепції  прав  людини,  тоді  як  динаміка  революційного 
процесу, замість її реалізації, призвела до розгулу терору, 
загарбницьких війн і реставрації монархії» [15]. 

Як показує дослідження матеріалів Французької рево-
люції 1789–1794 рр., реформувати законодавство, у тому 
числі  земельне, можна  було  тільки шляхом  революцій  у 
царині ідей, які потім мали перейти в царину фактів. Бага-
то мислителів XVIII ст. прагнули свободи і щастя для осо-
бистості,  при  цьому  проголошували  й  охорону  суспіль-
них інтересів. Лунали думки і щодо свободи особистості 
з  мінімальним  впливом  держави,  іноді  наголошувалося, 
що  індивідуум  не  у  змозі  забезпечити  собі  сам  щастя, 
потрібно  обов’язкове  втручання  держави.  Поряд  із  цим 
лунали  заклики  до  дотримання  «золотої  середини»:  мі-
німальний вплив держави, примирення прав  суспільства 
з  правами  людини  за  допомогою  старанно  збудованого 
суспільного механізму. Усі філософські теорії мислителів 
XVIII  ст.  пропагували  боротьбу  проти  церковно-монар-
хічного  устрою  з  метою  визволення  від  нього  людини. 
Але  теорія  Кене,  Дюпон  де  Немура,  Тюрго  сповідувала 
зверхність  природного  права  і  природних  прав  людини. 
Теорію ж суспільної користі сповідували Руссо, Маблі та 
ін. Монтеск’є, будучи більше істориком і юристом, ніж фі-
лософом,  намагався  знайти  «золоту  середину»  цих  двох 
теорій і вважав, що якщо все ж таки принцип суспільної 
користі і є вищим принципом законодавства, то він усе ж 
повинен урахувати й чинні правові норми кожної області. 
Але в підсумку – законотворці революційного періоду по-
винні брати до уваги увесь досвід, щоб кращі елементи з 
нього пристосувати до обставин, які склалися [1, c. 29–35]. 
Отже, вказані філософські течії – «індивідуалізм» і «дер-
жавництво», перетинаючись, часто вступали в протиріччя 
між собою, мали своє продовження й у часи революційних 
подій. У 1790–1791 рр. суспільні інтереси нібито вийшли 
на перший план, і в 1793 р. теорія могутності держави ді-
йшла найвищої точки свого розвитку.

Незалежна від будь-яких угрупувань, держава набува-
ла значної влади над особистістю та майном і при цьому 
ж тільки держава й утворює право власності. Утворюючи 
власність,  держава  є  її  регулятором  задля  інтересів  сус-
пільства.  Так  уважали  конституціоналісти,  революційні 
законодавці  Камюс, Мірабо  та  ін.,  акцентуючи  увагу  на 
повному  зміщенні  господарства  одного  землеволодіння 
над  іншим,  на  встановленні  особливого  порядку  земле-
володіння,  за  якого  існують  тільки  вільні  й  рівноправні 
землі. Вони вважали, що майнова нерівність призводить 
до  правової  нерівності,  що  може  знищити  демократію 
[1, c. 38–42]. 

Земельне  законодавство  під  час  Французької  револю-
ції,  починаючи  з  1789 р.  і  по 1795 р.,  постійно перебува-
ло  в  боротьбі  зі  старим  феодальними  правом.  Свобода 
земель – головний заклик усіх землевласників Франції пе-
ріоду Революції, яка, за ідеями філософів, повинна набува-
тися через законодавчу єдність, що в підсумку забезпечить 
рівність людей. Як показує дослідження еволюції  земель-
ного права в указаний період, подрібнення національного 
майна,  розподіл  великих  ферм,  установлення  максималь-
ного господарства, розподіл громадських і пустопорожніх 
земель – ось неповний перелік заходів, за допомогою яких 
найбідніші громадяни й малопотужні середняки намагали-
ся  здобути більш-менш земельного  зрівняння. При цьому 
Революція не порушила власності. Навпаки, вона закріпи-
ла  її та розширила. Вона звільнила землі з такою наполе-
гливістю, що це суттєве збільшення чисельності власників 
землі становило її силу. Законодавство, розроблене й упро-
ваджене в життя, у тому числі й земельне, заклало основу 
для буржуазно-ліберального розвитку європейського права.

Блискучий  висновок  щодо  результатів  Французької 
революції  1789  р.,  з  яким  важко  не  погодитися,  зробив 
французький дослідник Алексіс де Токвіль: «… 1789 року 
французи  зробили  величезне  зусилля,  найбільше  з  усіх, 
що будь-коли робили народи, щоб відрізнити себе від сво-
го минулого й відокремити безоднею те, чим вони були, 
від того, чим вони бажали бути надалі» [16, c. 5].
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«ЗОЛОТА П’ЯТІРКА» РИМСЬКИХ ЮРИСТІВ  
ТА ЇХ ВКЛАД У РОЗВИТОК ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

“THE GOLDEN FIVE” OF ROMAN LAWYERS  
AND THEIR CONTRIBUTION TO THE DEVELOPMENT OF JURISDICTION

Толкач А.М.,
старший викладач кафедри теорії та історії держави і права, конституційного права

Чернігівського національного технологічного університету

У статті проаналізовано внесок у розвиток юриспруденції видатних юристів Риму, які увійшли в історію як «золота п’ятірка», – це Гай, 
Папініан, Павло, Ульпіан та Модестин. Доведено, що творчість римських юристів справила великий вплив на подальший розвиток право-
вої науки. Зроблено висновок про те, що названі юристи розробили багато аспектів римського права, які стали класичними.

Ключові слова: римське право, юриспруденція, «золота п’ятірка» юристів.

В статье проанализирован вклад в развитие юриспруденции выдающихся юристов Рима, которые вошли в историю как «золотая 
пятерка», – это Гай, Папиниан, Павел, Ульпиан и Модестин. Доказано, что творчество римских юристов оказало большое влияние на 
дальнейшее развитие правовой науки. Сделан вывод о том, что названные юристы разработали многие аспекты римского права, кото-
рые стали классическими.

Ключевые слова: римское право, юриспруденция, «золотая пятерка» юристов.

The article analyzes the contribution of the prominent lawyers of Rome: Guy, Papinian, Pavlo, Ulpian and Modestin, who became known as 
“the golden five”, into development of jurisprudence. It is proved that the work of Roman lawyers had a great influence on the further development 
of legal science. It is concluded that the mentioned lawyers developed many aspects of Roman law, which became classical ones.

Key words: Roman law, jurisprudence, “the golden five” of lawyers.

Постановка проблеми. Римське право в  історії люд-
ства посідає особливе місце  і не втратило актуальності  і 
дотепер. Доречно  згадати  чудовий  афоризм:  «Тричі  Рим 
підкоряв собі світ: перший раз – своєю зброєю, другий – 
своєю релігією, третій – своїм правом,  і всі три рази він 
єднав світ: перший раз – у державну єдність; другий – в 
єдність церкви; третій – в єдність права» [1].

У майбутньому вплив римського права став основою 
для  становлення  європейської  юридичної  науки  Серед-
ньовіччя і Нового часу. Це здійснювалося шляхом прямого 
запозичення або через сприйняття принципів цього права. 

Значна кількість наукових праць  і досліджень римського 
приватного права містить невичерпний потенціал для но-
вих наукових досліджень.

Метою статті є аналіз внеску видатних юристів Риму, 
а  саме  Гая,  Папініана,  Павла,  Ульпіана  та Модестина,  у 
розвиток юриспруденції.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретич-
ною  основою  дослідження  стали  праці  відомих  україн-
ських  та  зарубіжних  науковців,  таких  як:  О.М.  Діденко, 
Г.Г Демиденко, М.М. Корінний, О.Є. Лейст, В.С. Нерсе-
сянц, В.В. Ткаченко та інших.



50

№ 4 2018
♦

Виклад основного матеріалу. Світська юриспруден-
ція як самостійна галузь знань склалася у Стародавньому 
Римі в  II –  I ст. до н. е., а розквіт римської юриспруден-
ції припадає на I ст. до н. е. – III ст. н. е. Найвідомішими 
юристами ранньої імперії були Гай, Папініан, Павло, Уль-
піан, Модестин, які увійшли в історію як «золота п’ятірка 
юристів  Стародавнього  Риму».  Як  правильно  зазначив 
В.С.  Нерсесянц,  творчість  римських  юристів  справила 
великий  вплив  на  подальший  розвиток  правової  думки 
і  це  було  зумовлено  високою  культурою  римської  юри-
спруденції,  яка  характеризується  як  детальністю,  аргу-
ментованістю  правового  аналізу,  чіткістю формулювань, 
численністю розроблених проблем загальнотеоретичного 
і юридико-технічного профілю, так і роллю, що випала на 
долю права в подальшій його історії [2, с. 90].

Свої  знання  про  право  юристи  викладали  у  пра-
цях,  вони вбачали  зміст юридичної діяльності у  трьох  її 
складниках:  agere  –  керувати юридичними діями  сторін, 
cavere – складати документи та respondere – давати пора-
ди, консультувати [3, с. 275].

Згодом  розпочинається  усвідомлений  процес  станов-
лення, а отже, і організаційного і методичного оформлен-
ня юридичної освіти.

Яскравим представником «золотої п’ятірки» був юрист 
Гай (Gaius) (2 ст. н. е.), але про нього, на жаль, не зберегло-
ся жодних біографічних даних, судити про його діяльність 
можна лише з його праць. Дослідники припускають, що 
він був родом із Малої Азії, з небагатої і незнатної сім’ї. 
Отримав  гарну  юридичну  освіту.  Належав  до  сабініан-
ської школи права і займався наукою і викладанням. Його 
діяльність почалася при Адріані (117–138), а завершилася 
при Коммоді (180–192). Не викликає сумнівів і те, що Гай 
не тільки мав звичайну юридичну практику, а й активно 
займався теоретичною розробкою права, також викладав 
цю дисципліну, що випливає із самого навчального харак-
теру його  Інституцій. Окремі  дослідники його  творчості 
припускають, що текст, який дійшов до нас, це не що інше 
як  студентський  конспект  його  лекцій,  оскільки  в ману-
скрипті присутні безліч скорочень, звичайних під час по-
спішного конспектування. Найвідоміша його праця – «Ін-
ституції Гая»,  яка  є навчальним посібником  з римського 
права у 4 книгах: перша книга – особи (personel), друга і 
третя – речі (res), четверта – дії (actiones).

Взагалі інституції (лат. institutio ) – це настанова. У Дав-
ньому Римі – посібник з основ права, насамперед цивіль-
ного, авторами яких були Калістрат, Гай, Флорентін, Мар-
ціан, Павло, Ульпіан та ін. Але Інституції Гая (Institutiones 
Gai), укладені в  ІІ ст.,  є найвідомішими [4, с. 703]. Крім 
«Інституцій»,  написав  ще  кілька  трактатів,  фрагменти 
яких дійшли до нас у складі Дигест Юстиніана.

«Інституції Гая» – єдиний, що дійшов практично ціл-
ком і не постраждав від подальших вставок і виправлень 
пам’ятник  римської  юриспруденції  класичного  періоду. 
Рукопис з текстом «Інституцій» була виявлений у 1816 р. 
німецьким істориком Б.Г. Нібур у бібліотеці собору у Ве-
роні. На відміну від більшості сучасних йому юристів, які 
звертали основну увагу на розбір реальних або гіпотетич-
них правових казусів, Гай прагнув вивести фундаменталь-
ні принципи, що лежать в основі права, і, вже виходячи з 
них, давати трактування окремих питань; також приділяв 
особливу увагу історії права та особливостям його засто-
сування в провінціях [5, с. 262].

Характер викладу матеріалу в «Інституціях» відрізня-
ється  чіткістю,  ясністю  і  простотою.  Він  підпорядкову-
ється сформульованому юристом принципом: «Усе право, 
яким ми користуємося, стосується або осіб, або речей, або 
позовів» [6, с.109].

Підсумовуючи,  треба  зазначити, що  «Інституції  Гая» 
вивчалися  у  римських  юридичних  школах  і  послужили 
основою і зразком для «Інституцій Юстиніана» (увійшли 
в «Звід цивільного права» – “Corpus  iuris civilis”). Виро-

блений Гаєм метод викладу матеріалу ліг в основу бага-
тьох сучасних посібників з римського права.

Видатним  римським  юристом,  ученим  та  державним 
діячем був Папініан Емілій (близько 150–212 рр.), який ви-
вчав право під орудою відомого правника Квінта Цервідія 
Сцеволи. Автор багатьох наукових праць («Дослідження» у 
37 книгах; «Відповіді» в 19 книгах; 595 фрагментів (витягів) 
із  цих  праць  увійшли  до  складу Дигестів). Папініан  виді-
лявся розумінням потреб практики, умінням зв’язати окремі 
випадки із загальними принципами права. Роботи Папініана 
написані  у  блискучій правовій формі:  точність  і  стислість 
думок, логічність і аргументованість висновків [7 , с. 94].

Бували  випадки,  коли  твердження  римських юристів 
не співпадали і навіть суперечили один одному. У цьому 
разі  суддя  зобов’язаний  був  вважати  найбільш  автори-
тетною думку Папініана, з праць якого до складу Дигест 
Юстиніана увійшли 595 фрагментів (для порівняння: від 
Ульпіана – 2462, Павла – 2083, Гая – 535, Модестина – 345 
фрагментів). А ще раніше  імператор Костянтин наказав: 
«Щоб  уникнути  нескінченних  суперечок  юристів,  зни-
щити  зауваження Ульпіана  і  Павла  до  тексту Папініана, 
оскільки вони не стільки виправляють його, скільки псу-
ють в ім’я власного прославлення» [7, с. 111].

Крім блискучої професійної кар’єри, Папініан обіймав 
високу  державну  посаду  –  Префект  преторія  (керівник 
імператорської  гвардії).  Він  досяг  вищої  після  імперато-
ра посади – Префекта Преторії при імператорі Септимію 
Северу,  який  як  мудрий  правитель  вважав  за  краще  на 
вищі  державні  посади  призначати  професійних  юристів,  
в т.ч. Ульпіана і Павла. Преторіанський префект був не тіль-
ки командиром гвардії,  але  також стояв на чолі фінансів  і 
юстиції. Своїми професійними й особистими якостями Па-
пініан здобув повагу імператора і любов народу. Ніхто інший 
не міг краще справитися з обов’язками префекта Преторії.

Після  смерті Септимія Севера,  який  залишив  імперію 
на двох своїх  синів – Каракалу та Гету, префект преторія 
Папініан  проводив  політику  злагоди  поміж  братами, щоб 
не було збурень в імперії. Водночас протидіяв незаконним 
намаганням Каракали захопити одноосібну владу, цим ви-
кликав ненависть  з боку останнього. Після вбивства Гети 
у 212 р. Каракала зажадав від знаменитого юриста виправ-
дання своїх дій. Але Папініан, не вагаючись ні хвилини у 
виборі між смертю і втратою честі, відповів Каракалі, що 
«non tam facile parricidium excusari potest, quam fieri» («Ви-
правдання вбивства не легше, ніж його вчинення»). За зух-
валу відповідь він був негайно убитий на очах імператора. 
Того ж дня вбили і його сина, який обіймав посаду квестора.

Папініан віддавав перевагу казуїстичній формі розроб-
ки римського права. Вміло узгоджував установлені законом 
норми з особливостями кожного окремого випадку, розроб-
кою проблем загальнотеоретичного і юридично-технічного 
профілю. За Папініаном, «закон є приписом, рішення му-
дрих мужів, приборкання злочинів, вчинених навмисно чи 
по невіданню, загальна обітниця держави» [8, с. 62].

Тут  підкреслюється  не  тільки  загальнообов’язковий, 
загальнодержавний характер закону, але і момент належ-
ного від¬повідно до праворозуміння стоїків. Характерним 
для Папініана було прагнення пов’язати юридичну прак-
тику з дослідженнями аксіологічних рис права. Він звер-
тав увагу на такі особливості закону, як його загальноім-
перативність, раціональність, обов’язковість.

Праці  Папініана  були  високо  оцінені  римськими  та 
візантійськими  юристами.  Його  називали  «царем  юрис-
тів»,  «апостолом  права».  Теоретична  спадщина Папініа-
на  справила  помітний  вплив  на  розвиток юриспруденції 
[9, с. 423].

Наступним представником «золотої п’ятірки» юристів 
був Юлій Павел, давньоримський юрист III століття (к. 2 
ст.  –  235  р.). Він  був  одним  з  найвідоміших  давньорим-
ських  правознавців.  Часто  іменується  тільки  за  другим 
іменем  – Павло. Учень К.Ц. Сцеволи. Вперше  згадуєть-
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ся як адвокат. Про життя Павла збереглося дуже небагато 
відомостей. Був помічником Папініана, коли той обіймав 
посаду  префекта  Преторія,  одним  з  керівників  імпера-
торської  канцелярії.  Автор  юридичних  творів,  зокрема 
про  преторське  та  цивільне  право.  Його  праці  (близько 
86 творів, 300 книг) характеризуються енциклопедичніс-
тю, точністю юридичного аналізу, самостійністю мислен-
ня. Найбільш відомими його творами є: Коментар до пре-
торського едикту (в 80 книгах), Трактат про громадянське 
право (в 16 книгах). У подальшому витяги з праць Павла 
склали приблизно 1/6 частину Дигест [ 9, с. 402].

Римські юристи вважали природне право частиною права 
взагалі. Природне право, згідно з праворозумінням римських 
юристів, втілювало вимоги справедливості і загалом виража-
ло основоположну ідею – право справедливе [10, с. 182].

Ідею  взаємозв’язку  та  єдності  різних  складників  права 
найбільш чітко виразив Павло: «Слово «право» вживається 
у кількох розуміннях: по-перше, «право» означає те, що за-
вжди є справедливим і добрим, таке природне право. В іншо-
му розумінні «право» – це те, що корисно всім чи багатьом у 
якійсь державі, це цивільне право. Всі ці розуміння одночас-
но присутні у загальному понятті права» [11, с. 433].

Причому  природне  право  (jus  naturale  humanorum  – 
природне право для людей), засноване на всесвітньому по-
рядку  й  справедливості,  є  самостійним  джерелом  права 
поряд із фактично чинним правом (jus positivum – позитив-
ним правом) [12, с. 33].

У «Коментарі до закону Цинція», що пізніше закріплено 
у Дигестах Юстиніана 1, 3, 29, Павло зазначив: «Той, хто чи-
нить дії, заборонені законом, порушує закон; той, хто оминає 
закон, дотримуючись його букви, порушує дух закону».

Одним  із  видатних  представників  «золотої  п’ятірки» 
юристів був Доміцій Ульпіан (170–228 рр.) родом із Сирії. 
За життя  обіймав  різні  високі  державні  посади,  зокрема 
був Префектом преторія, як  і його попередник Папініан. 
Загинув під час бунту преторіанських солдатів, виклика-
ного палацовою інтригою.

Здобутки практичної діяльності римських юристів за-
вершилися створенням правової теорії, яку остаточно роз-
робив римський юрист Ульпіан. У  теорії  вказувалося на 
основне джерело права. Всі форми права, згідно з ученням 
Ульпіана,  мають  своїм  джерелом  законодавчу  діяльність 
політично  організованого  народу. Необхідною умовою у 
законотворчості  є  те,  що  законодавче  джерело  повинно 
мати повноваження на видання законів [13, с. 60].

У складі чинного права у Римській імперії юристи виді-
ляли три частини: природне пра¬во, право народів і право 
громадян. Природне право (jus naturale) вони поширювали 
на всіх жи¬вих істот – всі народжуються вільними. У люд-
ському суспільс¬тві, за Ульпіаном, до його установлень від-
носились передусім шлюб, сім’я, виховання. Вимогам при-
родного права підлягають усі інші частини права.

Право  народів  (jus  gentium)  –  загальне  всім  людям, 
право, яке природний розум встановив між усіма людьми. 
Право наро¬дів юристи тлумачили як правила міждержав-
них відносин, нор¬ми майнових  і  інших договірних від-
носин римських громадян з не римлянами.

Право  громадян  або  цивільне  право  (jus  civile)  регу-
лювало  від¬носини  між  вільними  римлянами  на  основі 
звичаєвого права, законодавства народних зборів, претор-
ського права. «Цивільне право, – відзначав Ульпіан, – не 
відокремлюється  цілком  від  природного  права  чи  права 
народів <...>. Таким чином, наше право є або писаним, або 
неписаним, як у греків; із законів одні написані, інші не-
написані» [8, с. 65].

Право у Стародавньому Римі поділялося на приватне і 
публічне. Ульпіан публічне право відносив до положення 
держави,  приватне  –  до  користі  окремих  осіб. Приватне 
право, вважав він, містить у собі розпорядження права ци-
вільного (права громадян). Основну увагу юристи приді-
ляли приватному праву. Юриспруденцію Ульпіан визначав 

як науку про справедливість і несправедливість – «пізнан-
ня божественних і людських справ, знання справедливого 
і несправедливого». На основі цього була сформована те-
орія про поділ правової дійсності на приватне та публічне 
право, яка була визнана багатьма середньовічними країна-
ми, що запозичили норми римського права, і згодом ста-
ла важливим складником сучасного європейського права 
[13, с. 60].

Авторитет  Ульпіана  був  досить  високий,  його  нази-
вають «вождем юристів» і «наймудрішим з юристів», на-
писані ним твори вивчають у юридичних школах. Заслуга 
Ульпіана полягає у тому, що він першим дав визначення 
публічного і приватного права, а також класичне форму-
лювання  абсолютної  імператорської  влади  («Те,  що  ви-
рішив принцепс, має силу закону»). Всі його досягнення 
згодом були взяті на озброєння європейськими юристами 
епохи абсолютизму (ХVІІ – ХVІІІ ст.).

У Дигестах Юстиніана, що включають уривки з творів 
приблизно  40  найбільших  римських  правознавців, фраг-
менти з трактатів Ульпіана займають близько 40% всього 
обсягу.  Таким  чином,  можна  стверджувати,  що  римське 
право нам значною мірою відомо за роботами Ульпіана.

Останнім представником плеяди видатних юристів був 
Модестин Геренній. Роки його народження і смерті невідо-
мі, він був римським юристом і державним діячем III сто-
ліття. Вчився у відомого римського юриста Ульпіана. Три-
валий час жив у Далмації. У Римі обіймав найвищі державні 
посади – в 226–244 роках був префектом, виступав як рес-
пондент з юридичних справ, давав уроки права римському 
імператору Максиміану.  Був  одним  з  небагатьох юристів, 
що отримали право jus respondendi – привілей давати свої 
рішення у цивільних справах як би від імені імператора.

Самим  поширеним  афориз¬мом  римських  юристів 
був: «Dura  lex,  sed  lex» («Суворий закон, але це закон»). 
Імператив (веління) права як справедливого права Модес-
тин формулював так: «дія (сила) права: повелівати, забо-
роняти, карати» [8, с. 63].

Він був автором декількох юридичних творів у всіх га-
лузях права, з яких до нашого часу дійшли тільки уривки, 
що  увійшли  до  складу  Дигест  (345  фрагментів).  У  тво-
рах Модестіна «Pandectae», «Regulae» і «Differentiae» на-
дані  загальні  огляди  права,  в  кількох  монографіях  були 
розроблені  окремі  питання  (найбільша  з  них  –  «De 
excusationibus»  написана  грецькою  мовою).  Зробив  зна-
чний  внесок  у формулювання  деяких питань юридичної 
доктрини і практики [14].

У 426 р. імператором Валентином III був виданий за-
кон  «про  цитування юристів»,  за  яким  висловлюванням 
п’яти юристів – Папініана, Гая, Павла, Ульпіана і Модес-
тина – була надана обов’язкова юридична сила. У разі роз-
ходження думок цих юристів пропонувалося дотримува-
тися позиції,  за яку висловилася більшість, а  за рівності 
голосів віддавалася перевага думці Папініана [15, с. 58].

Тобто праці названих юристів визнавалися джерелом 
права. Згодом положення їхніх учень було включено в Ди-
гести (Кодифікація Юстиніана). На момент видання зако-
ну всі ці корифеї давно були мертві, тому отримали назву 
«сенат мертвих» [16, с. 87].

Висновки.  Таким  чином,  діяльність  римських юрис-
тів  була  переважно  спрямована  на  задоволення  потреб 
правової  практики  і  пристосування  чинних  норм  права 
до потреб правового спілкування. Вони розробили багато 
аспектів римського права, які стали класичними. «Золота 
п’ятірка»  юристів  своїми  правовими  концепціями:  поді-
лом права на публічне і приватне, вченням про юридичних 
осіб, права та обов’язки громадян, зробили суттєвий вне-
сок у створення юриспруденції. Чимало сучасних понять, 
термінів та юридичних конструкцій бере початок у працях 
римських юристів.

Отже,  зусиллями  римських  юристів  було  створено 
нову науку – юриспруденцію.
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СВОБОДА ВИРАЖЕННЯ ПОГЛЯДІВ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ  

В ДРУГІЙ РЕЧІ ПОСПОЛИТІЙ: ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
(ПЕРША ПОЛОВИНА 1920-Х РР.)

FREEDOM OF EXPRESSION IN UKRAINIAN LANGUAGE IN SECOND POLISH REPUBLIC: 
REGULATION PROBLEMS (FIRST HALF OF 1920s)

Турчак О.В.,
доктор юридичних наук, доцент, 

начальник науково-дослідної лабораторії (військово-історичних досліджень) 
Наукового центру Сухопутних військ 

Національної академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

Стаття присвячена аналізу правового становища українців у Польщі в першій половині 20-х рр. ХХ ст. Акцентується увага на пробле-
мі свободи самовираження української нації за допомогою мови та віри. Висвітлюються питання реалізації свободи вираження поглядів 
українською мовою в Другій Речі Посполитій.

Ключові слова: правове становище українців, свобода вираження поглядів, українська мова, свобода віросповідання, Друга Річ 
Посполита.

Статья посвящена анализу провового положения украинцев в Польше в первой половине  20-х гг. ХХ в. Акцентируется внимание на 
проблеме свободы самовиражения украинской нации посредством языка и веры. Раскрываются вопросы реализации свободы вираже-
ния взглядов на украинском языке во Второй Речи Посполитой.

Ключевые слова: правовое положение украинцев, свобода выражения взглядов, украинский язык, свобода вероисповедания, Вто-
рая Речь Посполитая.

The article is devoted to the analysis of the legal status of Ukrainians in Poland in the first half of the 20’s of the ХХ century. The focus is on 
the problem of freedom of expression of Ukrainian nation by language and faith. Problems of freedom of expression realization in Ukrainian in 
the Second Polish Republic are covered.

Key words: legal status of Ukrainians, freedom of expression, Ukrainian language, Freedom of religion, Second Polish Republic. 

Постановка проблеми. На сучасному етапі розбудови 
Української  держави  особливий  інтерес  викликає  дослі-
дження правових засад становища та діяльності українців 
у складі іноземних держав, зокрема Другої Речі Посполи-
тої, які у міжвоєнний період (1918–1939 рр.) опинилися у 
її складі в результаті геополітичних змін, що настали після 
Першої світової війни. Окреслена проблема особливо ак-
туалізується тим, що українці опинилися у складі Польщі 
внаслідок воєнних дій і переділу Східної Європи. Польська 
влада розглядалася українцями як окупаційна та тимчасо-
ва.  Їхнє  негативне  ставлення  до  Другої  Речі  Посполитої 
підкріпилося дискримінаційною державною політикою.

Важливим  чинником  самоідентифікації  українського 
населення  у міжвоєнній Польщі  була  свобода  самовира-
ження за допомогою мови та віри, в які українська нація 
закодовує свою історію, свій всебічний багатовіковий дер-
жавотворчий досвід,  здобутки культури,  світоглядні  ідеї, 
свою самобутність. 

Актуальність теми зумовлена  сучасними  подіями, 
що відбуваються в Україні в контексті правового гаранту-
вання свободи висловлювання, вираження поглядів укра-
їнською мовою. Погоджуємося з дослідницею Л. Ярмол, 
що свобода вираження поглядів є однією з фундаменталь-
них  можливостей  людини,  котру  людство  виборювало 
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тривалий час [1, с. 7]. Таку свободу, зокрема можливість 
виражати свою позицію, висловлюватися в приватній і пу-
блічній сферах українською мовою, відстоювали українці 
і  в  складі  іноземних держав навіть ціною власного жит-
тя. Такі уроки історії мають бути повчальними на шляху 
розбудови нашої незалежної держави та орієнтирами для 
уникнення помилок.

Стан опрацювання. Проблематикою дослідження пра-
вового регулювання національного становища українців у 
Другій Речі Посполитій, забезпечення їхніх прав та свобод, 
зокрема  можливості  висловлювання  українською мовою, 
займалися  вітчизняні  юристи  (В.  Кіселичник,  О.  Липит-
чук, О. Паславська, О. Юхимюк, І. Шевчук, Л. Присташ, 
С. Кобринська,  І. Лісна  та  ін.),  історики  права  та  суміж-
них галузей  (І. Білас,  І. Васюта,  І. Гаврилів, М. Гетьман-
чук, Л. Зашкільняк, В. Комар, Ю. Крамар, О. Красівський, 
М.  Кугутяк,  С.  Кульчицький,  М.  Кучерепа,  М.  Литвин, 
С. Макарчук, Ю. Сливка, І. Соляр, О. Сухий та ін.) та поль-
ські  вчені-юристи  (А. Айненкель, Ю. Бардах, М. Кальяс, 
Р. Лашевський, Т. Мацієвський, С. Сальмонович і ін.).

Проте у цій царині є ще чимало невисвітлених науко-
вих проблем і явищ.

Метою статті  є  аналіз  проблеми  правового  забезпе-
чення    свободи вираження поглядів українською мовою, 
правового становища українців у Польщі в першій поло-
вині 20-х рр. ХХ ст. 

Виклад основного матеріалу. Нововідновлена Поль-
ська держава була, з одного боку, авторитарною, а з іншо-
го – плюралістичною за партійним представництвом і пар-
ламентською. Такий державний статус надавав українцям 
можливості легітимним чином виборювати власні права, 
реалізуючи своє право на свободу вираження поглядів.

Українська  спільнота,  що  опинилася  у  складі  Другої 
Речі Посполитої, виявилася неоднорідною і вирізнялася за 
рівнем національної свідомості, культурним станом, релі-
гійною приналежністю тощо. Такий стан був зумовлений 
історичними  умовами  проживання  українців.  Галичани, 
перебуваючи  під  владою  конституційної  Австро-Угор-
ської монархії, набули певний досвід суспільної, політич-
ної та економічної самоорганізації.

Правовий  статус українців  у Другій Речі Посполитій 
був  визначений  міжнародними  нормативно-правовими 
актами та внутрішніми законами держави. Основними до-
кументами у  сфері міжнародного права  був перш  за  все 
«Малий Версальський трактат» від 28 червня 1919 року 
щодо  охорони  національних  меншин,  а  також  Ризький 
мирний договір, підписаний з радянською Росією 18 бе-
резня 1921 року [2].

Версальський  трактат  про  охорону  національних 
меншин,  укладений  між  країнами  Антанти  і  Польщею, 
остаточно не  вирішив  головного питання  – про  кордони 
Польщі, а переніс розв’язання цієї проблеми на пізніший 
час. Водночас він торкався мовного питання у східних во-
єводствах Польщі. За його умовами польський уряд брав 
на  себе  зобов’язання  не  чинити жодних  обмежень щодо 
свободи висловлювання, вираження своїх поглядів  укра-
їнською мовою [3, s. 63–82].

Ще 11 листопада 1919 р. Найвища Рада ухвалила «Ста-
тут для східної Галичини», за яким край як автономія пе-
реходив до складу Польщі на 25 років під наглядом Ліги 
Націй.  Передбачалося  запровадження  в  Галичині  сейму. 
Виконавчу владу мав  здійснювати  губернатор, призначе-
ний Начальником Польської держави. Українська  і поль-
ська мови оголошувалися в Галичині урядовими. Статут 
забороняв  здійснювати  на  українських  землях  польську 
експансію  у  будь-якій  формі.  Однак  він  був  відхилений 
польською й українською сторонами. У зв’язку з цим Най-
вища Рада Мирної конференції відклала розгляд питання 
про Галичину [4, с.148].

Статут  зобов’язував  державу  гарантувати  українцям 
права щодо цілковитої охорони життя і свобод, релігійної 

толерантності,  громадянських,  цивільних  і  політичних 
прав,  власного  шкільництва,  релігійних,  доброчинних  і 
суспільних установ, вживання рідної мови у приватних і 
урядових відносинах, а також прав до участі у публічних 
фондах.  Окрім  цього,  Польща  зобов’язувалася  до  «під-
дання» своєї політики щодо українського суспільства під 
«міжнародні» гарантії [5, s. 55].

З ініціативи уряду Італії 15 березня 1923 р. Рада Послів 
Антанти в особі Р. Пуанкаре (Фрaнція), Р. Авезана (Італія), 
Е. Фіпса (Великобританія), М. Матсуда (Японія) прийняла 
рішення про передачу Галичини Польщі [6].

У  цьому  документі  зазначалося:  «Британська  ім-
перія,  Франція,  Італія  і  Японія,  що  підписали  разом  зі 
з’єдиненими Державами Америки, як головні союзні дер-
жави  і  співучасники  Версальського  мирного  договору: 
зважаючи, що польський уряд звернувся 15 лютого 1923 р. 
до  конференції  амбасадорів  з  проханням,  аби  держави, 
що там представлені, здійснили права, які їм надає зазна-
чений артикул; зважаючи, що Польща визнала, що щодо 
східної частини Галичини етнографічні умови вимагають 
режиму автономії; зважаючи, що договір, укладений між 
великими союзними державами, співучасниками та Поль-
щею 28 червня 1919 р., передбачав для всіх територій, по-
ставлених під суверенність Польщі, спеціальні гарантії на 
користь національних меншостей щодо мови або релігії; 
зважаючи, що щодо кордону з Росією Польща вийшла без-
посередньо в зносини з цією державою з метою визначити 
кордон; уповноваженими конференцією Амбасадорів уре-
гулювати це питання.

Остання вирішує визнати за Польщею право верховної 
влади над територіями, що лежать між зазначеними кор-
донами (слідує кордон ризького миру) та іншими кордона-
ми території Польщі» [7].

Ризький договір 1921 р., якій підбив підсумки радян-
сько-польської війни 1919–1920 рр.,  за своїм характером 
був  двосторонньою  угодою  між  радянською  Росією  і 
Польщею, декларував права українській меншині в Поль-
щі, а польській – в УСРР: свободу висловлювання рідною 
мовою, розвиток релігійної культури, шкільництва,  а  та-
кож задоволення певної самостійності у майнових і кон-
фесійних справах у рамках внутрішнього законодавства.

Політика польських урядів у 1920-х рр. була спрямо-
вана на  асиміляцію українців  у Польщі. Цьому процесу, 
зокрема,  сприяли:  сфальсифіковані  результати  перепису 
населення, введення закону С. Грабського, мовна політика 
в державі, обмеження прав та свобод національних мен-
шин у польських конституціях.

Утверджуючи «польський стан посідання» на україн-
ських землях, окупаційна влада ліквідувала автономію Га-
личини, котрою вона користувалася за часів Австро-Угор-
щини, та місцеве самоврядування. У березні 1920 р. було 
заборонено офіційно вживати назви «Галичина», «Украї-
на»,  «українець».  Натомість  запроваджувалися  терміни 
«Малопольська  Всходня»,  «русін»,  «русіньскі».  Україн-
ська мова усувалася з урядових установ, ліквідовувалися 
українські  кафедри  в  університетах,  українська  молодь 
позбавлялася можливості вступати до вищих навчальних 
закладів.  Отже,  проводилася  цілеспрямована  політика 
польського уряду  щодо обмеження низки прав українців, 
зокрема свободи вираження поглядів українською мовою.

Говорячи про внутрішнє законодавство у сфері забез-
печення прав національних меншин, слід відзначити, що 
ця проблема знайшла своє відображення у Березневій кон-
ституції 1921 року [8].

У січні 1922 р. уряд оголосив тимчасові правила, котрі 
регулювали  відносини  державних  структур  з  православ-
ною церквою в Польщі, проте це стало початком напруже-
ної атмосфери у їхніх взаєминах на наступні роки.

Політика щодо національних меншин здійснювалася у 
міжвоєнний період багатьма установами. Нею займалося, 
головним  чином, Міністерство  внутрішніх  справ,  в  яко-
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му  існував  політичний  департамент  і  діяв  національний 
відділ та інші інституції, зокрема Міністерство закордон-
них  справ, Міністерство  релігійних  справ, Міністерство 
релігійних  визнань  і  громадської  просвіти, Міністерство 
збройних сил та дорадчі структури, як-от Секція політич-
ного комітету Ради міністрів до справ Східних воєводств і 
національних меншин, що функціонувала в уряді В. Граб-
ського. У перші роки незалежності її діяльність була ваго-
мим міжнародним чинником,  вона мала  гарантувати  по-
літичну стабільність держави.

З точки зору Польщі у 1918 р. лише Східна Малополь-
ща була територією, на якій офіційно визнано свободу ви-
словлювання, вираження поглядів   українською мовою в 
публічному житті. Цього питання торкався і Версальський 
договір, за умовами якого порушувалося мовне питання в 
східних воєводствах Польщі. Остаточний стан справ був 
урегульований у східних законах від 31 липня 1924 року 
(Lex Grabski). Закон про мови в адміністраціях допускав 
можливість  використання  української  мови  в  публічній 
адміністрації  й  органах  самоуправління  лише  на  тери-
торіях  Львівського,  Тернопільського,  Станіславівського, 
Волинського  і Поліського  воєводств,  за  винятком  корес-
понденції з транспортним сектором чи справами комуні-
каційної інфраструктури.

Одночасно мовний судовий закон допускав вживання 
мови  тієї  меншини  у  разі  провадження  судових  читань, 
опитування  зізнань  свідків,  протоколів  зізнань,  вироків 
прокурорів,  а  також  різного  роду  подань,  скерованих  до 
судової  влади. Слід  зазначити, що підозрюваний україн-
ського походження мав право вимагати, щоб увесь  зміст 
вироку,  застереження  та  акти  оскарження  були  подані 
його  рідною  мовою.  Українцям  також  служив  привілей 
звернення до апеляційного суду, що знаходився у Любліні, 
а також право вимагати, аби вислови й усі сентенції най-
вищого суду були також виголошені українською мовою, 
оскільки він був інстанцією, що виголошувала вироки, які 
виходили із Львівського апеляційного округу [5, s. 57].

Однак найбільше суперечок викликав мовний шкіль-
ний закон 1924 р., який запроваджував на територіях ет-
нічних  меншин  засади  утраквізму  (двомовності)1.  У  час 
формування  зазначеного  пакета  законів  керувалися  за-
садами,  що  державною  мовою  у  внутрішньому  житті  і 
зовнішній  кореспонденції  є  польська  мова,  котру  мають 
знати всі громадяни, а також, що українську мову слід до-
пустити до публічної сфери тільки у разі труднощів у по-
розумінні державною мовою або ж духовних потреб окре-
мих  парафій.  Умовою  використання  таких  мовних  прав 
була наявність польського громадянства та приналежність 
до української меншини [9, s. 81–130].

Введення  «Lex  Grabski»  привело  до  скорочення  ви-
кладання українською мовою в школах. Після його імпле-
ментації  кількість шкіл з українською мовою навчання в 
усій Західній Україні скоротилася до 457, в них навчалося 
лише 5%  загального числа українських школярів,  решта 
27% вчилися в утраквістичних і 68% – в польських школах 
(згідно з даними за 1934–1935 навч. рік ) [10, с. 29].

Окремі польські дослідники визнають, що з перспек-
тиви часу виглядає помилкою польської влади обмеження 
свободи  вживання  української  мови  порівняно  з  австро-
угорськими часами. На їхню думку, за цих обставин  дер-
жавна позиція Другої  Речі Посполитої,  її  престиж  і  ста-
більність не понесли би таких втрат. Розширення повної 
двомовності на національно-змішаних територіях створю-
вало б значно кращі умови до державної консолідації.

Досить  символічною  у міжвоєнному  часі  була  також 
і  «війна про метрики» цивільного  стану між  греко-като-
лицькою  церквою  й  органами  державної  адміністрації. 
Восени 1919 року згідно з розпорядженням митрополита 
А. Шептицького  впроваджено  засади  написання  метрик 
українською мовою замість «дотихчасової латини». Це зу-
стріло негативну реакцію з боку державної влади Польщі. 
Греко-католицька церква змушена була піти на поступки. 
Єдине, на що вона погодилася у 1924 році, це на відступ 
від  тих  засад  та  допустила  можливість  поновного  вжи-
вання латинської мови на засадах цивільної адміністрації 
(“perenta”). Оскільки введення української мови суперечи-
ло  також  «кресовим  законам»,  місцева  влада  розпочала 
акції накладання «гривни» (штрафу) до 3 тис. злотих або 
арешту до 3 місяців. Крім того, Головний Адміністратив-
ний  трибунал  18  червня  1924  року  заявив, що  духовен-
ство  (як урядовці цивільного стану) зобов’язані вживати 
польську мову у зовнішній кореспонденції. Проте греко-
католицька церква  і надалі дотримувалася принципу, що 
Конкордатом (стаття ХХІІ) та законами канонічного права 
визначено основи ведення метричних книг як внутрішньої 
справи релігійної спільноти. Подальші судові вироки та ін-
терпеляції, а також адміністративні репресії щодо кліру не 
вичерпали проблеми. Священики штрафів не сплачували, 
а покарання у вигляді арешту (замість штрафу) була що-
найбільше фікцією, ніж засобом примусу [9, s. 199–215]. 

Гострота  української  національної  проблеми  в Поль-
щі на початку 1920 х рр. зумовлювалася також і тим, що 
вища адміністрація та польське суспільство не сприймали 
українських вимог,  які на  загал  зводились до культурної 
автономії,  свободи  самовираження:  утворення  вищого 
шкільництва, передовсім українського університету, орга-
нізації української середньої та початкової школи у Поль-
щі. Польське керівництво, де переважали військові, не ба-
жало належним чином вирішувати українську проблему2.

Особливо гостро у національно-культурному житті Га-
личини на початку 1920-х рр. стояло питання організації 
українського університету. Після війни в університеті Яна 
Казимира у Львові було ліквідовано всі українські кафе-
дри, обмежено доступ до навчання студентів української 
національності.  Українські  професори  були  позбавлені 
права праці  в  університеті. Свобода  вираження поглядів 
українською мовою, академічна свобода в освітньому на-
вчальному процесі суттєво обмежувалися в цей період.

Українське  національне  протистояння  з  польською 
адміністрацією і політикумом уже від 1920-х рр. виразно 
асоціювалося з особою митрополита Андрея Шептицько-
го та іншими діячами греко-католицької церкви. 

Своїми  різкими  висловлюваннями  і  діями  на  захист 
українських мирян митрополит став оплотом українсько-
го руху у греко-католицькій церкві. Митрополит Андрей 
Шептицький  (як церковний лідер), причетний до виник-
нення  Західно-Української Народної  Республіки,  а  пізні-
ше  до  боротьби  за  права  українців  у  складі  міжвоєнної 
Польщі, протиставлявся тогочасній державній владі. Ор-
ганізація греко-католицької церкви була побудована таким 
чином, що під юрисдикцією львівської митрополії  пере-
бували деканати у Бразилії, США, Канаді і багатьох інших 
зарубіжних державах. Цей чинник значною мірою  зміц-
нював позицію А. Шептицького.

Під приводом пастирського візиту у 1920 р. митро-
полит А. Шептицький поїхав до Рима, де скаржився на 
ставлення польської влади до греко-католицької церкви 
та її духовенства. Під час подорожі по Європі й Амери-
ці він перед представниками західного світу домагався 
справедливого вирішення національних перспектив сво-
го  народу,  проводячи  інтенсивну  діяльність  щодо  по-
шуку підтримки української справи серед членів урядів 
європейських держав, та акумулював ресурси для допо-
моги бідним у Галичині. Його висловлювання були то-
лерантними, проте траплялися і гострі випади на адресу 

1 Введення закону привело до загострення польсько-українського протистояння, 
а члени Української Військової Організації вбили куратора Станіслава Собін-
ського, який у 1924–1926 рр. виконував накази щодо утраквізації шкіл. Torzecki 
R. Kwestia ukraińska w Polsce w latach 1923–1929. Kraków, 1989. S. 286–287.
2 Мало того зміни зачепили і те польське керівництво, яке діяло до цих часів. При-
кладом може бути волинський воєвода Генрих Юзевський, котрого було переведено 
до Лодзі, де не  було української національної меншини. Kęsik J. Zufany komendanta. 
Biografia polityczna Jana Henryka Józewskiego 1892–1931. Wrocław, 1995. S. 56.
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властей у Варшаві, владу яких у Галичині він трактував 
як окупаційну. Винятково важливе  значення мало й те, 
що митрополит виявив підтримку еміграційному уряду 
ЗУНР. Повернення А. Шептицького до Львова викликало 
гостру  реакцію  польської  громадськості,  головним  чи-
ном, на території Східної Галичини, оскільки там були 
відомі  антипольські  виступи  митрополита.  Варшавські 
власті  погоджувалися  на  його  приїзд  за  умов  видання 
пастирського листа з декларацією лояльності митропо-
лита до Польської держави [11, s. 95].

Оскільки  митрополит  не  виявив  належної  лояльнос-
ті до Польської держави після повернення  із Заходу  і не 
звернувся  до  населення  з  відповідним  пасторським  по-
сланням, як того вимагала польська влада, то одразу після 
перетину польського кордону він був затриманий у Позна-
ні. Лише написання нового листа  і складання декларації 
лояльності  до  президента  відкрило можливість  його  по-
вернення до Львова. Однак і в наступні роки А. Шептиць-
кий не залишав антидержавної діяльності, яка виявилася в 
його активній участі у підтримці українського населення, 
котре переслідувалося поляками [12, s. 316].

Митрополит був противником використання церкви у 
політичній  боротьбі. Однак  розумів, що  нижче  духовен-
ство широко залучене до неї, дуже часто намагалося до-
помагати національним силам. Особисто А. Шептицький 
був  добре  обізнаний  з  діяльністю УВО,  а  пізніше ОУН, 
засуджував  терористичні  акти,  що  здійснювали  ці  сили, 
які суперечили догмам церковної науки. Проте націоналіс-
тичних організацій не засуджував, а трактував їх як тим-
часовий спосіб формування державної української думки 
[13, s. 316].

Висновки.  Не  зважаючи  на  те,  що  правовий  статус 
українців  у перші повоєнні  роки був  визначений міжна-
родно-правовими актами, які гарантували  їм права щодо 
цілковитого забезпечення охорони життя, демократичних 
прав  та  свобод,  зокрема,  і  свободи  вираження  поглядів 
українською мовою в  адміністративних  і  приватних  від-
носинах, у шкільництві тощо, а внутрішнє законодавство 
формально мало відповідати міжнародним зобов’язанням 
Польщі, проте, на ділі центральні та місцеві польські ад-
міністрації ці приписи  ігнорували,  здійснюючи політику 
національної асиміляції українців.
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Стаття присвячена аналізу трудового законодавства України в період нової економічної політики. Розглянуті основні нормативні акти 
у сфері регулювання трудових правовідносин. Проаналізовано головні положення Кодексу законів про працю УСРР 1922 р. та подальші 
зміни законодавства щодо зміцнення трудової дисципліни та підвищення відповідальності працюючих.
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Статья посвящена анализу трудового законодательства Украины в период новой экономической политики. Рассмотрены основные 
нормативные акты в сфере регулирования трудовых правоотношений. Проанализированы главные положення Кодекса законов о труде 
Украины 1922 г. и дальнейшие изменения законодательства в отношении укрепления трудовой дисциплины и повышения ответствен-
ности работающих.
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The article is devoted to the analysis of the labor legislation of Ukraine in the period of the new economic policy. The regulatory acts in the 
sphere of labor relations regulation are considered. The main provisions of the Labor Code and further changes in legislation of labor discipline 
and increase the responsibility of working are analyzed.

Key words: new economic policy, cancellation of labor duty, Labor Code, employment contract, labor discipline, disciplinary responsibility.

Постановка проблеми у  загальному вигляді. Рефор-
мування  законодавства  в  галузі  регулювання  трудових 
відносин в Україні нині стоїть дуже гостро. Обговорення 
прийняття нового Кодексу законів про працю є основною 
темою  багатьох  наукових  конференцій,  круглих  столів 
тощо. Ні в кого не викликає сумнівів, що потрібно вноси-
ти суттєві зміни в регулювання трудових відносин, адже 
багато  чинних  нормативних  актів  у  галузі  регулювання 
трудових відносин діють ще з радянських часів.

Вивчення історичного досвіду під час розробки нових 
нормативних актів у галузі регулювання трудових відно-
син є актуальним не тільки з точки зору запозичення пев-
ного  позитивного  досвіду,  але  й  недопущення  помилок, 
що мали місце в різні часи становлення та розвитку пра-
вової  системи держави. Радянські часи в  історії України 
є дуже суперечливим періодом: з одного боку, це станов-
лення та затвердження тоталітарно-репресивного режиму, 
повна централізація влади, боротьба з інакомисленням та 
ін.,  а  з  іншого, це період, коли була проведена перша та 
друга  кодифікації  законодавства,  будівництво  і  введення 
до  експлуатації  великих  заводів  та фабрик,  неабиякі  до-
сягнення трудящих у виробництві та  ін. На нашу думку, 
історія України за радянських часів потребує ретельного 
вивчення  та  аналізу,  переосмислення  та  висвітлення  по-
новому найбільш позитивних та раціональних явищ.

Аналіз останніх досліджень і публікацій з цієї тема-
тики. Аналізом трудового законодавства України в період 
нової економічної політики займалися насамперед сучас-
ники цього періоду, зокрема К. Варшавський,  І. Войтин-
ський, П. Камінська, С. Струмілін та ін. Статті зазначених 
авторів на сторінках журналів «Вопросы труда», «Вестник 
Народного  комиссариата  труда»,  «Вопросы  социального 
страхования»  свідчать  про  проблеми  та  неоднозначний 
підхід до застосування трудового законодавства, до тих чи 
інших правовідносин на практиці.

Протягом 60–80-х років ХХ ст. інтерес науковців при-
вертала  тема  подолання  радянською  державою  такого 
явища, як безробіття, яке, як відомо, саме за часів нової 
економічної  політики  досягло  найбільших  масштабів. 
Результатом  такого  інтересу  стали  дисертації  на  здобут-

тя  ступеня  кандидатів  історичних наук  таких  вчених,  як 
К. Суворов та Л. Рогачевська. І. Сафронова займалась до-
слідженням  історії  прийняття  першого  в  історії  України 
Кодексу законів про працю 1922 р. О. Волкова, А. Ставце-
ва та Г. Рогалєва дослідили основні етапи розвитку радян-
ського трудового законодавства.

У 2000-х роках інтерес до трудового законодавства пе-
ріоду  нової  економічної  політики  збільшився,  з’явились 
нові дослідження таких вчених, як О. Мельничук, О. Олій-
ник, Л. Прилуцька та ін. У. Пашинцева, А. Соколов займа-
лися дослідженням проблем мотивування та стимулюван-
ня праці у зазначений період.

Метою статті є аналіз законодавства України у сфері 
регулювання трудових відносин в Україні в період нової 
економічної політики (1921–1929 рр.).

Виклад основного матеріалу. Із введенням нової еко-
номічної політики потрібні були нові форми регулювання 
трудових відносин, які б відповідали умовам ринку, гро-
шового обміну та легалізації приватного підприємництва. 
Перед законодавцем виникли нові завдання: перш за все 
скасування  загальної  трудової  повинності,  боротьба  із 
безробіттям,  скасування  «зрівнялівки»  у  заробітній  пла-
ті шляхом  введення  нової  системи  заробітної  плати,  яка 
б  створювала  матеріальну  зацікавленість  робітників  у 
результатах своєї праці  та підвищення  її продуктивності 
[1, с. 10].

Першим нормативним актом, який вніс суттєві  зміни 
в галузі регулювання трудових відносин з початком нової 
економічної політики, стала Постанова Раднаркому УСРР 
від 19 квітня 1921 р. «Про полегшений перехід робітників 
і службовців з одного підприємства в інше» [2, 1921. № 7. 
ст. 195]. На підставі цієї постанови робітникам та служ-
бовцям дозволялось самостійно та вільно змінювати своє 
місце роботи. Слід зазначити, що в період «воєнного кому-
нізму», який передував новій економічній політиці, осно-
вною формою залучення громадян до трудових відносин 
була  загальна  трудова  повинність,  можливості  вільно 
змінювати місце роботи робітники та службовці не мали. 
Розподілом робочої сили та примусовим її направленням 
займались комітети загальної трудової повинності.
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Із введенням нової економічної політики трудова пови-
нність поступово скасовувалась, залишалась допустимою 
лише у виняткових випадках, як-то: боротьба зі стихійним 
лихом, нестача робочої  сили для виконання найважливі-
ших державних завдань. Водночас залученню до трудової 
повинності  не підлягали особи,  які  не  досягли 18  років, 
чоловіки старші 45 та жінки старші 40 років, а також осо-
би, які тимчасово втратили працездатність на період від-
новлення працездатності, вагітні жінки, жінки, які годува-
ли грудями, інваліди праці та війни, жінки, які мали дітей 
до 8 років.

На початку 20-х років ХХ ст.,  зважаючи на  зростаю-
чу кількість безробітних, були відновлені біржі праці. До 
основних функцій  таких  органів  належало:  облік  безро-
бітних,  пошук  роботи  для  них,  направлення  на  роботу, 
виплата допомоги по безробіттю, створення трудових ко-
лективів безробітних,  організація  громадських робіт,  ор-
ганізація соціального захисту безробітних та ін. Спочатку 
звернення до бірж праці осіб, які шукали роботу, а також 
керівників підприємств, які потребували робітників, було 
обов’язковим. Але у 1925 р. біржі праці стають лише посе-
редницькими органами [3, 1925. № 87. Арт. 494]. Відтоді 
звернення до послуг бірж праці з приводу пошуку роботи 
стають  добровільними,  але  з  тим, що  органи Народного 
комісаріату праці,  якими  і  були біржі праці,  залишалися 
єдиними органами, які здійснювали таке посередництво. 
Тобто  держава  встановлювало  монопольне  право  на  на-
дання посередницьких послуг у сфері працевлаштування.

У 1921 р. був прийнятий та набув чинності Кодекс за-
конів  про  працю  малолітніх  та  підлітків  [3,  1921. №  19.  
Ст. 538], у якому досить детально регламентувалися умови 
прийому на роботу, умови праці, час відпочинку, охорона 
праці  та  соціальне  страхування  зазначеної  категорії  пра-
цюючих. При цьому давалось визначення, що малолітніми 
вважаються особи молодші 16 років, а підлітками – особи 
від 16 до 18 років. У Кодексі  зазначалось, що прийом на 
роботу осіб молодших 16 років заборонялось. Ті малолітні, 
які вже працювали до набуття чинності Кодексу, звільняли-
ся від праці і направлялися до шкіл. Усі малолітні, які звіль-
нялися з роботи органами охорони праці, передавалися на 
утримання органів Народного комісаріату освіти [4, с. 49].

Важливе значення у справі організації та оплати пра-
ці  робітників  та  службовців мала постанова Раднаркому 
УСРР від 23 вересня 1921 р. «Про тарифну та фінансову 
політику», в якій зазначалось, що «встановлення тарифної 
ставки має виходити із положення: мінімум оплати – міні-
мум праці. Збільшення оплати праці мало бути пов’язано 
прямо  та  безпосередньо  зі  збільшенням  виробництва,  із 
ступенем  участі  робітника  у  підвищенні  виробництва» 
[5, с. 329].

Основним  документом,  що  регулював  трудові  право-
відносини  у  зазначений  період,  був  Кодекс  законів  про 
працю УСРР (далі – КЗпП), який набув чинності 15 лис-
топада 1922 р. [2, 1922. № 52. Ст. 751]. Кодекс складався 
із 17 розділів та 192 статей та майже повністю повторював 
Кодекс законів про працю РСФРР. У ст. 1 зазначалось, що 
постанови  КЗпП  поширюють  свою  дію  на  всіх  осіб, що 
працюють за наймом,  зокрема на дому  (квартирників)  та 
є  обов’язковими для всіх підприємств,  установ  та  госпо-
дарств (державних, не виключаючи й військових, громад-
ських  та  приватних,  зокрема  і  тих,  хто  роздає  роботу  на 
дім), а також для всіх осіб, які застосовують найману пра-
цю за винагороду. Ст. 4 вказувала на те, що всі договори та 
угоди про працю, які погіршували б умови праці порівняно 
з постановами чинного Кодексу, вважалися недійсними.

Глава П Кодексу регулювала порядок найму та надан-
ня робочої сили. Відтак надання громадянам УСРР роботи 
у порядку добровільного найму здійснювалось через ор-
гани  Уповнаркомпраці.  Особи,  які  шукали  роботу,  мали 
зареєструватися у місцевих органах Уповнаркомпраці (до 
яких  належали  біржі  праці  та  кореспондентські  пункти) 
як безробітні.

Глава Ш  регулювала  порядок  залучення  до  трудової 
повинності громадян УСРР. У ст. 11 підкреслювалось, що 
залучення до трудової повинності могло бути лише у ви-
няткових  випадках  (боротьба  із  стихійними  лихами,  не-
стача робочої сили для виконання найважливіших держав-
них завдань). Разом з тим встановлювався перелік осіб, які 
не могли бути залучені до виконання трудової повинності. 
Це особи, які не досягли 18 років, чоловіки старші 45 ро-
ків та жінки старші 40 років.

У  главі  IV Кодексу  надавалось  визначення  колектив-
ного  договору  як  угоди,  що  укладається  професійним 
союзом  як  представником  робітників  та  службовців,  з 
одного боку, та наймачем, з іншого, яка встановлює умо-
ви праці  та  найму для  окремих підприємств,  установ  та 
господарств або групи таких та визначає зміст особистих 
(трудових)  договорів  найму.  Колективні  договори  могли 
бути як генеральними, так і локальними та розповсюджу-
вали свою дію на всіх осіб, які працювали на підприємстві 
чи в установі, незалежно від того, чи були вони членами 
професійної спілки.

Глава V Кодексу була присвячена трудовому договору. 
Зокрема, у ст. 27 надавалось визначення трудового дого-
вору як угоди двох або більше осіб, за якою одна сторона 
(той, хто наймається) надає свою робочу силу іншій сто-
роні  (наймачу)  за  винагороду.  Умови  праці  визначалися 
угодою сторін, але недійсними вважалися умови, які по-
гіршували б становище працюючого порівняно з умовами, 
встановленими законами про працю, умовами колективно-
го договору або правилами внутрішнього трудового розпо-
рядку. Трудові договори могли укладатися на визначений 
термін не більше одного року; на невизначений термін та 
на час виконання будь-якої роботи. Умовами припинення 
дії трудових договорів були: згода сторін, закінчення тер-
міну, закінчення обумовленої роботи, за заявою сторони.

У VI главі Кодексу йшлося про правила внутрішньо-
го розпорядку, а у VII – про норми вироблення. Зокрема, 
зазначалось, що працююча за наймом особа, яка не вико-
нувала встановлені норми вироблення у нормальних умо-
вах праці, мала отримувати заробітну плату відповідно до 
кількості виконаної роботи, але не менше 2/3 її тарифної 
ставки.  У  разі  систематичного  невиконання  норм  виро-
блення така особа могла бути звільнена.

Глава Х регулювала робочий час. Зазначалось, що три-
валість  нормального  робочого  часу  не  могла  перевищу-
вати восьми годин. При цьому для деяких категорій пра-
цюючих встановлювався скорочений робочий час – шість 
годин. До таких категорій працюючих належали особи від 
16 до 18 років, особи, які були зайняті розумовою чи кон-
торською  працею,  особи,  зайняті  на  підземних  роботах. 
Понадурочна робота, як правило, не допускалась. Ст. 109 
Кодексу встановлювала щотижневий безперервний відпо-
чинок не менше 42 годин.

Ст. 138 Кодексу проголошувала, що жодне підприєм-
ство не могло бути відкрите без санкції органів охорони 
праці.  Низка  наступних  статей  були  присвячені  охороні 
праці, здоров’я та життя працюючих осіб.

Значна  увага  приділялась  професійним  спілкам  та 
їх  ролі  на  підприємствах,  розгляду  конфліктів  та  справ, 
пов’язаних  з порушенням  законів про працю. Справи  та 
суперечки про порушення трудового законодавства вирі-
шувались у народних судах на особливих сесіях, у розці-
ночно-конфліктних комісіях (РКК), примирливих камерах 
та  третейських  судах  за  однакового  представництва  сто-
рін. Особливого  значення набували РКК,  які функціону-
вали на підприємствах та в установах. У 1928 р. були при-
йняті «Правила про примирливо-третейський та судовий 
розгляд трудових конфліктів», які встановлювали компе-
тенцію кожного органу. У РКК розглядались справи про 
переведення на іншу роботу, звільнення у зв’язку з неви-
конанням службових обов’язків або професійною непри-
датністю, дотримання умов трудового договору. Примир-
ливі камери та третейські суди розглядали суперечки, які 
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виникали  під  час  укладання  та  тлумачення  колективних 
договорів, встановлення нових умов праці. 

Окрема ХIII глава Кодексу була присвячена праці жі-
нок та неповнолітніх.

Усім працюючим гарантувалось соціальне страхуван-
ня у разі надання лікарської допомоги, надання допомоги 
під  час  тимчасової  непрацездатності  (хвороба,  каліцтво, 
карантин, вагітність, пологи, догляд за хворим членом ро-
дини), надання допомоги з безробіття, інвалідності, втра-
ти годувальника тощо.

Отже, КЗпП УСРР 1922 р. став прогресивним докумен-
том  свого  часу  в  сфері  регулювання  трудових  відносин. 
Кодекс фіксував лише мінімальні трудові гарантії трудів-
ників, але не забороняв збільшення гарантій та прав, які 
могли бути записані в процесі укладання колективного та 
трудового договору [6, с. 75].

З  утворенням  Союзу  РСР  та  прийняттям  Конституції 
СРСР 1924 р. більшого поширення набувають загальносо-
юзні нормативні акти. До загальносоюзної компетенції було 
віднесено встановлення основних законів про працю (ст. 1 
Конституції СРСР 1924 р.). У зв’язку з цим були видані за-
гальносоюзні  кодифіковані  акти:  «Про  Основи  дисциплі-
нарного законодавства Союзу РСР та союзних республік», 
«Про компенсації та гарантії при переведенні, прийомі та 
направленні на роботу до іншої місцевості», «Правила про 
примирливо-третейський та судовий розгляд трудових кон-
фліктів» та низка інших нормативних актів, що регулюва-
ли трудові відносини. До компетенції республік належало 
лише впровадження законодавства про працю.

Практика  застосування  Кодексу  законів  про  працю 
1922 р. виявила, що його норми підходять не для всіх ка-
тегорій працюючих. Тому протягом середини 20-х–першої 
половини 30-х років ХХ ст. приймається низка законодав-
чих актів як доповнення чи поправки до КЗпП: Тимчасові 
правила про умови  застосування підсобної найманої пра-
ці у селянських господарствах 1925 р., постанови ЦВК та 
РНК СРСР 1926 р. «Про умови праці на сезонних роботах», 
«Про умови праці тимчасових робітників та службовців», 
«Про умови праці на лісозаготівельних та сплавних робо-
тах» 1927 р.,  «Про умови праці на будівельних роботах», 
«Про умови праці працівників дрібнороздрібної торговель-
ної мережі»  1929  р.,  постанова НКП СРСР  1928  р.  «Про 
працівників  з  ненормованим  робочим  днем»  тощо.  При-
йняття зазначених нормативних актів було пов’язано з осо-
бливостями умов праці у тій чи іншій галузі промисловості.

15  жовтня  1927  р.  РНК СРСР  прийняв Маніфест  «Про 
семигодинний робочий день»  [7, с. 168]. Передбачалось по-
ступове  втілення  в життя  зазначеного Маніфесту. Першими 
перейшли на семигодинний робочий день службовці, які не 
були зайняті у сфері виробництва. А постановою ЦВК та РНК 
СРСР від 2 січня 1929 р. «Про семигодинний робочий день» 
було введено перехід на нормальний робочий день тривалістю 
не більше семи годин на всіх виробничих підприємствах про-
мисловості, транспорту, зв’язку та комунального господарства 
як державних, так і громадських і приватних. Такий перехід 
здійснювався поступово до 1 жовтня 1933 р. [7, с. 170].

Переводилися  на  семигодинний  робочий  день  і  під-
приємства з безперервним виробництвом. Так, на тих під-
приємствах,  де  запровадження  семигодинного  робочого 

дня було неможливе, дозволявся інший порядок робіт, але 
з тим, щоб середня тривалість нормального робочого дня 
не перевищувала семи годин.

10  листопада  1928  р.  була  видана  Постанова  НКП 
СРСР  «Про  скорочений  робочий  день»,  у  якій  зазнача-
лось, що для  робітників  та  службовців,  які  були  зайняті 
в особливо тяжких та шкідливих умовах, встановлювався 
шестигодинний робочий день [7, с. 178–185].

У  1929  р.  був  введений  скорочений  календарно-ро-
бочий  тиждень:  на  безперервно  діючих підприємствах  – 
п’ятиденний, на всіх інших – шестиденний [5, с. 206].

Протягом  1927–1928  рр.  була  проведена  тарифна  ре-
форма,  завдяки  якій  були  підвищені  заробітні  плати  у 
кам’яновугільній,  металургійній  та  машинобудівельній 
промисловості,  був  скасований принцип «зрівнялівки»  в 
оплаті праці, відрядна оплата праці стала переважати над 
погодинною,  а  відтак  з’явилась  матеріальна  зацікавле-
ність працюючого у результатах своєї праці.

Наступні зміни у трудовому законодавстві пов’язані із 
заходами щодо зміцнення трудової дисципліни, посилен-
ням дисциплінарної та матеріальної відповідальності пра-
цюючих, а також вирішення трудових конфліктів.

Так, ст. 47 Кодексу законів про працю була викладена у 
новій редакції, відповідно до якої звільнення працюючого 
було можливим у разі нез’явлення на роботі у загальному 
вигляді протягом трьох днів на місяць без поважної при-
чини. В умовах безробіття звільнення порушника з роботи 
було досить суворим заходом.

У квітні 1927 р. IV З’їзд Рад СРР запропонував у по-
дальшому вжити більш рішучих заходів з ліквідації прогу-
лів взагалі. Дещо пізніше Рада Народних Комісарів надала 
можливість  адміністрації  підприємства  застосовувати  до 
порушників  трудової дисципліни всі можливі види стяг-
нень, а постановою РНК СРСР від 5 липня 1929 р. на адмі-
ністрацію підприємства була покладена відповідальність 
за потурання порушникам трудової дисципліни [1, с. 15].

Постановою ЦВК та РНК СРСР від 13 жовтня 1929 р. 
були затверджені «Основи дисциплінарного законодавства 
Союзу РСР та союзних республік» [8, 1929. № 71. Ст. 670].

Робітники  та  службовці  притягувались  до матеріаль-
ної відповідальності за шкоду, заподіяну наймачу під час 
виконання службових обов’язків у розмірі дійсної шкоди, 
але не більше 1/3 своєї тарифної ставки.

Висновки. Нова економічна політика та її заходи призве-
ли до суттєвих змін у трудовому законодавстві. Основними 
перетвореннями  у  галузі  регулювання  трудових  відносин 
протягом 20-х років ХХ ст. стали: скасування трудової по-
винності, залучення громадян України до трудових відносин 
на добровільних засадах шляхом укладення трудових дого-
ворів, поступове скорочення тривалості робочого дня, зміц-
нення трудової дисципліни та боротьба  із  її порушниками, 
посилення дисциплінарної та матеріальної відповідальності 
працюючих та ін. Поява вільного ринку праці неминуче при-
зводила  до  зростання  безробіття,  тому  заходи  керівництва 
держави були спрямовані також і на подолання цього нега-
тивного явища та соціальний захист безробітних. Подальша 
розробка теми може бути здійснена у галузі виявлення осо-
бливостей регулювання трудових відносин у селянських гос-
подарствах, а також із залученням архівних матеріалів.
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Поняття «форма державного правління» сформувалось у процесі суспільно-політичного розвитку і було відображено в результатах 
пізнавальної діяльності багатьох поколінь державознавців. Різноманіття поглядів стосовно його дефініції та змісту на сучасному етапі 
розвитку юридичної науки свідчить про гносеологічну проблемність та актуальність указаного питання. У статті пізнання зазначеного 
державно-правового явища здійснено через призму філософських категорій, які є для нього вихідними, – «форма» і «зміст».

Ключові слова: форма державного правління, форма і зміст, форма держави.

Понятие «форма государственного правления» сформировалось в процессе общественно-политического развития и отражалось в 
результатах познавательной деятельности многих поколений государствоведов. Многообразие взглядов на указанную дефиницию и ее 
содержание на современном этапе развития юридической науки свидетельствует о гносеологической проблематичности и актуальности 
поднятого вопроса. Рассмотрение указанного государственно-правового явления осуществлено через призму философских категорий, 
которые являются для него исходными, – «форма» и «содержание».

Ключевые слова: форма государственного правления, форма и содержание, форма государства.

The concept of “form of government” was formed in the process of socio-political development and was reflected in the results of the cognitive 
activity of many generations of state scholars. The diversity of views on this definition and its content at the present stage of development of legal 
science indicates the epistemological problematics and relevance of this issue. Consideration of the specified state-legal phenomenon carried 
out through the prism of philosophical categories that are for him the source. These categories are “form” and “content”.

Key words: form of government, form and content, form of state.

Вступ. В умовах сучасного державотворення проблема 
вдосконалення форми державного правління надзвичайно 
гостро постає насамперед у країнах перехідного типу, до 
яких відноситься й Україна. Від рівня досконалості фор-
ми правління залежить ефективність реалізації принципу 
розподілу влади як одного з основних принципів якісного 
функціонування державного механізму будь-якої сучасної 
демократичної країни. Історичний досвід державного бу-
дівництва підтверджує, що ефективна взаємодія всіх гілок 
влади  забезпечує  належне,  прогресивне  функціонуван-
ня не тільки державного апарату, а й механізму держави 
загалом, що  сприяє  розбудові  демократичної,  соціально-
правової  країни. Проблема  обрання  тієї  чи  іншої форми 
правління,  її  удосконалення  рано  чи  пізно  постає  перед 
кожною державою, оскільки на певному етапі країни за-
роджується  об’єктивна  суперечність  між  новим  змістом 
діяльності владних структур держави і старою формою їх 
втілення. Така суперечність у державах, для яких харак-
терні  активні  державотворчі  процеси,  вирішується  в  ре-
зультаті на користь змісту діяльності владних інституцій 
держави. Форма правління обслуговує цілком визначений 
зміст  державної  діяльності  і  стає  непотрібною,  невідпо-
відною, коли цей зміст ліквідовується або докорінно змі-
нюється.  Природно,  що  у  процесі  історичного  розвитку 
державності відбувається постійний процес скидання ста-
рої форми і відновлення її в новій якості.

Дослідженню  проблеми  форми  державного  прав-
ління  приділяють  увагу  такі  науковці,  як  С.  Агафонов, 
С.  Алексєєв,  С.  Бостан, Ж.  Бюрдо, Ю.  Воскресенський, 
І. Гомеров, Е. Григоніс, В. Журавський, І. Ільїн, Т. Кузьма, 
Г. Еллінек, Ю. Тодика  та багато  інших вітчизняних  і  за-
рубіжних учених. Однак і донині не вщухають суперечки 
щодо переваг тієї чи іншої форми правління, адаптування 

їх в українському державотворенні, доцільності перероз-
поділу  повноважень  між  основними  суб’єктами  влади, 
особливо щодо формування уряду, тощо.

Метою роботи є виявлення сутнісного змісту катего-
рії форми державного правління, що охоплює всі її види, 
а також комплексне дослідження теоретичних концепцій 
монархічної  і  республіканської  державності,  які  можуть 
бути трансформовані в сучасній політичній практиці.

Виклад основного матеріалу. Форма  правління,  як  і 
держава загалом, є багатоаспектним явищем, тому й вивча-
ється багатьма суспільними науками. При цьому вивчення 
форми  правління  відбувається  під  різними  кутами  зору. 
Гносеологічний підхід, характерний для теорії держави та 
права, дозволяє виявити взаємозв’язок між формою прав-
ління та її змістом, сутністю. Історично-порівняльний під-
хід до вивчення форми правління, що використовують істо-
ричні та філософські науки, дає змогу дослідити динаміку 
державного  життя  і  зміну  його  форм  під  впливом  комп-
лексу  природно-географічних,  історичних,  політичних, 
соціально-економічних,  культурно-релігійних  факторів,  а 
також зміну уявлень у різні історичні епохи про сутність, 
критерії класифікації, позитивні та негативні риси різних 
форм правління. Для науки конституційного права більш 
притаманне  дослідження  форми  правління  крізь  призму 
політико-правових  відносин  у  контексті  пошуку  моде-
лі державності, яка була б оптимальною для розгортання 
демократичного  потенціалу  конституції,  забезпечення 
основних прав  і  свобод громадян, найбільш ефективного 
володарювання. Неабияке  значення має форма правління 
й для державного будівництва, оскільки дозволяє виявити 
найбільш суттєві структурно-інституційні характеристики, 
яких бажано досягти у процесі розбудови механізму дер-
жави, визначити загальні орієнтири курсу реформ.
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З огляду на те, що Україна долає етап конституційно-
го та політичного реформування, проблема форм держав-
ного правління поряд із суто теоретичним значенням має 
зараз для неї ще й гостру практичну актуальність. Понят-
тя  «форма  державного  правління»  сформувалось  у  про-
цесі суспільно-політичного розвитку й було відображено 
в  результатах  пізнавальної  діяльності  багатьох  поколінь 
державознавців. Різноманіття поглядів стосовно його де-
фініції та змісту на сучасному етапі розвитку юридичної 
науки  свідчить  про  гносеологічну  проблемність  та  по-
требу  вирішення  цього  питання.  Поглиблене  і  ґрунтов-
не  пізнання  будь-якого  державно-правового  явища може 
бути здійснено через призму філософських категорій, які 
є  для нього  вихідними. Такими категоріями  є  «форма»  і 
«зміст»,  які  «віддзеркалюють  взаємозв’язок  двох  сторін 
природної й соціальної реальності: певним чином упоряд-
кованої сукупності елементів та процесів, що утворюють 
предмет  або  явище,  тобто  змісту,  і  способу  існування  й 
вираження  цього  змісту,  його  різних модифікацій,  тобто 
форми. Поняття «форма» використовується  також у  зна-
ченні  внутрішньої  організації  змісту,  і  в  цьому  значенні 
проблематика форми отримує подальший розвиток у кате-
горії «структура» [1, с. 13].

Не  випадково  ще  стародавні  греки  наголошували  на 
значенні форми. Адже сама  ідея держави невід’ємна від 
її форми, на що вказує етимологія терміна «форма» – «ей-
дос,  ідея, морфос». Традиції давньогрецької думки в до-
слідженні форм держави розвивалися й у Стародавньому 
Римі.  «Forma  dat  esse  rei»  –  «форма  надає  буття  речі», 
вважали  римські  юристи.  Між  формою  і  змістом  існує 
діалектична взаємозалежність, вони існують як парні фі-
лософські категорії, що служать для характеристики «від-
носин між способом організації речі і власне матеріалом, з 
якого ця річ складається» [2, с. 949]. Положення про те, що 
форма становить момент змісту, який у процесі свого роз-
витку переходить у зміст,  і навпаки, вперше обґрунтував 
Г.В.Ф. Гегель. Виступаючи проти метафізичного відриву 
форми від змісту, він підкреслював: «Розглядаючи проти-
лежності між формою і змістом, істотно важливо не зали-
шити поза увагою того, що зміст не безформний, а форма 
водночас міститься в самому змісті та є чимось зовнішнім 
щодо нього» [3, с. 298]. Філософська наука виявила низку 
важливих закономірностей, що характеризують взаємодію 
змісту й форми [4; 5; 20]. До них, зокрема, належать: пере-
важання змісту над формою; відносна стійкість форми, її 
самостійність щодо змісту; активна роль форми в розви-
тку  змісту;  сталість  протиріччя,  боротьба між формою  і 
змістом; перехід змісту у форму й навпаки; множинність 
форм одного змісту.

Однак  дослідження  терміна  «форма»  потребує  не 
тільки  розкриття  діалектичної  взаємодії  з  його  парною 
категорією – «змістом», – а й з’ясування зв’язків з інши-
ми філософськими поняттями, з якими терміни «форма» 
і  «зміст»  органічно поєднуються. Такими парними кате-
горіями  є  «сутність –  явище»,  де перше – це  сукупність 
глибинних зв’язків, відносин і внутрішніх законів, що ви-
значають основні риси й тенденції розвитку тієї чи іншої 
матеріальної системи, а друге – конкретні події чи власти-
вості процесу, які виражають зовнішні сторони дійсності 
і  є  формою  прояву  й  виявлення  певної  сутності.  Явище 
як ціле має зміст і відповідну форму. Будучи зовнішньою 
стороною предмета, форма є проявом сутності. Вона під-
коряється, пристосовується до сутності певного явища чи 
предмета. У процесі історичного розвитку держави настає 
момент, коли її нова якість (зміст і сутність) не укладаєть-
ся в рамки старої форми. Тоді відбувається заміна остан-
ньої  новим  змістом,  виникає  нова  форма,  яка  адекватна 
новому змісту й відбиває її сутність. Але зміна старої фор-
ми держави відбувається лише за сформованості відповід-
них умов у суспільстві. І хоча спочатку змінюється зміст, 
а потім уже форма, не виключається можливість того, що 

нова форма може бути використана для збереження старо-
го змісту. У такому разі відбувається внутрішня трансфор-
мація самої форми, яка для пристосування до обслугову-
вання старого змісту видозмінюється. І, навпаки, штучне 
використання  старої  форми  для  вираження  нового,  про-
гресивного  змісту  призводить  до  сповільнення  процесів 
гармонійного розвитку всіх сфер суспільного життя, галь-
мування становлення нових суспільних відносин. Здаєть-
ся, що розглядувані положення мають особливе значення 
не лише для більш глибокого і всебічного розуміння зміс-
ту  й  сутності  досліджуваного  державно-правового  яви-
ща,  з’ясування  його  термінологічного  еквівалента  (саме 
«форма державного правління», а не «державне правлін-
ня», яке іноді застосовується [6, с. 54]), а й для окреслення 
рівнів, виокремлення нових різновидів форм державного 
правління й розуміння їх сутності.

Форма державного правління залишається досить ди-
намічною категорією, оскільки під впливом багатьох еко-
номічних,  соціально-політичних,  ідеологічних  та  інших 
факторів  вона  постійно  розвивається. У ній  відображені 
сліди політичних компромісів,  рівень політичної  культу-
ри,  демократичні  традиції,  накопичений  досвід  вітчиз-
няного державного будівництва тощо. Так, розвиток сус-
пільних  відносин  у  політичній  сфері,  еволюція  владних 
інститутів призводять до того, що зміст і сутність наявної 
у країні організації державної влади не відповідають уже 
визначеним,  традиційним  формам  правління.  Сутнісні, 
змістовні політико-правові ознаки конструкції влади, що 
виявляються  в  дедалі  збільшуваній  сукупності  держав  і 
свідчать про зміну її якості, яка вже не вміщається у звич-
ні  традиційні  форми  державно-владної  організації,  під-
тверджують  потребу  виділення  нової  форми  правління, 
формулювання  відповідної  їй  теоретичної  конструкції,  а 
тому  і  конституційного  закріплення  для  результативної, 
дієвої політичної практики. У процесі історичного розви-
тку політична практика виявляє відповідність  або невід-
повідність  нової  форми  новому  змісту,  підтверджує  або 
спростовує  її  ефективність, усталеність,  зокрема для по-
долання можливих політичних криз, нової форми правлін-
ня [7, с. 298] і сприяє подальшому суспільному розвитку 
завдяки ефективному функціонуванню державно-владних 
інститутів у цій формі.

Окрім  того,  життєздатність  нової  форми  правління 
підтверджується її поширенням, втіленням у конституцій-
не  законодавство й політико-правову практику не  тільки 
молодих  новостворених  держав,  які  розвиваються,  а  й 
тих,  які  мають  значний  історично  зумовлений  політико-
правовий досвід побудови й функціонування вищих орга-
нів державної влади. Установлення нових сучасних форм 
державного правління, виявлення їхніх політико-правових 
ознак та особливостей повинно здійснюватися через при-
зму історичного, теоретичного і практичного аспектів.

Оскільки  наукове  дослідження  державно-правових 
явищ (у нашому випадку – форми державного правління) 
не може обмежитися  тільки вивченням  їхнього  стану на 
певний момент існування (тому що це призведе до втрати 
причинно-наслідкових зв’язків), то, спираючись на мето-
дологічний  арсенал юридичних  наук  історичного  циклу, 
маємо з’ясувати конкретну історичну практику виникнен-
ня й розвитку форм державного правління. Проте без ло-
гічної схеми ідеального образу цей розвиток є хаотичним 
накопиченням емпіричного матеріалу – не пов’язаних між 
собою й незалежних один від одного фактів, подій, ситу-
ацій. Тому в пізнавальному процесі  важливо теоретично 
осмислити  поняття  форми  державного  правління,  почи-
наючи з пізнання відповідної політико-правової практики 
через збирання й вивчення емпіричних фактів [1, с. 4]. Так, 
ті чи інші дані (результати аналізу, спостереження тощо) 
про форму державного правління стануть науковими фак-
тами й будуть емпіричною базою для її дослідження, тіль-
ки коли будуть інтерпретовані відповідно до уявлення про 
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форму державного правління (наприклад, як про елемент 
форми  держави  в  його  широкому  чи  вузькому  розумін-
ні).  При  цьому  інтерпретація  й  емпіричне  дослідження 
здійснюються  одночасно.  Таким  чином,  зв’язок  між  те-
оретичним  та  емпіричним  рівнями  дослідження  форми 
державного правління надзвичайно тісний. Відмінності ж 
їх пов’язані з тим, що теорія фіксує більш-менш постійні 
(інваріантні) властивості й відносини об’єктів у поняттях і 
зв’язках між ними. Як справедливо стверджується в науці, 
форма державного правління – «це не просто теоретична 
абстрактна категорія науки, а той ключ, за допомогою яко-
го можемо  розібратися  у  значенні  тієї  чи  іншої  системи 
органів державної влади, встановленої конституцією від-
повідної держави» [8, с. 240].

Уперше  поняття  «форма  правління»  на  офіційному 
рівні в державотворчій практиці було закріплено у Швеції, 
де в 1772 р. прийнято акт, що визначав організацію вищих 
органів державної влади й мав відповідну назву – «Форма 
правління»  (Regirungsform). Таку  саму назву мав  і  голо-
вний із чотирьох основних законів Швеції – Конституція, 
прийнята 6 червня 1809 р. Завдяки цьому категорія «фор-
ма  державного  правління»  («форма  правління»)  з  відпо-
відним змістовим наповненням у XIX cт. не тільки набула 
широкого  визнання  в  середовищі  юристів-теоретиків,  а 
й  стала  надбанням  конституційної  практики  інших  кра-
їн. Про форму правління як характеристику владної сис-
теми держави йшлося в конституціях Норвегії  (1814 р.), 
Португалії (1826 р.), Саксонії (1831 р.), Франції (1848 р.) 
та деяких  інших держав. Наявність такої конституційної 
практики в 2-й пол. XIX cт. сприяла пожвавленню інтер-
есу до поняття «форма державного правління». Але у пра-
цях учених бракувало концентрованого його вираження у 
вигляді дефініції. Це було зумовлено тим, що серед тео-
ретичних питань більше уваги приділялося класифікацій-
ним аспектам [10, с. 629], а питання понятійного характе-
ру залишалися майже поза увагою дослідників.

З кінця ХІХ cт. з’являється більш комплексний підхід 
до  з’ясування  змісту  форми  державного  правління,  про 
що свідчать роботи відомих науковців того часу: Л. Гумп-
ловича,  Г.  Єллінека,  О.  Алексєєва,  Б.  Кістяківського, 
М.  Коркунова,  С.  Котляревського,  І.  Ільїна,  Г.  Шерше-
невича,  Б.  Чичеріна  та  інших.  В  основу  цього  підходу 
замість  досить  спрощеного  критерію  поділу  держав  за 
кількістю владних осіб покладено юридичне становище 
носіїв  верховної  влади  [11,  с.  289].  Форму  державного 
правління  починають  розглядати  як  систему  верховної 
влади, зміст якої визначається: порядком формування ви-
щих органів держави – носіїв верховної влади (виборний 
або спадковий); принципами їх організації та діяльності 
(колегіальні  або  єдиновладні);  їх  відповідальністю  (або 
невідповідальністю).

Розглянемо  юридично-соціологічний  (точніше  юри-
дично-політичний) підхід, запроваджений Г. Єллінеком на 
межі ХІХ – ХХ ст., підтриманий  іншими правознавцями 
того часу: спочатку С. Котляревським [9, с. 28], а пізніше 
Й. Благожем [10, с. 143]. Відповідно до нього форма прав-
ління кожної держави має дві сторони: правову (формаль-
ну, юридичну), представлену сукупністю «віддзеркалених 
у конституціях вольових відносин» [11, с. 632], і політич-
ну, спрямовану на вивчення реального історичного життя, 
яка є сукупністю вольових відносин, що проявляються у 
політичній практиці. Політична, за Г. Єллінеком, «як усе 
неправове  в  державі,  неміцна  й  невизначена.  Будучи  за-
лежною  від  конкретних  державних  відносин,  вона  сама 
невпинно  змінюється»  [11,  с.  632].  Але,  незважаючи  на 
мінливість політичної форми, якість якої була підтвердже-
на  подальшою  соціально-політичною  практикою,  її  слід 
вивчати в безпосередньому зв’язку з юридичною формою, 
оскільки  правове  регулювання  суспільних  відносин  ви-
являється  тим  ефективніше,  чим  точніше  воно  виражає 
реальні процеси й потреби розвитку соціуму. Отже, пізна-

вальна теоретична діяльність «має сенс як рух до практич-
ного, як реалізація і втілення в ньому. А практичне не мало 
би ніякого раціонального змісту, якби не здійснювало те-
оретичного, не містило в самому собі теоретичне як ціль, 
засіб і результат» [12, с. 314].

Відтак слід виділити третій аспект, що лежить у прак-
тичній  площині.  Сучасне  громадянське  суспільство,  на 
відміну від колишнього традиційного (станово-кастового) 
«з його релігійною легітимацією монархічної влади», де 
«проблема розриву формально-правової й реальної струк-
тури влади не поставала так гостро» [13, с. 190], такий не-
долік має. Історія нового часу свідчить, що демократичні 
принципи легітимації державної влади використовуються 
не тільки для обґрунтування її конституційних моделей, а 
й для відтворення позаконституційних, найчастіше непра-
вових, політико-практичних конструкцій. Через наявність 
значної  кількості  держав,  де  політико-практичний  прояв 
форми державного правління наближений до її конститу-
ційної, формально-юридичної моделі, обмеження процесу 
дослідження форми державного правління лише на рівні 
її  формально-догматичного  (позитивістського)  аналізу, 
без  урахування  умов,  особливостей  і  результатів  реалі-
зації  теоретичних  концепцій  у  конституційній  практиці, 
буде однобічним.

Теоретичного  уточнення  вимагають  питання,  пов’я- 
зані з виявленням місця й ролі форми державного прав-
ління  в  системі  елементів  форми  держави.  Більш  ре-
тельного  наукового  аналізу,  осмислення  й  узагальнення 
потребують  і  питання,  що  не  охоплюються  усталеними 
традиційними схемами та уявленнями: категорія «форма 
державного  правління»,  для  визначення  якої  в  сучасній 
юридичній  літературі  бракує  одностайності;  класифіка-
ція  форм  державного  правління;  установлення  сутності 
і правових ознак сучасних різновидів форми державного 
правління, їх поняття, що на рівні дефінітивного форму-
лювання  в  сучасних  умовах  вимагають  суттєвого  уточ-
нення.  Безпосереднім  системним  середовищем  форми 
державного  правління  є форма  держави,  а  тому  доціль-
но  докладніше  зупинитися  на  аналізі  позицій  науковців 
щодо змістовного навантаження, цілісності й системності 
цього явища, а відтак і на наявності його складових еле-
ментів та їхніх зв’язках.

Існує кілька поглядів на форму держави. Так, одні на-
уковці  вважають,  що  форма  держави  в  широкому  плані 
розуміється як спосіб правління й державного устрою, у 
вузькому  –  тільки  як форма  правління  [14,  с.  18]. Пози-
ція  інших  науковців  полягає  в  тому, що форму  держави 
вони  визначають  як  організацію  політичної  влади  в  ній 
у єдності  її трьох основних елементів: форми правління, 
державного устрою й політичного режиму. Цю думку по-
діляє В. Петров, який зазначає, що форма будь-якої держа-
ви виявляється насамперед в організації верховної влади в 
ній, тобто у формі правління, а організація інших органів 
державної влади (місцевих, виконавчих тощо) охоплюєть-
ся  поняттям  «форма  правління»  лише  тією мірою,  якою 
в їх устрої виражається непохідний, первинний характер 
їхнього права на здійснення влади [15, с. 87].

На  наш  погляд,  справедливою  є  думка, що  до  форми 
правління не слід включати весь обсяг організації органів 
влади й управління, розмежовувати компетенцію між ними, 
як це іноді пропонується, бо таке розширене поняття форми 
правління може призвести до ототожнення його з поняттям 
«механізм  держави».  «Не  може  й  не  повинно  викликати 
сумнівів, – продовжує В. Петров, – включення до  загаль-
ного поняття «форма держави» тієї сторони її організації, 
що характеризує її територіальну й національно-державну 
структуру, тобто те, що у спеціальній літературі йменуєть-
ся формою державного устрою» [15, с. 107]. Третьою сто-
роною форми держави вчений називає політичний режим 
як сукупність методів, що характеризують систему зв’язку 
державної влади з населенням, зміст політичних прав і сво-
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бод останнього, конкретний спосіб вираження демократії. 
У такому змісті поняття режиму є більш вузьким порівняно 
з формою держави і входить до неї як частина цілого, хоча, 
на відмінну від двох елементів, має більшу автономію.

Не  можемо  оминути  й  позицію  відомого  теоретика 
В. Протасова, який з урахуванням того, що за формою за-
вжди стоїть будь-яке цілісне явище, стверджує, що форма 
держави  такою  не  є,  бо  цілісного  явища  вона  не  стано-
вить: «Безпідставно форму правління, форму державного 
устрою й політичний режим іменувати «елементами» фор-
ми держави, адже елемент – це завжди частина (функціо-
нальна одиниця) будь-якого цілого. Перераховані ж явища 
становлять  хоча  й  основні,  але  дуже  різнорідні  характе-
ристики такої складної системи, як держава. Не випадково 
в теорії держави існує позиція, за якою політичний режим 
виноситься за межі форми держави. І слід зазначити, що 
такий підхід до істини ближчий» [16, с. 61].

Варто зауважити, що із часом погляди саме В. Петро-
ва  знайшли  підтримку  й  серед  певного  кола  науковців, 
оскільки  вони  віддзеркалюють  форму  держави  як  сис-
темну  цілісність  трьох  елементів  –  форми  державного 
правління, державного устрою й політичного режиму, які 
відбивають істотні ознаки держави як структурної терито-
ріальної  й політичної  організації  суспільства. Про ціліс-
ність і системність форми держави свідчить і те, що мож-
ливо виділити її види.

Так, наприкінці ХХ – на поч. XXI ст. у юридичній на-
уці закріпився поділ форм держави на монократичні, полі-
кратичні (поліархічні) й сегментарні [17, с. 89; 18, с. 147]. 
Тому  не  вважаємо  слушним  твердження  В.  Протасова: 
«Коли  звернутися  до  літератури,  то  можливо  помітити, 
що в ній ідеться про види форми правління, види форми 
державного устрою, види політичного режиму, але ніколи 
не йдеться про види форми держави» [16, с. 61]. Що ж до 
питання визнання політичного режиму третім елементом 

форми держави, то одні правники схиляються до того, що 
політичний режим характеризує не форму, а сутність дер-
жави,  інші – методи класового панування, й тому нібито 
не стосується форми держави [8, с. 17], треті сприймають 
його ширше, порівняно з формою останньої, бо цей режим 
«здійснюється не тільки органами держави, а за допомо-
гою всієї системи диктатури класу».

Отже,  більшість  сучасних  державознавців  провідним 
елементом форми  держави  вважають форму  державного 
правління [19, с. 12; 20, с. 21; 21, с. 5]. Зокрема, С. Серьогі-
на ґрунтовно проаналізувала уявлення про форму держави 
і дійшла висновку, що провідною у системі елементів фор-
ми сучасної держави є форма правління, а структурними її 
елементами є «усі складові частини державного механіз-
му» [7, с. 17; 20, с. 43; 21, с. 132]. На цьому фоні дисонує 
погляд О. Котюка, який першість віддає формі державного 
устрою: внутрішня – відбиття змісту й сутності держави, 
зовнішня  –  віддзеркалення  зовні  її  внутрішньої  форми 
[22, с. 133]. При цьому політичний режим виконує функ-
цію форми внутрішньої, а форми правління й державного 
устрою – зовнішньої.

Висновки. Ефективність усієї політичної системи за-
галом, дієвість економічних, соціальних і політичних ре-
форм, які здійснюються в нашій державі, значною мірою 
зумовлюється наявним механізмом взаємодії органів дер-
жавної влади між собою та з населенням. Цілком очевид-
но, що без глибокого й усебічного усвідомлення характеру 
і принципів взаємовідносин органів державної влади всіх 
рівнів, знаходження оптимальної конфігурації державного 
апарату побудувати ефективну, потужну, справді демокра-
тичну  й  соціально  орієнтовану  державу  неможливо.  Від 
того, наскільки відповідає форма правління об’єктивним 
потребам  розвитку  українського  суспільства,  залежить 
результат тих заходів, які вживаються для подолання по-
літичної й соціально-економічної кризи.
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У статті на основі положень Видовданської конституції 1921 р. проаналізовано громадянські та політичні права і свободи  сербів, 
хорватів і словенців. Особливу увагу приділено характеристиці природних прав людини як пріоритетних у державі. Розкрито основні 
політичні права громадян Королівства сербів, хорватів та словенців: право союзів, зборів та об’єднань, право звернення до будь-якого 
державного органу, право вільно обирати та бути обраним до державних органів влади та органів місцевого самоврядування. Визначено 
підстави обмеження громадянських та політичних прав і свобод.
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В статье на основе положений Видовданской конституции 1921 г. проанализированы гражданские и политические права и свободы 
сербов, хорватов и словенцев. Особое внимание уделено характеристике естественных прав человека как приоритетных в государстве. 
Раскрыты основные политические права и свободы граждан Королевства сербов, хорватов и словенцев: право союзов, собраний и объ-
единений, право обращения в любой государственный орган, право свободно избирать и быть избранным в органы государственной 
власти и органы местного самоуправления. Определены основания ограничения гражданских и политических прав и свобод.

Ключевые слова: Королевство сербов, хорватов и словенцев, Видовданская конституция, гражданские права и свободы, полити-
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The researcher analyzes civil and political rights of the Serbs, Croats and Slovenes as based on the provisions of the Vidovdan Constitution 
of 1921. Particular attention in the paper has been paid to the characterization of natural human rights as priorities in the state. The basic political 
rights of the citizens of the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes are revealed: the right of unions, assemblies and associations, the right to 
appeal to any state body, the right to freely elect and be elected to state authorities. The grounds for limiting civil and political rights have been 
determined.

Key words: Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes, Vidovdan Constitution, civil rights, political rights, King, People’s Assembly.

Постановка проблеми. 1 грудня 1918 року утворило-
ся Королівство  сербів,  хорватів  та  словенців  (далі  – Ко-
ролівство  СХС).  На  порядку  денному  постало  питання 
прийняття основного закону держави, який мав закріпити 
конституційний лад, права, свободи та обов’язки людини і 
громадянина, структуру органів влади та їхні повноважен-
ня. 28 червня 1921 року у день Св. Вида Установчі збори 
Королівства  СХС  ухвалили  Конституцію,  яка  в  історію 
ввійшла під назвою Видовданська. Важливим складником 
цього документа стали розділи, присвячені правам і сво-
бодам  людини  та  громадянина,  оскільки  у  такий  спосіб 
вони набули конституційних гарантій свого забезпечення 
та захисту. Громадянські та політичні права і свободи, які 
належать  до  «першого  покоління»  прав  людини,  мають 
особливе значення. Громадянські права і свободи – це при-
родні невідчужувані права, надані особі від народження. 
Вони визначають сферу свободи окремої людини і забез-
печують задоволення нею своїх особистих матеріальних і 
духовних потреб. Політичні права і свободи надають мож-
ливість особі брати участь в управлінні державою через 
формування органів влади, впливати на прийняття рішень 
щодо питань внутрішньої та зовнішньої політики. Закрі-
плення у Конституції Королівства СХС 1921 р. громадян-
ських та політичних прав і свобод людини і громадянина 
сприяло розвитку демократичних засад держави.

Стан дослідження проблеми. Конституційний розви-
ток Королівства сербів, хорватів та словенців є об’єктом 
багатьох досліджень учених: О. Силкіна [1; 2], К. Ники-
форова [3], В. Гряника [4; 5], Б. Петрановича [6], В. Чоро-
вича [7], С. Чирковича [8], М. Чорчевича, С. Стоїчича [9], 
Б. Балковича [10] та ін. Зокрема, О. Силкін у своїй праці 
досліджував зміст Видовданської конституції 1921 р. Осо-
бливу  увагу  автором  приділено  умовам  розвитку  парла-

ментаризму в Королівстві СХС у контексті встановлення 
режиму особистої влади короля Олександра Карагеоргіє-
вича. Український науковець В.  Гряник  вивчав  боротьбу 
політичних сил напередодні прийняття Конституції Коро-
лівства СХС 1921 р. та внутрішньо- й зовнішньополітич-
ні чинники, які стали причинами державного перевороту 
6  січня  1928  року.  Вагомими  є  комплексні  роботи  серб-
ських  істориків  Б. Петрановича, М. Чорчевича,  С.  Стої-
чича,  В.  Чоровича,  С.  Чирковича  з  історії  державності 
Королівства СХС, в яких розкриваються політичні переду-
мови прийняття Конституції 1921 р., аналізується її зміст 
та дається оцінка окремим її положенням. Виборчі права 
сербів,  хорватів  та  словенців  1918–1941  рр.  стали  пред-
метом дослідження В. Балковича. Проте громадянські та 
політичні права і свободи людини й громадянина за Кон-
ституцію Королівства СХС 1921 р. переважно вивчалися у 
контексті досліджуваних науковцями проблем. 

Метою статті  є  аналіз  положень Видовданської  кон-
ституції  1921  р.  про  громадянські  та  політичні  права  й 
свободи людини і громадянина Королівства СХС, а також 
визначення підстав їх обмеження.

Виклад основного матеріалу. Видовданська  консти-
туція  1921  р.  складалася  з  ХІV  розділів,  що  включали 
142 статті. У першому розділі Королівство сербів, хорва-
тів та словенців проголошувалося конституційною, парла-
ментською та спадковою монархією. Другий розділ «Осно-
вні  права  та  обов’язки  громадян»  регулював  правовий 
статус громадян Королівства СХС. Зокрема, закріплювали-
ся принцип єдиного громадянства в державі, права люди-
ни на особисту свободу, недоторканість її життя та житла  
(cт.  5–11),  свободу  совісті  (ст.  12),  друку  (ст.  13),  право 
на  зібрання  (ст.  14)  та  звернення  до  державних  органів  
(ст. 15) й до суду (ст. 18) тощо [11]. 
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Зупинимося  на  характеристиці  громадянських  прав 
і  свобод. Стаття 4 Видовданської конституції 1921 р.  за-
кріплювала,  що  в  державі  визнається  лише  одне  грома-
дянство. Всі громадяни рівні перед законом (ст. 4). Жоден 
громадянин  не  міг  бути  вигнаним  за  межі  держави  або 
примусово  переселеним  в  її  межах  за  винятком підстав, 
встановлених законом (ст. 10) [12, с. 46]. Ці положення є 
вкрай  важливими  для  забезпечення  прав  представників 
різних  народів,  що  проживали  на  території  Королівства 
СХС.  Проте  не  завжди  проголошена  норма  відповідала 
реаліям  життя.  Наприклад,  адміністративно-територі-
альний  поділ  держави,  закріплений  законом  від  26  квіт-
ня 1922 року, ігнорував національні особливості регіонів 
[4, с. 367]. На переконання В. Чоровича, Конституція Ко-
ролівства СХС 1921 р. спиралася на ідею існування єдиної 
нації,  утвореної  внаслідок  об’єднання  сербів,  хорватів  і 
словенців, при цьому обмежувалися права кожного наро-
ду на саморозвиток [7, с. 701].

Видовданська конституція 1921 р. проголошувала пра-
во на свободу та особисту недоторканість. Зокрема, ніхто 
не має бути підданий допиту чи арешту або в інший спо-
сіб позбавлений волі  інакше як за рішенням суду. Особа 
підлягає  арешту  лише  відповідно  до  письмової  та  вмо-
тивованої  постанови  суду,  яка повідомляється  їй під  час 
арешту чи потягом доби після арешту. Для подання скар-
ги на це рішення встановлювався строк у три дні. У разі 
якщо особа не скористалася таким правом протягом 24 го-
дин слідчі органи передають вказану постанову до  суду. 
Розгляд  справи має  тривати  два  дні  (ст.  5). Судочинство 
обов’язково здійснюється у тому суді, який має відповідну 
компетенцію (ст. 6). Обов’язково проводиться допит осо-
би, а також  їй пропонується захищати себе  (ст. 7). У та-
кий спосіб держава гарантувала та забезпечувала право на 
свободу та недоторканість особи. 

Особливу увагу у Конституції Королівства СХС 1921 р. 
приділено  покаранням  та  порядку  їх  призначення.  Так, 
усі покарання призначалися винятково на підставі закону 
(ст. 8). Смертна кара не застосовувалася як покарання за 
політичні злочини. Виняток становили посягання та замах 
на особу правителя або членів королівської сім’ї, скоєння 
кримінального злочину разом з політичним, військові зло-
чини (ст. 9) [11]. Особлива охорона життя монарха є зро-
зумілою, враховуючи події палацового перевороту в Серб-
ському королівстві в травні 1903 року. Жорстоке вбивство 
короля Олександра Обреновича та його сім’ї сколихнуло 
увесь цивілізований світ. 

Статтею 11 Видовданської конституції 1921 р. прого-
лошувалося право на недоторканність житла. Так, обшук 
житла здійснювався лише за вказаних у законі обставин 
та на підставі письмового наказу  слідчих органів,  який 
доводився до відома його власника. Особа, у житлі якої 
здійснено обшук, мала право подати скаргу до суду пер-
шої  інстанції,  проте  це  не  було  підставою  його  припи-
нення. Обшук здійснювався в присутності двох свідків. 
Після його завершення слідчі органи зобов’язані ознайо-
мити власника з результатами та надати список вилуче-
них речей. При цьому наголошувалося, що у нічний час 
обшуки житла проводити заборонялося за винятком тер-
мінових  випадків  та  випадків,  коли  про  допомогу  про-
сить особа, яка перебуває в ньому (ст. 11). Стаття 17 га-
рантувала право на  таємницю листування,  телеграфних 
та  телефонних  повідомлень,  крім  випадків  криміналь-
ного провадження, мобілізації та війни [11]. Отже, пра-
во  на  недоторканність  житла  та  таємницю  листування, 
телеграфних та  телефонних повідомлень  гарантувалося 
державою, хоча неможливість призупинити обшук через 
звернення до суду зі скаргою певною мірою обмежувало 
його реалізацію громадянами.

У  зв’язку  з  проживанням  на  території  Королівства 
СХС представників різних релігійних конфесій закріплен-
ня права свободи совісті та віросповідання у Конституції 

1921 р. було вкрай необхідним. Усі релігії проголошува-
лися рівними перед законом. Проте існував поділ на допу-
щені та недопущені релігії. Допущеними вважалися всі ті 
релігії, які у будь-якій із частин Королівства СХС отрима-
ли законне визнання. Інші релігії могли допускатися лише 
на основі закону. Допущені та визнані релігії самостійно 
вели свої внутрішні справи та розпоряджалися пожертву-
ваннями та коштами. Також вони отримали право у вста-
новленому  законом  порядку  підтримувати  відносини  зі 
своїм верховним релігійним головою у межах їхніх духо-
вних приписів. Держава у межах власного бюджету виді-
ляла кошти на релігійні культи, які розподілялися між різ-
ними  допущеними  та  визнаними  релігіями  пропорційно 
кількості їх прихильників та відповідно до обґрунтованих 
потреб. Служителям культів заборонялося використовува-
ти свій авторитет у разі здійснення офіційних обов’язків. 

Обсяг  громадянських  та  політичних  прав  і  свобод 
не  залежав  від  приналежності  до  певної  релігії.  Разом  з 
тим  ця  приналежність  не  була  підставою  для  відмови 
виконувати  громадські  та  військові  обов’язки.  Ніхто  не 
зобов’язаний публічно заявляти про свою приналежність 
до певної релігії, не може примушуватися до участі у ре-
лігійних актах, обрядах, службах. Однак участь у держав-
них святах  і церемоніях та у визначених законом випад-
ках осіб, які перебували під батьківською, опікунською та 
військовою владою, була обов’язковою (ст. 12) [12, с. 48]. 
Привілейоване  становище  в  державі  займали  Сербська 
православна церква, Католицька церква та Ісламська релі-
гійна община, хоча існувало ще близько десяти релігійних 
організацій [6]. 

Отже, релігійні справи перебували під контролем дер-
жави.  Проголошення  рівності  всіх  релігій  насправді  об-
межувалося  їх розмежуванням на допущені та визнані у 
законному  порядку.  Фінансування  державою  релігійних 
культів  та  розподіл  коштів  між  представниками  різних 
конфесій  створювало  умови  для  прямого  втручання  у 
їхню діяльність.

Відзначимо, що  свобода думки  та  друку  є  важливою 
для  розвитку  держави,  оскільки  нерозривно  пов’язана  з 
можливістю реалізувати громадянами свої політичні пра-
ва.  Відповідно  до  Конституції  Королівства  СХС  1921  р. 
дозволялося вільно публікувати, продавати та поширюва-
ти різноманітні твори та газети. Цензура встановлювалася 
у період війни або мобілізації та у випадках, визначених 
законом.  Заборонялося  поширення  газет  та  друкованих 
творів такого змісту: образа короля та членів його сім’ї, го-
лів іноземних держав, Народної скупщини, прямі заклики 
до громадян про насильницьку зміну конституції чи зако-
нів держави, тяжкі посягання на суспільну мораль. У разі 
виявлення таких випадків продукція підлягала арешту та 
передавалася протягом доби до суду, який у цей же термін 
мав  визначити  її  долю:  або  підтвердити  або  заперечити 
правомірність дій слідчих органів. До відповідальності за 
створення  та  розповсюдження  продукції  протиправного 
змісту притягувалися автор, редактор, видавець, власник 
та розповсюджувач (ст. 13) [11]. 

Аналіз  змісту  зазначених  положень Конституції  Ко-
ролівства  СХС  1921  р.  свідчить,  що  встановлені  обме-
ження щодо реалізації свободи думки та друку мали пе-
реважно політичний характер. Така позиція пояснюється 
намаганням влади зберегти закріплений конституційний 
лад, оскільки представники хорватів та словенців в Уста-
новчих зборах виступили проти основного закону держа-
ви. Сербські політичні кола були зацікавлені у цьому, бо 
вказані  положення  закріпили  їхнє  панівне  становище  в 
Королівстві СХС.

Отже, у Видовданській конституції 1921 р. проголошу-
валися основні громадянські права й свободи. Слід відзна-
чити важливість гарантування державою свободи совісті 
та віросповідання для збереження мирного співіснування 
представників різних релігій на спільній території. Проте 
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в основному законі держави закріплювалися не всі грома-
дянські права і свободи. Окрім цього, перелік випадків, у 
яких здійснювалося обмеження цих прав, не був вичерп-
ним та встановлювався окремим законом. 

Розглянемо  політичні  права  і  свободи  громадян 
Королівства  сербів,  хорватів  та  словенців.  Важливість 
їх  полягає  у  наданні  можливості  особі  брати  участь  у 
безпосередньому  народовладді,  здійсненні  державної 
влади і місцевого самоврядування, бути активним учас-
ником суспільно-політичного життя. Закріплення осно-
вних  політичних  прав  і  свобод  у  Конституції  сприяло 
розвитку  демократичних  засад  у  Королівстві  СХС  та 
державності в цілому.

У  статті  14  Видовданської  конституції  1921  р.  за-
значалося, що  громадяни мають  право  союзів,  зборів  та 
об’єднань. Ніхто не міг з’явитися на зібрання зі  зброєю. 
Про  проведення  зібрань  під  відкритим  небом,  тобто  мі-
тингів,  демонстрацій,  слід  інформувати  органи  влади не 
пізніше ніж за 24 години. Громадяни мають право створю-
вати  об’єднання,  якщо  їх  діяльність  не  суперечить  зако-
ну [11]. Це право серби, хорвати та словенці також могли 
реалізувати шляхом створення політичних партій. Так, у 
державі діяли: Демократична партія, Народна радикальна 
партія, Хорватська народна селянська партія, Словенська 
народна  партія,  Комуністична  партія,  Югославське  му-
сульманське об’єднання, Республіканська партія та  інші. 
Проте  королівська  влада  надавала  підтримку  сербським 
політичним  силам,  які  стали  основою  для  її  функціону-
вання та зміцнення.

Відповідно  до  статті  15  Конституції  Королівства  СХС 
1921 р. громадяни мали право на подання петиції. Звернення 
до будь-якого державного органу здійснювалося фізичними 
(одноосібно або колективно) та юридичними особами. 

Наступним  політичним  правом  громадян,  гарантова-
ним Конституцією Королівства СХС 1921 р.,  було право 
вільно обирати і бути обраним до державних органів вла-
ди та органів місцевого самоврядування. Реалізація цього 
права  здійснювалася  через  скликання  представницького 
органу влади Народної скупщини строком на чотири роки. 
Формувалася вона шляхом виборів на основі загального, 
рівного, прямого та таємного голосування. У статті 69 ви-
значалося, що один народний обранець представляє інтер-
еси 40 000 жителів. Якщо в окрузі кількість жителів пере-
вищує  цю межу  більш ніж  на  25  000,  то  обирається ще 
один представник додатково [12, с. 48–49]. 

Активне політичне право належало кожному громадя-
нину Королівства СХС з народження або внаслідок його 
натуралізації з дня досягнення ним 21-річного віку. Тим-
часово  своє  виборче  право  втрачали:  засуджені  до  тю-
ремного ув’язнення до моменту відновлення їх у правах, 
засуджені  до позбавлення  громадянської  честі  на  час  дії 
вироку, оголошені неспроможними боржниками та особи, 
що перебували під опікою (ст. 70). 

Пасивне виборче право належало всім особам, які ко-
ристувалися своїми виборчими правами незалежно від того, 
чи згадуються вони у виборчих списках. До кандидатів на 
посаду народного представника висувалися такі вимоги: 

–  наявність громадянства Королівства СХС, набутого 
по праву крові або по праву  ґрунту. Громадянин, котрий 
набув громадянство шляхом натуралізації й не відносить-
ся  до  однієї  з  трьох  державоутворюючих  націй  (сербів, 
хорватів,  словенців),  мав  проживати  в  державі  до  отри-
мання статусу громадянина не менше десяти років;

–  досягнення тридцятирічного віку;
–  володіння державною мовою, тобто сербо-хорвато-

словенською (ст. 72).
Водночас відповідно до норм Конституції 1921 р. офі-

цери діючої армії та резерву, унтер-офіцери та солдати не 
мали  ні  активного,  ні  пасивного  виборчого  права.  Також 
відкладалося надання  виборчих прав жінкам до прийнят-
тя окремого закону [11]. Встановлені обмеження утискали 

права згаданих категорій осіб у своїх правах. Закон про ви-
борчі права жінок так і не був прийнятий. Вперше вони про-
голосували лише у 1945 році уже в нових умовах [3, с. 34].

Посадові  особи  поліції,  фінансового  відомства  та 
управління  лісами  й  аграрної  реформи  могли  висувати 
свою кандидатуру на виборах лише за умови припинення 
їх перебування на цих посадах не менш ніж за рік до ого-
лошення указу про вибори. Інші посадові особи не мали 
права  балотуватися  у  тому  виборчому  окрузі, що  був  їм 
підконтрольний. Посадові особи, обрані на посаду, звіль-
нялися  у  резерв  на  час  здійснення  свого  мандату. Міні-
стри, які перебували на посаді або очікували призначення 
на неї, та професори університетів могли зберігати власні 
посади й після їх обрання (ст. 73). 

Важливе уточнення щодо виконання своїх обов’язків 
народними представниками містила стаття 74 Видовдан-
ської конституції 1921 р. Зокрема, кожен народний пред-
ставник представляв увесь народ, а не лише тих громадян, 
які його обрали [11]. 

Відповідно до статті 96 Конституції 1921 р. у Королів-
стві СХС для вирішення місцевих справ общин, повітів та 
областей  створювалися  органи  місцевого  самоврядуван-
ня, що формувалися шляхом виборів [9, с. 260]. Особли-
вий  закон щодо  їх  функціонування  мав  бути  прийнятий 
окремо.  Відтермінування  у  часі  його  прийняття  по  суті 
унеможливлювало реалізацію задекларованого Конститу-
цією права. Також слід відзначити, що ці органи самовря-
дування отримали досить незначні повноваження, народні 
обранці реальних важелів впливу на вирішення регіональ-
них проблем не набули [7].  

Конституцією Королівства СХС 1921 р. встановлюва-
лися підстави, за яких політичні права і свободи громадян 
могли бути обмеженими. Так, у статті 127 зазначалося, що 
Народна скупщина може за особливим законом повністю 
скасувати на час війни або мобілізації для своєї держав-
ної території, а у разі збройного повстання – для будь-якої 
частини цієї території – права, зокрема право на зібрання, 
союзи, об’єднання  [11]. Проте необхідно відзначити, що 
король Олександр Карагеоргієвич не завжди дотримував-
ся цієї норми та виходив за межі своїх прерогатив. 

На думку О. Силкіна, слабке вкорінення у думках по-
літичної еліти ліберальних ідейних цінностей – «політич-
ного плюралізму, толерантності та поваги до меншості» – 
призвело до нездатності нівелювати суспільні протиріччя 
та розробити зрозумілий державний курс [2, с. 263–264]. 
Такий стан справ досить негативно позначився на подаль-
шому  розвитку Королівства СХС  та  призвів  до  встанов-
лення одноосібної влади монарха.

Висновки. Видовданська конституція 1921 року закрі-
пила  основні  громадянські  та  політичні  права  і  свободи 
громадян  Королівства  СХС.  Зокрема,  встановлювалося 
право  на  особисту  свободу,  недоторканість  особи  та  її 
житла, свободу совісті та віросповідання, друку, право со-
юзів, зборів та об’єднань, право звернення до будь-якого 
державного органу, право вільно обирати та бути обраним 
до органів державної влади та органів місцевого самовря-
дування тощо. Однак окремі категорії осіб обмежувалися 
у  своїх  правах.  Виборчого  права  позбавлялися  військові 
та жінки. Перелік випадків,  у  яких  здійснювалося обме-
ження  громадянських прав  та  свобод, не був вичерпним 
та встановлювався окремим законом. Повноваження щодо 
обмеження політичних прав за особливих обставин мала 
лише Народна  скупщина,  однак  у  її  діяльність  постійно 
втручався  король.  Задекларовані  громадянські  та  полі-
тичні права у Конституції Королівства сербів, хорватів та 
словенців 1921 року не завжди відповідали тогочасним ре-
аліям. Відсутність належної нормативної бази, підтримка 
провладних  партій  та  намагання  встановити  одноосібну 
владу  королем Олександром Карагеоргієвичем  перешко-
джали  громадянам  у  повному  обсязі  користуватися  кон-
ституційними правами і свободами. 
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 У даній статті розглянуто категорію внутрішньо переміщеної особи як об’єкта правового регулювання суспільних відносин у націо-
нальному законодавстві. Здійснено детальний аналіз базового визначення даної категорії, від якого формуються всі можливі трактуван-
ня в різних нормативно-правових документах. Також окреслено основні ознаки, якими наділена дана категорія осіб. 

Ключові слова: внутрішньо переміщена особа, право, конституція, законодавство, держава, захист.

В данной статье рассмотрена категория внутренне перемещенного лица как объекта правового регулирования общественных от-
ношений в национальном законодательстве. Осуществлен подробный анализ базового определения данной категории, от которого 
формируются все возможные трактовки в различных нормативно-правовых документах. Также обозначены основные черты, которыми 
обладает данная категория лиц.

Ключевые слова: внутренне перемещенное лицо, право, конституция, законодательство, государство, защита.

This article considers the category of internally displaced person as an object of legal regulation of social relations in national legislation. A 
detailed analysis of the basic definition of this category has been carried out, from which all possible interpretations in the various normative legal 
documents are formed. Also the main features are outlined which are endowed with this category of people.

Key words: internally displaced person, law, constitution, legislation, state, protection.

Постановка проблеми. Останні 4 роки в історії Укра-
їни  –  це  не  найкращий  її  етап.  У  результаті  збройного 
конфлікту на Донбасі та анексії Криму наша країна стик-
нулась  із  такою  проблемою,  як  внутрішньо  переміщені 
особи (далі – ВПО), до чого взагалі не була готова, як із 
правової, так і з наукової точки зору. За даними статисти-
ки, Україна посідає 5 місце у світі за кількістю внутрішніх 
переселенців, і, на жаль, із боку влади дуже повільно від-
бувається врегулювання ситуації щодо цієї категорії осіб.

Цій проблематиці були присвячені наукові доробки та-
ких зарубіжних та вітчизняних дослідників, як: Р. Голдмен, 
Ф. Денг, Р. Кохен, В. Кьолін, Е. Муні, Б. Старк, Є.С. Гера-
сименко, І.Г. Козинець, М.І. Малиха, М.М. Сірант та дея-
кі  інші. Окремі  аспекти  внутрішньо переміщених осіб  в 
Україні  розглядалися  у працях  І. Аракелова, О. Балуєва, 
О.  Гончаренко,  О.  Кузьменко,  С.  Пирожкова,  О.  Піскун, 
М. Шульги,  Т.  Доронюк  та А.  Солодько,  які  вивчали  та 
аналізували ситуації з внутрішньо переміщеними особами 
в Україні. Слід  зауважити, що правовий статус внутріш-
ньо переміщених осіб досліджував Б.  Захаров, Ю. Рого-
зян, О. Гостева, К. Лук’янова. Водночас можна констату-
вати, що до цього часу відсутні комплексні дослідження 
тих питань, які є предметом цієї наукової праці. 

Актуальність цього дослідження зумовлена тим, що 
поняття ВПО є досить новим для сучасного права  і досі 
не отримало належної уваги з боку вітчизняних теорети-
ків. Однак імплементація даної категорії та встановлення 
ознак, яким повинен відповідати переселенець, є суттєвим 
моментом для виявлення даної категорії осіб за для забез-
печення  їм належного захисту під юрисдикцією Консти-
туції України та відповідних нормативно-правових актів.

Метою статті є базовий аналіз категорії «внутрішньо 
переміщена особа» для виокремлення кола осіб,  які під-
падають під неї, задля формування їхніх прав і свобод на 
законодавчому рівні, адже ці особи є вразливими та неза-
хищеними з юридичної точки зору.

Виклад основного матеріалу. У літературі зустрічаєть-
ся одразу декілька синонімічних понять, які застосовують-
ся до подібної категорії осіб: «внутрішній мігрант», «вну-
трішній біженець», «вимушений мігрант», «переселенець», 

«вимушений переселенець». Однак у міжнародному праві 
єдиним загальновизнаним терміном, що застосовується до 
них, є Internally displaced persons (IDP) – внутрішньо пере-
міщені особи (ВПО). Слід зазначити, що він є складником 
більш широкого терміну, який є загальновживаним у між-
народному праві – displaced persons (англ. переміщені осо-
би), тобто жертви такого феномену, як вимушена міграція. 
Введення вказаного терміну в науковий обіг Е.Дж. Джаффе 
приписав  відомому  російсько-американському  демографу 
Є.М. Кулішеру, який вперше використав його у своїй пра-
ці «Переміщення населення в Європі» (1943 року) по від-
ношенню  до  осіб,  які  в  результаті  Другої  Світової  війни 
змушені були змінити своє передвоєнне місце проживання. 
Сьогодні ж Рада ООН з прав людини поділяє «переміще-
них осіб» на дві підгрупи: біженців та шукачів притулку, а 
також ВПО. Тож, термін «переміщені особи» розглядається 
як тотожний терміну «мігрант» [9, c. 187].

Наявність  конструктивної  правової  дефініції  «вну-
трішньо  переміщена  особа»  є  необхідним  для  якісного 
компілювання даних щодо таких осіб, формування  зако-
нів та політики, направленої на надання  їм раціональної 
допомоги. Двома ключовими прикметами таких суб’єктів 
були, по-перше, недобровільна природа переміщення  та, 
по-друге, той факт, що ця зміна дислокації повинна прохо-
дити в межах національного кордону держави, де прожи-
ває така особа. Однак усі інші параметри вказаного понят-
тя ще потребували уточнення. Саме тому конструювання 
цього визначення було ключовим завданням, яке було по-
ставлене  перед  Представником  Генерального  секретаря 
ООН з питань внутрішньо переміщених осіб у 1992 році – 
доктором Франсісом М. Денгом, колишнім міністром за-
кордонних справ Судану.

В  Аналітичній  доповіді  представника  Генерального 
секретаря з ВПО було надане таке робоче визначення пе-
реселенців: «особи, які у великих кількостях раптово або 
несподівано були змушені покинути свої будинки внаслі-
док збройних зовнішніх та внутрішніх конфліктів, систе-
матичних порушень прав людини, екологічних або антро-
погенних катастроф і які знаходяться на території країни 
свого походження» [10, c. 5].
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Явище  «внутрішнього  переміщення»  почало  широко 
досліджуватися не лише міграціологією, а й конституцій-
ним та міжнародним правом лише в останнє десятиліття 
ХХ  ст. Довгий  період  час  виходу  цієї  проблеми на між-
народний рівень  заважало традиційне уявлення про дер-
жавний  суверенітет  (адже  особи,  переміщені  всередині 
країни,  як правило,  є  громадянами цієї держави,  а отже, 
залишаються під її юрисдикцією), допоки концепція від-
повідальності держави перед своїми громадянами та між-
народною спільнотою не стала більш пріоритетною. 

Внутрішньо переміщена особа – це «особа або група 
осіб,  які  були  змушені  залишати  свої  будинки  або місце 
звичайного проживання в результаті збройного конфлікту, 
внутрішньої боротьби та порушень прав людини, а також 
природних або техногенних катастроф, що стосуються од-
ного чи кількох цих елементів, і які не перетинають визна-
чений державний кордон». Відповідно, внутрішньо пере-
міщеними є люди, які  змушені втікати  із своїх будинків, 
часто з тих самих причин, як біженці – війна, громадян-
ський конфлікт,  політична боротьба  та  грубе порушення 
прав людини, але які залишаються в межах своєї країни і 
не перетинають міжнародний кордон. Тому вони не мають 
права на захист за тією ж міжнародною системою, що й бі-
женці. Також немає єдиного міжнародного органу, на який 
покладено їх захист та надання правової допомоги.

На  національному  рівні  в  Україні  існує  нормативно 
закріплена дефініція для ВПО. Згідно з п. 1 ст. 1 Закону 
«Про  забезпечення  прав  і  свобод  внутрішньо  переміще-
них осіб» внутрішньо переміщеною особою є громадянин 
України, іноземець або особа без громадянства, яка пере-
буває на території України на законних підставах та має 
право на постійне проживання в Україні, яку змусили за-
лишити або покинути своє місце проживання в результаті 
або  з  метою  уникнення  негативних  наслідків  збройного 
конфлікту,  тимчасової  окупації,  повсюдних  проявів  на-
сильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуа-
цій природного чи техногенного характеру [3].

Таке  визначення  не  відповідає  як  міжнародно-пра-
вовим  нормам  (Конвенції  про  рівноправність  громадян 
країни та іноземців і осіб без громадянства в галузі соці-
ального забезпечення від 28 червня 1962 р.) [3], так і Кон-
ституції України, оскільки не враховує  іноземців та осіб 
без громадянства, які, відповідно до ст. 26 Основного За-
кону, користуються тими самими правами і свободами, а 
також несуть такі самі обов’язки, як і громадяни України, 
за винятками, встановленими Конституцією, законами чи 
міжнародними договорами України [1]. Доцільним було б 
внесення відповідних змін до Закону України «Про забез-
печення прав і свобод вимушено переміщених осіб» та до 
інших  нормативно-правових  актів,  які  регулюють  права 
іноземців  та осіб без  громадянства,  зокрема тих, що по-
стійно проживають на території України. Внутрішньо пе-
реміщені особи потребують особливого захисту і гумані-
тарної допомоги, такий обов’язок покладено на публічну 
владу. Після вимушеного переміщення в центрі уваги має 
бути задоволення таких життєво важливих потреб, як тим-
часове житло,  харчування,  доступ до  соціальних послуг, 
працевлаштування, медична допомога. 

Вище висвітлена дефініція містить такі основоположні 
ознаки (елементи) переміщеної особи:

1.  Наявність громадянства України (статус надається 
індивідуально, а права, які закріплюються за індивідом, не 
відносяться до тих, які можуть бути реалізовані виключно 
колективно). Крім того, з 24.12.2015 року право на отри-
мання  цього  статусу  також  закріплено  за  іноземцями  та 
особами без громадянства, хоча ще в першому проекті за-
кону (депутата Ю.Р. Мірошниченка) було враховано право 
іноземців на таке соціальне забезпечення.

2.  Постійне  проживання  на  території,  яка  постраж-
дала  від  факторів,  які  переліченні  у  визначенні.  Раніше 
реєстрація  ВПО  і  можливість  отримання  в  подальшому 

соціальних  послуг  були  прив’язані  до  реєстрації  місця 
проживання, що суперечило ст. 2 Закону «Про свободу пе-
ресування та вільний вибір місця проживання в Україні». 
Водночас визначення терміну «постійне місце проживан-
ня» в чинному законодавстві відсутнє, як і будь-які часові 
критерії для визначення факту постійності. Тобто це по-
няття  є  суто оціночним у нормативній дефініції ВПО та 
потребує уточнення.

3.  Полишення місця попереднього проживання. Адре-
сою  покинутого  місця  проживання  внутрішньо  перемі-
щеної особи, згідно з ч. 2 ст. 1 Закону, визнається адреса 
місця проживання особи на момент виникнення обставин, 
зазначених у частині першій цієї статті.

4.  Залишення  місця  проживання  в  результаті  засто-
сування насильства чи вимушено. Цей фактор є одним із 
провідних, однак на практиці виникає питання: чи можна 
відносити  до  переселенців  осіб,  які  покинули  території 
свого проживання в час, коли вони ще були під контролем 
уряду, наприклад, у перші дні штурму міста Дебальцеве. 
Зазначимо, що під «вимушеністю», на думку В.І. Надраги, 
слід розуміти відсутність позитивної мотивації для пере-
міщення, а також зміну умов проживання, за якої стає не-
можливим нормальна життєдіяльність, чи виникає реаль-
на загроза безпеці за відсутності перспективи нормалізації 
ситуації [6, c. 134].

Необхідно враховувати також наявність на постражда-
лій території осіб, які зазнають тих самих труднощів, але 
не в змозі евакуюватися через проблеми зі здоров’ям, за-
гроз, що можуть виникнути під час евакуації  тощо. Такі 
особи отримують певні гарантії для реалізації наданих їм 
прав, які закріплені іншими нормативно-правовими акта-
ми, наприклад, Законом «Про забезпечення прав і свобод 
громадян та правовий режим на тимчасово окупованій те-
риторії України», Наказом Мінюсту «Про невідкладні за-
ходи щодо захисту прав громадян на території проведення 
антитерористичної операції» від 17.06.2014 р.

5.  Наявність мети в разі залишення попереднього міс-
ця проживання – уникнути негативних наслідків збройно-
го конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів на-
сильства, масових порушень прав людини та надзвичайних 
ситуацій природного чи техногенного характеру або потен-
ційна можливість (ризик) їх виникнення. На відміну від Ке-
рівних принципів, перелік підстав, наданих у законодавчій 
дефініції, є виключним. Більше того, він не враховує мож-
ливість  проведення  в  певних  регіонах  інфраструктурних 
проектів, що також є вагомою підставою для переселення. 
Враховуючи  той факт, що  однією  з  найбільших  проблем 
української правової системи є постійні зміни, уточнення 
та доповнення, що вносяться до нормативно-правових ак-
тів, упровадження закритого переліку представляє собою 
фактор,  який  є  загрозою  для  стабільності  правозахисної 
нормативно-правової бази України в майбутньому.

Крім того, ця законодавча норма не включає суб’єктив- 
них елементів (побоювання стати жертвою), а обмежуєть-
ся об’єктивними складниками – умовами, що склалися на 
певній території. Тобто небезпечність подальшого перебу-
вання  в місці  попереднього  проживання  розглядається  в 
загальному контексті ситуації, а її оцінка не потребує на-
явності особистого негативного досвіду чи втрат (випли-
ває з абз. 2 ч. 1 ст. 1 Закону).

Необхідно зазначити, що хоча сама дефініція не містить 
відповідних критеріїв, однак зі змісту Закону «Про забезпе-
чення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» можна 
побачити наявність не лише позитивних, але й негативних 
критеріїв — умов, за яких особа перестає бути переміще-
ною особою. Так, стаття 12 Закону встановлює як підставу 
для скасування дії довідки ВПО скоєння особою одного зі 
злочинів, перелік яких наданий у п. 2 цієї ж статті. Доречно 
зазначити, що скоєння такого злочину не є підставою для 
відмови у видачі довідки чи продовженні її дії за частиною 
11 статті 4 Закону. Тож, ці дві норми певною мірою супер-
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ечать одна одній. Однак відсутність такого критерію в разі 
надання  статусу  ВПО  повністю  відповідає  міжнародним 
стандартам  та  Керівним  принципам  1998  року,  адже  пе-
реміщення є фактом об’єктивної дійсності і не може бути 
пов’язане з будь-якою іншою поведінкою суб’єкта.

20 жовтня 2014 року Агентство ООН у справах біжен-
ців  привітало  ухвалення  Закону  «Про  права  та  свободи 
внутрішньо переміщених осіб».  Закон надає  внутрішньо 
переміщеним особам відповідні права, серед яких захист 
проти дискримінації, примусового повернення та допомо-
га в добровільному поверненні.

Україна вживає всіх можливих заходів, передбачених 
Конституцією та законами України, міжнародними дого-
ворами,  згода  на  обов’язковість  яких  надана Верховною 
Радою України, щодо запобігання виникненню передумов 
вимушеного  внутрішнього переміщення осіб,  захисту  та 
дотримання прав і свобод внутрішньо переміщених осіб, 
створення умов для добровільного повернення таких осіб 
до покинутого місця проживання або інтеграції за новим 
місцем проживання в Україні (стаття 2 Закону № 1706).

Вирізняються дві категорії переміщених осіб:
1)  ті,  які  були вимушені  залишити країни походжен-

ня або місце постійного мешкання, перетнули державний 
кордон та опинилися у становищі, подібному до станови-
ща біженців, але залишилися під захистом свого уряду;

2)  ті, котрі, хоча й залишились у кордонах своїх країн, 
були вимушені покинути місця свого постійного мешкан-
ня або припинити  звичайну економічну діяльність через 
те, що їхнє життя, безпека або свобода опинилися під за-
грозою  внаслідок  насильства,  збройного  конфлікту  або 
внутрішнього безладдя [8, c. 45].

Висновки.  Розглянувши  різні  імплеменції  даної  ка-
тегорії, можна  сформулювати одне узагальнююче визна-
чення. Внутрішньо переміщена особа в Україні – це кате-
горія осіб, які в результаті збройного конфлікту на Сході 
вимушено залишили своє звичне середовище перебування 
у зв’язку з об’єктивними побоюваннями за своє життя та 
життя своїх рідних та перемістились у межах країни в по-
шуках безпечного місця, але якщо буде можливість, мають 
намір повернутись додому.
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У статті визначено особливості правової регламентації сутності та впровадження медіації в Україні. Висвітлено проблеми у законо-
давчому забезпеченні та практичному застосуванні медіації як альтернативного способу вирішення спорів (конфліктів). Проаналізовано 
практику Європейського суду із прав людини щодо справ проти України. Сформульовано пропозиції для подальшого розвитку процесу 
впровадження медіації у різні сфери суспільного життя в Україні з у рахуванням передового світового досвіду та національної специфіки.
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В статье определены особенности правовой регламентации сущности и внедрения медиации в Украине. Освещены проблемы в 
законодательном обеспечении и практическом применении медиации как альтернативного способа разрешения споров (конфликтов). 
Проанализирована практика Европейского суда по правам человека по делам против Украины. Сформулированы предложения для 
дальнейшего развития процесса внедрения медиации в различные сферы общественной жизни в Украине с учетом передового миро-
вого опыта и национальной специфики.

Ключевые слова: медиация, спор (конфликт), способы разрешения споров, законодательство, мировой опыт, судебный процесс.

The article describes the features of the legal regulation of the essence and implementation of mediation in Ukraine. Issues of legislative pro-
vision and practical application of mediation as an alternative way of resolving disputes (conflicts) are highlighted. The practice of the European 
Court of Human Rights on cases against Ukraine is analyzed. The proposals for further development of the process of implementing mediation in 
various spheres of public life in Ukraine are formulated in accordance with the best international experience and national specificity.
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Постановка проблеми.  Визначальними  засадами 
розвитку нашої держави має бути дотримання конститу-
ційних положень,  відповідно  до  яких  людина,  її життя  і 
здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визна-
ються  в  Україні  найвищою  соціальною  цінністю.  Права 
і свободи людини та  їх гарантії визначають зміст  і спря-
мованість діяльності держави (ст. 3 Конституції України); 
кожен  має  право  будь-якими  не  забороненими  законом 
засобами  захищати  свої  права  і  свободи  від  порушень  і 
протиправних діянь (ст. 55 Конституції України) [1]. У су-
часних умовах політичної й економічної кризи, реалізації 
державних реформ виникає нагальна потреба пошуку ін-
новаційних підходів до вирішення проблем у всіх сферах 
суспільного життя, удосконалення традиційних і впрова-
дження альтернативних способів з урахуванням передово-
го світового досвіду та національних особливостей.

Невід’ємною частиною як приватного, так і публічно-
го життя є наявність конфліктів, спорів (сімейних, трудо-
вих,  господарських,  податкових  тощо),  що  потребує  за-
стосування певних способів їх вирішення, основний серед 
яких – судовий. Проте фахівці зазначають, що на сьогодні 
система правосуддя в Україні має низку істотних недолі-
ків:  велика  завантаженість  судів,  тривалість  і  складність 
судового процесу, значні судові витрати, недостатня роз-
виненість  механізмів  змагальності  та  рівності  сторін  у 
процесі,  гласність  судового  розгляду,  що  призводить  до 
розголошення конфіденційної  інформації, брак загально-
прийнятних  критеріїв  справедливості.  Відтак  рішення 
суду  породжують  негативну  реакцію  у  сторін. Як  наслі-
док, спір припиняють силовим шляхом або іншим спосо-
бом, але не вирішують [2, с. 92]. Такий стан правосуддя, 
прагнення України до європейської та світової  інтеграції 
спонукає до пошуку і впровадження альтернативних спо-

собів вирішення спорів. Найбільш ефективним альтерна-
тивним  способом  вирішення  ситуації  є,  на  нашу  думку, 
використання посередництва (медіації).

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Джерель-
ною базою нашого дослідження є наукові публікації про 
теоретичні  засади  медіації,  особливості  її  застосуван-
ня  до  певних  видів  спорів,  міжнародний  досвід  впрова-
дження медіації тощо таких фахівців, як Н. Мазаракі [2], 
Ю. Крисюк [3], О. Кармаза  [4] та  інші. Публікаціям зга-
даних  учених  бракує  аналізу  національного  (чинного  та 
перспективного)  законодавства  про  медіацію,  практики 
Європейського суду із прав людини ( далі – ЄСПЛ), осо-
бливо стосовно справ проти України з рекомендаціями для 
правової регламентації медіації у нашій державі.

Метою статті є визначення особливостей правової ре-
гламентації сутності та впровадження медіації в Україні, 
висвітлення проблемних аспектів та формулювання про-
позицій для подальшого розвитку з урахуванням передо-
вого світового досвіду і національної специфіки.

Виклад основного матеріалу. Медіація (лат. mediatio, 
англ. mediation – посередництво) – це категорія, що вико-
ристовується  як  неюридичними  (психологія,  соціологія, 
конфліктологія,  антропологія  тощо),  так  і  прикладними 
юридичними  (юридична  психологія,  юридична  конфлік-
тологія  тощо)  науками. Отже,  вона  є  комплексним  соці-
альним інститутом і в загальному розумінні визначається 
як вид альтернативного врегулювання спорів, метод вирі-
шення конфліктів із залученням посередника (медіатора), 
який  допомагає  сторонам  конфлікту  налагодити  процес 
комунікації  і  проаналізувати  конфліктну  ситуацію  таким 
чином, щоб вони самі  змогли обрати  той варіант рішен-
ня, який би задовольняв інтереси і потреби усіх учасників 
спору [5].
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Юридична енциклопедія дає два визначення медіації: 
1)  у  міжнародному  праві  –  посередництво  третьої  неза-
інтересованої  держави  в  міжнародному  спорі  суб’єктів 
міжнародного права; 2) у приватному праві – один з аль-
тернативних (позасудових) методів вирішення конфліктів, 
згідно  з  яким  незаінтересований  посередник  (медіатор) 
допомагає  сторонам досягти шляхом переговорів  добро-
вільної та взаємовигідної угоди [6, с. 610]. Робимо висно-
вок, що в публічному праві медіація не застосовується, що 
вважаємо дискусійним.

Єдиним чинним нормативно-правовим актом в Укра-
їні, де використовується термін «медіація», є Положення 
про надання безоплатної первинної правової допомоги в 
Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та 
захисту інформації України, затверджене Наказом Адміні-
страції Державної служби спеціального зв’язку та захисту 
інформації України від 4 травня 2016 р. № 320. У ньому 
зафіксовано  таке  визначення:  медіація  –  це  діяльність 
професійних  посередників,  які  спрямовують  учасників 
юридичного  спору  до  компромісу  і  врегулювання  спо-
ру самостійно самими учасниками [7]. Така дефініція не 
окреслює сфери застосування медіації, що є принципово 
важливим для її впровадження.

27  березня  2015  р.  на  другій  сесії  VIII  скликання 
Верховної  Ради України  був  поданий проект  закону  про 
медіацію  за  ініціативою  таких  народних  депутатів,  як 
А.І. Шкрум, О.І. Сироїд, В.Ю. Пташник та інші (№ 3665), 
а 9 квітня 2015 р. народними депутатами України С.В. Кі-
валовим і В.Й. Развадовським подано на розгляд альтерна-
тивний проект закону України «Про медіацію» (№ 2480-1). 
На третій сесії 17 грудня 2015 р. перший із названих про-
ектів був  зареєстрований. 3 листопада 2016 р. було при-
йнято Постанову Верховної Ради України про прийняття 
за основу Закону України про медіацію, дано доручення 
Комітету Верховної Ради України з питань правової полі-
тики та правосуддя доопрацювати зазначений законопро-
ект з урахуванням зауважень і пропозицій суб’єктів права 
законодавчої ініціативи та внести його на розгляд Верхо-
вної Ради України у другому читанні [8].

Відповідно до згаданого законопроекту, медіація – це 
альтернативний (позасудовий) метод вирішення спорів, 
за  допомогою  якого  дві  або  більше  сторони  спору  на-
магаються в рамках структурованого процесу за участі 
медіатора  досягти  згоди  для  вирішення  їхнього  спору 
(ст.  2).  Відповідно  до  ст.  3  законопроекту  «Сфера  за-
стосування  медіації»,  остання  може  застосовуватися  у 
будь-яких  конфліктах  (спорах),  зокрема  цивільних,  сі-
мейних,  трудових,  господарських,  адміністративних,  а 
також  у  кримінальних  провадженнях  та  справах  щодо 
адміністративних правопорушень [9]. Саме ці положен-
ня були предметом  зауважень у Висновках Верховного 
Суду  України  на  проект  закону  про  медіацію,  зокрема 
про недоцільність використання її у певних криміналь-
них провадженнях щодо всіх категорій  злочинів,  бо це 
не узгоджується із загальними завданнями відповідного 
законодавства, зокрема із завданням запобігання злочи-
нам шляхом покарання  за  їх  вчинення. Верховний Суд 
України також звернув увагу на недосконалість норм за-
конопроекту щодо термінології, статусу медіатора, про-
цедури медіації тощо [10].

Аналізуючи  законопроект,  робимо  висновок,  що  за-
пропонований  інститут медіації швидше доповнює,  а  не 
змінює чинні інститути, такі як примирення у криміналь-
ному й адміністративному процесах, мирова угода у ци-
вільному  та  господарському  процесах.  Проте  більш  но-
ваційним вважається положення, що медіація може бути 
застосована  у  разі  виникнення  конфлікту  (спору)  як  до 
звернення до  суду  (третейського  суду),  так  і  під  час  або 
після судового чи третейського провадження, зокрема під 
час виконавчого провадження. Тим більше воно корелю-
ється із пропозиціями ЄСПЛ.

Так, у  зв’язку  з низьким показником виконання судо-
вих рішень в Україні громадяни вимушені подавати заяви 
до ЄСПЛ. Надію на позитивне вирішення справи збільшує 
прийнятий у 2006 р. Закон України «Про виконання рішень 
та застосування практики Європейського суду із прав лю-
дини» [11]. Останніми роками Україна займала 3–5 місця 
за кількістю скарг, що розглядаються в ЄСПЛ. За 2016 р. 
ЄСПЛ отримав 18 150 заяв від українців. З них 65% стосу-
ються невиконання рішень національних судів [12].

ЄСПЛ зазначає, що, розглядаючи справи проти Украї-
ни, ризикує стати частиною української системи виконан-
ня  судових  рішень  та  замінити  собою українські  органи 
влади. Таке завдання несумісне з допоміжною роллю, яку 
Суд має відігравати щодо договірних сторін. Основне за-
вдання  ЄСПЛ  –  на  прикладі  конкретних  справ  зробити 
висновки про те, чого не вистачає у правовій системі тієї 
чи іншої держави, дати поради, враховуючи те, що всі дер-
жави-підписанти Конвенції про права людини погодили-
ся на її умови і вибудовують свою систему таким чином, 
щоб права людини були захищені. Тому 12 жовтня 2017 р. 
Велика палата ЄСПЛ ухвалила безпрецедентне рішення у 
справі «Бурмич та інші проти України», об’єднавши таким 
чином понад 12 000 скарг, поданих проти України, в один 
кейс.  Скарги  стосуються  систематичного  невиконання 
рішень національних судів. Усі вони були вилучені з реє-
стру ЄСПЛ і передані Комітету міністрів Ради Європи для 
забезпечення  контролю  за  виконанням  рішення  у  справі 
«Бурмич проти України». Усім скаржникам за цими спра-
вами протягом трьох місяців мали виплатити присуджені 
їм суми, зокрема моральну компенсацію (по 2 000 євро). 
За  прострочення  Комітетом  міністрів  буде  нарахована 
пеня в розмірі 3% [13].

Не  менш  цікавим  є  рішення  п’ятої  секції  ЄСПЛ  від 
19 жовтня 2017 р. щодо справи І.Г. Бубенець і ще шістьох 
осіб проти України, яку прийнято «у зв’язку з відсутніс-
тю  будь-якого  ефективного  засобу  правового  захисту  в 
національному законодавстві України»  [14]. Суть рішен-
ня  полягає  в  тому, що  після  отримання  погоджувальних 
листів від громадян та уряду України заявники відмовля-
ються від будь-яких подальших претензій проти України 
стосовно фактів, що  виникають  у  цих  заявках,  за  умови 
зобов’язання уряду сплачувати їм суми, зазначені у дода-
ній таблиці (від 500 до 3 600 євро).

Аналізуючи  згадані  ситуації,  фахівці  скептично  за-
значають,  що  «у  нас  не  прийнято  виконувати  рішення, 
<…> ми продовжуємо  збільшувати суму  і навантаження 
на  державний  бюджет».  Науковці  висувають  пропозиції 
щодо організації парламентських  слухань  із  відповідних 
питань, можливості застосування заявниками інших меха-
нізмів правового захисту в національних судах [13].

Остання  пропозиція  є  слушною.  Безумовно,  найпо-
ширеніший спосіб захисту – судовий. А оскільки судовий 
розгляд  потребує  багато  часу  та  зусиль,  потрібно  актив-
ніше  впроваджувати  альтернативні  засоби  вирішення 
спорів.  Зважаючи  на  низький  показник  виконання  судо-
вих рішень, особам, які мають звернутися до виконавчої 
служби за виконанням на свою користь судового рішення, 
варто шукати альтернативний спосіб виконання судового 
рішення.  Крім  того,  іноді  особи  звертаються  до  суду  за 
захистом свого права  з  вимогою,  виконати яку у приму-
совому порядку неможливо. Адже державний виконавець 
діє  у  спосіб  та  у  межах  повноважень,  наданих  йому  за-
коном. І якщо закон не містить способу виконання тієї чи 
іншої вимоги, то і примус у цьому разі малоефективний. 
Альтернативним способом вирішення ситуації є, на нашу 
думку, використання посередництва (медіації).

Як  було  зазначено,  медіація  є  позасудовим  способом 
вирішення  спорів  із  залученням  професійного  посеред-
ника (медіатора), який допомагає сторонам конфлікту про-
аналізувати ситуацію таким чином, щоб вони могли само-
стійно обрати варіант рішення,  який відповідатиме  їхнім 
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інтересам і задовольнить їхні потреби. Основною відмін-
ністю  медіації  від  інших  способів  вирішення  конфліктів 
є те, що вона не зосереджується на пошуку та доведенні 
правоти тієї чи іншої сторони. Метою медіації є досягнен-
ня консенсусу, спільного рішення, що буде прийнятним  і 
бажаним для обох сторін. Це є безумовною перевагою за-
стосування медіації у процедурі виконавчого провадження, 
адже на цьому етапі вирішення спору вже є судове рішен-
ня, що підтверджує юридичну правоту однієї із сторін.

Отже,  практика  застосування  медіації  у  зарубіжних 
країнах  визначає  такі  її  переваги:  відносна  швидкість 
вирішення спору, економія матеріальних та часових ре-
сурсів, узгодження інтересів кожної зі сторін спору (кон-
флікту)  тощо.  Важливим  для  України  є  те,  що  широке 
впровадження  медіації  сприятиме  зменшенню  наванта-
ження на судові органи, економії коштів державного та 
місцевих бюджетів.

На сьогодні проект закону України про медіацію готу-
ється на друге читання (уже 2 роки). Це підтверджує неза-
цікавленість держави у впровадженні медіації у суспільне 
життя, хоча повільно процес іде: в Україні створені та ді-
ють громадські об’єднання (Українська академія медіації 

(м. Одеса), Український центр медіації  (м. Київ), Школа 
медіації Академії  адвокатури України  (м. Київ)  тощо);  у 
навчальних закладах Києва, Харкова, Одеси, Львова та ін-
ших міст проходить підготовка та підвищення кваліфікації 
медіаторів.

Висновки.  Впровадження  альтернативних  способів 
вирішення  конфліктів  (спорів),  зокрема  медіації  (посе-
редництва), у різних сферах суспільного життя в Україні 
є справою нагальною та доцільною. Насамперед слід до-
опрацювати  з  урахуванням  Висновків  Верховного  Суду 
України і рекомендацій ЄСПЛ та прийняти Закон України 
«Про медіацію» для створення законодавчої бази впрова-
дження  її  в Україні. Наступний  крок  –  створення  інсти-
туту законодавства з ретельно виваженими, узгодженими, 
детально регламентованими нормами щодо термінології, 
принципів та порядку проведення медіації, статусу меді-
атора, прав та обов’язків сторін медіації, відповідальнос-
ті  учасників  процедури медіації,  підготовки медіаторів  і 
тому  подібне.  Зазначена  правова  регламентація  має  вра-
ховувати базові принципи медіації: добровільність участі, 
конфіденційність, нейтральність та неупередженість посе-
редника, самовизначення сторін, гнучкість процесу тощо.
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У статті розглядаються деякі аспекти розвитку політичної партійної системи України, при цьому особлива увага звертається на но-
вітній (після Революції гідності) його період у розрізі місцевих виборів. Наводяться успішні, на думку автора, зміни, а також згадуються 
проблемні аспекти.

Ключові слова: політична партія, вибори, місцеві вибори, Закон України.

В статье рассматриваются некоторые аспекты развития политической партийной системы Украины, при этом особое внимание об-
ращается на новый (после Революции достоинства) его период в разрезе местных выборов. Приводятся успешные, по мнению автора, 
изменения, а также упоминаются проблемные аспекты.

Ключевые слова: политическая партия, выборы, местные выборы, Закон Украины.

Since  the very beginning of our country’s  independence, 
we have witnessed and participated  in many elections. They 
have been held on quite a regular and more or less democrat-
ic basis. Since 1991, electoral legislation in Ukraine has been 
through regular and substantial transitions, which has also af-
fected  the performance and  input of political parties, one of 
the crucial participants of electoral processes practically in any 
country of the world. Such processes, which will be discussed 
in the piece, have been inevitable to some extent, which clearly 
does not speak for certain stabilization of the political system. 
In the end of the day, Ukraine is need for the most adequate 
legislation governing the electoral processes and participation 
of political parties therein.

The piece aims at the reflection on the peculiarities of mod-
ern  involvement of political parties  in rebuilding of Ukrainian 
democracy  and  ensuring  its  advancing  on  the European  path. 
This piece makes an emphasis on the political parties’ participa-
tion in local elections and gives an overview of progress, which 
has been achieved since the Revolution of Dignity and also notes 
on the weaknesses which Ukraine still faces. 

The political system  of  society  is  a  concept  used  in  do-
mestic legal science for the analysis of the political sphere of 
life of society. The role of political parties in the political sys-
tem of society lies in the fact that they represent the primary 
political  institutions,  ordinary  citizens,  and  may  considered 
original mediators between the people, who implement  their 
authority through the political parties, and the state, which a 
priory created as a relatively separate  institution with public 
authority on a nationwide scale [1]. Consequently, the issue of 
the existence of political parties and their participation in the 
electoral process for the government is a matter of the essence 
of the political system of society.

The formation of the institution of political parties is inex-
tricably linked with the development of the electoral system. 
These circumstances should be taken into account by the leg-
islators in the process of their legal institutionalization - that 
is, the recognition by the state, the creation of the appropriate 
legal framework for their activities. 

Legal institutionalization of political parties, in turn, aims 
at consolidating their organizational and legal status and reg-
ulation  of  their  activities. At  the  same  time,  it  affects  other 
institutions  related  to  the parties,  institutions of  the political 
system (state authorities, election commissions, public organ-
izations),  specifying  their  rights  and  obligations  in  relations 

with the parties, thus contributing to the improvement of the 
legal norms in various branches of legislation.

The existence of political parties  in Ukraine  is  the result 
of  objective  historical  development  and  democratization  of 
public life. The modern constitutional and legal development 
of the state is characterized by the process of legal institution-
alization  of  political  parties,  the  legislative  strengthening  of 
their role in the formation and implementation of state power, 
the recognition of parties as  the necessary  institution for  the 
functioning of the entire state mechanism.

As Honiukova notes, political parties should only be ex-
amined from the perspective of being an organization that sets 
the goal of constantly promoting the formation and expression 
of  the political will  of  citizens  at  the  state  level  [2]. How a 
certain party achieves this goal depends on the party itself (its 
ideological principles, a program of activities, etc.), and from 
other factors, such as the legal achievement of power, and thus 
the expression of  the will of a certain part of  the population 
that supported it in the elections.

Turning to the peculiarities of the political developments 
in Ukraine, Liudmyla Adashys suggests to divide the forma-
tion of Ukrainian political parties  and  the  evolution of  their 
legal status in three periods, which consist of certain stages.

First  period  is  the  middle  of  the  XIX  –  the  beginning  of 
XX century, which respectively is divided in the following stages:

1)  the preconditions for the emergence of political parties 
in the 40’s and 80’s;

2)  the formation of Ukrainian national parties and the be-
ginning of their activities from the end of the XIX century – 
until 1905;

3)  parliamentary activity of the Ukrainian national parties 
during the period of the Russian Revolution of 1905–1907 and 
their  further  survival  in  the  conditions of  post-revolutionary 
and military reaction;

4)  the  stage between 1917–1925, which was marked by 
the active development of the political movement, which em-
bodied in the emergence of a large spectrum of political par-
ties, their associations, and subsequently the ultimate destruc-
tion of the Ukrainian multi-party system.

Second period – the mid 20-ies of XX century until the end 
of the XX century – marks complete endorsement of one-party 
system in the USSR based on mono-ideology.

Third period – the end of the XX century – beginning of 
XXI century – consists of the following stages:
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1)  revival of the political movement (1987–1989);
2)  official  recognition  of  the  multiparty  system  

(1990–1995);
3)  Constitutional determination and further development 

of political pluralism (1996–2000);
4)  consolidation of the legal status of political parties by a 

special law and its further evolution (since 2001) [3].
In 2014, after the Revolution of Dignity, there was an ur-

gent need for social reforms in order to preserve Ukraine as an 
independent state and set a stable course for its development. 
Today, we are watching slow progress of reform in many areas. 
However, the political system has not changed a lot, although 
the demand of society for its change is enormous. In addition, 
without reforming the key mechanism for the formation of the 
highest bodies of political power – the election – even already 
noticeable modest  achievements  in  other  areas  remain  rath-
er vulnerable. After the Revolution of Dignity, extraordinary 
elections  of  the  president  and  people’s  deputies  took  place. 
The  introduction of open  lists  in parliamentary elections  in-
itially  promised  by  the  president  in  his  election  program, 
and  then  laid down by 302 parliamentarians  in  the coalition 
agreement. These steps were supposed to launch the process 
of gradual change in the electoral system as a whole and touch 
on the participation of political parties in elections.

The electoral  reform is ongoing since 2015. This  reform 
falls within the framework of the reforms in our country and 
should  be  considered  an  important  component  in  the  accel-
eration of the reform and harmonization of the electoral leg-
islation. The goal is to depart from the majoritarian electoral 
system and reduce the level of populism in Ukrainian politics, 
strengthen state control over the activities of political parties.

Progressive achievement of our state was the adoption of 
the  Law  of  Ukraine  on Amendments  to  Certain  Legislative 
Acts  of Ukraine  on  preventing  and  combating  political  cor-
ruption dated 8 October 2015 [4] by the Verkhovna Rada of 
Ukraine, which entered into force on 1 July 2016. The Law in-
troduces state funding of political parties. In particular, its pro-
visions lie down that the state budget of Ukraine funds charter 
activities of political parties not related to their participation in 
parliamentary elections, presidential elections and local elec-
tions;  it  provides  for  the  reimbursement of  expenses  related 
to the financing of party election campaign during the regular 
and extraordinary  elections of people’s deputies of Ukraine. 
This means annual government funding of statutory activities 
of political parties according to this law are eligible for such 
funding would be two hundredths of a minimum wage set at 
1 January of the year preceding the year of allocation of the 
state budget multiplied by the total the number of voters who 
took part in the vote. Annual state funding of statutory party 
activities began on 1 January 2017. 

The law also established that the state control over political 
parties intended use of funds allocated from the state budget of 
Ukraine  to finance  their statutory activity, exercise Chamber 
and the National Agency for prevention of corruption. Follow-
ing the next elections to the Verkhovna Rada of Ukraine, the 
right to receive budget funds will be exercised by those parties 
that will receive more than 2% of the votes.

In the late 90th elections of deputies of village and city and 
town council were held by the majoritarian electoral system of 
relative majority in single member constituencies. By analogy, 
the village, town, and mayor elections were held. The right to 
nominate candidates for deputies of local councils and candi-
dates for the village, and the mayor belonged to a political par-
ty (bloc), and could be implemented through self-nomination 
during voter meetings or gatherings of public organizations [5].

In 2004, a new law was passed that regulated the issue of 
holding local elections. Thus, according to the Law of Ukraine 
on  the Election of Deputies of  the Autonomous Republic of 
Crimea, local councils and village, town and city mayors dated 
6 April 2004 the elections of deputies of village councils were 
held  under  the  majority  system  of  relative  majority  in  sin-

gle-member constituencies. Election of village, town and city 
mayors were held under the majority system of relative major-
ity election in one constituency. This election to the Verkhovna 
Rada of the Autonomous Republic of Crimea, deputies of re-
gional councils, Kyiv and Sevastopol city councils were held 
under  the  proportional  system,  deputies  elected  by  electoral 
lists of candidates of political parties, blocs of political parties 
in  the multi-member constituencies. Under such an electoral 
system,  deputies  of  city,  district  and  district  councils  were 
elected  [6]. We conclude  that  the  institutional  framework of 
the election process included the self-set and the right to nom-
inate including through local organizations of parties (blocs). 
At the same time, the role of political parties in comparison to 
local elections until 2004 has increased significantly.

In 2010, with the adoption in July of the Law of Ukraine 
on the election of deputies of the Verkhovna Rada of the Au-
tonomous Republic of Crimea, local councils and village, set-
tlement and city mayors [7], the electoral system is changing 
again. The  law provides  for  the  elections  of  deputies  of  the 
Verkhovna Rada of the Autonomous Republic of Crimea, re-
gional, city, town and district councils in cities to be held un-
der mixed (majority-proportional) system, according to which 
half of  the deputies of  the  relevant council  are elected  from 
the parties’ lists, and the other half - by the majority system of 
relative majority. Also, since 2010, parties were blocked from 
participating in elections and a mixed election system was in-
troduced. The norm on obligatory nomination of subjects of 
the electoral process by political parties extended not only to 
the candidates  for  the deputies of  local councils, but also  to 
candidates for the posts of mayors. Such changes in the leg-
islation were adopted after the 2010 presidential elections in 
Ukraine. This enabled the then pro-government party to obtain 
a majority in local self-government bodies.

Substantial  changes  in  the  legislation  regulation  of  the 
procedure  for  holding  local  elections  took place  in 2015,  in 
particular with the adoption of the Law of Ukraine on Local 
Elections of 14 July 2015 [5]. The law contains improved pro-
visions on the transparency of financing election campaigns, 
builds a clear and coherent system of interaction between elec-
tion commissions in the preparation of elections, summing up 
and setting voting results. The law envisages that the elections 
of  deputies  are  conducted  under  the  proportional  electoral 
system in the multi-mandate constituencies from the electoral 
lists of local organizations of political parties with the fixation 
of a candidate in territorial election districts, which is divided 
into a multi-mandate constituency, which coincides with  the 
territory of the relevant region, district, city territory in accord-
ance with an existing administrative-territorial organization or 
a territory formed in accordance with the Law of Ukraine on 
Voluntary Association of Territorial Communities [8].

All registered parties can take part in the elections, but in-
itially there was a legal norm that political parties should be 
registered  one  year  before  the  election  in  order  to  have  the 
right to nominate candidates.

The  innovative approach  is also  laid down  in  relation  to 
the  formation  of  territorial  election  commissions,  namely 
two candidates from parties with parliamentary factions, and 
these candidacies automatically become members of election 
commissions  and one  candidate  from other  political  parties. 
Nevertheless, if there is more than 18 (the limit number), then 
there will be  lots. The same applies  to district commissions, 
only  to  the polling  station –  one person  from parliamentary 
factions automatically, and for non-parliamentary parties  the 
conditions  are more  complicated  (because  of  drawing  lots). 
The priority of placing candidates for deputies in the electoral 
roll from the local party organization that has the right to par-
ticipate in the distribution of deputy mandates in this district 
(over 5%) is determined by the decision of the territorial elec-
tion  commission  by  forming  and  approving  the  election  list 
of  the  local  party  organization.  In  the  specified  election  list 
of the local party organization candidates for deputies (except 
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for a candidate who is not attached to a territorial election dis-
trict (first number), are placed in the order of reduction of the 
percentage of votes cast for the respective local party organi-
zation in the territorial election districts, which were fixed by 
the candidates from the total number of votes cast for all local 
party organizations in the respective territorial constituencies. 
If the received interest is equal in number of candidates, they 
are placed in the electoral roll in order to reduce the number of 
votes cast for a local party organization [8].

In  2015,  the Law of Ukraine on Local Elections  for  the 
first  time provided  for  the  election of  senior officials – new 
local government officials whose legal status has not yet been 
determined. Local parties  that do not meet  the  requirements 
of the Law of Ukraine on Conviction of the Communist and 
National-Socialist (Nazi) Totalitarian Regimes in Ukraine and 
the  Prohibition  of  the  Promotion  of Their  Symbols  can  not 
participate  in  the  elections  [9].  It  is  established  that  bribery 
of voters is prohibited. It is also forbidden to conduct election 
campaigning,  accompanied by giving money,  free of  charge 
goods  or  goods  on  preferential  terms  to  voters  (except  for 
goods  containing  visual  representations  of  the  name,  sym-
bolism, flag of the local party organization, provided that the 
value of such goods does not exceed five percent of the mini-
mum size wages – about 61 UAH) and other material values or 
works or services. It is forbidden to conclude with the voters at 
the expense of the election fund payment contracts for election 
campaigning [5].

At  the  same  time,  there  is  still  a number of  issues  to be 
solved and time is not on our side since the elections are ap-
proaching. Among the most important issues is that political 
parties in Ukraine are not representative, they still are headed 
by charismatic leaders without focusing on the ideology. As a 
result, no political party in Ukraine today relies on a particular 
social group or stratum. In addition, Ukrainian political parties 
do not base  their  activities on a  clear  ideology, do not have 

a  far-reaching  vision  of  the  development  of  society  and  the 
country,  do  not  form  ideas,  goals  and  objectives  directed  at 
power and society as a whole. 

The  ideological  emptiness  of  modern  Ukrainian  parties 
is reflected in their names as well. They have no mention of 
ideology;  instead,  the  personalist  character  of  the  parties  is 
striking. For example, Petro Poroshenko’s Block Solidarity or 
Radical Party of Oleg Liashko are associated exclusively with 
the leaders of these political forces, but not with their ideas or 
values. 

Since  1991,  electoral  legislation  in  Ukraine  has  been 
through regular and substantial transitions, which has also af-
fected  the performance and  input of political parties, one of 
the crucial participants of electoral processes practically in any 
country of the world. Consequently, the issue of the existence 
of political parties and their participation in the electoral pro-
cess for the government is a matter of the essence of the politi-
cal system of society. In 2014, after the Revolution of Dignity, 
there was an urgent need for social reforms in order to preserve 
Ukraine as an independent state and set a stable course for its 
development. Today, we are watching slow progress of reform 
in many areas. After the Revolution of Dignity, extraordinary 
elections  of  the  president  and  people’s  deputies  took  place. 
Progressive achievement of our state was the adoption of the 
Law of Ukraine on Amendments to Certain Legislative Acts 
of Ukraine on preventing and combating political corruption 
dated 8 October 2015. Substantial changes  in  the  legislation 
regulation  of  the  procedure  for  holding  local  elections  took 
place  in 2015,  in particular with  the adoption of  the Law of 
Ukraine on Local Elections of 14 July 2015. At the same time, 
there is still a number of issues to be solved and time is not 
on  our  side  since  the  elections  are  approaching. Among  the 
most  important  issues  is  that political parties  in Ukraine are 
not representative, they still are headed by charismatic leaders 
without focusing on the ideology.
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СПОСОБИ РОЗПОДІЛУ МАНДАТІВ У СИСТЕМАХ ПРОПОРЦІЙНОГО ПРЕДСТАВНИЦТВА

METHODS FOR ALLOCATING SEATS IN PROPORTIONAL REPRESENTATION SYSTEMS
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У статті розглядаються методи, за якими розподіляються мандати в системах пропорційного представництва. Наведено приклади ви-
користання наявних методів розподілу мандатів. Проаналізовано характерні особливості визначення виборчої квоти за кожним з методів.

Ключові слова: виборча квота, розподіл мандатів, системи пропорційного представництва, природна виборча квота, штучна ви-
борча квота, метод дільників.

В статье рассматриваются методы, согласно которым распределяются мандаты в системах пропорционального представительства. 
Приведены примеры использования существующих методов распределения мандатов. Проанализированы характерные особенности 
определения избирательной квоты согласно каждому из методов.

Ключевые слова: избирательная квота, распределение мандатов, системы пропорционального представительства, природная из-
бирательная квота, искусственная избирательная квота, метод делителей.

The article deals with the methods for allocating seats in proportional representation systems. Examples of using existing methods are given. 
Special features of different methods of determination of the electoral quota are analyzed. 

Key words: electoral quota, allocating seats, proportional representation systems, natural electoral quota, artificial electoral quota, divisor 
method.

Пропорційні  виборчі  системи  покликані  забезпечити 
розподіл місць пропорційно кількості отриманих голосів. 
Для здійснення розподілу місць насамперед необхідно ви-
значити виборчу квоту. Нині  існує кілька методів визна-
чення виборчої квоти, які різняться між собою. Викорис-
тання  кожного  із  цих методів може призвести до  різних 
варіантів  розподілу  виборчих  мандатів  навіть  за  умов 
однакового розподілу голосів виборців. Необхідно визна-
чити особливості результатів розподілу мандатів за умов 
використання кожного з наявних принципів, що дасть змо-
гу передбачити, застосування якого з методів визначення 
виборчої  квоти  стане  найбільш  оптимальним  за  наявної 
ситуації та бажаних ефектів і тенденцій.

Проблематику  особливостей  використання  виборчих 
систем пропорційного представництва досліджують науков-
ці: М. Афанасьєва, О. Барабаш, В. Кампо, І. Коліушко, Б. Мо-
хончук, М. Ставнійчук, О. Тодика, В. Шаповал, Ю. Шведа.

Виборча  квота  –  найменше  число  голосів,  яке  необ-
хідне  для  обрання  одного  депутата.  Існує  декілька  спо-
собів визначення виборчої квоти: природна квота (метод 
Хейра), штучна  квота  (метод Друпа, метод Хагенбах-Бі-
шофа, метод Імперіалі), метод дільників (метод д’Ондта/
Джеферсона, метод Сент-Лагю/Вебстера, модифікований 
метод Сент-Лагю).

Квота  Хейра  (Hare  quota)  запропонована  одним  із 
найперших  прихильників  виборчої  системи  голосуван-
ня  з  правом передачі  голосу  іншому  кандидатові  (Single 
Transferable Vote System) Томасом Хейром у ХІХ столітті. 
Для  обрахунку  виборчої  квоти Хейра  загальна  кількість 
поданих голосів ділиться на кількість мандатів:
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Проте  природна  квота  має  недолік:  після  розподілу 
мандатів за цим методом частина мандатів усе ж залиша-
ється  нерозподіленою,  а  значна  кількість  голосів  –  над-
лишкові (вони випадають із системи розрахунку і є фак-
тично втраченими). Ця квота використовується в Україні, 
Болгарії, Естонії, Румунії, Словаччині.

Квота Друпа (Droop quota) запропонована в 1868 році 
англійським юристом і математиком Генрі Друпом як аль-
тернатива формулі Хейра. Виборча квота розраховується 
за формулою: 
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Оскільки  в  цьому  випадку  виборча  квота  виявляєть-
ся меншою, ніж при розрахунку  за методом Хейра,  то й 
кількість нерозподілених мандатів є значно меншою, про-
те  ступінь  пропорційності  отриманих  результатів  дещо 
зменшується.

Квота  Хагенбах-Бішофа  (Hagenbach-Bischoff  quota)  є 
модифікованим варіантом квоти Хейра,  запропонована в 
кінці ХІХ століття шведським професором фізики та ма-
тематики Едуардом Хагенбахом-Бішофом. Ця  квота  роз-
раховується за формулою:
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Квота Імперіалі (Imperiali quota) названа на честь бель-
гійського  сенатора П’єра  Імперіалі. Ця  квота  розрахову-
ється за формулою: 
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У цих двох випадках кількість нерозподілених мандатів 
залишається ще меншою, ніж під час використання методу 
Друпа, але зменшується й пропорційність результатів.

Метод  д’Ондта  або  Джеферсона  (D’Hondt/Jefferson 
method)  названий  на  честь  Томаса  Джеферсона  в  США 
(який запровадив його в 1971 році для розподілення місць 
між штатами в Палаті представників)  і на честь бельгій-
ського  юриста  й  математика  Віктора  д’Ондта  в  Європі 
(який  описав  його  в  1878  році).  Цей  метод  передбачає 
ділення кількості поданих за кожну партію голосів на 1, 
потім на 2, потім на 3 і так далі до числа, що відповідає 
кількості мандатів:

Âèáîð÷àêâîòà ä Îíäòà� �

� � �

�� � �
Çàãàëüíà êіëüêіñòü äіéñíèõ ãîëîñіâ
ÊÊіëüêіñòü óæåîòðèìàíèõìàíäàòіâ� � � � 1

.



77

Порівняльно-аналітичне право
♦

У результаті застосування цих дільників утворюються 
частки від ділення, які називаються середніми величина-
ми (тому цей метод визначення виборчої квоти також на-
зивають методом середніх величин). Мандати послідовно 
переходять партіям з найвищими середніми величинами. 
Кожен  раз,  коли  партія  отримує  один  мандат,  число  на-
браних  нею  голосів  ділиться  на  наступний  дільник  для 
отримання нової частки від ділення, тобто середньої вели-
чини. Цей процес триває, аж поки не будуть розподілені 
всі мандати.

Характерним для цього методу є те, що він надає пе-
ревагу більш великим партіям, натомість дрібним партіям 
важче отримати мандати.

Метод Сент-Лагю/Вебстера (Sainte-Lague/Webster method)  
названий на честь сенатора Даніеля Вебстера в США (за-
пропонував його  в  1832 році  для обрання конгресменів) 
і  на  честь  французького  математика  Сен-Лагу  в  Європі 
(описав його у 1910 році в статті). Цей метод є аналогіч-
ним до методу д’Ондта/Джеферсона, проте тут у знамен-
нику використовується послідовний ряд непарних чисел: 
1, 3, 5 тощо.
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Цей  метод  дає  змогу  мінімізувати  недоліки  методу 
д’Ондта та звести до мінімуму перевагу великих партій і 
так забезпечити більш пропорційний розподіл місць.

У модифікованому варіанті методу Сент-Лагю дільни-
ки починаються не з 1, а з 1, 4, проте надалі також вико-
ристовується ряд непарних чисел: 3, 5, 7 тощо. Така заміна 
дільників  знижує перевагу малих партій, що характерно 
під час використання класичного методу Сент-Лагю, і на-
дає перевагу партіям середнього розміру.

За умови використання описаних вище методів розра-
хунку виборчої квоти більшою або меншою мірою все ж 
залишається частина нерозподілених мандатів  і надлиш-
кових  голосів.  Для  розподілу  мандатів  по  надлишкових 
голосах використовується один із таких способів:

–  найбільшого залишку – місця, що залишились не-
розподілені за квотою, отримують по черзі партії, у яких 
найбільші залишки голосів;

–  найбільшого виборчого числа – місця віддаються тим 
партіям, які набрали найбільшу кількість голосів виборців,

–  підсумовування  –  додаються  залишки  голосів  за 
партії по країні й використовується відповідна квота,

–  передавання голосів кандидатів, що вже отримали 
мандат кандидатам, що зазначені виборцями другим номе-
ром у списку преференцій, у разі застосування голосуван-
ня з правом передачі голосу іншому кандидатові.

У таблицях 1 і 2 наведено кількість отриманих парті-
ями мандатів  під  час  розрахунку  виборчої  квоти  та  роз-
поділу  мандатів  за  надлишковими  голосами  за  різними 
методами.

Аналіз  розрахунку  наведених  вище  результатів  дав 
змогу  зробити  такі  висновки.  Незалежно  від  кількості 
мандатів, що мають бути розподілені між партіями, вико-
ристання різних методів визначення виборчої квоти надає 
перевагу великим партіям, середнім партіям або ж малим 
партіям залежно від величини виборчої квоти. Так, для ве-
ликих партій найрезультативнішим є обчислення виборчої 
квоти за методами д’Ондта й Хейра, оскільки розмір ви-
борчої квоти, обчисленої за цими методами, є найвищим. 
Середні  партії  отримують  найбільшу  з  можливих  кіль-
кість мандатів у разі застосування методу Друпа або мо-
дифікованого методу Сент-Лагю. Малі партії мають змогу 
отримати хоча б невелику кількість мандатів, коли вибор-
ча квота обчислюється  за методами Сент-Лагю, Бішофа, 
Імперіалі (за умови отримання рівної кількості голосів ви-
борців, але в разі застосування інших методів обчислення 
виборчої квоти малі партії не отримують жодного манда-
та). Чим дрібніші партії мають змогу отримати мандати, 
тим пропорційнішим є відображення результатів голосу-
вання.  Проте  в  цьому  випадку  кількість  нерозподілених 
мандатів  і,  відповідно,  надлишкових  голосів  є  більшою, 
ніж  за  умов,  коли  великі  та  середні  партії  мають  змогу 
розподілити  всі мандати між  собою. Кінцевий  результат 
залежить  і  від  способу розподілу мандатів  за надлишко-
вими голосами. Для великих і середніх партій оптималь-
ним є варіант, коли нерозподілені мандати розподіляються 
шляхом найбільшого виборчого числа та підсумовування, 
а для малих партій – способом найбільшого залишку.

Українська практика розподілу мандатів у частині ві-
дображення результатів голосування за пропорційною ви-
борчою  системою має  свої  особливості.  В  українському 
законодавстві  надається  таке  визначення:  «Виборча  кво-
та – це кількість голосів виборців, необхідних для отри-
мання одного депутатського мандата» [2]. 

Таблиця 1
Розподіл мандатів на основі розрахунку виборчої квоти (кількість мандатів – 7) 
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Червона 12000 
(37,5%)

3 
(42,4%)
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Синя 9500 
(29,7%)

2 
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3 
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2 
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2 
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(18,8%)
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Зелена 2000 
(6,2%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Рожева 2500 
(7,8%)

1 
(14,3%) 0 1 

(14,3%) 0 1 
(14,3%) 0 1 

(14,3%) 0 0 1 
(14,3%) 0

Усього 32000 
(100%) 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
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Виборча квота на виборах народних депутатів обчис-
люється  шляхом  ділення  сумарної  кількості  голосів  ви-
борців на число депутатських мандатів, яке дорівнює 225, 
тобто загальної кількості мандатів у загальнодержавному 
окрузі.  Сумарна  кількість  голосів  виборців,  поданих  за 
кандидатів  у  депутати,  включених  до  виборчих  списків 
партій, що отримали 5 і більше відсотків голосів виборців 
(5% –  виборчий бар’єр,  який нині  застосовується на  ви-
борах в Україні). Сумарна кількість голосів виборців уста-
новлюється Центральною виборчою комісією на підставі:

-  кількості голосів виборців, поданих за кандидатів у 
депутати, включених до виборчого списку кожної партії, 

-  відсотка голосів виборців, поданих за кандидатів у де-
путати, включених до виборчого списку кожної партії, сто-
совно сумарної кількості голосів виборців, поданих за канди-
датів у депутати, включених до виборчих списків партій.

На місцевих виборах виборча квота обчислюється шля-
хом ділення сумарної кількості голосів виборців, поданих 
за місцеві організації партій, що отримали 5 і більше від-
сотків голосів виборців, на число, що дорівнює кількості 
депутатських мандатів у цьому виборчому окрузі.

Отже,  в  Україні  застосовується  природна  квота.  Для 
розподілу  нерозподілених  мандатів  використовуються 
дробові  залишки  чисел,  отриманих  місцевими  органі-
заціями  партій.  По  одному  додатковому  депутатському 
мандату отримують партії, що мають більші порівняно з 
іншими дробові залишки після ділення (починаючи з пар-
тії, що має найбільший дробовий залишок). Якщо ж дро-
бові  залишки  виявились  однаковими  в  декількох  партій, 
то  першою  додатковий  депутатський мандат  отримує  та 
партія, за яку віддано більшу кількість голосів виборців. 
Додаткові депутатські мандати так розподіляються до мо-
менту їх вичерпання [4].

Отже,  виборча  квота  –  це  найменше  число  голосів, 
яке  необхідне  для  обрання  одного  депутата.  Викорис-
тання  різних  методів  визначення  виборчої  квоти  при-
зводить  до  різних  результатів  розподілу  мандатів  між 
учасниками виборів. Більше того, в межах використання 
одного методу визначення виборчої квоти до різних ре-
зультатів розподілу мандатів може призвести й викорис-
тання різних способів розподілу мандатів за надлишко-
вими голосами.

Таблиця 2
Розподіл мандатів на основі розрахунку виборчої квоти (кількість мандатів – 20) 
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Червона 4840 
(48,4%) 9 (45%) 10 

(50%)
10 

(50%)
11 

(55%)
10 

(50%)
11 

(55%)
10 

(50%)
10 

(50%)
10 

(50%) 9 (45%) 9 (45%)

Синя 2345 
(23,5%) 5 (25%) 5 (25%) 5 (25%) 5 (25%) 5 (25%) 5 (25%) 5 (25%) 5 (25%) 5 (25%) 5 (25%) 5 (25%)

Жовта 1430 
(14,3%) 3 (15%) 3 (15%) 3 (15%) 3 (15%) 3 (15%) 3 (15%) 3 (15%) 3 (15%) 3 (15%) 3 (15%) 3 (15%)

Зелена 910 
(9,1%) 2 (10%) 2 (10%) 1 (5%) 1 (5%) 1 (5%) 1 (5%) 1 (5%) 1 (5%) 1 (5%) 2 (10%) 2 (10%)

Рожева 475 
(4,7%) 1 (5%) 0 1 (5%) 0 1 (5%) 0 1 (5%) 1 (5%) 1 (5%) 1 (5%) 1 (5%)

Усього 10000 
(100%) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
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КОНСТИТУЦІЙНЕ ВТІЛЕННЯ АНТРОПОЦЕНТРИЗМУ В ДЕРЖАВНІЙ ВЛАДІ: 
ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

CONSTITUTIONAL IMPROVEMENT OF ANTHROPOCENTRISM  
IN THE STATE AUTHORITY: THEORETICAL ASPECTS

Якимович Я.В.,
аспірант юридичного факультету

Ужгородського національного університету

Статтю присвячено аналізу теоретичного висвітлення конституційного втілення антропоцентризму в державній владі. Основний 
зміст дослідження викладений крізь призму поділу на людський чинник суб’єкта владних повноважень та його нормативне регулювання. 
Людський чинник визначається поняттями знання, уміння, навички, морально-психологічний, емоційний та фізіологічний стан та кате-
горія свободи. Нормативне регулювання визначається статусом, гарантіями, правами, обов’язками, дискреційними повноваженнями, 
заборонами, обмеженнями, конституційною дієздатністю, колективним антропоцентризмом.

Ключові слова: конституція, людський чинник, нормативне регулювання, антропоцентризм, правовий статус, суб’єкт владних  
повноважень.

The article is devoted to the analysis of theoretical coverage of the constitutional embodiment of anthropocentrism in state power. The main 
content of the study is presented through the prism of division into a human factor of the subject of power and its normative regulation. The human 
factor is determined by the notions of knowledge, skills, abilities, moral and psychological, emotional and physiological status and freedom cat-
egory. Normative regulation is determined by the status, guarantees, rights, duties, discretionary powers, prohibitions, restrictions, constitutional 
capacity and collective anthropocentrism.

Key words: constitution, human factor, normative regulation, anthropocentrism, legal status, subject of authority.

Постановка проблеми. А.А. Єзеров – один із небага-
тьох науковців, який наголошує на необхідності вивчення 
антропоцентризму  в  конституційному  праві.  Він  вважає 
невиправданим  підхід,  згідно  з  яким  наука  конституцій-
ного  права  не  досить  досліджує  соціальну  поведінку 
суб’єктів  владних  повноважень,  обмежуючи  визначення 
правового статусу лише науковими тлумаченнями право-
вих  норм.  Тільки  ця  наука  здатна  належно  оцінити  по-
ведінковий елемент конституційних суб’єктів із правової 
точки зору. Тому перед конституційним правом, на думку 
цього  автора,  стоїть  завдання  вийти  за  межі  констатації 
правового становища суб’єктів і звернути більше уваги на 
рушійні сили – потреби, інтереси, цілі, що й зумовлюють 
соціальну поведінку [5, с. 48].

Однак дослідження «поведінкового елемента» (антро-
поцентричний  чинник)  суб’єктів  конституційного  права, 
особливо, якщо це у рамках державної влади, на наш по-
гляд, слід почати із тлумачення та класифікації формально 
визначених правил поведінки. Це зумовлено тим, що для 
правової держави повноваження, відносини та їх функці-
онування на вищому рівні встановлюються найперше ре-
гламентацією правових норм.

Стан досліджень. Підґрунтям для вивчення ідеї антро-
поцентризму в державному механізмі стали дослідження 
В.С.  Бігуна,  А.М.  Шейна  та  Н.Г.  Діденка.  Визначення 
державного  механізму  крізь  призму  людини  досліджу-
ють Ю.П.  Лобода  та  Л.А.  Горбунко.  Проблему  взаємин 
між  державою  та  людиною  окреслювали  С.С.  Чебота-
рьов, А.А. Єзеров, Г.М. Чумакова та інші. На визначенні 
місця  людини  в  державі  зосереджували  увагу О.О. Чуб, 
А.С. Смілик, О.Я.  Зубрицька  та  інші. Людський  чинник 
у  тих  чи  інших  аспектах  досліджували  Н.К.  Рашитова, 
Л.А. Пашко, Д.В. Вітер. Проблеми статусу (та її аспектів), 
дискреційні повноваження та їх вплив на державну владу 
торкалися Н.В. Янюк, Н.О. Рибалка, О.П. Євсєєв, П.В. Ро-
манюк, О.М. Ботнаренко, Ю.Г. Барабаш, Ю.В. Данилюк, 
М.Є. Черкас та інші.

Разом із тим у цій статті використано визначення, по-
гляди та  ідеї А.А. Єзерова, В.І. Шинкарука, А.А. Буряч-
ка, Г.М. Гнатюка, О.М. Цільмака, В.Р. Ілька, Л.І. Петруха, 
І.М.  Головка,  А.М. Шейна,  О.Г.  Данільян,  Л.Д.  Байрач-
ної,  С.І. Максимова  (вивчення  людського  чинника  крізь 
призму  притаманних  характеристик  та  категорії  сво-

боди),  С.В.  Ромашкіна,  І.Й.  Магновського,  О.В.  Зайчу-
ка,  Р.С.  Мельника,  В.Ф.  Погорілка,  В.Л.  Федоренка, 
О.С.  Мельничука,  Т.О.  Коломийця,  Ю.С.  Шемшученка, 
Ю.О. Фігеля, С.Ю. Возгріна, А.В. Пасічника (нормативне 
втілення антропоцентризму на основі різних регуляторів 
поведінки).

Метою статті  є  висвітлення  теоретичного  аспекту 
конституційного  втілення  антропоцентризму  на  осно-
ві емпіричних характеристик людського чинника та його 
нормативне  регулювання  для  статусу  суб’єкта  владних 
повноважень.

Виклад основного матеріалу.  Теоретичний  огляд 
конституційного втілення антропоцентризму в державній 
владі, на наш погляд, слід відобразити крізь призму двох 
елементів. З одного боку, людини, її особистісних характе-
ристик у поєднанні зі свободою дії, а з іншого боку, норма-
тивного регулювання державновладного статусу того, хто 
реалізовує своє право на участь в управлінні державними 
справами в поєднанні із правовим втіленням свободи.

Людина  характеризується  цілою  низкою  ознак,  що  в 
своїй сукупності формують її індивідуальність та професіо-
налізм. Знання, уміння, навички, морально-психологічний, 
емоційний елемент, фізіологічний стан (вік, здоров’я) – це 
все аспекти людського чинника, які отримуються від наро-
дження як здібності та розвиваються у процесі життя.

Оскільки згаданими термінами в рамках цього дослі-
дження визначається одне із ключових понять – людський 
чинник, то вважаємо за доречне їх дефініціювати. Таким 
чином, знання – це форма духовного засвоєння результатів 
пізнання  [19,  с.  213]. Уміння  –  знання,  здатність  робити 
що-небудь  у  належний  спосіб,  здобута  у  формі  досвіду 
[15, с. 440]. Навички – дії, які в результаті багаторазового 
повторення стали автоматизованими [19, с. 403]. Мораль-
но-психологічний  стан  –  явище, що  зумовлене  комплек-
сом психічних процесів, станів і властивостей особистості 
та визначає  її  конкретний настрій  [20,  с. 21]. Емоційний 
стан – узагальнене поняття, що об’єднує емоції, емоційні 
переживання,  які  є  реакцією  особистості  на  зовнішні  та 
внутрішні подразники [6, с. 29]. Фізіологічний стан – це 
стан, пов’язаний із функціонуванням організму та потріб-
ний для його життєдіяльності [16, с. 836]. Загалом фізіоло-
гічний стан слід розуміти як вік, фізичну та психологічну 
(ментальну) дієздатність.
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Реалізація людського чинника здійснюється через ка-
тегорію свободи.

Як зазначає А.М. Шейна, категорія свободи є наповне-
нням вольового, раціонального та ціннісного компонентів 
[21, с. 135]. Свобода проявляється через вибір особистіс-
тю  певних мотивів. Між  цими мотивами  неодмінно має 
бути  протиставлення,  оскільки  вони  є  варіантами  різної 
поведінки. Сам по собі мотив слід вважати внутрішньою 
силою, яка впливає на поведінку людини. Він складається 
із спонукального елемента та адекватно сприйнятої осно-
ви,  що  відповідає  особистим  інтересам  і  переконанням. 
Внутрішній зв’язок між вибором і мотивами реалізовуєть-
ся через волю та рішення. Воля означає усвідомлену ціле-
спрямованість на реалізацію власних намірів. Її змістовим 
наповненням є чуттєво-ціннісний компонент (прагнення, 
намагання)  та  раціональний  компонент  (обмірковування 
та оцінка). Наслідком прояву волі (крізь призму мотивів) 
стає  рішення.  Одночасно  воно  є  результатом  вибору  та 
власне квінтесенцією самої свободи (Я.Я.). Свобода люди-
на реальна, якщо існує можливість вибору, здібність його 
зробити [18, с. 324–326].

У  сучасному  суспільстві  в  результаті  багаторазових 
конфліктів та масових порушень прав людини виник пев-
ний вид узгодженої  свободи, яка  є мірою можливої по-
ведінки, тобто правом. Із цього приводу Андре Глюксман 
акцентував, що ідея права існує не тому, що ми знаємо, 
якою  людина  має  бути,  але  тому, що  ми  точно  знаємо, 
якою вона бути не мусить (йдеться про негативні прояви 
свободи – Я.Я.) [3, с. 196].

Права людини – це простір, що забезпечує умови са-
мореалізації  та  особисту  автономію  [3,  с.  199].  Прояви 
свободи  за межами цього  простору  часто  призводять  до 
суспільно негативних наслідків та порушення прав іншої 
людини.  Шляхом  узгодження  відбувається  обмеження 
свободи,  реалізація  людського  чинника  (знання,  уміння, 
навички, творчий потенціал) отримує рамки та регламен-
тований простір  із можливостями, що забезпечує баланс 
між суспільними та приватними інтересами.

Свобода може  втілюватися  через:  природне  право  та 
позитивне  право.  Природне  право  надається  людині  від 
її народження та проявляється через: право на свободу та 
особисту недоторканість, право на вільно обрану працю, 
право на свободу думки та слова, поглядів та переконань, 
вільний розвиток особистості, право на власність, безпеку 
та інші [14, с. 27]. Позитивне право у нашому розумінні – 
це  міра  можливої  поведінки,  надана  людині  державою, 
що  реалізовується  регламентованим  шляхом  у  рамках 
держави.  Сюди  можна  віднести  політичні  та  економіч-
ні  права,  але  для  розкриття  проблеми  важливо  виділити 
право громадянина на участь у державній владі, право на 
об’єднання в політичні партії та громадські організації, на 
письмове звернення та інші. Кожне із цих вищезазначених 
прав зафіксоване у конституціях сучасних держав.

Людина, користуючись правом, реалізовує власну сво-
боду на  свій  розсуд. Якщо людина  є  громадянином дер-
жави,  то  їй  може  бути  надано  більше  прав  позитивного 
характеру.

Із  цього  моменту  і  починається  основне  теоретичне 
обрамлення  антропоцентризму  в  державній  владі.  Грома-
дянин, використовуючи своє право на участь у державних 
справах,  отримує  можливість  набути  нового  статусу  (це 
може бути посада президента, депутата в парламенті, члена 
уряду або судді суду загальної чи конституційної юрисдик-
ції,  оскільки  саме  вони  є  основними  суб’єктами  владних 
повноважень, які зафіксовані в більшості конституцій).

Із  набуттям  статусу  особа  набуває  певних  гарантій, 
прав  та  обов’язків. Окрім  них,  аналізуючи  основний  за-
кон,  можна  також  виділити  дискреційні  повноваження, 
заборони,  обмеження,  конституційну  дієздатність  та  ко-
лективний  антропоцентризм  як  прояв  участі  людини  у 
державній владі.

Втілення  статусу  саме  у  цих  аспектах  дає  змогу  лю-
дині  бути  органічною  частиною  узгодженої  конструкції 
(держави),  яка  здатна  до  розвитку  за  рахунок  людських 
здібностей  та  потенціалу,  творчого  складника  та  антро-
поцентричного чинника загалом. Це перетворює індивіда 
із простого (особистість) гвинтика, який можна замінити 
будь-якої миті, на чинник, дії якого, вчинені з власних пе-
реконань,  державної  свідомості  або особистої  творчості, 
стають цінністю. Держава, своєю чергою, перетворюється 
із механізму, що (як і кожний механізм) своїми деталями 
та  загальним функціонуванням схильний до  зношення й 
остаточної  зупинки,  на  організм,  кожна  частинка  якого 
має свою автономію та здатна розвиватися, стаючи доско-
налішою у своєму функціонуванні.

Розглянемо детальніше елементи, що супроводжують 
статус людини (громадянина) в державній владі та базу-
ються на регулюванні людського чинника.

Гарантії  – це  та частина  статусу,  яку отримує люди-
на  як  преференції.  Ідея  гарантій,  як  зазначає  І.Й.  Маг-
новський,  характеризується  усвідомленням  суспільством 
природності прав і свобод людини; здатністю суспільства 
створити умови для самовизначення, самореалізації осо-
би; забезпеченням особи її автономії та незалежності від 
будь-якого неправомірного втручання; спроможністю сус-
пільства  брати  участь  у  формуванні  органів  державної 
влади та управління [8, с. 9].

Теоретично гарантії слід розглядати як «захист» прав і 
свобод, що ототожнюються (пов’язуються) з їх охороною 
та забезпеченням. Захист виникає, коли вони порушують-
ся, охорона – це превентивний захід, що передує захисту, а 
забезпечення – це створення умов, тобто поєднання захис-
ту та охорони [8, с. 11]. Ці елементи науковці також нази-
вають спеціальними засобами, узагальнюючи юридичний 
(інструменти, закріплені законодавством, що носять юри-
дичний  характер)  та  організаційний  складники  (держав-
ний апарат, розподіл влади, робота спеціальних органів). 
Окрім них, гарантії доповнюються об’єктивними умовами 
економічного, політичного, ідеологічного, соціального та 
загальноправового змісту (принципи, правила законодав-
чої  техніки,  механізм  реалізації,  розвиток  суспільства) 
[4, с. 537–539]. З нашої точки зору, гарантії, що стосують-
ся статусного аспекту людини в державній владі, відобра-
жаються у нормах основного закону та регламентують:

1) ускладнену форму набуття відповідальності та при-
пинення повноважень; 2) захист честі, гідності, незалеж-
ності, недоторканності, безпеки, професійного виконання 
обов’язків  суб’єкта  владних  повноважень  в  особливий 
спосіб,  зокрема  забезпечення  належних  умов  діяльності 
(праці);  3)  специфічний  спосіб формування  органів  дер-
жавної  влади  (людина  як  чинник  є  гарантом  результату/
справедливості) та  їхньої взаємодії; 4) строки виконання 
обов’язків (коли людина чинник); 5) особлива форма про-
цедури взаємодії державних службовців із суспільством.

Окрім цього, слід звернути увагу на те, що предмет ан-
тропоцентризму у рамках гарантій може бути як об’єктом, 
коли  захищаються  права  та  інтереси  посадовців  (честь, 
гідність, належні умови праці), так і інструментом, за до-
помогою  якого  забезпечується  законність  та  справедли-
вість функціонування органів державної влади та прийня-
тих ними рішень.

Права  – міра юридично можливої поведінки, що  за-
довольняє  інтереси  особи.  Вони  так  само  залежать  від 
волі суб’єкта, реалізуються від його бажання та належать 
йому  [4,  ст.  91]. Однак,  на  відміну  від прав простої  лю-
дини  чи  громадянина,  елемент  інтересу  в  застосуванні 
міри можливої поведінки для посадової особи наповню-
ється іншим змістом. Цей інтерес має більшу матеріальну 
основу та публічний характер. На відміну від приватного 
інтересу,  який  розвиває  особистість,  публічний  інтерес 
розвиває суспільство та є поєднанням лише тих інтересів, 
які  однаковою  мірою  важливі  для  кожного  його  члена. 
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Барометром для публічних інтересів можуть бути зібран-
ня, які свідчать про консенсус між владою і суспільством 
[9,  с. 35–38]. Разом  із  тим свобода рішення  залишається 
в  руках однієї  людини-посадовця,  котра,  на наш погляд, 
мусить мати елемент державної свідомості для реалізації 
права в суспільних інтересах.

У загальній теорії держави та права міра можливої по-
ведінки класифікується на особисті права; політичні пра-
ва; економічні; соціальні права; культурні права [4, с. 95]. 
Для  суб’єкта  публічної  влади  крізь  призму  конституції 
права втілюються через:

1)  особистий  вибір  під  час  прийняття  колективного 
рішення; 2) право взаємодії із іншими гілками, органами 
влади та вплив на них; 3) вплив на конкретні відносини 
публічного  характеру  та  суспільний  порядок.  Також  для 
посадовців можуть бути передбачені права, які не носять 
публічного характеру на тому ж рівні, що і вищезазначені, 
та все ж передбачаються основним законом: 1) можливість 
вільно  використовувати  соціальний  захист  професійних 
інтересів; 2) можливість припинити займатися діяльністю 
в органах публічної влади; 3) право на розвиток своєї осо-
бистості.

Обов’язки суб’єктів  конституційно-правових  відно-
син слід розуміти як нормативно визначену міру належної 
діяльності або поведінки учасників відносин. Таку належ-
ну поведінку В.Ф. Погорілко та В.Л. Федоренко розгляда-
ють у трьох формах: 1) утримання від заборонених дій; 2) 
здійснення  конкретних  дій  чи  утримання  від  конкретної 
поведінки; 3) обмеження у правах особистого, майнового 
чи організаційного характеру [13, с. 143].

Юридичні  обов’язки  мають  такі  особливості:  1)  міра 
необхідної  поведінки,  яка  є  утриманням  від  порушення 
заборон  та  необхідністю  виконувати  зобов’язання;  2)  по-
кладаються з метою задоволення інтересів уповноважених 
осіб (йдеться про публічні  інтереси суб’єктів владних по-
вноважень – Я.Я.); 3) закріплені правовою нормою; 4) по-
кладаються  як  на  всіх  осіб, що  проживають  на  території 
держави,  так  і  тих,  які  є  її  громадянами; 5)  гарантуються 
державою шляхом встановлення відповідальності [4, с. 94].

У  рамках  нашого  дослідження  вважаємо  за  доцільне 
розглядати поняття обов’язку у формі здійснення конкрет-
них дій та утримання від конкретної поведінки. На основі 
цього  підходу  в  конституціях міру  необхідної  поведінки 
відображено  як:  1)  обов’язок,  пов’язаний  із  публічною, 
професійною та соціальною поведінкою суб’єктів владних 
повноважень; 2) обов’язок, пов’язаний  із переконаннями 
(патріотичними, громадянською позицією); 3) обов’язки, 
пов’язані із впливом на інших суб’єктів владних повнова-
жень, взаємин із ними та їх функціонування; 4) обов’язки, 
пов’язані із врегулюванням суспільних відносин.

Виходячи із вищенаведеного, обов’язки можна поділи-
ти на дві групи.

Перша  група  обов’язків  має  загальний  характер  для 
всіх  державовладних  суб’єктів  (суддів  загалом  чи  депу-
татів парламенту). Сюди належить поведінка, що носить 
більш антропоцентричне  забарвлення;  вона цілком  зале-
жить від волі та переконань людини (знань, умінь, нави-
чок,  досвіду  в  цілому).  Друга  група  обов’язків  відобра-
жається  через  повноваження  та  наповнена  прикладами, 
коли  людина  виступає  гвинтиком  і  складником  системи 
стримування  і  противаг.  Цій  групі  притаманні  чітко  ви-
значені суб’єкти у процесі їх функціонування (президент, 
прем’єр-міністр,  спікер  парламенту)  та  норми,  згідно  з 
якими  суб’єкт  зобов’язаний  без  можливості  вибору  під-
писати акт, проконтролювати дію чи подати відомості (ін-
формацію). Різниця полягає в тому, що простий обов’язок 
(перша  група)  відповідає  на  запитання:  «як  робити?»,  а 
обов’язок крізь призму повноважень (друга група) відпо-
відає на запитання: «що треба робити?».

Повноваження  в  антропологічному  розумінні  є  час-
тиною  статусу.  Теоретичне  розуміння  таких  повнова-

жень розкривається через нерозривне поєднання прав та 
обов’язків. Існування обов’язків спонукає до використан-
ня права (як міри можливої поведінки – Я.Я.) і, навпаки, 
маючи можливість вільно користуватися правами, суб’єкт 
виконує  або  дотримується  обов’язків.  Також  повнова-
ження визначають межі можливої та належної поведінки 
суб’єктів  публічної  адміністрації  (публічних  відносин  – 
Я.Я.) [9, с. 185–187]. Незважаючи на це, вважаємо, що фун-
даментальною основою повноважень виступає обов’язок, 
тобто те, що суб’єкт має виконати. Право у цьому разі має 
похідний характер, оскільки прийняття рішення, елемент 
«вибору» є результатом необхідної поведінки (обов’язку).

В  адміністративному  праві  повноваження  можуть 
розкриватися  на  основі  таких  визначень,  як  адміністра-
тивний розсуд та дискреційні повноваження. Адміністра-
тивний  розсуд  –  це  визначений  нормами  права  ступінь 
суб’єктивної свободи у публічній адміністрації (відноси-
нах чи управлінні – Я.Я.), що надається з метою прийнят-
тя  оптимального  рішення  у  справі. Ця  свобода  для  при-
йняття оптимального рішення може мати три різновиди. 
До першого (імперативний) належать норми матеріально-
го права, що дають змогу вибрати один  із можливих ва-
ріантів поведінки. До другого різновиду (диспозитивний) 
належать норми, що дають змогу діяти на власний розсуд, 
а до третього (інтерпретаційний) належить прийняття рі-
шення на підставі норм, що містять не конкретні поняття 
(«доцільність», «необхідність», «з важливих підстав»).

Дискреційні повноваження  (франц. discrétionaire – 
залежний від власного розсуду [10, с. 215]) – це повнова-
ження щодо реалізації розсуду, коли вони не передбачають 
обов’язку узгоджувати рішення з іншими суб’єктами. Ко-
мітет міністрів  Ради Європи  із  цього  приводу  видав  Ре-
комендацію R80 (2) «Щодо здійснення дискреційних по-
вноважень  адміністративними  органами»,  зобов’язавши 
нею  адміністративний  орган мати  чіткі  цілі;  дотримува-
тися  об’єктивності  та  неупередженості;  дотримуватися 
принципу  рівності  перед  законом;  підтримувати  баланс 
між можливими несприятливими наслідками рішення для 
прав,  свобод,  інтересів  та  цілями,  які  воно  переслідує; 
дотримуватися розумних строків прийняття рішення; по-
слідовно застосовувати загальні адміністративні вказівки, 
беручи  до  уваги  обставини  кожної  справи;  надавати  до-
ступ до адміністративних вказівок приватним особам; на-
давати пояснення щодо відступу від вказівок; дискреційні 
акти  підлягають  контролю щодо  законності  з  боку  суду 
та інших органів; контролю підлягає також бездіяльність 
органу;  суд  та  інший  контролюючий  орган  мусить  мати 
доступ до інформації, на основі якої приймають рішення 
[7, с. 40–43].

Антропоцентричний зміст дискреційних повноважень 
(адміністративний розсуд та дискреційні повноваження в 
рамках нашого дослідження ототожнюємо) полягає в еле-
менті розсуду, що застосовується під час прийняття рішен-
ня. Розсуд є ядром дії людського чинника. У ньому прояв-
ляються знання, уміння, навички, досвід, творчість та інші 
елементи особистості суб’єкта владних повноважень. Не 
може бути більшого джерела впливу людини на публічну 
владу, ніж через дискреційні повноваження.

Цей  вид  повноважень  залежно  від  суб’єкта  та  його 
функцій у сучасних основних законах проявляється через 
регулювання:  1)  керівництва  та  контролю  колегіального 
органу; 2) представницьких повноважень та взаємодії на 
міжнародному рівні;  3)  розв’язання питань  законодавчо-
го характеру; 4) взаємодії  із суспільством; 5) взаємодії  із 
органами  державної  влади,  впливу  на  їхню  організацію, 
створення нових органів, призначення на державні поса-
ди; 6) суспільних ситуацій із особливою специфікою.

Заборонами визначаються норми, що характеризують-
ся встановленням у своїй диспозиції обов’язку утримати-
ся від вчинення певних дій [22, с. 449]. Обов’язок – це міра 
поведінки, яку необхідно виконувати, а заборона означає 
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поведінку,  яку  виконувати  не  дозволено.  Однак  елемент 
обов’язку  в  структурі  заборони означає  зобов’язання  ін-
дивіда (групи індивідів) як конкретне практичне завдання. 
Важливим аспектом заборони є те, що з антропоцентрич-
ної  точки зору езотеричним змістом зобов’язання висту-
пає  внутрішня  настанова  людини  чинити  відповідно  до 
моральних норм. При цьому важливими є самопримус та 
вольове  зусилля.  Без  цих  елементів  забороняюча  норма 
не буде повноцінною, оскільки втрачається цінність сво-
боди  волі.  Дія,  вчинена  внаслідок  примусу  (зовнішньо-
го – Я.Я.), не має етичного значення. Нівелюється цінність 
особистості,  повага  до  гідності,  утвердження  гуманізму, 
що  врешті-решт  є  порушенням  стандарту  життя  (прав 
людини) [23, с. 442, 449]. Забороняюча норма у демокра-
тичній державі стає апогеєм, квінтесенцією добровільної 
відмови  людини  від  приватного  інтересу  на  користь  пу-
блічних позитивних вимог і прагнень (це також стосується 
й обов’язку). Всі норми-заборони в конституційному пра-
ві  мають  прив’язку  до  людського  чинника  крізь  призму 
згоди суб’єкта владних повноважень на добровільну від-
мову  від певних можливостей, що притаманні  простому 
громадянину.

У сучасних основних законах заборони проявляються 
через норми, які не дають змогу займатися  іншою робо-
тою,  ніж  тією,  на  яку  було  вибрано  особу  (за  винятком 
викладацької, наукової та творчої, що з нашої точки зору 
є цілком правильно, оскільки це забезпечує розвиток осо-
бистості і, своєю чергою, з антропоцентричної точки зору 
може мати позитивний вплив на тенденції розвитку дер-
жави);  для  окремих  категорій  службовців  забороняється 
займатися політичною чи соціальною роботою (її певними 
видами); не дозволяється отримувати прибуток із іншого 
джерела, ніж те, яке передбачене законом; забороняється 
обіймати посаду одній і тій самій людині більше, ніж два 
строки  поспіль;  забороняється  передавати  свої  повнова-
ження іншій особі.

На відміну від заборон, які не дають змогу виконувати 
ті чи інші дії, обмеження залишають всі права, але припи-
няють можливість їх реалізації. Обмеження можуть бути 
добровільними  та  вимушеними.  За  добровільних  люди-
на відмовляється від здійснення прав, а вимушені засто-
совуються  залежно  від  зовнішніх  обставин.  Обмеження 
можуть  стосуватися  часткового  позбавлення  правореалі-
зації  та  такого, що унеможливлює використання права в 
цілому. Конституційний Суд України в рішенні від 8 квіт-
ня 2015 року №3-рп/2015 зазначає, що обмеження прав і 
свобод має ставити легітимну мету, зумовлену суспільною 
необхідністю, пропорційністю та обґрунтованістю. У разі 
обмеження  законодавець  зобов’язаний  запровадити  таке 
регулювання,  що  дасть  змогу  оптимально  досягти  легі-
тимної мети з мінімальним втручанням у реалізацію необ-
хідного права без порушення його сутнісного змісту (хоча 
цей аспект, згідно з рішенням, стосується обмеження пра-
ва на судовий захист, але його цілком можна застосувати 
за аналогією – Я.Я.) [17].

Обмеження  у  правах  для  суб’єкта  публічної  влади 
є  необхідністю,  оскільки,  як  зазначає  Ісая Берлін,  повна 
свобода для сильних і талановитих несумісна із правом на 
гідне існування для слабких і менш здібних. Свободу інко-
ли потрібно обмежувати, щоб нагодувати голодних, одяг-
нути не  одітих,  не  посягати на  свободу  інших,  здійсню-
вати  справедливість  [2,  с.  52]. У  рамках  конституційних 
норм обмеження здійснюється за рахунок несприятливих 
наслідків. Не зважаючи на те, що між забороною і обме-
женням можна  провести  паралелі,  основна  різниця  про-
стежується у формулюванні: якщо заборони прямо вказу-
ють  на  недозволенність  дії,  то  обмеження  передбачають 
негативний  наслідок.  У  суб’єкта  владних  повноважень 
залишається можливість реалізувати своє право (яке є зде-
більшого природним та не може бути відібраним), однак 
реалізація  призводить  до  втрати  повноважень.  За  інших 

обставин наслідки такої реалізації у поєднанні із публіч-
ними повноваженнями порушили б баланс між публічни-
ми та приватними інтересами, що вплинуло б на суспільну 
справедливість.

Таким  чином,  згідно  з  нормами  основного  закону 
громадянин  втрачає  можливість  реалізовувати  право  на 
участь у публічній владі, якщо змінюється громадянство; 
у разі зміни форми діяльності чи отримання альтернатив-
них джерел заробітку (саме в цьому разі норма не просто 
забороняє, але і санкціонує негативні наслідки); вчинення 
дій несумісних із обійманою посадою; невчинення перед-
бачених  повноваженнями  (посадою)  дій;  в  окремих  ви-
падках у разі зміни ідеологічних поглядів.

Конституційна дієздатність або  здатність  осо-
би  до  дії.  Із  теоретичної  точки  зору  дієздатність  осо-
би  –  це  можливість  реалізувати  свої  права  та  обов’язки 
[12, с. 465]. Ця можливість стає критерієм для визначення 
зрілості волі чи готовності приймати рішення. Цій формі 
правосуб’єктності притаманні такі особливості: 1) момен-
ти (умови – Я.Я.) виникнення і припинення, зумовлені за-
конодавством; 2) специфічні юридичні факти можуть бути 
причиною зміни обсягу чи втрати дієздатності; 3) немож-
ливість  заміщення  відсутньої  дієздатності  дієздатністю 
іншої особи.

Для  юридичної  особи  воля  формується  завдяки  ор-
ганізаційній  єдності,  автономності,  майновій  відокрем-
леності. Для фізичної особи дієздатність відображається 
через  вік  [11,  с.  60–62].  Разом  із  тим  для  громадянина, 
який прагне реалізувати своє право на участь у державних 
справах, статус (гарантії, права, обов’язки та інше) супро-
воджується складнішими вимогами дієздатності. У осно-
вному законі вони можуть відображатися через: 1) прина-
лежність до держави; 2) вік; 3) активне виборче право; 4) 
ценз осілості; 5) вимоги, пов’язані із деліктоздатністю; 6) 
знання мови; 7) наявність освіти; 8) наявність кваліфіко-
ваності та досвіду роботи; 9) вимоги крізь призму мораль-
ності (притаманні деяким категоріям посад); 10) елемент 
дієздатності  із  точки  зору  психологічного  стану;  11)  ді-
єздатності на основі здоров’я. Ці умови є підґрунтям для 
антропоцентризму ще до моменту набуття громадянином 
державновладного статусу. Хоча вимоги уніфіковані,  але 
кожний досвід чи кваліфікація (навіть у конкретній сфері) 
є різними для особистості. Віковий ценз та ценз осілості – 
це  гарантії  того, що  рішення  прийматимуться  на  основі 
досвіду та знань, необхідних для захисту інтересів визна-
ченого суспільства.

Утім,  якщо  за  основу  не  буде  взята  людина  (крізь 
призму особистості),  то будь-яка форма дієздатності для 
організації публічної влади втрачає свій зміст. Просте ви-
конання публічновладних функцій у цьому разі буде мож-
ливим і для людей, які зовсім не відповідають критеріям 
дієздатності (їхня правоздатність перейде в рутинний ав-
томатизм).

Колективний антропоцентризм.  Основна  кількість 
органів  державної  влади  носить  колегіальний  характер. 
Рішення приймається більшістю за згоди членів органів. 
Описані вище елементи правового статусу суб’єкта влад-
них повноважень здебільшого спрямовані на регулюван-
ня його поведінки. Ними забезпечуються належні умови 
праці та життєдіяльності (заохочувальний елемент), мож-
ливості  та необхідності, реалізація власного розсуду, не-
дозволеність та санкціонованість певних дій, а також спе-
цифіка доступності до владних можливостей.

Колективний антропоцентризм у нормах основного за-
кону  спрямований  не  на  регулювання,  а  на  застосування 
антропоцентричного  (поведінкового)  чинника.  Колектив-
ність  означає  сукупність  учасників,  об’єднаних  метою 
досягти  згоди.  Антропоцентричний  елемент  означає,  що 
колективне рішення стане результатом усвідомленого ви-
бору автономного та незалежного учасника. У такий спо-
сіб досягається справедливе рішення. Цей вид антропоцен-
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тризму, на наш погляд, характеризується такими ознаками: 
реалізовується у частині функціонування держави  (тобто 
не  спрямоване на  індивідуальну особу);  застосовується  з 
метою досягнення якомога справедливішого рішення; по-
требує  згоди всіх учасників та спільних пошуків рішень; 
має конфронтаційний фундамент; не передбачені  законо-
давством спільні дії учасників можуть призвести до нега-
тивних наслідків функціонування самого органу.

В  основному  законі  колективний  антропоцентризм 
проявляється через: 1) вимоги про узгодження позицій під 
час  формування  державної  влади;  2)  вимоги щодо  узго-
дження позицій під час ліквідації органів державної вла-
ди; 3) вимоги, пов’язані з узгодженням під час прийняття 
рішення;  4)  передбачення  можливих  негативних  наслід-
ків, що є результатами як неузгоджених, так і узгоджених 
дій. Слід  зазначити, що  в  деяких  аспектах норми колек-
тивного антропоцентризму та норми-гарантії можуть по-
вторюватися. Це пов’язано із використанням колективно-
го антропоцентризму як інструменту гарантування певних 
стандартів та якостей життя.

З  огляду  на  вищезазначений  аналіз  елементів, 
пов’язаних  із  людиною  в  державній  владі,  ми  можемо 
провести на їхній основі дві прямі. Перша починається від 
людського чинника, котрий на ґрунті знань, умінь, нави-
чок, фізіологічних  та психологічних особливостей,  крізь 
призму свободи, втілюється через природне право.

Останнє  реалізовується  у  державовладних  відносинах 
шляхом захисту людського чинника та забезпечення стабіль-
ного розвитку особистості. Це можливо завдяки поєднанню 
правової свободи і гарантій у процесі виконання суб’єктом 
своїх повноважень (право займатися науковою, викладаць-
кою та творчою діяльністю та право на захист службовця і 
членів його сім’ї). Разом із тим деякі можливості природно-
го права отримують також низку обмежень та заборон, що 
застосовуються для забезпечення збалансованої справедли-
вості між приватними та публічними інтересами.

Фундамент природного права (свобода та особиста не-
доторканість, можливість вільно обирати працю, свобода 
думки  та  слова,  поглядів  та  переконань)  у  позитивному 
праві та державному функціонуванні не зникає, а набуває 
нових  рис  та  масштабів.  Наприклад,  звернення  простої 
людини  до  органу  державної  влади  може  призвести  до 
наслідків  індивідуального  характеру,  а  звернення  особи, 
наділеної державноправовим статусом, веде до наслідків 
навіть  нормативного  характеру.  Відповідальність  у  дер-
жавному статусі значно вища, обов’язки складніші та ви-
моги до особи мають інший рівень. Разом із тим гарантії, 
які супроводжують статус, дають змогу впевненіше вико-
нувати повноваження.

Друга  пряма  бере  свій  початок  також  від  людського 
чинника,  однак  у  цьому  разі  захист  свободи  природним 
правом  компенсується  конституційними  вимогами  дієз-
датності  та дискреційними повноваженнями. Дискрецій-
ність дає змогу ефективно застосовувати творчість особи 
як гармонійне поєднання знань, умінь та навичок, а вимо-
ги дієздатності стають гарантіями належної якості такого 
поєднання. За цих умов акцент ставиться тільки на люди-
ну як органічний складник державної влади.

Ці напрями не роздільні між собою. Вдало доповнюю-
чи один одного, вони дають змогу використовувати твор-
чість у повноваженнях, забезпечуючи при цьому належні 
умови  праці  та  застосування  невід’ємних  прав  і  свобод 
людини. У такий спосіб конвергенція першого  і  другого 
напряму найефективніше задіює антропоцентричний еле-
мент у процесі функціонування державної влади та впли-
ву на її розвиток.

Висновки. У результаті проведеного дослідження те-
оретичного втілення антропоцентричного чинника в кон-
ституційному праві ми дійшли таких висновків.

По-перше, тенденції розвитку суспільства та держав-
ної  влади  зумовлюють необхідність у формуванні нових 

підходів,  що  стануть  фокусом  вивчення  сучасного  кон-
ституційного  права.  Вони  є  межею  між  соціальною  по-
ведінкою  суб’єктів  публічновладних  повноважень  та  її 
нормативним  регулюванням.  Вважаємо,  що  результати 
досліджень базових елементів публічних структур дадуть 
змогу створювати нові методи взаємодії органів держав-
ної влади між собою та суспільством, ефективно застосо-
вувати антропологічну експертизу законодавства, удоско-
налюючи останнє.

По-друге, теоретично для відтворення людського чин-
ника  в  конституційному  праві  мають  бути  задіяні  при-
наймні два елементи: людина з її особистісними характе-
ристиками та нормативне відображення суб’єкта владних 
повноважень в основному законі.

По-третє,  людський  чинник  втілюється  через  знання, 
уміння,  навички,  морально-психологічний,  емоційний  та 
фізіологічний стан особистості. Реалізовується через кате-
горію свободи. Завдяки вищезазначеному особа може взає-
модіяти зі світом, реалізувати себе, жити та функціонувати.

По-четверте, елемент свободи носить у свій конструкції 
компонент вибору, волі та рішення, що є невід’ємними для 
суб’єкта владних повноважень. Однак свобода у суспільстві 
потребує обмеження, проявом чого може бути тільки право 
як міра можливої поведінки. Своєю чергою право дивергу-
ється на таке, яке застосовує людина для своєї життєдіяль-
ності (природне право), і таке, яке застосовується в рамках 
держави для виконання повноважень (позитивне право).

По-п’яте,  громадянин, маючи природне право  займа-
тися будь-якою працею на власний вибір, також реалізовує 
право на участь у державних справах, а в процесі здобу-
ває  правовий  статус  суб’єкта  владних  повноважень,  що 
супроводжується гарантіями, правами, обов’язками, дис-
креційними повноваженнями, заборонами, обмеженнями, 
конституційною  дієздатністю  та  колективним  антропо-
центризмом (участь у прийнятті колегіальних рішень).

По-шосте,  нормативне  регулювання  людського  чин-
ника  у  державній  владі  здійснюється  через  гарантії,  які 
забезпечують захист прав і свобод та їхню охорону; право 
як міру можливої поведінки, що реалізовується суб’єктом 
владних повноважень (котрий наділений елементом дер-
жавної  свідомості)  в  інтересах,  які  носять  публічний 
характер;  обов’язки – це міра необхідної  поведінки, що 
втілюється через здійснення чи утримання від здійснення 
конкретних дій і можуть бути спрямовані на індивідуаль-
ну  поведінку  суб’єкта  як  особистості  та  на  дії  суб’єкта 
як  частинки  державної  організації;  дискреційні  повно-
важення, які здійснюються на власний розсуд, що є про-
явом  людського  чинника  і формує  антропоцентричність 
повноважень;  заборони, що виступають поведінкою, не-
дозволеною  для  виконання.  У  рамках  державної  влади 
вони  є  добровільною відмовою особи від  вчинення дій, 
котрі могли б порушити баланс суспільної справедливос-
ті;  обмеження,  які  дають  змогу реалізовувати  всі  права, 
але передбачають негативний наслідок для виконання по-
вноважень у публічній владі; конституційну дієздатність, 
що є вимогами, котрим має відповідати людина для реа-
лізації свого права на участь у публічній владі; колектив-
ний антропоцентризм, що спрямований на застосування 
людського (поведінкового) чинника для досягнення спра-
ведливого рішення шляхом узгодження та пошуку колегі-
ального консенсусу.

По-сьоме,  із  поєднання  людського  чинника  та  його 
нормативного регулювання можна виділити два напрями 
взаємодії.  Перший  реалізовується  через  природне  право 
(недоторканість, свободу слова) суб’єкта владних повно-
важень, надаючи йому можливості та захист, обмежуючи 
свободу,  а  другий  забезпечує  прояв  людського  чинника 
через  дискреційні  повноваження  та  конституційну  дієз-
датність. Ці  два  напрями  у  своїй  сукупності  дають  змо-
гу людині у рамках державної влади бути захищеною та 
ефективно реалізовувати свій потенціал.
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У статті аналізується нормативне врегулювання поняття «малозначні справи». Досліджується розширення повноважень суду під 
час вирішення питання щодо права касаційного оскарження судових рішень у малозначних справах. Розглядаються резонансні питання 
судової практики.

Ключові слова: малозначні справи, цивільний процес, касаційна інстанція, процесуальні «фільтри», судове рішення, касаційна 
скарга, судочинство, право на судовий захист.

В статье анализируется нормативное урегулирование понятия «малозначительные дела». Исследуется расширение полномочий 
суда при решении вопроса о праве кассационного обжалования судебных решений по малозначительным делам. Рассматриваются 
резонансные вопросы судебной практики.

Ключевые слова: малозначительные дела, гражданский процесс, кассационная инстанция, процессуальные «фильтры», судебное 
решение, кассационная жалоба, судопроизводство, право на судебную защиту.

The normative settlement of concept "Unimportant businesses" is analysed in the article. Expansion of plenary powers of court is investigated 
at the decision of question about the right of appeal revision of court decisions on unimportant businesses. The resonant questions of judicial 
practice are examined.

Key words: unimportant businesses, civil process, cassation instance, judicial «filter», court decision, appeal, legal proceeding, right of 
judicial defence. 

Постановка проблеми.  Конституція  України  гаран-
тує захист прав і свобод громадянина судом (ст. 55), серед 
основних засад судочинства визначає забезпечення права 
на апеляційний перегляд справи та у визначених законом 
випадках  –  на  касаційне  оскарження  судового  рішення. 
Тобто  чинна  Конституція  встановила  певні  обмеження 
щодо  права  на  касаційне  оскарження  судового  рішення, 
зокрема, згідно з пунктом 2 частини 3 статті 389 Цивіль-
ного процесуального кодексу України (далі – ЦПК) не під-
лягають касаційному оскарженню судові рішення в мало-
значних справах, крім випадків, зазначених у цій же нормі 
ЦПК.  Таким  чином,  законодавець  установив  межі  щодо 
права на касаційне оскарження судових рішень у разі вве-
дення нового поняття «малозначні справи», яке потребує 
додаткових досліджень.

Стан опрацювання. Дискусійні питання касаційного 
перегляду привертають увагу як науковців, так  і практи-
ків. Відомі наукові дослідження процесуалістів: Е.О. Бо-
рисової, А.А. Бутирського, К.В. Гусарова, В.В. Комарова, 
Д.Д. Луспеника, О.І. Попова, Н.Ю. Сакари, А.О. Селіва-
нова, О.С. Ткачука та ін. Поняття «малозначні справи» є 
новелою  в  цивільному  процесуальному  законодавстві, 
тому питання щодо можливості їх перегляду в касаційно-
му провадженні викликає півні дискусії, потребує додат-
кового теоретичного та практичного аналізу.

Мета статті –  нормативний  аналіз  поняття  «мало-
значні  справи»,  розширення  дискреційних  повноважень 
суду під час вирішення питання щодо права касаційного 
оскарження судових рішень у малозначних справах, а та-
кож  правозастосовної  практики  з  метою  вдосконалення 
чинного цивільного процесуального законодавства.

Виклад основного матеріалу.  Відповідно  до  вимог 
пункту 1 частини другої статті 394 ЦПК України суддя-до-
повідач відмовляє у відкритті касаційного провадження у 
справі, якщо касаційну скаргу подано на судове рішення, 
яке не підлягає касаційному оскарженню.

Правила, запроваджені законодавцем щодо обмеження 
права на касаційне оскарження, відповідають Конституції 
України, основним засадам судочинства.

Зазначене відповідає Рекомендаціям № R (95) 5 Комі-
тету Міністрів Ради Європи від 07 лютого 1995 року, який 
рекомендував державам-членам вживати заходи щодо ви-
значення кола питань,  які  виключаються  з права на  апе-
ляцію та касацію, щодо попередження будь-яких зловжи-
вань  системою  оскарження.  Відповідно  до  частини  «с» 
статті 7 цієї Рекомендації скарги до суду третьої інстанції 
мають  передусім  подаватися  відносно  тих  справ,  які  за-
слуговують на  третій  судовий розгляд, наприклад  справ, 
які  розвиватимуть  право  або  сприятимуть  однаковому 
тлумаченню  закону.  Вони  також  можуть  бути  обмежені 
скаргами в тих справах, де питання права мають значення 
для широкого загалу. Від особи, яка подає скаргу, слід ви-
магати обґрунтування причин, з яких її справа сприятиме 
досягненню таких цілей.

Відповідно до прецедентної практики Європейського 
суду з прав людини, яка є джерелом права (стаття 17 Закону 
України «Про виконання рішень та застосування практики 
Європейського суду з прав людини»), умови прийнятності 
касаційної скарги, відповідно до норм законодавства, мо-
жуть бути суворішими, ніж для звичайної заяви. З огляду 
на  особливий  статус  суду  касаційної  інстанції,  процесу-
альні процедури в суді касаційної  інстанції можуть бути 
більш  формальними,  особливо  якщо  провадження  здій-
снюється судом після їх розгляду судом першої інстанції, 
а потім – судом апеляційної інстанції (рішення у справах: 
«Levages Prestations Services v. France» (Леваж Престасьон 
Сервіс проти Франції) від 23 жовтня 1996 року; «Brualla 
Gomez  de  la Torre  v.  Spain»  (Бруалья  Ґомес  де  ла  Торре 
проти Іспанії) від 19 грудня 1997 року) [1].

Введення  терміну  «малозначні  справи»  є  новелою 
Закону України від 03.10.2017 р. «Про внесення змін до 
Господарського  процесуального  кодексу  України,  Ци-
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вільного процесуального кодексу України, Кодексу адмі-
ністративного судочинства та інших законодавчих актів» 
у розділі II «Цивільний процесуальний кодекс України» 
(далі – Закон). 

Відповідно до ч. 6 ст. 20 («Справи, що відносяться до 
юрисдикції загальних судів») Закону малозначними спра-
вами є: справи, в яких ціна позову не перевищує сто розмі-
рів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; справи 
незначної складності, визнані судом малозначними, крім 
справ, які підлягають розгляду лише за правилами загаль-
ного позовного провадження, та справ, ціна позову в яких 
перевищує  п’ятсот  розмірів  прожиткового  мінімуму  для 
працездатних осіб [2].

Однак ЦПК не містить визначення поняття «малознач-
ні справи», що зумовлює його дискусійність. І.О. Ізарова 
зазначає,  що  термін  «малозначні»  доволі  специфічний, 
оскільки  значення  справи  для  заявника  не  залежить  від 
його ціни  або  складності  розгляду,  і  навряд чи варто ді-
лити справи на значні та малозначні» [3, с. 18].

Частиною 1 статті 274 ЦПК зазначений перелік справ, 
які розглядаються в порядку спрощеного позовного про-
вадження:

1)  малозначні справи;
2)  ті, що виникають із трудових відносин;
3)  про надання судом дозволу на тимчасовий виїзд ди-

тини за межі України тому з батьків, хто проживає окремо 
від дитини, в якого відсутня заборгованість зі сплати алі-
ментів,  та якому відмовлено другим  із батьків у наданні 
нотаріально посвідченої згоди на такий виїзд.

Законодавець  установлює  критерії,  які  суд  повинен 
враховувати під час вирішення питання про розгляд спра-
ви в порядку спрощеного або загального позовного про-
вадження (ч. 3 ст. 274):

1)  ціну позову;
2)  значення справи для сторін;
3)  обраний позивачем спосіб захисту;
4)  категорію та складність справи;
5)  обсяг та характер доказів у справі, в тому числі, чи 

потрібно у справі призначити експертизу, викликати свід-
ків тощо;

6)  кількість сторін та інших учасників справи;
7)  чи  становить  розгляд  справи  значний  суспільний 

інтерес;
8)  думку сторін щодо необхідності розгляду справи за 

правилами спрощеного позовного провадження.
Крім  того,  нормативно  закріплені  певні  обмеження 

щодо окремих категорій справ (ч. 4 ст. 274). Так, у порядку 
спрощеного позовного провадження не можуть бути роз-
глянуті справи у спорах:

1)  що  виникають  із  сімейних  відносин,  крім  спорів 
про стягнення аліментів та поділ майна подружжя;

2)  щодо спадкування;
3)  щодо приватизації державного житлового фонду;
4)  щодо визнання необґрунтованими активів та їх ви-

требування відповідно до глави 12 цього розділу;
5)  в яких ціна позову перевищує п’ятсот розмірів про-

житкового мінімуму для працездатних осіб;
6)  інші вимоги, об’єднані з вимогами в спорах, указа-

них у пунктах 1–5 цієї частини.
За  правилами  спрощеного  позовного  провадження 

справи розглядатимуться не більше шістдесяти днів із дня 
відкриття  провадження  у  справі.  Підготовче  засідання  в 
спрощеному позовному провадженні не передбачається, а 
перше засідання проводиться не пізніше тридцяти днів із 
дня відкриття провадження у справі. Суд розглядає мало-
значні  справи  без  повідомлення  учасників  справи  за  на-
явними у  справі матеріалами,  за  відсутності  клопотання 
будь-якої  зі  сторін  про  інше  та  без  виклику  свідків.  За 
клопотанням однієї зі сторін або з власної ініціативи суду 
розгляд справи проводиться в судовому засіданні з повідо-
мленням (викликом) сторін.

Адвокатська монополія на малозначні справи не роз-
повсюджується. Відповідно до ч. 2 ст. 60 ЦПК під час роз-
гляду малозначних справ представником у суді може бути 
особа, яка досягла вісімнадцяти років та має цивільну про-
цесуальну дієздатність.

За  чинним  ЦПК  касаційний  перегляд  малозначних 
справ не передбачено. Однак у  деяких  випадках  законо-
давець передбачив право касаційного оскарження судових 
рішень у малозначних справах:

а)  якщо  касаційна  скарга  стосується  питання  права, 
яке має фундаментальне значення для формування єдиної 
правозастосовчої практики;

б)  якщо особа, яка подає касаційну скаргу, відповідно 
до цього Кодексу позбавлена можливості спростувати об-
ставини, встановлені оскарженим судовим рішенням, під 
час розгляду іншої справи;

в)  якщо справа становить значний суспільний інтерес 
або має виняткове значення для учасника справи, який по-
дає касаційну скаргу;

г)  якщо суд першої інстанції відніс справу до категорії 
малозначних помилково.

У разі  подання касаційної  скарги на  судове рішення, 
що не підлягає касаційному оскарженню, суддя-доповідач 
відмовляє у відкритті касаційного провадження у справі. 
Однак якщо суд розглянув у порядку спрощеного позовно-
го провадження справу, яка підлягала розгляду за прави-
лами загального позовного провадження, судові рішення 
підлягають  обов’язковому  скасуванню  з  направленням 
справи на новий розгляд.

Верховний  Суд  у  межах  касаційної  скарги  переві-
ряє під час розгляду справи в касаційному порядку пра-
вильність  застосування  судом  першої  або  апеляційної 
інстанції норм матеріального чи процесуального права  і 
не може встановлювати або (та) вважати доведеними об-
ставини, що не були встановлені в рішенні чи відкинуті 
ним, вирішувати питання про достовірність або недосто-
вірність  того  чи  іншого  доказу,  про  перевагу  одних  до-
казів над іншими.

Суд  касаційної  інстанції  не  обмежений  доводами  та 
вимогами касаційної скарги, якщо під час розгляду справи 
буде виявлено порушення норм процесуального права, які 
є обов’язковою підставою для скасування рішення, або не-
правильне застосування норм матеріального права.

Визначення  справи  малозначною  застосовується  як 
новий процесуальний «фільтр» під час вирішення питан-
ня  про можливість  касаційного  оскарження  судового  рі-
шення, однак критерії малозначності викликають суттєві 
зауваження. Так, критерій «ціна позову не перевищує сто 
розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб» 
не  відповідає  ступеню важливості  такої ціни позову для 
особи, яка звернулася до суду з позовом, ціна позову по-
винна бути значно меншою для визначення справи мало-
значною.  З  1  січня  2018  року  прожитковий мінімум  для 
працездатної особи встановлений у розмірі 1 762 грн, тоб-
то якщо розмір позивних вимог не перевищує 176 200 грн, 
то така справа може бути визнана малозначною, що явно 
не  відповідає  дійсному  рівню  матеріального  становища 
більшості  громадян України. У  результаті  виникає  нега-
тивний процесуальний наслідок – обмеження доступу до 
суду, рішення з такої справи не може бути оскаржено в ка-
саційному порядку. 

Таке положення правової норми порушує загальновиз-
наний принцип права на суд, а також не відповідає завдан-
ням суду, зазначеним у ст. 2 («Завдання суду») Закону, суд 
повинен здійснювати правосуддя на засадах верховенства 
права, забезпечувати кожному право на справедливий суд 
та повагу до  інших прав  і  свобод,  гарантованих Консти-
туцією  і  законами України, а  також міжнародними дого-
ворами,  ратифікованими  Верховною  Радою  України.  На 
нашу думку, доцільно зменшити ціну позову для визнання 
справи малозначною до десяти розмірів прожиткового мі-
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німуму для працездатних осіб.  Інший критерій визнання 
справи малозначною також викликає зауваження: справи 
незначної  складності,  визнані  судом  малозначними.  За 
змістом статті  суд  самостійно має право вирішувати пи-
тання про визнання справ незначної складності малознач-
ними. У даному випадку йдеться про порушення ще одно-
го загальновизнаного принципу – принципу верховенства 
права. Суд не повинен мати права на власний розсуд ви-
рішувати питання про визнання справи малозначною, на-
слідками чого виникає небезпека порушення права особи 
на судовий захист у касаційної інстанції [4, с. 69].

Звертає увагу резонансна ухвала Касаційного цивіль-
ного суду у складі Верховного Суду від 20 липня 2018 року, 
в якій ухвалою Верховного Суду від 07 вересня 2018 року 
виправлено описку. Проблемне питання дискусії – невра-
хування Верховним Судом принципу верховенства права 
та обмеження доступу до правосуддя.

Згідно  з  ухвалою  Касаційного  цивільного  суду  у 
складі  Верховного  Суду  від  20.07.2018  року  (справа 
№ 607/9863/17) Верховний Суд у складі судді Касаційного 
цивільного суду Кузнєцова В.О. розглянув касаційну скар-
гу ОСОБА_1 на постанову Апеляційного суду Тернопіль-
ської області від 22 травня 2018 року у справі за позовом 
Комунального підприємства теплових мереж «Тернопіль-
міськтеплокомуненерго»  Тернопільської  міської  ради  до 
ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 про солідар-
не стягнення боргу за послуги централізованого опалення, 
встановив, що Комунальне підприємство теплових мереж 
«Тернопільміськтеплокомуненерго» Тернопільської місь-
кої ради (далі – КП ТМ «Тернопільміськтеплокомуненер-
го»)  звернулося  до  суду  з  позовом  до  ОСОБА_1,  ОСО-
БА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 про стягнення заборгованості 
за послуги централізованого опалення в сумі 11 260,64 грн 
за період з 01 грудня 2013 року до 01 листопада 2016 року. 
Рішенням Тернопільського міського  суду Тернопільської 
області від 16 лютого 2017 року в задоволенні позову КП 
ТМ  «Тернопільміськтеплокомуненерго»  відмовлено.  По-
становою Апеляційного  суду  Тернопільської  області  від 
22  травня  2018  року  рішення  Тернопільського  міського 
суду Тернопільської області від 16 лютого 2017 року ска-
совано та постановлено нове судове рішення, яким позо-
вні  вимоги  КП  ТМ  «Тернопільміськтеплокомуненерго» 
задоволено.  Стягнуто  з  ОСОБА_1  на  користь  КП  ТМ 
«Тернопільміськтеплокомуненерго» 11  260,64  грн  забор-
гованості за послуги з централізованого опалення. 

Вирішено питання про розподіл судових витрат. У ре-
шті позовних вимог відмовлено. 

У червні 2018 року ОСОБА_1 звернувся до Верхового 
Суду з касаційною скаргою, в якій просить постанову апе-
ляційного  суду  скасувати  та  ухвалити  нове  рішення  про 
відмову в задоволенні позову, посилаючись на неправиль-
не  застосування  апеляційним  судом  норм  матеріального 
права і порушення норм процесуального права. 

Предметом позову в даній справі зазначено стягнення 
боргу за договором позики.

Прожитковий мінімум для працездатних осіб вирахо-
вується станом на 1 січня календарного року, в якому по-
дається скарга (частина дев’ята статті 19 ЦПК України).

Ціна  позову  в  даній  справі  становить  11  260,64  грн,  
яка  станом  на  1  січня  2018  року  не  перевищує  ста  роз-
мірів  прожиткового  мінімуму  для  працездатних  осіб  
(1 762 грн х 100 = 176 200 грн).

Отже,  зазначена  справа  визнана малозначною в  силу 
вимог закону.

При  цьому  Верховним  Судом  встановлено,  що  каса-
ційна скарга та додані до неї матеріали не містять випад-
ків,  передбачених  пунктом  2  частини  3  статті  389  ЦПК 
України, за наявності яких судове рішення в малозначній 
справі підлягає касаційному оскарженню.

Касаційний  цивільний  суд  у  складі Верховного Суду 
ухвалив: відмовити у відкритті касаційного провадження 

за касаційною скаргою ОСОБА_1 на постанову Апеляцій-
ного суду Тернопільської області від 22 травня 2018 року 
у справі за позовом Комунального підприємства теплових 
мереж  «Тернопільміськтеплокомуненерго»  Тернопіль-
ської  міської  ради  до  ОСОБА_1,  ОСОБА_2,  ОСОБА_3, 
ОСОБА_4 про солідарне стягнення боргу за послуги цен-
тралізованого  опалення. Додані  до  скарги матеріали  по-
вернути заявникові. Ухвала оскарженню не підлягає [5].

В ухвалі помилково  зазначено, що предметом позову 
в даній справі є стягнення боргу за договором позики, за-
мість  стягнення  боргу  за  послуги  централізованого  опа-
лення, що  є  суттєвим для  вирішення питання про право 
касаційного оскарження судового рішення.

В ухвалі від 07 вересня 2018 року Верховним Судом 
виправлено  зазначену  описку.  Верховний  Суд  у  складі 
судді  Касаційного  цивільного  суду  Кузнєцова  В.О.,  ви-
рішуючи питання про виправлення описки в ухвалі Вер-
ховного Суду від 20 липня 2018 року про відмову у від-
критті касаційного провадження у справі  за позовом КП 
ТМ  «Тернопільміськтеплокомуненерго»  Тернопільської 
міської  ради  до ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСО-
БА_4 про солідарне стягнення боргу за послуги централі-
зованого опалення, встановив: ухвалою Верховного Суду 
від  20  липня  2018  року  відмовлено  у  відкритті  касацій-
ного  провадження  за  касаційною  скаргою  ОСОБА_1  на 
постанову Апеляційного суду Тернопільської області від 
22 травня 2018 року у справі за позовом КП ТМ «Терно-
пільміськтеплокомуненерго» Тернопільської міської ради 
до ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 про солі-
дарне стягнення боргу за послуги централізованого опа-
лення.

Проте в ухвалі Верховного Суду від 20 липня 2018 року 
під час виготовлення його тексту допущено описку щодо 
предмету позову, а саме: в мотивувальній частині ухвали 
замість «предметом позову в даній справі є стягнення бор-
гу за послуги централізованого опалення» помилково вка-
зано «предметом позову в даній справі є стягнення боргу 
за договором позики».

Відповідно до вимог статті 269 ЦПК України суд може 
з  власної  ініціативи  виправити  допущені  в  рішенні  чи 
ухвалі  описки.  З  огляду  на  викладене,  допущена  опис-
ка  підлягає  виправленню.  Керуючись  статтею  269  ЦПК 
України, Верховний Суд ухвалив:

виправити  допущену  в  мотивувальній  частині  ухва-
ли Верховного Суду від 20 липня 2018 року про відмову 
у  відкритті  касаційного  провадження  описку  та  вважати 
написаним в  її тексті замість «предметом позову в даній 
справі є стягнення боргу за договором позики» – «пред-
метом позову в даній справі є стягнення боргу за послуги 
централізованого опалення» [6].

Практики також визнають необхідність удосконалення 
цивільного  процесуального  законодавства  щодо  статусу 
малозначних справ. 

А.  Грушицький  справедливо  підкреслює  наявність 
проблеми щодо  віднесення  справ  до  категорії малознач-
них  на  практиці. Аргументує  розглядом юридичної  кон-
струкції,  яка  віддзеркалює  наявність  певної  неузгодже-
ності  вжитих понять.  Зокрема, цивільна  справа  із  ціною 
позову понад 100 та менше ніж 500 п.м., виходячи з п. 2 
ч. 6 ст. 19 ЦПК, є справою незначної складності, разом з 
тим є й малозначною. Однак з огляду на рівень добробуту 
переважної більшості громадян, позов на суму 176 200 грн 
(100 п.м.), а тим більше 881 000 грн (500 п.м.) для них на-
вряд чи є малозначним. А. Грушицький зазначає, що для 
суду, який розглядає десятки тисяч справ на рік, одна спра-
ва – це  статистична одиниця,  а для  сторін навіть  справа 
про розірвання шлюбу має важливе значення [7].

Д.Д. Луспеник слушно  звертає увагу на необхідність 
змін  до  процесуальних  кодексів.  Такі  зміни  потрібні  не 
тільки в касаційній інстанції у зв’язку з переходом Украї-
ни до триланкової судової системи, а також з урахуванням 
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обраного  європейського  вектору розвитку  судової  систе-
ми. Однак чинна процедура касаційного провадження не 
відповідає призначенню вищого судового органу держави, 
суди касаційної інстанції фактично зрівняні в повноважен-
нях  із  місцевими  та  апеляційними  судами.  Оптимізація 
процедур касаційного оскарження може бути  здійсненна 
з введенням системи «фільтрів» у разі допуску скарги до 
розгляду  та  удосконалення  повноважень  суду  касаційної 
інстанції.  При  цьому  касаційний  перегляд  як  екстраор-
динарний може бути використаний у таких випадках: «1) 
за  умови  дотримання  принципу  інстанційності  розгляду 
справи  з  ухваленням  остаточного  рішення;  2)  за  наяв-
ності обставин для перегляду, безпосередньо пов’язаних 
із функцією касаційного суду щодо забезпечення захисту 
публічних чи приватних інтересів» [8]. 

Висновки. Під час вирішення питання про можливість 
касаційного  оскарження  судового  рішення  визначення 
справи  малозначною  застосовується  як  новий  процесу-
альний  «фільтр»,  однак  критерії  малозначності  потребу-
ють більш детального аналізу з метою їх удосконалення, 
приведення  у  відповідність  із  проблемами  суспільства. 
Автором  запропоновано  змінити майновий  критерій  для 
визначення  справи  малозначною  –  зменшити  ціну  позо-
вних вимог, привести чинне законодавство у відповідність 
із дійсним матеріальним становищем більшості громадян 
України, а саме нормативно зазначити, що малозначними 
справами є справи, в яких ціна позову не перевищує де-
сяти  розмірів  прожиткового  мінімуму  для  працездатних 
осіб. Крім того, доцільно більш чітко визначити критерії 
під час вирішення питання щодо малозначності справ. 
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СУБ’ЄКТИ ОСОБИСТИХ НЕМАЙНОВИХ ПРАВОВІДНОСИН  
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SUBJECTS OF INDIVIDUAL NON-PROPERTY RELATIONS IN CIVILISTIC PROCESS

Бондар І.В.,
кандидат юридичних наук, 

доцент кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Стаття присвячена аналізу суб’єктного складу особистих немайнових правовідносин. Акцентовано, що важливим є встановлення не 
лише кола осіб, які потенційно можуть мати особисті немайнові права, а й встановлення кола зобов’язаних осіб у таких правовідносинах. 
Пропонуються авторські висновки щодо досліджуваних питань.

Ключові слова: особисті немайнові права, суб’єкти, правовідносини, цивілістичний процес, нотаріус.

Статья посвящена анализу субъектного состава личных неимущественных правоотношений. Акцентировано, что важным является 
установление не только круга лиц, которые потенциально могут иметь личные неимущественные права, но и установление круга обя-
занных лиц в таких правоотношениях. Предлагаются авторские выводы по исследуемым вопросам.

Ключевые слова: личные неимущественные права, субъекты, правоотношения, цивилистический процесс, нотариус.

The article is devoted to the analysis of the subjective composition of individual non-property legal relations. It is emphasized that it is impor-
tant to establish not only circles of persons who potentially have individual non-property rights, but also the establishment of a circle of obligated 
persons in such legal relationships. Proposed author's conclusions on the issues studied.

Key words: individual non-property rights, subjects, legal relations, civilistic process, notary.

Постановка проблеми.  Особистісний  характер 
об’єктів  особистих  немайнових  правовідносин  одразу ж 
зумовлює те, що насамперед їхнім суб’єктом є людина як 
фізична особа, в окремих випадках – юридична особа.

Людина є біологічної  істотою, яка від природи володіє 
певними нематеріальними благами, і ці блага мають гаран-
туватися державою щодо дотримання та, в необхідних ви-
падках, захисту. Такі нематеріальні блага, як життя, здоров’я, 

свобода та особиста недоторканність тощо є притаманними 
виключно людині як біологічній  істоті. Крім того, людина 
є й соціальною істотою, а тому лише вона наділена такими 
благами, як честь та гідність, особисте життя, житло, пере-
сування тощо. У зв’язку з цим цілком обґрунтованим є поло-
ження саме щодо фізичної особи як основного суб’єкта осо-
бистих немайнових правовідносин. Разом з  тим юридичні 
особи теж вправі мати особисті немайнові права.
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Питання  кола  осіб,  які  потенційно можуть мати  осо-
бисті немайнові права, розглядали такі науковці, як О. Без-
клубий,  Т.П.  Карнаух,  С.О.  Сліпченко,  Р.О.  Стефанчук, 
Є.О. Харитонов, Д.М. Чечот та  інші. Разом з тим багато 
питань залишаються недослідженими та дискусійними.

Виклад основного матеріалу.  У  зв’язку  з  визначен-
ням  фізичної  особи  основним  суб’єктом  особистих  не-
майнових правовідносин, досить цікавою є позиція щодо 
розуміння  особистих  немайнових  прав  як  елементу  ци-
вільної правоздатності [1, с. 43–44; 2, с. 59]. Так, на думку 
Д.М.  Чечота,  якщо  право  належить  не  лише  конкретній 
особі,  але й усім  іншим особам,  то  воно на цій підставі 
не розглядається як суб’єктивне та кваліфікується як еле-
мент правоздатності [3, с. 16–17]. З такою позицією важко 
погодитися,  оскільки  правоздатність  –  це  узагальнююче 
поняття, яке вміщує цілий комплекс прав «абстрактного» 
суб’єкта, «виміряти» які можна лише по відношенню до 
конкретної особи і в певних правовідносинах. 

Не погоджується  з  таким підходом  і Р.О. Стефанчук. 
На  його  погляд,  неспроможність  такого  підходу  зумов-
люється тим, що особисті немайнові права є не абстрак-
тними  можливостями  чи  необхідною  передумовою  для 
набуття  суб’єктивного  права,  а  конкретними юридични-
ми можливостями, які чітко регламентовані законодавчо. 
Окрім  цього,  дані  особисті  немайнові  права,  на  відміну 
від  правоздатності,  мають  підставою  свого  виникнення 
не тільки факт народження, але й  інші встановлені зако-
ном юридичні факти. Також слід  звернути увагу  і на  те, 
що законодавчо чітко встановлений зміст та обсяг даних 
прав,  а  також усі можливі  способи  їх  здійснення, що не 
притаманно  для  правоздатності.  Примарною  видається 
також і вказівка на певну загальність даних прав, оскільки 
особисті немайнові права ніколи не належали всім, тому 
що вони здійснюються особами не абстрактно, а в межах 
конкретного  правовідношення,  і  саме  в  цих межах  вони 
чітко закріплюються за конкретною особою – носієм да-
ного права  [4,  с.  42–43]. Тобто  така конкуруюча позиція 
зводиться до намагання визначити із загального конкрет-
не, але таке положення не можна визнати однозначно пра-
вильним,  оскільки не  всі  суб’єкти  є  авторами  інтелекту-
ального продукту. 

На наш погляд, існування думки про особисті немай-
нові права як елемент цивільної правоздатності зумовлю-
валося недосконалим правовим регулюванням особистих 
немайнових прав у часи, коли такі думки висловлювалися. 
Особисті немайнові права в 60–80 роки минулого століття 
розглядалися більше як правомочності, що як і правоздат-
ність,  виникали  з факту народження людини  та не мали 
свого  позитивного  здійснення  через  дії  уповноваженого 
суб’єкта. Отже, у випадку, якщо особі якісь права і нале-
жали, але вона своїми діями не могла їх здійснювати, то 
очевидно, що на той час, коли існували такі умови, думка 
про особисті немайнові права як елемент правоздатності 
як здатності особи мати такі права не могла пояснити їхню 
правову природу. Однак у випадку,  коли  з розвитком  за-
конодавства особисті немайнові права набули здатності не 
лише захищатися засобами цивілістичного процесу, але й 
здійснюватися особою в межах певного правовідношення, 
теорія  про  особисті  немайнові  права  як  складову  части-
ну  правоздатності втратила свою обґрунтованість. 

Але  і  з частиною позиції Р.О. Стефанчука, що «вони 
здійснюються особами не абстрактно, а в межах конкрет-
ного правовідношення, і саме в цих межах вони чітко за-
кріплюються за конкретною особою – носієм даного пра-
ва» важко однозначно погодитися.

Об’єктивно неможливо встановити і тим більше конкре-
тизувати  виникнення,  розвиток  і  припинення  немайнових 
правовідносин з більшості реальних правовідносин, особли-
во коли йдеться про реальні багатоетапні правовідносини. 

Зокрема, у ст. 34 Конституції України кожному гаран-
тується право на  свободу думки  і  слова, на вільне вира-

ження своїх поглядів і переконань, але, по-перше, такому 
праву  не  кореспондується  відповідний  обов’язок,  тому 
кожен  інший  громадянин може  сам  вирішувати,  чи  слу-
хати думки іншої особи, оскільки не існує обов’язку слу-
хати думки окремого пересічного громадянина. По-друге, 
сьогодні популярними є передачі по радіо і телебаченню 
в прямому ефірі, але така система мовлення має все одно 
гарантувати охорону прав осіб на честь, гідність і ділову 
репутацію та посилання редакцій на те, що вони можуть 
не поділяти позицію автора, його висловлювання, не пови-
нна їх звільняти від відповідальності. Тому такі відносини 
слід визнати як складні, коли редакція залучає до прямо-
го ефіру всіх осіб, бажаючих виступити, в розрахунку на 
збільшення  аудиторії,  на  сенсацію  тощо,  але,  посилаю-
чись на прямі ефіри, допускає порушення прав інших осіб. 
Отже, редакція в такому випадку не може посилатися на 
ст. 34 Конституції України через те, що право на свободу 
думки  та  слова  –  це  персоніфіковане  право  конкретного 
суб’єкта, а не редакції. 

Суб’єктами  особистих  немайнових  правовідносин 
сучасне  законодавство  розглядає  і  юридичні  особи.  Ви-
ходячи з особливостей особистих немайнових благ, їхньої 
правової  природи  досить  дискусійним  виглядає  питання 
щодо можливості юридичних осіб мати особисті  немай-
нові права. Підґрунтя для цієї дискусії досить влучно ви-
словив, на нашу думку, російський вчений Є.А. Суханов. 
Зокрема,  він  стверджує,  що  оскільки  юридична  особа  є 
персоніфікованим майном, то в неї немає і не може бути 
ніяких особистих немайнових прав [5, c. 176, 887]. Однак 
із такою позицією неможливо погодитися хоча б тому, що 
в  ній  не  враховується  важлива  обставина,  яка  полягає  в 
тому, що поряд із майном в юридичній особі об’єднується 
сукупність  фізичних  осіб,  що  мають  спільні  інтереси 
тощо. Навіть у радянський науці, яка досліджувала досить 
обмежене коло особистих немайнових благ і прав, і то за 
юридичними особами окремі науковці визнавали можли-
вість мати особисті немайнові права [6].

На  сьогодні  й  законодавство  України  прямо  визнало 
суб’єктом особистих немайнових правовідносин юридич-
ну особу. Згідно зі  ст. 94 ЦК юридична особа має право 
на недоторканність  її ділової репутації, на таємницю ко-
респонденції, на  інформацію та  інші особисті немайнові 
права, які можуть їй належати. Особисті немайнові права 
юридичної особи захищаються відповідно до глави 3 ЦК.

На  сьогодні  досить  спірним,  з  огляду  на  невичерпне 
правове регулювання у ЦК питання особистих немайно-
вих прав юридичних осіб, на наш погляд, виглядає лише 
перелік тих особистих немайнових прав, які вправі мати 
юридичні особи. У вирішенні цього питання не повинно 
бути перегинів.  

Так, досліджуючи це питання, С.О. Сліпченко робить 
досить дискусійний, на нашу думку, висновок щодо мож-
ливості юридичних осіб мати навіть окремі з тих прав, що 
забезпечують природне існування фізичної особи, зокре-
ма, права на інформацію про стан свого здоров’я, передба-
чене ст. 285 ЦК, та права на існування юридичної особи як 
ідентичного права фізичної особи на життя [7, с. 197–198]. 
Однак вбачається, що С.О. Сліпченко досить помилково 
трактує ці права за аналогією.

Так,  аналізуючи  право  на  інформацію  про  стан 
здоров’я дитини або особи, яка потребує опіки, С.О. Сліп-
ченко моделює ланцюжок доводів, які полягають в тому, 
що: 1) згідно з ч. 2 ст. 285 ЦК право на інформацію про 
стан  здоров’я  дитини  чи  підопічного  мають  опікун  чи 
піклувальник; 2) у відповідності зі ст. 65 ЦК до встанов-
лення опіки або піклування над фізичною особою і при-
значення їй опікуна чи піклувальника функції опікуна чи 
піклувальника  здійснює  відповідний  орган  опіки  та  пі-
клування; 3) з огляду на те, що право на інформацію про 
стан  здоров’я  дитини  або підопічного мають  опікун  або 
піклувальник, а функції останніх можуть бути покладені 
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на спеціальні юридичні особи, допустимо визнати, що но-
сієм цього права може бути  і  така  спеціальна юридична 
особа,  як органи опіки  або піклування,  дитячі  установи, 
навчальні заклади, заклади та установи охорони здоров’я, 
заклади соціального захисту населення [7, с. 197–198].

На наш погляд, зазначені доводи не підтверджують на-
явність саме у зазначених юридичних осіб належних саме 
їм особистих немайнових прав. У такому аналізі не вра-
ховано суть правовідносин, в які вступають у цьому ви-
падку юридичні особи, а саме те, що вони в них фактично 
є представниками дитини чи підопічного  та  здійснюють 
у  правовідношенні  те  особисте  немайнове  право  на  ін-
формацію  про  стан  здоров’я,  яке  належить  саме  дитині 
чи підопічному. Отже, в цих відносинах, на нашу думку, 
відсутні особисті відносини, а домінує виконання певних 
державних повноважень. Тому можемо лише погодитись 
зі  С.О.  Сліпченком  у  досить  невдалому  формулюванні 
змісту цього права в ЦК. Однак сутність права на інформа-
цію про стан здоров’я дитини, на наш погляд, кореспондує 
уповноваженим  державою  органам  і  посадовим  особам 
обов’язок дотримуватися і забезпечувати права дитини на 
інформацію про стан її здоров’я, зобов’язує ці органи не 
поширювати таку інформацію без необхідності тощо. 

Очевидно, що такий підхід окремих науковців до від-
найдення в юридичних осіб немайнових прав, ідентичних 
правам фізичних осіб, жодним чином не сприяє якості на-
укових  досліджень  природи  особистих  немайнових  прав 
юридичної особи та виглядає штучним. Хоча сам підхід і 
широта погляду на дану проблематику викликає повагу до 
теоретичних пошуків зазначеного вище автора. Дійсно, по-
ширення негативної і тим більше недостовірної інформації 
про фінансовий стан юридичної особи може призвести до 
негативних наслідків, тому такі дослідження потрібні, але 
в  контексті  завданої  шкоди  діловій  репутації  юридичної 
особи. Водночас слід констатувати, що малодослідженим 
є питання щодо відшкодування моральної шкоди, завданої 
територіальній  громаді  як  сукупності  людей,  об’єднаних 
спільними звичаями, працею, побутом тощо. 

Вбачається, що окрім зазначених у ст. 94 ЦК особистих 
немайнових прав юридичних осіб, останні можуть мати й 
такі  особисті  немайнові  права,  як  право  на  індивідуаль-
ність, особисті папери, право на найменування, право на 
свободу заснування (місцезнаходження) юридичної особи, 
право на свободу об’єднання, права, пов’язані зі створен-
ням та використанням об’єктів інтелектуальної власності 
тощо. Всі  ці  права  потребують  системного  сприйняття  і 
гарантування непорушності. 

У науці підняте й питання щодо можливості держави 
та  територіальних  громад  мати  особисті  немайнові  пра-
ва. Так, наприклад, як зазначає Є.О. Харитонов, держава 
може мати особисті немайнові права, які не суперечать її 
суті  як  суб’єкта  публічного  права  [8,  с.  99].  Таку  думку 
не лише щодо держави, а й щодо територіальних громад 
підтримує й О. Безклубий  [9,  с.  86].  Загалом, не  запере-
чуючи цих думок,  зауважимо, що до наділення держави 
і  територіальних  громад  можливістю  мати  особисті  не-
майнові права необхідно ставитися обережно. У разі тако-
го підходу є загроза повного нівелювання самої природи 
особистих немайнових прав як прав фізичної особи. Біль-
ше того, вважаємо за доцільне погодитись із думкою, що 
оскільки ЦК детально не регламентує правовий статус та 
процедуру участі суб’єктів публічного права в цивільних 
відносинах, слід усунути цю прогалину шляхом розробки 
спеціального законодавства про виступ держави та ство-
рених нею осіб у цивільних правовідносинах, і в тому чис-
лі особистих немайнових [10, с. 105; 11]. 

Для належного з’ясування суб’єктного складу особис-
тих немайнових правовідносин важливим є встановлення 
не лише кола осіб, які потенційно можуть мати особисті 
немайнові права, а й встановлення кола зобов’язаних осіб 
у таких правовідносинах. 

Особистим немайновим правам начебто характерний 
абсолютний  характер.  Як  зазначав  С.С.  Алексєєв,  ана-
лізовані  права  іменуються  абсолютними  тому,  що,  по-
перше, їхній активний центр – у суб’єктивному праві, що 
надає його носієві широкі можливості для поведінки за 
своїм  розсудом,  а,  по-друге,  всі  інші  суб’єкти  («всякий 
і кожний») зобов’язані утримуватися від порушення да-
ного конкретного суб’єктивного права [12, c. 106]. Отже, 
зазначене означає, що особі, яка має особисті немайно-
ві  права,  потенційно  «протистоїть»  невизначене  коло 
зобов’язаних осіб.

Однак у науці вже давно поставлено під сумнів абсо-
лютний характер особистих немайнових прав. Так, напри-
клад, Н.О. Давидова залежно від структури зв’язків учас-
ників  особистих  немайнових  прав  класифікує  особисті 
немайнової права та правовідносини на абсолютні та від-
носні. Абсолютними є ті правовідносини, в яких управо-
моченій  особі  відповідає  невизначене  коло  зобов’язаних 
осіб.  Відносними  вважаються  правовідносини,  в  яких 
чітко  встановлені  обидві  сторони,  і  ці  особи  повинні 
здійснювати  або утримуватись  від  здійснення конкретно 
визначених  дій.  Відносними Н.О. Давидова  вважає  пра-
вовідносини між  суб’єктами  з  приводу  права  на  банків-
ську, медичну, нотаріальну таємницю тощо [13, c. 52–53]. 
Але з наведеним переліком важко погодитися у зв’язку з 
істотною  різницею  в  діяльності  банківських,  медичних 
установ,  що  кардинально  відрізняються  від  діяльності 
нотаріусів,  які  працюють  персоніфіковано.  Дійсно,  при-
кладів  особистих  немайнових  правовідносин,  які  є  від-
носними, можна навести багато. Зокрема, таке поняття, як 
споживач, відповідно до Закону України «Про захист прав 
споживачів» має породжувати відносні немайнові  відно-
сини, так само і багато інших нормативних актів, в яких 
акцент робиться на специфічних немайнових відносинах, 
а саме закони України «Про інформацію», «Про звернення 
громадян» тощо. Тому через значне розширення системи 
особистих  немайнових  прав  вони,  очевидно,  стають  аб-
солютно-відносними, оскільки коло суб’єктів  таких пра-
вовідносин дуже широке. Але не можна, на нашу думку, 
нехтувати  такими  обставинами,  які  безпосередньо  пер-
соніфікують  суб’єктів  немайнових  відносин.  Так,  у  від-
носинах між нотаріусом  і клієнтом, які виникають щодо 
вчинюваної  нотаріальної  дії,  також  виникають  персоні-
фіковані  немайнові  відносини,  які  зумовлені  кваліфіка-
цією нотаріуса, що кардинально відрізняє такі відносини 
від відносин із придбання майна в супермаркеті, наданні 
комплексних послуг у медичних установах тощо. Багато 
з особистих немайнових прав можна реалізувати лише в 
договірних  відносинах, що  зразу ж робить  їх персоніфі-
кованими,  зокрема, договір між батьками про побачення 
з дитиною тощо. Тому поділ особистих немайнових прав 
на абсолютні та відносні має академічний характер, і така 
класифікація, виходячи зі специфічної природи особистих 
немайнових прав, потребуватиме вдосконалення, шляхом 
введення,  наприклад,  такого,  запропонованого  автором, 
поняття, як «змішані особисті немайнові права».

Більше того, виділення абсолютних особистих немай-
нових прав доцільне в матеріальних галузях правової на-
уки і під час їх регламентації в законодавстві, однак такі 
абсолютні права мають персоніфікуватися в процесуаль-
них галузях правової науки і знаходити «трансформацію» 
в реальних справах, коли конкретний суб’єкт, права якого 
порушені, буде підтверджувати факт правопорушення, то 
йому необхідно підтвердити факт наявності в нього відпо-
відного права і наявності правовідносин із конрагентом.

Висновки.  Таким  чином,  зобов’язаним  суб’єктом  в 
особистих  немайнових  правовідносинах  є  будь-яка  осо-
ба, яка зобов’язана утриматися від порушення особистого 
немайнового права в абсолютних особистих немайнових 
правовідносинах,  або  ж  конкретно  визначена  особа  (зо-
крема, й установа), яка вступила у відносні особисті не-
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майнові  правовідносини  з  уповноваженою  особою  та  є 
зобов’язаною  в  таких  відносинах,  або  персоніфікована 
на підставі договору і зобов’язана, згідно з його умовами, 
особа. Так, надаючи нотаріальні послуги нотаріус особис-
то бере на  себе як майнову  (ст.  27 Закону України «Про 
нотаріат»),  так  і  не майнову  відповідальність  (ст.  12  За-
кону України «Про нотаріат») за наслідки вчиненого про-
вадження.  

Для  цивілістичного  процесу  питання  суб’єктів  пра-
вовідносин,  зокрема,  й  особистих  немайнових,  відіграє 
надзвичайно важливе значення. Ці особи – передбачувані 
учасники матеріальних правовідносин – із суб’єктів мате-
ріально-правових відносин трансформуються в учасників 
процесуальних правовідносин, які, як правило, мають ма-
теріально-правовий інтерес у справі та намагаються за на-
слідками процесу задовольнити його. Матеріально-правова 
заінтересованість у процесі полягає в прагненні домогтися 
для себе поновлення порушеного, оспорюваного чи неви-
знаного  права,  законного  інтересу,  в  намаганні  отримати 
певне  майно,  благо,  встановити  певний  стан,  обставини 
або, навпаки, не допустити їх порушення [14, с. 94].  

При цьому не завжди в реальних справах беруть участь 
усі матеріально  заінтересовані  особи,  тому  в юридичній 
практиці  дуже важливим є простежити  зв’язок  суб’єктів 
процесуальних правовідносин з тими суб’єктивними ма-
теріальними інтересами, які вони переслідують, вступаю-
чи  в  процес. Тому  такі  категорії,  як матеріальна  та  про-
цесуальна  правосуб’єктність,  мають  важливе  значення 
для цивілістичного процесу. Отже, вважаємо певною мі-
рою обґрунтованою тезу О.Ф. Козлова, що громадяни або 
організації  наділяються  процесуальною  правоздатністю 
настільки,  наскільки  їм  це  необхідно  для  захисту  в  суді 
матеріальних  прав  й  охоронюваних  законом  матеріаль-
но-правових  інтересів.  Звідси  випливає  така  залежність: 
якщо  особа  наділяється  матеріальною  правоздатністю, 
вона наділяється й цивільною процесуальною правоздат-
ністю [15, с. 61]. Однак матеріальна і процесуальна пра-
воздатність мають деяку різницю у кваліфікації, зокрема, 
навіть малолітні діти можуть стати свідками в цивільному 
процесі по важливих і коштовних справах, а в цивільному 
праві  їхнє право на  самостійну реалізацію власних прав 
(дієздатність) обмежено. 
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МОРСЬКЕ СУДНО ЯК ОБ’ЄКТ РЕЧОВИХ ПРАВ

NAVAL SHIPS AS AN OBJECT OF REAL RIGHTS
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Одеського національного морського університету

У статті розглянуто основні положення поняття «морське судно». Досліджено останнє як об’єкт, що за своїми фізичними властивос-
тями відносяться до рухомого майна і використовується в міжнародній морській торгівлі для перевезення вантажів, пасажирів або того й 
іншого. Визначено юридичні підстави розрізнення судна як рухомого та нерухомого майна.

Ключові слова: судно, рухоме майно, нерухоме майно, іпотека, об’єкт цивільних прав, об’єкт правовідносин.

В статье рассмотрены основные положения понятия «морское судно». Исследовано последнее как объект, который по своим физи-
ческим свойствам относится к движимому имуществу и используется в международной морской торговли для перевозки грузов, пасса-
жиров или того и другого. Определены юридические основания различения судна как движимого и недвижимого имущества.

Ключевые слова: судно, движимое имущество, недвижимое имущество, ипотека, объект гражданских прав, объект правоотношений.

This article discusses the basic concepts of the concept of a ship. The ship is explored as objects that, by their physical and natural proper-
ties, belong to movable property, a vessel means any self-propelled marine vessel used in international maritime trade for the carriage of goods, 
passengers or both. The legal grounds for distinguishing a vessel on a mobile and immovable one are considered.

Key words: ship, movable property, real estate, mortgage, object of civil rights, object of restitution.

Характеристика  морського  судна  як  об’єкта  речових 
прав неможлива без звернення до категорії об’єкта цивіль-
них прав, оскільки речові права є насамперед різновидом 
цивільних прав, а категорія «об’єкт цивільних прав» є ви-
хідною для розуміння категорії «об’єкт речових прав ».

У ст. 179 Цивільного кодексу України (далі – ЦК Укра-
їни) міститься поняття речі. Так, річ – це «предмет матері-
ального світу, щодо якого можуть виникати цивільні права 
та обов’язки» [7].

«Об’єкт  цивільних  прав»  є  цивільно-правовою  кате-
горією, щодо визначення змісту якої у правовій науці  іс-
нують певні розбіжності. Зокрема, полеміку викликає пи-
тання співвідношення об’єкта цивільних прав та об’єкта 
цивільних правовідносин. Досить часто ці поняття поєд-
нують, ототожнюючи їхній зміст. Складність встановлен-
ня змісту категорій «об’єкт цивільних правовідносин» та 
«об’єкт цивільних прав» зумовлена не тільки відмінностя-
ми в розумінні таких спеціальних понять, як «правовідно-
сини», «об’єкт правовідносин» та «зміст правовідносин», 
а й різним ступенем використання філософського підходу 
для визначення цього змісту. Оскільки встановлення спра-
ведливості  тих  чи  інших  висновків  у  теорії  цивільного 
права не є метою цієї розвідки, то питання змісту об’єкта 
цивільних прав порушується в ній настільки, наскільки це 
необхідно для проведення дослідження.

Традиційним  варіантом  розмежування  термінів 
«об’єкт правовідносин» та «об’єкт цивільного права» вва-
жається такий, відповідно до якого об’єктом правового ре-
гулювання, тобто правовідносин, є поведінка людей (їхня 
діяльність),  а  об’єктом  цивільного  права  –  різноманітні 
явища  навколишньої  дійсності  (речі,  результати  творчої 
діяльності людини) [9, с. 55].

Виділення такої цивільно-правової категорії, як «об’єкт 
цивільних прав», на думку дослідників, має значення для 
встановлення можливості  чи  неможливості  укладення  із 
цими об’єктами угод для отримання цивільно-правового 
результату, тобто для визначення певного цивільно-право-
вого режиму. Разом із тим правовий режим не діє на самі 
блага, він здатний впливати лише на людей для визначен-
ня меж їхніх імовірних дій чи бездіяльності щодо певних 
речей,  результатів  творчості.  Тому  об’єктом  цивільних 
прав справедливо можемо назвати поведінку людей щодо 
придбання, використання та відчуження таких благ. Про-
те, за традицією, об’єктом цивільних прав прийнято вва-
жати власне матеріальні і нематеріальні блага.

Яке ж правове значення має визнання судна нерухомим 
об’єктом? Так, на нього поширюється дія ст. 182 ЦК Укра-
їни, згідно з якою виникнення і припинення прав на нього, 
а також їх обмеження підлягає державній реєстрації.

Із часів римського права нам відома класифікація ре-
чей на рухомі  і нерухомі. Морські судна, на думку бага-
тьох дослідників, варто відносити до категорії нерухомос-
ті. Річ у тім, що нерухомі об’єкти можемо поділяти на два 
види: нерухомі через їхню природу (наприклад, земельна 
ділянка), оскільки їх переміщення не може бути здійснено 
без порушення їх цілісності, як мислили древні вчені, або 
без значних витрат, як мислять сучасні юристи; нерухомі 
через юридичні умовності  (найважливішим прикладом є 
судно згідно зі ст. 181 ЦК України).

У радянському цивільному праві указаній класифікації 
речей приділялося набагато менше уваги, ніж у римсько-
му. Питання про поділ об’єктів на нерухомі та рухомі не 
так уже й просте. Однак ускладнення щодо його вирішен-
ня, зокрема стосовно морських і повітряних суден, а також 
суден внутрішнього та змішаного (річка – море) плавання, 
багато в чому зумовлені протиріччями судової практики і 
недоліками законодавчої бази [9].

Стосовно класифікації морських суден і суден внутріш-
нього плавання  існує необхідність проведення  її  в комп-
лексі,  оскільки  основною різницею між цими об’єктами 
майнового обороту є сфера їх використання. Відповідно, 
і родові класифікаційні критерії для обох видів об’єктів є 
однаковими.

Мореплавство має досить довгу історію, як і класифі-
кація відповідних суден [3]. Розвиток технологій зумовив 
виникнення одних видів  суден  і  спричинив незатребува-
ність  інших.  При  цьому  весь  процес  розвитку  суднобу-
дування  пов’язувався  з  накопиченням  знань щодо  видів 
водних транспортних засобів і їхніх особливостей [6, с. 7].

Основними критеріями поділу суден є сфера  їх вико-
ристання  і  цільове  призначення.  З  урахуванням  Правил 
класифікації та побудови суден, а також положень Кодексу 
торговельного мореплавства України  (далі  – КТМ Укра-
їни)  можемо  виокремити  чотири  основні  групи  водних 
суден  за  сферою  їх  використання: 1) морське  судно –  за 
своїми  технічними  характеристиками  придатне  і  в  уста-
новленому  порядку  допущене  до  експлуатації  в  цілях 
судноплавства морськими водними шляхами і класифіко-
ване  згідно  із Правилами класифікації  та побудови мор-
ських суден (газовози, хімвози, швидкісні судна тощо) [4];  
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2) судно змішаного плавання – призначене для експлуата-
ції на річкових водних шляхах і придатне для обмеженої 
експлуатації  на  морських  водних шляхах;  3)  судно  вну-
трішнього плавання (річкове судно) – за своїми технічни-
ми характеристиками придатне і в установленому порядку 
допущене  до  експлуатації  виключно на  річкових  водних 
шляхах;  4)  мале  судно  –  будь-яке  судно  з  корпусом  до-
вжиною без урахування керма та бушприта до 20 метрів 
(за винятком суден, на яких дозволено перевозити більше 
12 пасажирів; суден, побудованих або обладнаних для бук-
сирування, штовхання; суден, які не є малими; суден, що 
перевозять вантажі; криголамів, поромів, плавучих кранів; 
суден  допоміжного  та  технічного флоту;  суднових шлю-
пок і плотів; суден для розваг і засобів розваги на воді) [5].

У межах зазначеної класифікації судна поділяються за 
своїм цільовим призначенням і за типом на окремі різно-
види. Існують також універсальні види суден, які можуть 
бути  і морськими суднами,  і  суднами внутрішнього пла-
вання, і суднами змішаного плавання [2].

Зокрема, за цільовим призначенням судна поділяються 
на: 1) вантажні; 2) вантажно-пасажирські; 3) пасажирські; 
4) вузькоспеціалізовані; 5) спеціалізовані. Вантажне суд-
но – це будь-яке судно, що не є пасажирським (сухован-
тажне,  наливне,  транспортний  рефрижератор,  криголам, 
буксир, штовхач, рятувальне, технічного флоту, кабельне, 
промислово-транспортне,  спеціального  призначення  та 
інше непасажирське судно). Вантажно-пасажирське судно 
визначається Правилами  класифікації  та  побудови  суден 
як вантажне судно, додатково обладнане для перевезення 
або перевозить більше 12 пасажирів, включаючи осіб, що 
супроводжують цей вантаж. Вантажно-пасажирське судно 
має відповідати Правилам до вантажних  і пасажирських 
суден. Пасажирське судно – це судно, призначене для пе-
ревезення або перевозить більше 12 пасажирів (пасажир-
ські  судна,  круїзні  лайнери  тощо)  [4].  Спеціалізованими 
суднами  називаються  ті  судна,  що  призначені  для  вико-
нання спеціальних технологічних завдань і не пов’язані з 
перевезенням вантажу або пасажирів. Як приклади спеці-
алізованих  суден,  на  нашу  думку,  варто  розглядати  такі: 
буксир – судно, призначене для буксирування і кантування 
інших суден та плавучих споруд; ґрунтовідвізна шаланда – 
самохідне  або  несамохідне  судно,  призначене  для  тран-
спортування ґрунту; плавучий кран (плавкран) – кранова 
споруда на плавучій основі понтонного або близького до 
нього за формою типу, призначена для виконання ванта-
жопідіймальних  і  технологічних  (монтажних, підводних, 
гідротехнічних,  аварійно-рятувальних,  укладання  трубо-
проводів і тому подібних) операцій, яка може бути вико-
ристана також і для транспортування вантажів на палубі і/
або в трюмі; криголам – самохідне судно, призначене для 
виконання різних видів криголамних операцій для підтри-
мання навігації в басейнах, що замерзають; риболовецьке 
судно  –  судно,  призначене  та  спеціально  обладнане  для 
вилову (промислу), вилову і транспортування вилову (про-
мислово-транспортне), вилову й обробки об’єктів промис-
лу (риби або інших живих водних ресурсів) тощо [4].

Необхідність  виокремлення  спеціалізованих  суден 
пов’язана  з  тим,  що  Правила  класифікації  та  побудови 
суден  виділяють  таку  групу,  як  судна  спеціального  при-
значення.  Під  останніми  розуміються  самохідні  судна  з 
механічним двигуном, на борту якого у зв’язку з його при-
значенням перебувають понад 12 осіб  спеціального пер-
соналу,  тобто  осіб,  які  виконують  спеціальні  обов’язки, 
пов’язані з конкретним призначенням судна. Окрім спеці-
ального персоналу, на таких суднах присутні групи людей, 
необхідні для виконання звичайних обов’язків, пов’язаних 
із  судноводінням,  експлуатацією  механізмів  і  технічним 
обслуговуваннями  судна,  або  зайняті  обслуговуванням 
осіб, що перебувають на борту. До описаних суден відно-
сяться науково-дослідницькі, експедиційні, гідрографічні, 
навчальні судна, китобази, рибобази та інші судна, вико-

ристовувані для переробки живих ресурсів моря  і не  за-
йняті їх виловом, тощо [4].

Окремо  можливо  виділити  і  різновиди  вантажних, 
вантажно-пасажирських та пасажирських суден за  їх ти-
пом, тобто конкретною спеціалізацією. Наприклад, баржа 
є  несамохідним  вантажним  судном,  пристосованим  для 
буксирування  або  штовхання;  баржевоз  (ліхтеровоз)  – 
суховантажне  судно,  що  перевозить  вантажі  в  суднових 
баржах  (ліхтерах);  судно  для  перевезення  транспортних 
засобів – вантажне судно з вантажними приміщеннями, з 
горизонтальним способом навантаження та вивантаження 
на декількох палубах,  спроектоване для перевезення по-
рожніх легкових і вантажних автомобілів як вантажу; лі-
совоз – суховантажне судно, призначене для перевезення 
палубного лісного вантажу тощо [2].

Вантажні  судна можуть  бути  класифіковані  за  типом 
вантажу, що перевозиться, та способом його перевезення. 
Наприклад, контейнеровоз – судно, призначене для пере-
везення вантажів у контейнерах міжнародного зразка і має 
коміркові  напрямні  конструкції  у  трюмах;  навалювальне 
судно  –  судно,  призначене  переважно  для  перевезення 
сухих  вантажів навалом,  включаючи  такі  типи  суден,  як 
рудовози  та  комбіновані  судна;  накатне  судно  –  судно, 
спеціально призначене для перевезення різноманітної ко-
лісної техніки  (автомобілів,  залізничного рухомого скла-
ду, гусеничної техніки, трейлерів із вантажем і без ванта-
жу),  вантажні  операції  на  якому  проводяться  переважно 
горизонтальним  способом  –  накатом;  наплавне  судно  – 
суховантажне  судно,  призначене  для  проведення  наван-
тажувально-розвантажувальних  робіт  із  використанням 
способу  докування  в  портах  та  захищених  акваторіях; 
комбіноване  судно  –  судно,  призначене  для  перевезення 
наливом  сирої  нафти  і  нафтопродуктів,  а  також  насип-
них  вантажів  (нафторудовози,  нафтонавалювальні  судна 
тощо) [4].

В  окрему  групу  можуть  бути  виділені  самохідні  та 
несамохідні судна. Зокрема, несамохідним судном є бар-
жа, тоді як криголам є самохідним судном. А ґрунтовід-
відна шаланда може бути і самохідним, і несамохідним 
судном [6].

За ступенем готовності судна до експлуатації виокрем-
люють судно у побудові та судно в експлуатації. У побудо-
ві є судно, яке будується, тобто з моменту закладання кіля 
до отримання документів, що видаються на судно.

Під моментом закладання кіля розуміється початок по-
будови  певного  судна.  Маса  складеної  частини  корпусу 
судна становить не менше 50 т або 1% розрахункової маси 
всіх матеріалів корпусу, залежно від того, яке із цих зна-
чень менше.

Під моментом закладання кіля судна з армованого во-
локнами пластику розуміється дата укладки в/на матрицю 
першого  конструктивного  армованого  шару  із  загальної 
системи шаруватого пластику.

Судном в експлуатації є судно, яке не є у побудові [2].
Також  судна  можуть  поділятись  на  різновиди  залеж-

но від рушійної сили. За цим критерієм розрізняють такі 
види малих суден:

а)  моторне – судно, рух якого  здійснюється механіч-
ною рушійною установкою (гребний гвинт, гребні колеса, 
водомет,  повітряний  гвинт  і  тому  подібні)  з  первинним 
двигуном;

б)  вітрильне – судно, рух якого здійснюється пристро-
єм, що використовує енергію вітру;

в)  гребне  –  судно,  рух  якого  здійснюється фізичною 
силою людини;

г)  самохідне – моторні та вітрильні судна;
ґ)  несамохідне  –  судно,  для  цілеспрямованого  руху 

якого використовують об’єкт або пристрій, розміщений за 
межами судна;

д)  стоянкове – судно, призначене для експлуатації  за 
призначенням на стоянці.
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КТМ України оперує категорією «торговельне судно», 
під яким розуміється плавзасіб, що використовується для: 
1) перевезення вантажів, пасажирів, багажу і пошти, для 
рибного  чи  іншого  морського  промислу,  розвідки  і  до-
бування корисних копалин, порятунку людей і суден, що 
зазнали лиха на морі, буксирування інших суден та плаву-
чих об’єктів, виконання гідротехнічних робіт чи підніман-
ня майна, що затонуло в морі; 2) для несення спеціальної 
державної служби (охорона промислів, санітарна і каран-
тинна служби, захист моря від забруднення тощо); 3) для 
наукових, навчальних  і  культурних цілей;  4)  для  спорту; 
5)  для  інших  цілей  [3].  Таким  чином,  торговельні  судна 
протиставляються  суднам  військового  флоту  і  фактично 
позначають судна цивільного флоту.

Крім  того, КТМ України  вирізняє  риболовні  і  ядерні 
судна [3].

Одним  із  критеріїв,  за  яким  можливо  класифікува-
ти торговельні судна, на нашу думку, є форма власності, 
у  якій  вони  можуть  перебувати:  судна  приватної  форми 
власності,  судна  комунальної  форми  власності  та  судна 
державної форми власності. Наприклад, статтею 16 КТМ 
України  встановлено  обмеження  щодо  форми  власності 
ядерного судна – воно може належати тільки державі [3].

На нашу думку, цікавою є класифікація суден за фор-
мою договору на перевезення, у межах якої вони поділя-
ються на судна, що здійснюють міжнародні та каботажні 
перевезення.  Каботажними  є  перевезення,  що  здійсню-
ються  між  портами  України  суднами,  які  плавають  під 
прапором України,  та  суднами під  прапорами  іноземних 
держав за умови одержання відповідного дозволу на пе-
ревезення. А міжнародні  перевезення  здійснюються між 
портами України та іноземними портами суднами під пра-

пором України за умови взаємності із суднами під інозем-
ними прапорами [3].

Загалом варто зазначити, що наявна класифікація мор-
ських суден і суден внутрішнього плавання відображає ви-
сокий рівень розвитку кораблебудування, якому відповідає 
і високий рівень регламентації відносин щодо створення 
та експлуатації відповідних об’єктів майнового обороту.

Відповідно до ст. 181 ЦК України, режим нерухомос-
ті не поширюється автоматично на судно, а  тільки може 
бути  встановлений  прямою  вказівкою  окремого  закону. 
В  інших відносинах, крім тих, які регулюються Законом 
України «Про іпотеку» [1], законодавство прямо не визна-
чає морські судна як нерухоме майно.

Повертаючись до теми статті, варто враховувати і те, що 
в Україні склалася суперечлива судова практика. Відтак, є 
судові рішення (зокрема, рішення вищих судів), у яких суд-
но прирівнюється до об’єкта нерухомості. При цьому вони 
не містять переконливого обґрунтування указаної позиції. 
З  іншого  боку,  варто  згадати  рішення  Вищого  господар-
ського суду 2012 р., у якому зазначається, що власне факт 
необхідності  здійснення  державної  реєстрації  не  означає 
віднесення  певного  майна  до  категорії  нерухомості  і  що 
такий режим нерухомого майна може бути поширений на 
інші об’єкти тільки законом, а закону, який би поширював 
цей режим на судно, немає у величезній кількості відносин. 
На  думку В.С.  Лебедєва,  така  позиція  є  обґрунтованою  і 
правомірною. Таким чином, закони України не поширюють 
режим нерухомості на судна (крім випадків застави).

Отже,  законодавство  України  дійсно  дає  привід  для 
сумнівів у питанні про правовий статус морського торго-
вого судна як рухомого чи нерухомого майна, принаймні у 
приватноправових відносинах.
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У статті окреслено права пацієнтів, які закріплені в міжнародних договорах. У світлі спеціального українського законодавства ви-
окремлено проблеми захисту прав пацієнтів. Особлива увага звернена на Європейську хартію прав пацієнтів.
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В статье обозначены права пациентов, которые закреплены в международных договорах. В свете специального украинского за-
конодательства выделены проблемы защиты прав пациентов. Особое внимание обращено на Европейскую хартию прав пациентов
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The article outlines patient’s rights enshrined in international treatie. In the light of special Ukrainian legislation, the problems of protecting the 
rights of patients are highlighted. Particular attention is paid to the European Charter of patients’ rights.
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Постановка проблеми.  Ефективність  міжнародного 
права визначається реальними результатами, досягнутими 
в ході  застосування його норм. Для досягнення бажаних 
результатів держава приймає різні заходи правового і ор-
ганізаційного характеру. Стверджуючи, що забезпечення і 
захист прав людини вже не входять у виняткову компетен-
цію держави, ми повинні враховувати роль його внутріш-
ньої  компетенції,  оскільки  саме  в  державі  створюються 
умови,  які не допускають розриву між обома системами 
права (державної і міжнародної) [1, с. 57].

У  даний  час  як  ніколи  важливе  не  тільки  визнання  і 
законодавче закріплення міжнародно-правових норм, але 
й фактична їх реалізація в житті держави. Тому одне з най-
важливіших  завдань  українського  законодавства  полягає 
у  створенні  необхідних  умов  (правових,  організаційних) 
для  здійснення  міжнародно-правових  норм,  зокрема  у 
сфері прав пацієнтів. Ця проблема стоїть досить гостро в 
Україні. Юристи тільки починають освоювати міжнародні 
судові механізми,  які  часом  є  останнім  засобом для  від-
новлення справедливості. На жаль, права пацієнта не так 
вже  добре  знають  навіть  працівники  охорони  здоров’я, 
адже  вони  повинні  їх  знати  «як  таблицю  множення». 
Причин тому багато, і серед них – психологія наших ме-
диків,  консерватизм  звичаїв у  їхньому професійному се-
редовищі. Справа  в  тому, що категорія «права пацієнта» 
найбільш демонстративно відображає нові етичні та пра-
вові підходи в сучасній охороні здоров’я. По суті справи, 
це – теж революція в охороні здоров’я, тільки революція 
не наукова, не технологічна, а етична, тобто ця революція 
відбувається  в  системі  цінностей,  вона  змінює  анатомію 
душі людини.

Отже, метою статті є дослідження прав пацієнтів, які 
закріплені в міжнародному законодавстві.

Питаннями  сфери  вивчення  міжнародно-правових 
стандартів у сфері забезпечення основних прав пацієнтів 
займалися  такі  науковці,  як:  І.В.  Венедіктова,  В.О.  Га-
лай,  Р.Ю.  Гревцова,  В.В.  Глуховський, Ю.А.  Козаченко, 
І.М. Паращич, Р.О. Стефанчук, С.Г. Стеценко, Г.В. Чебо-
тарьова та інші.

Виклaд основного мaтepiaлу. Перш  ніж  розглядати 
норми в області прав пацієнтів у міжнародному законодав-
стві, нагадаємо, що захист прав пацієнтів у вітчизняному 
законодавстві  регламентується  Основами  законодавства 
України про охорону здоров’я від 19.11.1992 р. і Законом 
України «Про  захист прав  споживачів»  від  12.05.1991 р. 

Крім того, права пацієнтів можна визначити,  виходячи  з 
норм Конституції України від 28.06.1996 р. та Цивільного 
кодексу України від 16.01.2003 р. [2, с. 15]. Норми Консти-
туції України закріплюють лише основні соціальні права і 
гарантії їх захисту.

Норми міжнародного права в галузі прав пацієнтів, що 
існують у даний час, ставлять у кожній країні, яка їх ра-
тифікувала  (в  тому  числі  в Україні),  той  рівень  охорони 
здоров’я людини, до якого необхідно прагнути.

Перший у світі документ про права пацієнта з’явився в 
1971 р. у США. Він був прийнятий Американською лікар-
няною асоціацією (об’єднує медичних менеджерів, лікарня-
них адміністраторів) і називався «Білль про права пацієнта». 
Серед 12 пунктів цього документа є такі: пацієнт має право 
перевірити  пред’явлений  йому  рахунок,  відмовитись  від 
участі в клінічних випробуваннях нових ліків та ін. Проте 
особливо важливим був пункт (саме цей пункт зробив воіс-
тину революційний вплив на медичну етику і медичне пра-
во в інших країнах): пацієнт має право на повну об’єктивну 
інформацію  про  своє  здоров’я.  Американський  Білль  про 
права  пацієнта  1971  р.  поширив  новий  етичний  підхід  на 
всю  клінічну  медицину  (а  не  тільки  на  експериментальні 
дослідження): кожен пацієнт має право знати про стан сво-
го здоров’я, і медична допомога може надаватися тільки на 
основі його добровільної згоди. Цей підхід у сучасній меди-
цині називається «принцип інформованої згоди» [3].

Міжнародний білль про права людини – це неофіційна 
назва набору міжнародних стандартів прав людини, який 
прийнято  вважати  достатньо  авторитетним.  Він  склада-
ється із Загальної декларації прав людини [3], Міжнарод-
ного пакту про громадянські й політичні права [4] та Між-
народного  пакту  про  економічні,  соціальні  й  культурні 
права [5], які значно пов’язані між собою.

Загальна  декларація  прав  людини  є  рекомендованим 
для всіх країн – членів ООН документом, який був при-
йнятий на третій сесії Генеральної Асамблеї ООН резолю-
цією 217 А (III) («Міжнародний пакт про права людини») 
від  10.12.1948  року  в  палаці Шайо  в Парижі  (Франція). 
Текст Декларації, що складається  із 30 статей, був пере-
ведений на 375 мов і діалектів і є першим глобальним ви-
значенням прав, якими володіють усі люди.

Вперше ідеї про природне право стали з’являтися під 
час епохи Просвітництва. На їхній основі були створені та 
прийняті біллі про права у Великобританії і США, а також 
Декларація прав людини і громадянина у Франції.
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Необхідність створення загального договору про пра-
ва людини стала очевидною під час Другої світової війни. 
У 1941 році Ф. Рузвельт у своєму зверненні «Про стано-
вище країни» закликав підтримати чотири необхідні сво-
боди: свободу слова, свободу совісті, свободу від злиднів і 
свободу від страху. Це дало новий поштовх розвитку люд-
ських прав як необхідній умові світу і закінчення війни.

Коли  громадськість  дізналася  про  звірства,  які  здій-
снювала нацистська Німеччина, стало очевидно, що Ста-
тут ООН недостатньо точно визначає права людини. Ви-
никла гостра необхідність створення загального договору, 
який би перераховував і описував права особистості. Тому 
в 1946 році Джон Хамфрі,  канадський фахівець у  галузі 
міжнародного права, був запрошений Генеральним секре-
тарем ООН на посаду голови відділу з прав людини, ве-
дучого упорядника Декларації. У його обов’язки входило 
співробітництво з Комісією з прав людини, представленої 
всім спектром типових держав світу (Австралія, Бельгія, 
Білоруська Радянська Соціалістична Республіка, Велико-
британія, Китай, Куба, Єгипет, Індія, Іран, Лівія, Панама, 
СРСР, США, Уругвай, Філіппіни, Франція, Чилі, Югосла-
вія), що незабаром почала роботу над підготовкою доку-
мента,  який  спочатку  передбачалося  назвати Міжнарод-
ним біллем про права.

Голосування  за  Декларацію  здійснювалося  постатей-
но.  23  з  31  статті  проекту Декларації  були  прийняті  од-
ноголосно. За результатами обговорення, стаття 3 проекту 
Декларації була об’єднана зі статтею 2. У ході обговорен-
ня  і  постатейного  голосування  виявилося  протистояння 
західних країн і країн радянського блоку.

Загальна декларація прав людини в остаточній редак-
ції була підтримана 48 країнами на 183-м пленарному за-
сіданні Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних На-
цій у Пале де Шайо (Париж) 10 грудня 1948 р. Білоруська 
РСР, Українська РСР, Союз РСР, Чехословаччина, Польща, 
Югославія, ЮАР та Саудівська Аравія утрималися від го-
лосування.

Декларація  має  лише  статус  рекомендації,  але  на  її 
основі були прийняті два обов’язкових для учасників до-
говору документи: Міжнародний пакт про громадянські й 
політичні права  і Міжнародний пакт про економічні,  со-
ціальні  і культурні права. Окремі положення Декларації, 
такі як заборона тортур і рабства, є обов’язковими як імпе-
ративна норма; в окремих країнах Декларація визнається 
частково [1, c. 58].

Цей документ був переведений на безліч мов світу (по-
над 350 в 2009 році) і є перекладним документом у світі. 
Елеонора Рузвельт назвала Декларацію Великою хартією 
вольностей для всього людства (тому Декларацію іноді на-
зивають Хартією прав людини).

У  1981  р. Всесвітня медична  асоціація  (ВМА),  неза-
лежна професійна організація лікарів світу, прийняла «Лі-
сабонську декларацію про права пацієнта» – мінімальний 
міжнародний стандарт прав пацієнта. Відповідно до цієї 
Декларації, пацієнт має право на:

–  вільний вибір лікаря;
–  професійну допомогу лікаря, який у змозі прийма-

ти самостійні клінічні та етичні рішення;
–  отримання  адекватної  інформації  про  стан  свого 

здоров’я,  і  на цій підставі  погодитися на медичну допо-
могу або відмовитися від неї;

–  конфіденційність взаємовідносин з лікарем;
–  смерть із гідністю;
–  релігійне  або  моральне  задоволення,  включаючи 

допомогу представника будь-якої релігії [7].
На жаль, лікарі як Радянського Союзу, так  і постра-

дянської Росії аж до початку XXI століття не входили у 
ВМА, і тому у 80-ті роки поняття «права пацієнта» в на-
веденому вище тлумаченні було їм не знайоме. Це зовсім 
не означає, що, наприклад, питання про згоду на медичне 
втручання ними взагалі не ставилося і, відповідно, ніяк 

не впроваджувалося. Наприклад, хірургічні операції ро-
билися  тільки після «згоди» пацієнта. Проте лікарі при 
цьому не особливо замислювалися, що «згода» має бути 
добровільною.  Інакше  кажучи,  поняття  «права  пацієн-
та» було довго їм не знайоме як новий етичний підхід із 
принциповими сучасними акцентами в розумінні, тлума-
ченні «інформованої згоди».

Історично процес формування міжнародної концепції 
прав пацієнта почався приблизно із середини 20-го століт-
тя,  чергуючи  накопичення  певного  теоретичного  і  прак-
тичного досвіду і періодично набуваючи форми спочатку 
проміжних спеціальних, а потім і глобальних узагальню-
ючих документів.

Як  перший  європейський  документ,  котрий  в  тій  чи 
іншій мірі відбив захист прав пацієнта, можна назвати Єв-
ропейську конвенцію про захист прав людини і основних 
свобод (1950 р.) [2, c. 15]. Незважаючи на те, що Конвен-
ція про захист прав людини і основних свобод не містить 
прямої  вказівки  на  права  пацієнта  або  права  громадян 
на  здоров’я, медичну допомогу, практика Європейського 
суду з прав людини показала можливість застосування її 
норм для захисту зазначених прав різних категорій насе-
лення.  Аналізуючи  практику  Європейського  суду  з  прав 
людини, можна виділити такі основні концептуальні по-
ложення, вироблені Судом:

1)  по-перше,  практика  Європейського  суду  з  прав 
людини  за  ст.  2 Конвенції  «Право на життя»,  яка відо-
бражає, що:

– може виникнути проблема, яка наочно показує, що 
влада  Договірної  сторони  піддає  ризику  життя  окремої 
людини шляхом відмови  їй у медичному обслуговуванні 
за те, що вона займається організацією охорони здоров’я 
населення  в  цілому.  У  зв’язку  з  цим  Європейський  суд 
зазначає, що  п.  1  ст.  2 Конвенції  наказує  цій  стороні  не 
тільки утримуватися від умисного та незаконного позбав-
лення життя, але також зобов’язує  її прийняти необхідні 
заходи із захисту тих, хто знаходиться під її юрисдикцією 
(рішення «Кіпр проти Туреччини») [1, c. 59];

– «для Суду не може бути виключено, що дії або без-
діяльність влади в межах політики охорони здоров’я мо-
жуть, за певних обставин, тягти відповідальність із точки 
зору матеріального аспекту ст. 2 <...> не можна допустити, 
щоб помилкове судження з боку спеціаліста по здоров’ю 
або погана узгодженість фахівців під час лікування окре-
мого пацієнта були достатніми для покладення обов’язку 
на Державу дати звіт у силу позитивних обов’язків захи-
щати право на життя, що передбачено статтею 2 Конвен-
ції» [2, c. 16]; 

– Держава – учасниця Конвенції зобов’язана прийняти 
всі  необхідні  заходи щодо  захисту життя  осіб,  які  пере-
бувають під її юрисдикцією, в галузі охорони здоров’я, а 
саме: щоб причина смерті пацієнтів, які перебувають під 
наглядом  медичних  працівників  у  державному  або  при-
ватному  секторі,  могла  бути  визначена,  а  відповідальні 
покарані;

2) по-друге,  в межах ст.  3 Конвенції  «Заборона кату-
вання»:

–  здоров’я  і  хороше самопочуття ув’язненого має  за-
безпечуватися  належним  чином,  зокрема,  шляхом  здій-
снення належного медичного догляду;

– положення підпорядкованості та безпорадності, яке 
характеризує пацієнтів, поміщених у психіатричні лікарні, 
вимагає ще більшої пильності під час здійснення контро-
лю за дотриманням Конвенції. Якщо медичні органи вла-
ди повинні прийняти рішення на  основі  норм,  визнаних 
у науці,   про використання лікувальних засобів, за необ-
хідності із застосуванням сили, для збереження фізичного 
та психічного здоров’я хворих, які повністю не здатні до 
самовизначення,  й  за  яких  відповідають,  останні  більше 
не захищаються ст. 3, від вимог якої не може бути ніяких 
відступів. Встановлені медичні концепції є вирішальними 
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в даному випадку:  за  загальним правилом, не може вва-
жатися нелюдською або принижуючою гідність міра, що 
викликана терапевтичною необхідністю. Тим не менш на 
Суд покладається обов’язок перевірити, чи була необхід-
ність доведена переконливим способом.

– та інші, які мають не менш важливе значення для за-
гальної концепції захисту прав пацієнтів.

Взагалі,  аналізуючи положення зазначеного докумен-
та, можна відзначити, що Конвенція про захист прав лю-
дини і основних свобод передбачила створення судового 
органу по захисту закріплених прав.

Членами  Конвенції  є  всі  країни  Ради  Європи.  Нові 
держави-члени зобов’язані підписати її під час вступу до 
Ради Європи і ратифікувати протягом одного року.

Європейська конвенція про захист прав людини і осно-
вних свобод була ратифікована Законом України № 475/97-
ВР від 17.07.1997 р. [7].

У тексті Конвенції можна виділити дві частини: пере-
лік  захищених  прав  і  порядок  діяльності Європейського 
суду.

Слід зазначити, що положення Конвенції існують не 
самі по собі, а лише в тому вигляді, в якому їх розуміє 
і застосовує Європейський суд із прав людини в Страс-
бурзі (Франція). Реальне своє втілення норми Конвенції 
знаходять у його рішеннях,  які приймаються у  зв’язку 
з  конкретними  обставинами,  які  виносяться  на  роз-
гляд сторонами по конкретній справі, суперечки про ті 
чи  інші  права  людини.  Звід  цих нормовстановлюючих 
рішень  утворює  прецедентне  право  або  прецедентну 
практику (case law) Європейського суду. Важливим пи-
танням, що залишається без остаточної відповіді на да-
ний час, є питання про значущість прецедентного права 
Європейського суду з прав людини для правової систе-
ми України.

Європейська  хартія  прав  пацієнтів,  що  затверджена 
15.11.2002 р. в Брюсселі (Бельгія), Україною до цього часу 
не ратифікована [8].

Задекларованою причиною створення цього документа 
стало те, що, на думку його творців, національні системи 
охорони  здоров’я  країн Європейського  союзу  (ЄС)  став-
лять під загрозу одні й ті ж права пацієнтів, споживачів, 
їхніх  родичів,  незахищених  груп  населення  і  звичайних 
людей. Незважаючи на декларацію права щодо загальної 
доступності медичного обслуговування, існують фактори, 
які ставлять під сумнів реальність цього права.

Метою створення Європейської  хартії  прав пацієнтів 
стало посилення ступеня захищеності прав пацієнтів і гро-
мадян, а також гармонізація національних систем охорони 
здоров’я  в  цьому  напрямку,  незважаючи  на  відмінності 
в  забезпеченні прав пацієнтів у різних країнах ЄС. Це  є 
важливим завданням, ураховуючи триваючий процес роз-
ширення ЄС і свободу пересування громадян по території.

У  частині  I  Європейської  хартії  прав  пацієнтів  чіт-
ко  позначається  те,  що  її  «відправною  точкою»  є  Єв-
ропейська  хартія  основних  прав,  яка  проголошує  ряд 
невід’ємних загальних прав, котрі не можуть бути обме-
жені ні Європейським союзом взагалі, ні окремими дер-
жавами. Ці права не залежать від громадянства особи та 
належать кожній людині.

У ст. 35 Європейської хартії основних прав право на 
охорону здоров’я декларується як «право доступу до про-
філактичного  медичного  обслуговування  і  право  корис-
туватися медичною допомогою відповідно до умов, уста-
новлених  національним  законодавством  і  практикою». 
При  цьому  зазначено,  що  Європейський  союз  повинен 

гарантувати  високий  рівень  охорони  здоров’я  людини». 
У це поняття входить не тільки здоров’я, але також інди-
відуальні та соціальні блага. Тим самим установлюється 
орієнтир для національних урядів: не зупинятися на рів-
ні  мінімальних  гарантованих  стандартів,  але  прагнути 
до найвищого рівня, незалежно від особливостей кожної 
окремої країни [8].

Крім ст. 35, Європейська хартія основних прав містить 
й  інші  положення,  які  прямо  чи  побічно  відносяться  до 
прав пацієнтів:

–  неприпустимість  порушення  людської  гідності 
(ст. 1) і права на життя (ст. 2);

–  право на недоторканість особистості (ст. 3);
–  право на безпеку (ст. 6);
–  право на захист особистих даних (ст. 8);
–  право на свободу від дискримінації (ст. 21);
–  право на культурне, релігійне і мовне різноманіття 

(ст. 22);
–  права дитини (ст. 24);
–  права літніх людей (ст. 25);
–  право на справедливі умови праці (ст. 31);
–  право  на  соціальний  захист  і  соціальну  допомогу 

(ст. 34);
–  право  на  охорону  навколишнього  середовища  

(ст. 37);
–  право на захист споживача (ст. 38);
–  свобода  пересування  і  вибору  місця  проживання 

(ст. 45) [8].
Крім  Європейської  хартії  основних  прав,  положення 

Європейської  хартії  прав  пацієнтів  пов’язані  з  низкою 
міжнародних  документів  і  декларацій,  у  тому  числі  ви-
пущених  Всесвітньою  організацією  охорони  здоров’я 
(ВООЗ) та Радою Європи. З документів ВООЗ найбільш 
актуальними в даному питанні є:

–  Декларація про політику в галузі забезпечення прав 
пацієнтів в Європі (Амстердам, Голландія, 1994);

–  Хартія реформування охорони здоров’я (Любляна, 
Словенія, 1996);

–  Декларація  про  пріоритети  зміцнення  здоров’я  у 
XXI столітті (Джакарта, Індонезія, 1997).

Висновки. Проте в даний час склалася ситуація, коли 
необ’єктивне уявлення населення країни про свої права 
як  пацієнтів,  яке  спричинено  багато  в  чому  завдяки  не 
зовсім адекватному висвітленню цих прав засобами ма-
сової інформації, призводить до частого виникнення кон-
фліктних ситуацій між пацієнтом і лікарем, які в ряді ви-
падків переходять у  судові позови. Прислів’я  говорить: 
«Кожен  купець  міряє  на  свій  аршин»,  і  пацієнти  часто 
своїми діями ставлять під сумнів наявність правової за-
хищеності медичного персоналу в конфліктних ситуаці-
ях. На наш погляд, необхідно аналізувати порівнянність 
діючих прав пацієнтів із правами медичного персоналу з 
розрахунком на  те, щоб розробити державні  стандарти, 
що  дозволяють  відчувати  себе  захищеним  як  пацієнту, 
так  і медичному персоналу.  І це, безумовно, допомогло 
б  підвищити  якість  медичної  допомоги  в  нашій  країні, 
оскільки дозволило б медичному персоналу зосередити-
ся на наданні якісних послуг, не побоюючись неадекват-
них позовів пацієнтів у судах.

Таким чином, на сучасному етапі розвитку правового 
регулювання  сфери  охорони  здоров’я  України  проблема 
захисту прав пацієнтів  є досить  гострою та  актуальною. 
Необхідно  привертати  увагу  медичної  громадськості  до 
окремих  проблем  прав  пацієнтів  у  даній  сфері  з  метою 
гармонізації відносин у системі «лікар – пацієнт».
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У статті досліджено захист права власності на об’єкти нерухомості у договірних зобов’язаннях шляхом переведення прав і обов’язків 
покупця у разі продажу частки у спільній частковій власності. Подано пропозиції та новації щодо вдосконалення захисту права власності 
на об’єкти нерухомості шляхом переведення прав і обов’язків покупця у разі продажу частки у спільній частковій власності у договірних 
зобов’язаннях.

Ключові слова: захист, власність, об’єкти нерухомості, договірні зобов’язання, спільна часткова власність.

В статье исследована защита права собственности на объекты недвижимости в договорных обязательствах путем перевода прав и 
обязанностей покупателя в случае продажи доли в общей долевой собственности. Представлены предложения и новации по совершен-
ствованию защиты права собственности на объекты недвижимости путем перевода прав и обязанностей покупателя в случае продажи 
доли в общей долевой собственности в договорных обязательствах.

Ключевые слова: защита, собственность, объекты недвижимости, договорные обязательства, общая долевая собственность.

The article investigates the protection of property rights to real estate objects in contractual obligations by transferring the rights and obliga-
tions of the buyer in the event of the sale of a share in a joint partial ownership. Proposals and innovations concerning improvement of property 
rights protection for real estate objects are submitted by transferring the rights and obligations of the buyer in the event of the sale of a share in 
joint ownership in contractual obligations.

Key words: protection, property, real estate objects, contractual obligations, joint partial ownership.

Договірний  зобов’язально-правовий  захист  права 
власності на об’єкти нерухомості  виникає  тоді,  коли по-
рушуються умови договорів. Такі способи захисту засто-
совуються  в  разі  порушення  однією  зі  сторін  договору 
його умов, тобто невиконання або неналежного виконання 
певних договірних зобов’язань. У статті розглянемо такий 
договірний  зобов’язально-правовий  спосіб  захисту,  який 
вдало відповідає саме захисту права власності на об’єкти 
нерухомості, як переведення прав і обов’язків покупця у 
разі продажу частки у спільній частковій власності.

Останнім часом увага українських науковців переваж-
но зосереджується на загальних проблемах захисту права 
власності. Однак цього, безперечно, замало. Актуальною 
є необхідність розробки нових наукових рекомендацій для 
подальшого  вдосконалення  чинного  законодавства  про 
власність щодо конкретного майна та його захист, а також 
вдосконалення практики його застосування.

Розгляд  та  вирішення  в  судах  цивільних  справ щодо 
захисту  права  власності  на  об’єкти  нерухомості  усклад-
нюється  наявністю  певних  суперечностей  у  цивільному 
законодавстві України, пов’язаних із постійними змінами 
до законодавства щодо захисту права власності на об’єкти 
нерухомості, з відсутністю чітких критеріїв диференціації 
способів захисту права власності на об’єкти нерухомості 
та їх закріплення в Цивільному кодексі України (далі – ЦК 
України).  Указана  обставина  не  сприяє  належній  право-
застосовній  практиці.  Тому  розв’язання  теоретичних  і 

практичних  проблем  цивільно-правового  захисту  права 
власності на об’єкти нерухомості має велике значення для 
удосконалення відносин у досліджуваній сфері, що і зумо-
вило вибір автором представленої теми дослідження.

Деякі  питання  вказаної  проблематики  розглядали-
ся в роботах окремих авторів, зокрема Ю.М. Андреєва, 
В.В. Бутньова,  І.В. Болокан, С.М. Братусь, М.І.  Гаври-
люк, О.В. Дзери, І.О. Дзери, С.Є. Донцова, В.В. Джунь, 
С.Е.  Демського,  І.П.  Домбровського,  Г.В.  Єременко, 
О.С. Йоффе, І.С. Канзафарова, О.М. Клименко, О.С. Кра-
сільнікова, Т.С. Ківалова, В.М. Коссака, Н.С. Кузнєцова, 
В.В. Луць, Р.А. Майданика, С.М. Романовича, Я.М. Ро-
манюка,  З.В.  Ромовської, Є.А. Суханова,  І.В. Спасибо-
Фатєєвої, Є.О. Харитонова, Р.Б. Шишки, Я.М. Шевчен-
ко, О.С. Яворської  Г.Б.,  Яновицької  та  інших.  Разом  із 
тим  достатньої  уваги  цій  проблематиці  в  літературі  не 
приділялось.

У нашому випадку найбільш доцільно і правильно роз-
глядати зобов’язання у традиційному ракурсі суто цивіліс-
тичної конструкції як відносне цивільне правовідношен-
ня, що опосередковує динаміку відносин власності у сфері 
приватного права.

Щодо аналізованого способу захисту, то у ст. 358 ЦК 
України,  яка визначає порядок  здійснення спільної част-
кової власності, указано, що співвласники можуть домо-
витися  про  порядок  володіння  та  користування  майном, 
що  є  їхньою  спільною  частковою  власністю.  Кожен  із 
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співвласників має право на надання йому у володіння та 
користування  тієї  частини  спільного  об’єкта  нерухомос-
ті  в  натурі,  яка  відповідає  його  частці  у  праві  спільної 
часткової власності. А в разі, якщо це неможливо, він має 
право вимагати від  інших співвласників,  які  володіють  і 
користуються спільним об’єктом нерухомості, відповідної 
матеріальної компенсації (п. 3 ст. 358 ЦК України). Специ-
фічність спільності об’єкта нерухомості  зумовлює такий 
вид порушень, як порушення переважного права на при-
дбання частки у спільному об’єкті нерухомості.

Проте під впливом соціальних та економічних реформ 
і впровадження норм ст. 358 ЦК України, яка дала можли-
вість укладення договору про порядок володіння та корис-
тування майном у спільній частковій власності стосовно 
усіх видів майна та між усіма суб’єктами цивільного пра-
ва, усі обмеження були скасовані [5, с. 64–67]. Відтак вва-
жаємо, що для того, щоб права співвласника були більш 
захищеними  у  разі  порушення  його  права  власності  на 
об’єкти нерухомості, варто було б законодавцю укладання 
такого договору викласти як обов’язок, а не як право спів-
власників, та перефразувати ч. 2 ст. 358 ЦК України таким 
чином:  «Співвласники  повинні  домовитися  про  порядок 
володіння та користування майном, що є їхньою спільною 
частковою власністю».

Договір  про  порядок  володіння  та  користування  май-
ном  у  спільній  частковій  власності  дозволяє  кожному  зі 
співвласників  відповідно  до  своїх  потреб  найоптимальні-
ше реалізовувати право власності на спільне майно,  тому 
його значення в дослідженні позову про переведення прав і 
обов’язків покупця у разі продажу частки у спільній частко-
вій власності як зобов’язально-правового способу захисту 
права власності на об’єкти нерухомості важко переоцінити.

Звертаємо увагу на те, що договір про порядок воло-
діння та користування спільним майном може бути укла-
дений між усіма учасниками спільної часткової власності 
або між кількома з них. В останньому випадку необхідна 
письмова згода всіх учасників спільної часткової власнос-
ті  про  встановлення  порядку  володіння  та  користування 
майном  або  конкретними  його  частинами.  За  наявності 
угоди  між  учасниками  спільної  часткової  власності  про 
порядок володіння та користування майном або за їх пись-
мовою згодою чи за наявності судового рішення про по-
рядок  володіння  та  користування  майном  (конкретними 
його частинами), порядок володіння та користування кон-
кретними частинами майна відповідно до розміру частки 
кожного  зі  співвласників  за  бажанням  сторін може  бути 
встановлено у договорі про відчуження власником частки 
майна [2, с. 303].

Кожен  учасник  спільного  об’єкта  нерухомості  має 
право самостійно розпоряджатися своєю часткою у праві 
спільної часткової власності. Проте реалізувати своє пра-
во на відчуження своєї частки у спільному майні він може 
тільки повідомивши про це письмово інших учасників.

Відповідно до ст. 362 ЦК України, у разі продажу част-
ки  у  праві  спільної  часткової  власності  співвласник має 
переважне  право  перед  іншими  особами  на  її  купівлю 
за  ціною,  оголошеною для  продажу,  та  на  інших  рівних 
умовах, крім випадку продажу з публічних торгів. Тобто 
учасник, який має намір продати свою частку в спільно-
му  майні,  зобов’язаний  передусім  запропонувати  її  ін-
шим співвласникам. Можливе виникнення такої ситуації, 
коли бажання придбати частку у праві спільної часткової 
власності  виявили  кілька  співвласників.  У  такому  разі 
продавець  має  право  вибору  покупця.  І  тільки  якщо  всі 
співвласники  відмовляться  від  здійснення  переважного 
права  купівлі  або  не  здійснять  цього  права  щодо  неру-
хомого майна  протягом  одного місяця,  а щодо  рухомого 
майна  –  протягом  десяти  днів  від  дня  отримання  ними 
повідомлення, продавець має право продати свою частку 
іншій особі. Невиконання цієї умови є порушенням пере-
важного права купівлі частки. Тоді інший учасник спіль-

ної власності, згідно з п. 4 ст. 362 ЦК України, протягом 
одного року може звернутися до суду з позовом про пере-
ведення на нього прав і обов’язків покупця за договором 
купівлі-продажу, укладеним учасником спільної часткової 
власності щодо  своєї  частки  з порушенням переважного 
права іншого учасника цієї спільної власності на купівлю 
цієї частки. Але, надаючи привілейоване право співвлас-
никам на купівлю частки, законодавець не врахував того, 
що продавець має право самостійно встановлювати таку 
ціну, яка буде недосяжною для співвласників, і вони від-
мовляться від купівлі, а сторонній особі може продати і за 
нижчою ціною [3, с. 50].

Співвласники  спільної  часткової  власності  під  час 
здійснення  правочинів  із  цією  власністю не  є  «третіми» 
особами, оскільки тут наявне розпорядження власниками 
спільним майном.  Ідеться  про  реалізацію  одним  з  учас-
ників  правочину щодо  розпорядження  спільним майном 
від  імені  всіх  співвласників,  які  є  суб’єктами  спільного 
зобов’язання на стороні відчужувача майна.

Відсутність  згоди  всіх  учасників  спільної  часткової 
власності означає, що співвласник, який здійснює право-
чин, не має необхідних повноважень на його реалізацію від 
імені решти учасників. Оскільки право на об’єкт спільної 
часткової власності мають усі співвласники, то для здій-
снення з ним правочину необхідна участь кожного з них. 
Для дотримання договору одним з учасників йому потріб-
на згода (повноваження) від кожного співвласника. Тому 
правочин, реалізований без згоди всіх учасників спільної 
часткової власності, на перший погляд є недійсним.

Проте якщо брати до уваги не весь комплекс відносин 
між рештою співвласників, співвласником, який здійснює 
правочин,  і  контрагентом особи,  яка  здійснює правочин, 
то виявляється, що в межах розгляду питання про запере-
чування необхідно досліджувати лише правочин, здійсне-
ний між  двома  його  учасниками  (суб’єктами  зустрічних 
волевиявлень):  співвласником,  який  відчужує  майно,  і 
його контрагентом – покупцем за договором.

Оскільки  у  здійсненні  правочину  (волевиявленні) 
третя особа  (інший співвласник) не бере безпосередньої 
участі, то її волевиявлення не має для правочину консти-
тутивного  значення  і  вона  визнається  третьою  стосовно 
учасників правочину особою. Крім того, інша сторона до-
говору (покупець) може взагалі не знати про те, що майно 
знаходиться в спільній частковій власності, або про те, що 
проти відчуження заперечують решта співвласників. Тому 
вважаємо, що взагалі не можна визнавати недійсним пра-
вочин, якщо друга сторона в ньому була добросовісною.

Указану  особливість  потрібно  зберігати  для  захисту 
інтересів власників. На наш погляд, залишення правочину 
в юридичній силі допустимо в тих випадках, коли, незва-
жаючи на відсутність згоди решти співвласників спільної 
часткової  власності,  буде  встановлено,  що  здійснений 
правочин відповідав інтересам усіх без винятку співвлас-
ників. Проте у разі застосування цього критерію потрібно 
бути  особливо  обережними,  оскільки  здійснення  такого 
правочину порушує право  решти  власників  розпоряджа-
тися своєю власністю. Тому для  залишення правочину в 
юридичній силі потрібні дуже вагомі докази того, що, не-
зважаючи на заперечення решти співвласників, правочин 
відповідає їхнім інтересам.

Важливою особливістю застосування указаного спосо-
бу  захисту права власності на об’єкти нерухомості  є на-
явність права власності на спірну річ у покупця, оскільки 
разом із переданням речі продавець зобов’язаний перевес-
ти на покупця право власності на річ повністю з тим, щоб 
покупець міг здійснювати всі повноваження власника без 
будь-яких обмежень і перешкод.

Переведення прав і обов’язків покупця у разі продажу 
частки за договором у спільній частковій власності є до-
говірним зобов’язально-правовим способом захисту права 
власності на об’єкти нерухомості, тому що між співвлас-
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никами відсутні абсолютні правовідносини. Порядок во-
лодіння та користування майном, що є спільною частко-
вою власністю, встановлений співвласниками у договорі. 
Однак такий договір не досліджувався в аспекті  захисту 
права власності на об’єкти нерухомості, тому й  існувала 
певна невизначеність із вищенаведеним способом захисту 
права власності на об’єкти нерухомості.

Загалом, розглядаючи зазначену вище категорію справ, 
суди  зазвичай  правильно  ухвалюють  рішення,  тому  вва-
жаємо, що переведення прав  і  обов’язків покупця у разі 
продажу частки  за  договором у  спільній  частковій  влас-

ності цілком можемо вважати окремим способом захисту 
права власності на об’єкти нерухомості. Однак і воно по-
рушується, оскільки немає вичерпного переліку способів 
захисту права власності на об’єкти нерухомості. Для того, 
щоб  цей  спосіб  був  ефективним  способом  захисту  пра-
ва власності на об’єкти нерухомості в цивільному праві, 
щоб право власності кожної особи могло бути захищеним, 
судам потрібно сприяти однаковому застосуванню та до-
триманню  вимог  чинного  законодавства,  усуненню  не-
доліків  через  різні  процесуальні  способи  з  урахуванням 
роз’яснень Верховного Суду України.
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У статті проаналізовано законодавство України та інших держав, що регулює Uber, практику Суду Європейського Союзу. Аргумен-
товано, що Uber в Україні є транспортною компанією. Встановлено, що послуги, які надає Uber, є транспортними, а не інформаційними. 
Обґрунтовано необхідність розмежування водіїв, які задіянні у внутрішньому перевезенні пасажирів на таксі, і водіїв, які шукають своїх 
клієнтів за допомогою мобільного додатка, – перевізників на автомобілі класу таксі. Розроблено пропозиції для вдосконалення правового 
регулювання Uber в Україні.

Ключові слова: Uber, економіка спільної участі, послуги із внутрішнього перевезення пасажирів на таксі, транспорті компанії, інфор-
маційні послуги, мобільний додаток.

В статье проанализированы законодательство Украины и других стран, которое регулирует Uber, практика Суда Европейского 
Союза. Аргументировано, что Uber в Украине действует как транспортная компания. Установлено, что предоставляемые Uber услуги 
являются транспортными, а не информационными. Обоснована необходимость разграничения групп водителей, задействованных во 
внутренней перевозке пассажиров, на такси и водителей, которые ищут своих клиентов с помощью мобильного приложения, – пере-
возчиков на автомобиле класса такси. Разработаны предложения по усовершенствованию правового регулирования Uber в Украине.

Ключевые слова: Uber, экономика совместного потребления, услуги по внутренней перевозке пассажиров на такси, транспортная 
компания, информационные услуги, мобильное приложение.

The article defines the state of the national legislation on the regulation of Uber in Ukraine and another countries. Article includes proposals 
for improving the legislative framework that will regulate Uber activity in Ukraine and protect the drivers providing transportation services and 
their clients, as well as ensure proper taxation of such activity, are developed. The position of the EU Court regarding the category to which the 
activities of Uber should be attributed, has been determined.

Key words: Uber, sharing economy, services for domestic passenger transportation by taxi, taxi services, information services, mobile ap-
plication.

Постановка проблеми.  Uber  є  новим  явищем  на 
ринку перевезення пасажирів як в Україні, так  і в  інших 
державах.  Законодавча  база  нашої  країни  не  встигає  за 
розвитком  технологій  і  нових моделей  бізнесу  на  ринку 
транспортних перевезень, тому наявна велика прогалина 
у сфері регулювання послуг, що надає Uber [1; 2]. Так, не-
захищеними  суб’єктами  відносин,  що  виникають  у  разі 
користування Uber, є водій (перевізник), пасажир та дер-
жава. Держава втрачає надходження до бюджету через не-
можливість  відстежувати  та  зобов’язувати  перевізників 
сплачувати  податки  за  послуги  перевезення.  Перевізник 
не є офіційно працевлаштованим, його права не захищені 
[3]. Через відсутність контролю з боку держави за техніч-
ним станом автомобіля пасажир може отримати неякісні 
послуги або ж зазнати  збитків через неналежне надання 
йому послуг перевезення. Як наслідок, споживачі отрима-
ють  не  врегульовані  законом  внутрішні  послуги  переве-
зення пасажирів на таксі.

Стан опрацювання. Комплексні наукові розвідки на 
досліджувану  тему  відсутні,  тому  пропонуємо  вперше 
розпочати дискусію щодо правового регулювання Uber в 
Україні.

Метою статті  є  аналіз  чинного  законодавства  щодо 
регулювання діяльності Uber в Україні, а також розробка 
пропозицій щодо його вдосконалення.

Виклад основного матеріалу.  Uber  –  це  мобільний 
додаток,  що  допомагає  пасажирам  у  пошуку,  виклику  й 
оплаті  таксі  та приватних перевізників. Uber  – це новий 
етап у розвитку економіки у сфері транспортних переве-
зень пасажирів, адже він дає кожному можливість вільно 
пересуватись містом за розумну плату. Водії Uber найчас-
тіше є особами, які готові поділитися своїми автомобіля-
ми, щоб перевозити інших та заробляти на цьому. Немає 

необхідності в реальному продажі послуги, оскільки Uber 
як платформа робить це для них.

Uber  відкрив  новий  сектор  економіки  у  сфері  тран-
спортних  перевезень.  Компанії  типу  Uber  є  прикла-
дом  нового  економічного  співробітництва  –  економіки 
спільної участі, або ж, як вона була названа в оригіналі, 
«sharing economy» [4]. Виникнення таких відносин мож-
ливо  пояснити  двома  факторами:  по-перше,  початок  в 
усьому  світі  економічної  кризи  і,  як  наслідок,  бажання 
споживачів  економити;  по-друге,  розвиток  економічних 
технологій  (широкодоступність  Інтернету,  у  результаті 
чого виникли онлайн-спільноти,  значення смартфонів у 
повсякденному  житті  людей)  [5].  Поєднання  цих  двох 
факторів  і привело підприємців до створення нової біз-
нес-моделі, що передбачає обмін різними речами та ре-
сурсами  між  людьми  за  допомогою  онлайн-платформ. 
Поширення  економіки  спільної  участі  відбувається  не-
ймовірно стрімко, пропонуючи нові шляхи розвитку, не 
потребуючи додаткової інфраструктури чи простору, ви-
користовуючи наявні ресурси.

Компанії, що є частиною системи економіки спільної 
участі, не надають ніяких інших послуг, окрім як зведення 
людей  за  допомогою  платформ,  придуманих  і  розробле-
них їхніми фірмами. Великою перевагою таких компаній 
є  надання швидкого  доступу  до  спільного  користування 
ресурсами, однак коли наявне порушення законів чи прав 
людини,  то  притягнути  їх  до  відповідальності  неможли-
во: компанії працюють у межах мобільного додатка, який 
вони лише надають у користування споживачам.

Компанії, що працюють на основі економіки спільної 
участі, є суб’єктами господарювання, але лише для того, 
щоб отримувати прибуток. Встановлюючи мобільний до-
даток на смартфон, усі користувачі погоджуються з умо-
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вами використання, переважно не читаючи їх. При цьому 
в  умовах  майже  завжди  прописано,  що  компанія  знімає 
із себе усі зобов’язання щодо надання послуг, у випадку 
Uber – послуг перевезення пасажирів. Тому врегулювати 
діяльність  економіки  спільної  участі  є  доволі  проблема-
тично  [6],  адже  функція  аналізованих  компаній  полягає 
лише в наданні платформи для пошуку певних ресурсів.

Правове регулювання Uber в Україні має фрагментар-
ний характер. Uber  є доволі новим явищем для України, 
адже компанія почала працювати лише  із  2016 р. Та на-
віть в інших країнах світу, де Uber працює давніше, важ-
ко визначити межі його правового регулювання: компанія 
стверджує, що надає виключно інформаційні послуги, а не 
послуги з перевезення пасажирів.

У правовому регулюванні Uber у більшості країн про-
блематично визначити, до якої категорії відносити діяль-
ність компанії. Так, Uber можливо кваліфікувати як тран-
спортний або інформаційний сервіс.

Вирішити  вказану  проблему  вдалося  Суду  Європей-
ського Союзу, до якого був поданий запит Комерційним су-
дом № 3 Барселони у провадженні Asociación Professional 
Elite Taxi («Elite Taxi» – професійна асоціація водіїв таксі в 
Барселоні) та Uber Systems Spain SL, що належить до Uber 
Technologies  Inc.,  із проханням визначити, до якого виду 
діяльності  відносити Uber Systems Spain SL. Так, Судом 
Європейського Союзу 20 грудня 2017 р. у справі C-434/15 
було визначено, що «посередницька служба, яка розгляда-
ється в основній справі, мета якої полягає в тому, щоб за 
допомогою смартфона співпрацювати за винагороду з не-
професійними водіями, які використовують власний тран-
спортний засіб, з особами, які бажають отримати послуги 
перевезення всередині міста, повинні розглядатися як такі, 
що пов’язані  із  транспортною послугою,  тому,  відповід-
но, повинні бути класифіковані як «служба в галузі тран-
спорту» [7]. Своїм рішенням Суд остаточно встановив, що 
Uber в усіх країнах Європейського Союзу – це служба, що 
надає  транспортні  послуги  у  сфері  перевезення  пасажи-
рів,  а  отже,  підпадає  під  регулювання національного  за-
конодавства  у  сфері  транспортних  перевезень.  Оскільки 
практика Суду ЄС є авторитетним джерелом права у світі, 
цілком логічно, що його рішення приведе до остаточного 
визначення категорії послуг Uber загалом.

Україна  поступово  приводить  своє  законодавство  до 
норм Європейського Союзу [8; 9]. Відповідно до рішення 
Суду ЄС, водії Uber повинні розглядатися як перевізники, 
що надають послуги внутрішніх перевезень у місті на так-
сі. Отже, їхня діяльність підпадає під регулювання з боку 
держави, як діяльність класичного таксі.

Законодавча  база  України  має  численні  прогалини 
щодо регулювання діяльності таксі,  зокрема Uber.  Їх по-
винен усунути законопроект № 3107 «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів щодо врегулювання роботи 
таксі,  легкових  автомобілів  на  замовлення  та  інформа-
ційно-диспетчерських  служб»  [10].  Він  передбачає  за-
хист пасажирів,  які  користуються додатком,  адже Uber  і 
схожі  на  нього  компанії  набуватимуть  статусу  інформа-
ційно-диспетчерських служб. Так, усі водії «інформацій-
но-диспетчерських  служб» перебуватимуть під наглядом 
органів здійснення контролю. З тексту законопроекту не-
зрозуміло, яким чином планується захистити пасажирів і 
як  закон зобов’язуватиме Uber нести відповідальність  за 
транспортні послуги, надані його водіями. Законопроект 
потребує значних доопрацювань, адже він не передбачає 
реальний механізм надання переваг водіям, аби вони лега-
лізували свою діяльність.

Головним  недоліком  законопроекту  є  виділення  чоти-
рьох  категорій  водіїв:  перевізник  за  викликом,  перевізник 
на  замовлення,  перевізник  на  таксі  і  самонайнятий  пере-
візник  [11]. Однак  незрозуміло,  до  якої  категорії  віднести 
водіїв Uber. Адже водій, який приєднався до Uber шляхом 
отримання ліцензії та який зареєструвався як фізична осо-

ба-підприємець,  підпадає  під  категорії  «самонайнятий  пе-
ревізник» і «перевізник на таксі». Також водії Uber повинні 
обов’язково  мати  страхування  та  посвідчення  водія,  тому 
вони підпадають і під категорію «перевізник за викликом». 
Для уникнення цього непорозуміння варто взагалі вилучити 
такий поділ і зарахувати водіїв Uber до перевізників на таксі.

Водночас віднесення водіїв Uber до таксистів спричи-
няє необхідність перегляду всього тексту законопроекту, а 
також чинного законодавства, адже відповідно до Закону 
України «Про автомобільний транспорт» таксі вважається 
такий  легковий  автомобіль,  який  обладнаний  розпізна-
вальним  ліхтарем  помаранчевого  кольору,  що  встанов-
люється  на  даху  автомобіля,  таксометром,  сигнальним 
ліхтарем  із  зеленим  та  червоним  світлом,  розміщеним у 
верхньому правому кутку лобового скла, який має нанесе-
ні зображення із квадратів, розташованих у шаховому по-
рядку на дверцятах автомобіля з лівого та правого боків, 
призначений для надання послуг із перевезення пасажирів 
та їхнього багажу в індивідуальному порядку [12]. Отже, 
усі  водії Uber мають додатково обладнувати власний ав-
томобіль відповідно до вимог чинного законодавства. Ви-
тратним є встановлення для водіїв Uber таксометра, хоча 
розрахування вартості поїздки відбувається мобільним до-
датком  відповідно  до  встановлених  компанією  тарифів  і 
відстані між пунктами посадки та висадки пасажирів.

Доцільно  розв’язати  згадану  проблему  шляхом  вне-
сення  змін до  законопроекту № 3107,  які  дали би  змогу 
розглядати  водіїв  Uber  як  таксистів  без  віднесення  їх-
ніх автомобільних  засобів до категорії  таксі. Наприклад, 
можливо назвати таких водіїв «перевізники на автомобілі 
класу таксі». Таким чином буде підкреслено, що водії на-
лежать до категорії таксі, однак їхні автомобілі та статус 
відрізняються від класичного таксі.

Чинне  національне  законодавство  передбачає  право-
ве  регулювання Uber  в Україні  за  двома  аспектами його 
діяльності: правове регулювання компанії та правове ре-
гулювання діяльності із внутрішніх перевезень пасажирів 
водіїв, з якими співпрацює компанія.

Відповідно  до  Закону  України  «Про  зовнішньоеко-
номічну  діяльність»  1991  р.,  суб’єктом  господарювання 
в Україні є власне представництво компанії Uber. Відпо-
відно до ст. 29 Закону України «Про міжнародне приватне 
право»,  підприємницька  діяльність  представництва Uber 
регулюється  законодавством  України  щодо  юридичних 
осіб  [13].  Офіційному  представництву  Uber  в  Україні 
надано національний режим, тому він здійснює свою ді-
яльність, як інші суб’єкти господарювання і відповідно до 
національного законодавства України.

Діяльність  представництва  Uber  регулюється  таким 
законодавством:  Цивільним  кодексом  України;  Податко-
вим кодексом України; Законом України «Про зовнішньо-
економічну діяльність»; Наказом Міністерства зовнішніх 
економічних зв’язків і торгівлі України № 30 «Про затвер-
дження Інструкції про порядок реєстрації представництв 
іноземних суб’єктів  господарської діяльності в Україні»; 
Законом України «Про державну реєстрацію юридичних 
осіб  та  фізичних  осіб-підприємців»;  Наказом  Міністер-
ства економіки України № 888 від 14 серпня 2009 р. «Про 
затвердження Стандарту надання адміністративної послу-
ги з реєстрації представництв іноземних суб’єктів госпо-
дарської  діяльності»;  Постановою  Національного  банку 
України № 492 від 12 листопада 2003 р.; Розпорядженням 
Кабінету Міністрів України № 915-р від 19 грудня 1994 р.; 
Рішенням Київської міської Ради № 671/831 від 10 липня 
2003 р. (представництво зареєстровано в м. Київ) [14].

Отже,  представництво  Uber  повинно  здійснювати 
свою  діяльність  відповідно  до  чинного  законодавства. 
Якщо  Uber  зацікавлений  у  транспортному  ринку  укра-
їнських  міст,  він  повинен  дотримуватись  законодавства 
України або ж залишити український ринок із внутрішніх 
перевезень пасажирів.
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Після оголошення про входження Uber на ринок тран-
спортних  перевезень  України  своє  невдоволення  висло-
вили таксисти, які вимагали від влади не допустити від-
криття представництва в Україні. Таку реакцію звичайних 
таксистів  можемо  пояснити  побоюванням  витіснення  їх 
із  ринку міських  автомобільних перевезень. Профспілки 
таксистів  у  різних  країнах  регулярно  виступають  проти 
Uber,  оскільки  компанія,  на  відміну  від  таксопарків,  не 
зобов’язана забезпечувати таксистам соціальні виплати  і 
медичні  страховки  [15]. Відсутність  соціального  страху-
вання водіїв Uber може створити проблеми у майбутньому 
як для водіїв,  так  і  для держави. Зокрема,  якщо водії не 
вважаються офіційними працівниками Uber, компанія не 
відраховує державі ні єдиного соціального внеску за них. 
Як наслідок, держава втрачає платників податку, а термін, 
протягом якого водій «працював на Uber», не буде зарахо-
вано до його загального трудового стажу.

Для  тих  водіїв,  які  стали  працівниками Uber  без  до-
помоги  офіційних партнерів,  а шляхом реєстрації  як фі-
зичної особи-підприємця й отримання відповідної ліцен-
зії на надання послуг  із перевезення пасажирів на таксі, 
питання зі сплатою податків не має негативних наслідків 
у  майбутньому,  адже  вони  і  так  зобов’язані  щомісячно 
сплачувати  єдиний  соціальний внесок  та  всі  інші  видат-
ки, передбачені чинним законодавством щодо діяльності з 
перевезення на таксі. Однак отримати статус водія Uber як 
фізичної особи-підприємця коштує набагато дорожче, ніж 
отримати ліцензії від партнерів Uber, адже у такому разі 
їм доведеться сплачувати за реєстрацію себе як фізичної 
особи-підприємця,  а  також  за отримання ліцензії  із  вну-
трішніх перевезень на таксі.

Разом із тим Uber наділений значними перевагами на 
ринку транспортних послуг. Так, він створює додатковий 
попит серед користувачів внутрішньоміських перевезень, 
унаслідок чого у водіїв з’являється можливість додатково-
го  легального  заробітку. Оскільки плата  за  поїздки  здій-
снюється лише через додаток, то це гарантує прозорість, 
відтак гроші стають джерелом податкових надходжень до 
місцевих бюджетів.

Після прийняття законопроекту № 3107 Верховною Ра-
дою України усі таксисти підпадатимуть під обов’язкове 
оподаткування доходів таксистів (кожен водій буде змуше-
ний платити або податок  із доходів фізичних осіб у роз-
мірі 18% та військовий збір 1,5%, або податки як фізична 
особа-підприємець  від  6%  до  14%  (враховуючи  єдиний 
соціальний  внесок)  від  зароблених  коштів)  [16].  Отже, 
і  водії  Uber,  яких  потрібно  прирівнювати  до  таксистів, 
зобов’язані будуть сплачувати такий податок,  а оскільки 
усі їхні перевезення та плата за них фіксуються в електро-
нній базі Uber, вони не зможуть приховати свої доходи та 
уникнути  оподаткування,  у  результаті  чого  надходження 
до державного бюджету збільшаться. Відповідно до тек-
сту  законопроекту,  інформаційно-диспетчерські  служби, 
до  яких  і  має  належати  Uber,  на  письмову  вимогу  цен-
трального органу виконавчої влади, що забезпечує реалі-
зацію державної політики з питань безпеки на наземному 
транспорті,  правоохоронних  органів  та  інших  централь-
них органів виконавчої влади мають надавати інформацію 
із журналу обліків викликів таксі та перевізників на таксі 
[17].  Тому  держава  матиме  право  вимагати  інформацію 
щодо  кількості  перевезень,  здійснених  водіями  Uber,  і 
суми прибутку, отриманої ними, а отже, і вимагати від них 
сплати податків. Водночас потенційно це може зумовити 
збільшення тарифів на перевезення від Uber, адже водії не 
працюватимуть  задарма.  Тому  доцільною  є  необхідність 
зміни статусу водіїв Uber та інших мобільних додатків, що 
допомагають у пошуку водіїв для внутрішніх перевезень.

Перевагою згаданого законопроекту є те, що на орга-
ни місцевого самоврядування покладено обов’язок із за-
безпечення організації перевезення пасажирів на таксі, а 
також із визначення умов для такого перевезення і ліцен-

зування  цього  господарювання.  Завдяки  впровадженню 
таких змін в українських містах буде застосовуватись до-
свід Франції, Іспанії, Німеччини та інших країн Європей-
ського Союзу, де право на перевезення пасажирів за до-
помогою таксі надається  виключно органами місцевого 
самоврядування. Так,  відповідна ліцензія дозволяє пра-
цювати  тільки  в  одній  адміністративно-територіальній 
одиниці. Доцільним є вилучення із законопроекту норми 
про наявність  таксометра для отримання ліцензії,  якщо 
Uber прирівняють до таксі. Дійсно, обрахування вартості 
поїздки відбувається не таксометром, а додатком відпо-
відно до відстані між пунктами посадки та висадки паса-
жира згідно з тарифами Uber.

Входячи  на  ринок  транспортних  послуг  в  Україні, 
представники компанії заявили, що Uber в Україні працю-
ватиме тільки з фізичними особами-підприємцями і юри-
дичними особами, які матимуть усі необхідні документи 
для  здійснення  своєї  діяльності,  зокрема  ліцензію  [18]. 
Отже, усі таксисти, що мають офіційну ліцензію, можуть 
приєднатися до Uber. Інші водії також можуть приєднати-
ся до Uber, але це вже відбуватиметься не прямо з Uber, 
а через партнерів, представлених у різних містах країни. 
Так, на офіційному сайті Uber зазначено, що їхніми офі-
ційними партнерами в Україні є УБЕРУКР, UBERDRIVE, 
UBERLIN, UBER-PARTNER [18]. Це дозоляє стати воді-
єм Uber без отримання ліцензії, однак така діяльність має 
значний недолік для таксистів – вони ніяк не захищенні з 
боку  держави  порівняно  з  офіційно  працевлаштованими 
водіями і, на відміну від таксистів, не сплачують єдиного 
соціального  внеску.  Наслідки  цього,  як  уже  зазначалося 
вище, є негативними і для них, і для держави.

Чинне законодавство України не містить жодних норм, 
які могли би регулювати діяльність Uber. Водночас досвід 
інших  держав  свідчить  про  необхідність  встановлення 
чітких  вимог  до  водіїв.  Так,  окрім  власного  автомобіля, 
водійського посвідчення та стажу водіння більше одного 
року, водій, який хоче приєднатися до компанії Uber, пови-
нен мати поліс обов’язкового страхування цивільно-пра-
вової відповідальності (ОСЦПВ).

Недоліком  відсутності  правового  регулювання  діяль-
ності водіїв Uber в Україні є те, що держава не має змоги 
контролювати технічний стан автомобіля, яким здійсню-
ються  внутрішні  перевезення  пасажирів  на  таксі.  Так, 
обов’язок контролю технічного стану автомобіля покладе-
ний на самих водіїв, які можуть ним нехтувати. Єдиний за-
сіб впливу на недобросовісних водіїв – це його негативні 
оцінки в додатку Uber, що призводить до зниження рей-
тингу перевізника і, як наслідок, до зменшення кількості 
клієнтів. У  разі  віднесення Uber  до  таксі  всі  автомобілі, 
що надають послуги з перевезення пасажирів, зобов’язані 
будуть  щорічно  проходити  перевірки  технічного  стану 
автомобіля  відповідно  до Постанови Кабінету Міністрів 
України № 137  «Про  затвердження Порядку проведення 
обов’язкового  технічного  контролю та  обсягів перевірки 
технічного  стану  транспортних  засобів,  технічного  опи-
су та зразка протоколу перевірки технічного стану тран-
спортного  засобу» від 30 січня 2012 р.  [19], що вбереже 
пасажирів від недобросовісних перевізників, які нехтують 
своїм обов’язком використовувати тільки справні автомо-
білі для перевезення пасажирів.

В «Умовах і положеннях», розміщених на офіційному 
сайті Uber,  прописано, що  в  разі  виникнення  спору між 
користувачем  додатка  і  компанією,  якій  він  належить, 
умови  відносин  між  цими  сторонами  визначатимуться 
тільки відповідно до законодавства країни реєстрації ком-
панії,  тобто законодавства Королівства Нідерланди. Спір 
обов’язково  спочатку  повинен  вирішуватися  за  допомо-
гою примирювальної процедури. Якщо ж його вирішення 
не можливе таким чином, то спір передається до розгляду 
арбітражу Міжнародної торговельної палати [18]. Указані 
норми «Умов і положень» дозволяють вирішувати спори, 
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що могли би виникнути між користувачем додатка та Uber, 
насамперед із представництвом компанії в Україні.

Так,  відповідно  до  Закону України  «Про міжнародне 
приватне право», спір між користувачами додатка та ком-
панією Uber може вирішуватись в українських судах. Стат-
тя 76 Закону передбачає, що справа з іноземним елементом 
буде підсудна українським судам у таких випадках: «якщо 
у справі про відшкодування шкоди позивач – фізична осо-
ба – має місце проживання в Україні або юридична особа – 
відповідач – місцезнаходження в Україні»; «у справах про 
відшкодування шкоди,  якщо  її було  завдано на території 
України» [13]. Лише ці положення можливо застосовувати 
за умови, що Uber має офіційне представництво в Україні.

Теоретично користувачі додатка в Україні мають мож-
ливість вирішення спору з Uber шляхом звернення до наці-
ональних судів, однак, підписавши «Умови та положення» 
користування  додатком,  вони  погоджуються  вирішувати 
такі  спори  шляхом  застосування  процедури  примирення 
або  в  арбітражному порядку  відповідно до  законодавства 
Нідерландів. Інші засоби вирішення спору положеннями не 
передбачені. Також дискусійним є питання відшкодування 
шкоди користувачам додатка, адже Uber не надає послуг пе-
ревезення, а лише зводить двох користувачів додатка. Шко-
да додатком може бути  завдана  за неправильне перераху-
вання коштів із рахунку чи на рахунок користувача додатка 
або ж за розголошення персональних даних користувача.

Що стосується власне послуг перевезення,  то Uber не 
несе відповідальності за їх здійснення. Діяльність Uber об-
межена пошуком найближчого доступного автомобіля, про-
кладенням маршруту в пункт призначення і, після достав-
лення пасажира у вказане місце, пересиланням із рахунку 
клієнта коштів на рахунок водія з утриманням при цьому 
своєї комісії. Саме ж перевезення буде здійснюватися від-
повідно до договору перевезення, що укладається безпосе-
редньо між водієм та пасажиром. За договором перевезення 
водій зобов’язується доставити пасажира в пункт призна-
чення, а пасажир зобов’язується сплатити за послугу, нада-
ну перевізником [18], тобто водієм-партнером Uber.

Правовідносини, що виникають між користувачами до-
датка Uber під час поїздки, є такими, що входять до зміс-
ту  зобов’язань  відповідно  до  ст.  509  Цивільного  кодексу 
України [20]. Положення цього Кодексу передбачають, що 
«правочини  можуть  вчинятися  усно,  якщо  вони  викону-
ються в момент  їх вчинення», тобто послуги перевезення 
у разі використання додатка повністю виконуються, а після 
доставлення  пасажира  в  пункт  призначення  відбувається 
розрахунок  із  водієм. Отже,  договір  про  перевезення має 
усний характер, набуває сили з моменту посадки пасажира 
в салон таксі і діє до висадки його в пункті призначення.

Чинне законодавство України не передбачає замовлен-
ня послуг  із перевезення  за допомогою телефонного до-
датка, а лише письмово, усно чи за допомогою телефонно-
го дзвінка. Закон України «Про автомобільний транспорт» 
передбачає  отримання  перевізником  ліцензії  для  того, 
щоб  здійснювати  перевезення  пасажирів  на  таксі.  Тому 
необхідно внести зміни до Постанови Кабінету Міністрів 
України № 176 «Про затвердження Правил надання послуг 
пасажирського автомобільного транспорту» від 18 лютого 
1997 р. [21]: викласти пункт 89 в такій редакції: «Послуги 
таксі надаються громадянам у порядку черги на стоянках 
таксі та на шляху прямування, а також на замовлення (зви-
чайне,  термінове, нічне; усне, письмове чи по телефону, 
або  за  допомогою  мобільного  додатка)».  Це  дозволить 
прирівняти водіїв Uber до таких, що надають послуги  із 
внутрішнього перевезення на таксі.

Загалом  законопроект  покликаний  спростити  умови 
для роботи класичного таксі, адже Uber є сильним кон-
курентом  на  ринку  транспортних  послуг.  Неприйняття 
законопроекту не створить правових перешкод у роботі 
самого  Uber,  однак  негативним  наслідком  буде  нество-
рення правового механізму, що зобов’язав би водіїв пла-
тити податки за перевезення пасажирів. Крім того, досвід 
європейських країн свідчить про доцільність отримання 
ліцензії  водіями Uber,  яка би видавалась органами дер-
жавної влади або органами місцевого самоврядування, а 
не лише партнерами Uber.

Висновки.  Отже,  встановлено,  що  чинне  законодав-
ство України  не містить  норм,  які  би  регулювали  діяль-
ність Uber  в  Україні.  Наявні  лише  норми  про  представ-
ництво Uber в Україні  та про надання водіями послуг  із 
перевезення. З урахуванням практики країн Європейсько-
го Союзу, а також практики Суду ЄС аргументовано, що 
Uber  в Україні  є  транспортною  компанією. Послуги,  які 
надає Uber,  є  транспортними,  а не  інформаційними. Ак-
центовано  увагу  на  необхідності  внесення  відповідних 
змін до чинного законодавства України.

Обґрунтовано, що водіїв Uber потрібно розглядати як 
перевізників, що надають послуги  із  внутрішніх переве-
зень пасажирів на  таксі. Необхідним є  внесення  змін до 
таких  нормативно-правових  актів:  Закону  України  «Про 
автомобільний транспорт», Постанови Кабінету Міністрів 
України №  176  «Про  затвердження Правил  надання  по-
слуг пасажирського автомобільного транспорту».

Також  аргументовано  необхідність  внесення  змін  до 
законодавства України щодо виокремлення водіїв, які за-
діяні у внутрішньому перевезенні пасажирів на таксі, і во-
діїв, які шукають своїх клієнтів за допомогою мобільного 
додатка, – перевізників на автомобілі класу таксі.
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У статті досліджуються правила розподілу судових витрат у разі зловживання стороною своїми процесуальними правами як одного 
зі складників права на справедливий суд. Робиться висновок про те, що такий процесуальний інструмент впливу на учасників процесу 
може стати як механізмом протидії «недобросовісних» сторін, так і дасть суддям можливість суб’єктивно оцінити ту чи іншу обставину, 
яка склалася до та під час провадження в суді і розглядається як зловживання процесуальними правами.

Ключові слова: зловживання процесуальними правами, судові витрати, розподіл судових витрат, доступ до суду.

В статье исследуются правила распределения судебных расходов в случае злоупотребления стороной своими процессуальными 
правами как одного из составляющих права на справедливый суд. Делается вывод о том, что такой процессуальный инструмент влия-
ния на участников процесса может стать как механизмом противодействия «недобросовестных» сторон, так и дать судьям возможность 
субъективно оценить то или иное обстоятельство, которое сложилось до и вовремя производства в суде и рассматривается как злоу-
потребление процессуальными правами.

Ключевые слова: злоупотребление процессуальными правами, судебные издержки, распределение судебных расходов, доступ 
к суду.

The article examines the rules of distribution of court costs in the event of a party abusing its procedural rights as one of the components of 
the right to a fair trial. It is concluded that such a procedural instrument of influence on the participants of the process can become as a mecha-
nism to counteract the “unscrupulous” parties and give the judges the opportunity to subjectively evaluate a particular circumstance that has taken 
place before and during the trial and is considered an abuse of procedural rights.

Key words: abuse of procedural rights, court outlays, distribution of court costs, access to court.

Постановка проблеми.  Під  час  дослідження  питан-
ня про окремі складники права доступу до суду нами вже 
зверталася  увага  на  такі  його  компоненти,  як  судові  ви-
трати (насамперед у контексті витрат на правову допомогу  
[1;  2;  3])  та  неприпустимість  зловживання  процесуаль-
ними  правами  [4].  Проте  актуальним  досі  залишається 
питання запровадження такої санкції за зловживання сто-
роною своїми процесуальними правами як відступ від за-
гальних правил розподілу судових витрат.

Актуальність цієї теми проявляється в тому, що поря-
док розподілу судових витрат після судового провадження 
та ухвалення судового рішення, на нашу думку, грає важ-

ливу роль для остаточного відновлення порушених прав 
свобод та інтересів особи, а так само для виконання осно-
вних завдань цивільного судочинства. Відступлення ж від 
загальних правил розподілу судових витрат мусить мати 
правове підґрунтя та виходити з неприпустимості залежа-
ти від суб’єктивних чинників.

Аналіз наукових публікацій. Проблемні питання пра-
ва доступу до суду були предметом дослідження деяких на-
уковців. Окремі структурні елементи такого права, зокре-
ма порядок розподілу судових витрат та відповідальність, 
яка  настає  в  разі  зловживання  процесуальними  правами 
висвітлювалися в працях С.Ф. Афанасьєва, О.В. Васьков-
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ського, І.О. Ізарова, І.В. Діордіца, С.Г. Пепеляєва, Н.Ю. Са-
кари, Р.Л. Сопільника, О.С. Ткачука, А.В. Юдіна та інших.

Метою статті є дослідження негативних наслідків, які 
можуть мати місце  в  разі  ухилення  від  загальних  правил 
розподілу  судових  витрат  під  час  виявлення  в  поведінці 
учасника судового процесу ознак зловживання процесуаль-
ними правами. Автори ставлять перед собою такі завдання: 
дослідити  загальні  правила  розподілу  судових  витрат  як 
одного зі складників права на справедливий суд; проаналі-
зувати правила розподілу судових витрат у разі зловживан-
ня стороною своїми процесуальними правами на прикладі 
процесуального законодавства зарубіжних країн.

Виклад основного матеріалу. Стаття 6 Конвенції про 
захист прав людини і основних свобод 1950 року (далі – 
Конвенція)  [5]  гарантує  право  кожного  на  справедливий 
суд,  а  Європейський  суд  із  прав  людини  (далі  –  ЄСПЛ) 
тлумачить згадану норму як таку, що захищає доступ до 
суду. Для  держав,  які  ратифікували Конвенцію,  її  норми 
стали  імперативними,  а  ст.  6  –  когентною,  варіативність 
застосування  якої  може  мати  місце,  але  з  урахуванням 
практики  ЄСПЛ  [6,  с.  147].  Водночас  право  доступу  до 
суду не є абсолютним, а держави мають право на встанов-
лене законом обмеження доступу до суду (справа «Ґолдер 
проти Сполученого Королівства»)  [7].  Однак  таке  право 
не може обмежуватися чи зменшуватися таким чином чи 
до такого ступеня, аби сама його сутність була порушена, 
оскільки в такому разі такі обмеження не будуть сумісні 
зі ст. 6 Конвенції  (справа «Ашінгдан проти Сполученого 
Королівства») [8].

Сама  по  собі  концепція  доступності  правосуддя  є 
певним  стандартом,  який  відбиває  вимоги  справедливо-
го й ефективного судового захисту, де велике значення в 
контексті  доступності  правосуддя мають  судові  витрати, 
оскільки  саме  їх  розмір  є  найбільшою  перешкодою  на 
шляху реалізації громадянами свого права на судовий за-
хист  [9,  с.  251]. Водночас у юридичній літературі  зазна-
чається, що не тільки розмір судових витрат, а й порядок 
визначення,  сплати  та  розподілу мають  вагоме  значення 
для забезпечення доступності правосуддя [10, с. 129].

Таким чином, важливим у розподілі судових витрат є 
принцип, згідно з яким, судові витрати відшкодовуються 
особі, яка їх понесла, за рахунок особи, не на користь якої 
ухвалено остаточне судове рішення у справі [11, с. 17; 12]. 
Водночас можна помітити недотримання цього принципу 
в процесуальному законодавстві.

Так,  Цивільним  процесуальний  кодексом  України 
(далі – ЦПК України) [13] передбачено, що в разі зловжи-
вання  стороною  або  її  представником  процесуальними 
правами  (або  якщо  спір  виник  унаслідок  неправильних 
дій сторони) суд має право покласти на таку сторону судо-
ві витрати повністю або частково (незалежно від результа-
тів вирішення спору) (ч. 9 ст.141).

У юридичній літературі зловживання розглядається як 
протиправна,  шкідлива  процесуальна  дія  (бездіяльність) 
недобросовісної  уповноваженої  особи,  спрямована  про-
ти  інтересів  правосуддя  та  процесуальних  прав  інших 
учасників процесу [14, с. 80]. Зважаючи на таку позицію 
вчених  про  неприйнятність  зловживанням  процесуаль-
ними  правами, можна  зробити  проміжний  висновок  про 
те,  що  такий  процесуальний  механізм  є  ефективним  ін-
струментом  забезпечення  здійснення  основних  завдань 
судочинства в державі. З іншого боку, п. 1 ст. 6 Конвенції 
забезпечує  кожній  людині  право  на  розгляд  у  суді  будь-
якого  спору,  який належить до  її  громадянських прав  та 
обов’язків,  а  особі  –  реальну  можливість  користуватися 
своїм правом доступу до правосуддя (справа «Ейрі проти 
Ірландії»)  [15].  І чи не стане такий  інструмент перешко-
дою для отримання особою належного судового захисту, 
гарантованого ст. 6 Конвенції?

Водночас такий процесуальний механізм «боротьби» з 
недобросовісними  учасниками  процесу,  як  установлення 

тих чи інших санкцій за зловживання правами, існує в про-
цесуальному законодавстві багатьох країн. Так, ЦПК Рес-
публіки Білорусь (ст. 139) [16] передбачає віднесення судо-
вих витрат на особу, яка зловживає своїми процесуальними 
правами або не виконувала своїх процесуальних обов’язків 
(незалежно від результату розгляду справи  іншій стороні 
або в дохід держави). На нашу думку, заслуговує на ува-
гу позиція казахстанського законодавця, який передбачив 
таку санкцію, якщо зловживання перешкоджало розгляду 
справи  і прийняттю законного  і  обґрунтованого судового 
рішення (ст. 109 ЦПК Республіки Казахстан) [17]. 

Така норма передбачається  і в АПК РФ [18], згідно з 
якою  арбітражний  суд має право  віднести  всі  судові  ви-
трати по справі на особу, яка зловживає своїми процесу-
альними правами або яка не виконує своїх процесуальних 
обов’язків, якщо це призвело до зриву судового засідання, 
затягування  судового  процесу,  перешкоджання  розгляду 
справи і прийняттю законного та обґрунтованого судового 
рішення (ч. 2 ст. 111). А ЦПК РФ передбачена норма про 
стягнення компенсації  за  втрату часу  (ст.  99)  [19],  тобто 
зі сторони, яка недобросовісно заявила безпідставний по-
зов чи спір стосовно позову або систематично протидіяла 
правильному і своєчасному розгляду і вирішенню справи, 
суд може стягнути на користь іншої сторони компенсацію 
за фактичну втрату часу, розмір якої визначається судом у 
розумних межах і з урахуванням конкретних доказів.

Інші ж  країни  за  зловживання  стороною  своїми про-
цесуальними правами передбачають сплату протилежній 
стороні,  наприклад,  відшкодування  за  фактичну  втрату 
робочого часу (ст. 95 ЦПК Республіки Молдова) [20]; ви-
нагороду  за  збитки  в  разі  ведення  справи  очевидно  не-
добросовісно  (ст.  408  Австрійського  статуту  цивільно-
го  судочинства)  [21,  с.  607].  А,  наприклад,  у  Німеччині 
на  особу,  яка  зловживає  правом  на  позов,  покладаються 
одночасно  судові  витрати,  компенсаційний  збір  та  від-
шкодування шкоди,  заподіяної  відповідачеві  [22,  с.  122]. 
Одночасно стягуються  і судові витрати,  і компенсація за 
зловживання стороною своїми процесуальними правами в 
Бельгії [23, с. 102], а тільки судові витрати стягуються зі 
сторони, поведінка якої буде визнана судом недобросовіс-
ною за федеральним законодавством США [24, с. 8].

Різне тлумачення такої норми в різних країнах дає нам 
можливість  визначити  доцільність  її  існування  взагалі. 
Уважаємо,  що  такі  процесуальні  інструменти  спрямова-
ні,  з  одного  боку,  на  прискорення  розгляду  справ,  нада-
ють суду дієві важелі для боротьби з «недобросовісними» 
учасниками  провадження,  а  з  іншого  –  надають  суддям 
такі повноваження, що дозволяє їм суб’єктивно оцінюва-
ти ту чи іншу обставину, яка склалася до та під час про-
вадження по справі. А це, у свою чергу, може призвести 
до  зловживання  самими  суддями  своїми  правами,  що  є 
неприпустимим на шляху до підвищення рівня правової 
культури  в  українському  суспільстві  і  забезпечення  не-
залежної,  неупередженої  та  безсторонньої  судової  влади 
[4, c. 159]. Таким чином, ми вважаємо, що покладення всіх 
судових витрат на сторону, на користь якої прийнято судо-
ве рішення, але водночас стосовно якої судом було визна-
чено  зловживання  нею  своїми  процесуальними  правами 
буде нераціональним, оскільки може ставитися під сумнів 
об’єктивність суду під час реалізації ним таких дискрецій-
них повноважень, що може мати місце як під час визна-
ння  самого факту  зловживання,  так  і  під  час  вирішення 
питання  розподілу  судових  витрат.  Припускаємо,  що  в 
будь-якому разі за умов відступлення від чинних загаль-
них правил, зокрема процесуальних об’єктивність не має 
ставитися під сумнів взагалі.

Уважаємо  за  необхідне  врахувати  законодавство Англії,  
яке передбачає те, що під час вирішення питання про роз-
поділ  судових  витрат  суд  ураховує  поведінку  сторони  у 
розгляді справи, що призвело до затягування процесу, зо-
крема подання стороною явно необґрунтованих заяв, кло-
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потань тощо [25, с. 8–9] (що за своєю суттю і є зловживан-
ням процесуальними правами). Крім того, така практика 
присутня, також у таких країнах, як Польща, Португалія, 
Словенія, Норвегія  і Нова Зеландія  (щодо окремих кате-
горій спорів) [26, с. 93]. У ЦПК України ця норма теж за-
кріплена  (п.  3  ч.  3  ст.  141),  однак  поряд  із  нормою,  яка 
передбачає можливість стягнення зі сторони, яка зловжи-
ває своїми процесуальними правами всіх судових витрат, 
незалежно від результатів вирішення спору (ч. 9 ст. 141).

Слід  також  зазначити, що обмежувальне  тлумачення 
п. 1 ст. 6 Конвенції не відповідало б цілі  і призначенню 
цього положення (справа «Делькур проти Бельгії»)  [27]. 
Право ж доступу до суду, гарантоване п. 1 ст. 6 Конвенції, 
за своєю природою так чи інакше закликає до регулюван-
ня  з  боку  держави,  таке  регулювання  може  змінювати-
ся в часі відповідно до потреб  і ресурсів суспільства та 
окремих осіб, а сама держава під час визначення такого 
регулювання користується певною свободою розсуду, але 
остаточне рішення щодо дотримання вимог Конвенції по-

кладається на Суд (справа «Беллет проти Франції») [25]. 
Обмеження,  які  встановлюються  державою  мають  пе-
реслідувати  законну мету  і  забезпечити  розумну  залеж-
ність пропорційності між використовуваними засобами і 
метою,  яку  необхідно  досягти  (справа  «Платакоу  проти 
Греції») [26].

Висновки. Таким чином, на підставі вищенаведеного 
дослідження слід зазначити, що закріплення на законодав-
чому рівні поняття зловживання процесуальними правами 
учасника судового провадження в цілому відповідає осно-
вним принципам судочинства та практиці Європейського 
суду з прав людини, оскільки здатне стати дієвим механіз-
мом для боротьби з порушниками до та під час судових 
процесів. Але наявність такої санкції за зловживання, як 
покладання на сторону, яка її порушила, всіх судових ви-
трат  (насамперед  в  аспекті  незалежності  від  результатів 
вирішення спору) є недоцільним, оскільки держава не має 
підвищувати правосвідомість фізичних і юридичних осіб 
за допомогою стягнення з них грошових коштів.
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ЗМІСТ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ ПУБЛІЧНОГО МАЙНА

CONTENT AND PURPOSE OF PUBLIC PROPERTY

Карабін Т.О.,
доктор юридичних наук, доцент,

завідувач кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права
Ужгородського національного університету

У статті розглядаються питання обґрунтування сутності та змісту категорії «публічне майно», а також його сутнісних характеристик. 
Установлено, що основною ознакою публічного майна є реалізація публічного інтересу, тому майно є засобом установлення структури 
оброблення публічного інтересу. Крім того, іншою ознакою публічного майна є наявність повноважень у суб’єктів публічної адміністрації 
щодо користування та розпорядження відповідним майном. Для подальшого дослідження та використання поняття зроблено спроби 
узагальнити окремі напрацювання та окреслити нові тенденції.

Ключові слова: публічне майно, публічний інтерес, адміністративні правовідносини, управління публічним майном.

В статье рассматриваются вопросы обоснования сущности и содержания категории «публичное имущество», а также его сущност-
ных характеристик. Установлено, что основным признаком публичного имущества является реализация публичного интереса, поэтому 
имущество является средством установления структуры обработки публичного интереса. Кроме того, другим признаком публичного 
имущества является наличие полномочий у субъектов публичной администрации по пользованию и распоряжению соответствующим 
имуществом. Для дальнейшего исследования и использования понятия предприняты попытки обобщить отдельные уже существующие 
наработки и очертить новые тенденции.

Ключевые слова: публичное имущество, публичный интерес, административные правоотношения, управления публичным иму-
ществом.

The article deals with the issues of substantiation of the essence and content of the category “public property”, as well as its essential char-
acteristics. It is established that the main feature of public property is the realization of public interest and in this sense, property is a means of 
establishing a structure of public interest processing. In addition, another feature of public property is the existence of powers of the public ad-
ministration entities regarding the use and disposal of the property concerned. For further research and use of the concept, attempts have been 
made to generalize some existing workings and outline new trends.

Key words: public property, public interest, administrative legal relations, management of public property.

Одним із нових понять, яке почало використовуватися 
останніми  роками  у  вітчизняній  науці  адміністративно-
го права, є поняття «публічне майно». Хоча ця категорія 
і  використовується  для  позначення  окремої  сукупності 
правовідносин, однак вона поки що не отримала загально-
прийнятого наукового визначення, обґрунтування та уза-
гальнення. Натепер правові дослідження сконцентровані 
навколо дефінітивного визначення, пояснення ознак, під-
став  виникнення,  видів  тощо,  тобто  базових  змістовних 
характеристик.

Важливість  теоретичного  обґрунтування  та  дослі-
дження цієї категорії має велике  значення для практики, 
зокрема для відмежування судової юрисдикції адміністра-
тивних судів від  інших видів судочинства. Не дивлячись 
на те, що в розумінні п. 1 ч. 1 ст. 3 КАС України справою 
адміністративної  юрисдикції  є  переданий  на  вирішення 
адміністративного суду, публічно-правовий спір, у якому 
хоча  б  однією  зі  сторін  є  орган  виконавчої  влади,  орган 
місцевого  самоврядування,  посадова  чи  службова  осо-
ба або інший суб’єкт, який здійснює владні управлінські 
функції  на  основі  законодавства,  зокрема  на  виконання 
делегованих  повноважень  [1],  участь  суб’єкта  владних 
повноважень не є достатньою характеристикою, для того, 
щоб класифікувати спір як публічно-правовий. 

Останні рішення Верховного Суду в адміністративних 
справах відображають позицію суду, що неправильним є 
поширення юрисдикції адміністративних судів на той чи 
інший спір тільки тому, що відповідачем у справі є суб’єкт 
владних повноважень, а предметом перегляду – акт інди-
відуальної дії. Як випливає зі змісту постанов найвищого 
судового  органу  [2;  3;  4],  визначальною ознакою справи 
адміністративної юрисдикції є суть (зміст, характер) спо-
ру. Публічно-правовий спір, на який поширюється юрис-
дикція адміністративних судів, є спором між учасниками 
публічно-правових відносин і стосується саме цих відно-
син. У судових рішеннях також указується на те, що при-
ватноправові  відносини  вирізняються  наявністю  майно-

вого чи немайнового, особистого інтересу учасника. Спір 
має  приватноправовий  характер,  якщо  він  зумовлений 
порушенням  або  загрозою  порушення  приватного  права 
чи  інтересу конкретного суб’єкта, що підлягає  захисту в 
спосіб,  передбачений  законодавством  для  сфери  приват-
ноправових відносин, навіть якщо до порушення приват-
ного права чи інтересу призвели управлінські дії суб’єктів 
владних повноважень.

Так, у такому підході суду до визначення адміністра-
тивної  юрисдикції,  стає  все  більш  актуальним  відмеж-
ування майнових спорів,  які  за своєю суттю є публічно-
правовими  від  тих,  які  належать  до  приватноправових. 
У цьому сенсі важливим, як видається, є обґрунтування та 
відмежування поняття «публічне майно» від подібних та 
суміжних, окреслення його призначення, ознак, які є важ-
ливими для правореалізації.

Про  нормативне  врегулювання  категорії  «публіч-
не майно»  поки що  не  йдеться,  хоча  процедура  набуття 
окремих видів публічного майна та його використання як 
суб’єктами публічного, так і приватного права, звичайно, 
міститься в розрізнених правових актах.

Наукового  дослідження  питань,  що  стосуються  дер-
жавної  та  комунальної  власності,  правового  режиму  ру-
хомих  та  нерухомих  речей,  які  перебувають  у  власності 
суб’єктів публічного права, певною мірою торкалися праці 
немалої кількості представників науки адміністративного 
права.  Однак  спроби  узагальнити  та  обґрунтувати  саме 
категорію  «публічне  майно»  та  провести  дослідження  з 
використанням таких узагальнень були зроблені в працях 
В. Бевзенка, Р. Мельника, Н. Задираки, І. Паламарчука 

Водночас  обґрунтування  саме  сутності  та  змісту  ка-
тегорії  «публічне  майно»,  його  сутнісних  характеристик 
повного відображення в дослідженнях не було здійснено. 
Тому для подальшого його дослідження та використання, 
зокрема  в  правозастосовній  діяльності  суду,  в  цій  статті 
зроблені спроби узагальнити окремі наявні напрацювання 
з відповідного питання та окреслити нові тенденції. Саме 
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це визначило і стало метою статті. Ця публікація містить 
результати досліджень, проведених за грантової підтрим-
ки  Державного  фонду  фундаментальних  досліджень  за 
конкурсним проектом Ф83/48761.

Поняття  «майно»  не  є  новим  для  юридичної  науки, 
воно  активно  використовується  у  сфері  приватного  пра-
ва. Стаття  190 Цивільного  кодексу  визначає, що майном 
(як особливим об’єктом) є окрема річ,  сукупність речей, 
а також майнові права та обов’язки [5]. Річчю цивільний 
кодекс визначає предмет матеріального світу, щодо якого 
можуть  виникати цивільні  права  та  обов’язки. Якщо ха-
рактерною ознакою речі  є можливість  виникнення щодо 
неї цивільних прав та обов’язків, то (відповідно до поло-
жень кодексу) майно характеризується тим, що воно є осо-
бливим об’єктом таких цивільних прав.

Загалом,  цивільний  кодекс  уживає  поняття  «майно», 
виокремлюючи  певну  сукупність  об’єктів  цивільних 
прав  на  основі  певного  критерію.  Наприклад,  у  деяких 
випадках  виокремлення  відбувається  за  видовими  озна-
ками об’єкта  цивільного  права:  рухоме майно,  нерухоме 
майно,  майно, що  підлягає  вчиненню  якихось  дій  тощо. 
Найчастіше  цим  критерієм  є  саме  суб’єкт  такого  права, 
зокрема майно фізичної особи, яка оголошена померлою, 
майно фізичної особи-підприємця, майно особи, над якою 
встановлено  опіку,  майно  юридичної  особи,  товариства, 
майно  держави,  майно  територіальної  громади,  спільне 
майно, чуже майно. Аргументом на користь того, що май-
но  пов’язує  об’єкти  на  підставі  їх  закріплення  за  одним 
суб’єктом права також можуть бути положення ст. 317 ЦК, 
що «власникові належать права володіння, користування 
та розпорядження своїм майном», а не речами.

Серед  усієї  сукупності  майна,  що  існує,  виділяється 
також  і  майно,  що  забезпечує  публічний  інтерес.  Його 
власниками є юридичні особи публічного права. Цивіль-
не  законодавство  досить  обмежено  врегульовує  питання 
набуття  права  власності юридичною  особою  публічного 
права.  Таке  регулювання  обмежується  ст.  329 Цивільно-
го Кодексу,  де  визначено, що юридична особа публічно-
го права набуває права власності на майно, передане їй у 
власність, та на майно, набуте нею на підставах, не забо-
ронених законом [5]. І це не дивно, адже, правовий режим 
публічного  майна  врегульовується  переважно  нормами 
публічного, а не приватного права. 

Відповідно, якщо давати характеристику категорії «пу-
блічне майно» за допомогою понять цивільного права, то 
ним (майном) буде окрема річ, сукупність речей, а також 
майнові права та обов’язки, що перебувають у державній 
чи комунальній власності.

Оскільки ж сама категорія «публічне майно» є адмі-
ністративно-правовою,  то  для  її  характеристик  є  більш 
придатними  поняття  публічного  права.  Визначаючи  її 
зміст,  слід  виходити  з  призначення  того  чи  іншого  пу-
блічного майна,  а  також повноважень  органів  стосовно 
управління ним.

Загальне призначення публічного майна можна виво-
дити  з поняття публічний  інтерес.  Загалом, поняття  ін-
тересу (чи то приватного, чи публічного) є одним із клю-
чових понять юридичної науки, оскільки право захищає 
та регулює інтереси. 

Публічний інтерес розуміється як квінтесенція, поєд-
нання спільних, однаково важливих інтересів членів сус-
пільства  [6,  с.  36]. Публічні  та  приватні  інтереси  відріз-
няються одні від одних цільовим спрямуванням: публічні 
інтереси становлять собою такі  інтереси, які  спрямовані 
на  безпосереднє  сприяння  загальному  інтересу  спільно-
ти. Однак часом складно (а то і неможливо) розмежувати 
приватний  і  публічний  інтерес,  адже  інтерес  може  бути 
наділений водночас двома ознаками. Як зазначається у до-
слідженнях, інтереси рухаються паралельно на незначній 
відстані,  взаємно  підтримують  одне  одного  або  ж  пере-
хрещуються між собою. Відповідно, такий взаємозв’язок 

та поєднання особливих приватних та публічних інтересів 
зумовлює  виникнення  загального  інтересу  (загального 
блага,  блага  спільноти)  [7,  с.  175].  Благо  спільноти  –  це 
категорія вищого рівня узагальнення, його конкретизація 
становить  собою  питання  зваженого  обґрунтування,  пе-
редбачає розуміння спільноти не як сукупності громадян, 
а узагальненої, інтегральної спільноти, а відповідальність 
за загальне благо не обмежується лише рамками органів 
публічної  адміністрації.  Водночас  першочергово  важли-
вим та практично корисним для обґрунтування публічно-
го майна є саме публічний інтерес, реалізація якого здій-
снюється через управління, використання, розпорядження 
цим публічним майном.

Суб’єкти владних повноважень виступають головним 
і найважливішим носієм публічного інтересу. Саме влад-
ним  суб’єктам  належить  право  формулювати  публічні 
інтереси. Проте ці суб’єкти не володіють монополією на 
відтворення та реалізацію публічних інтересів [7, с. 175]. 

Стосовно  питання майна,  то  воно  є  одним  із  засобів 
суб’єкта  публічної  адміністрації  забезпечення  реалізації 
публічного інтересу. Водночас слід брати до уваги те, що 
суб’єкт  публічної  адміністрації  є  власником  публічного 
майна, але в різних видах такого майна по-різному відо-
бражається і реалізується публічний інтерес.

Існує майно загального користування ( вулиці, мости, 
парки тощо). Тут проявляється публічний інтерес у досить 
чистому вигляді, коли таке майно сприяє задоволенню ко-
лективної  потреби  невизначеною  кількістю  осіб,  напри-
клад, потреби у належній міській інфраструктурі. Тому, не 
дивлячись на те, що власниками такого майна є юридичні 
особи  публічного  права,  воно  забезпечує  суб’єктивно-
публічний інтерес громадян. І правовідносини, які вини-
кають у процесі  реалізації права  громадян користування 
цим  майном,  є  публічно-правовими,  врегульовуються 
нормами публічного права, тому спори розглядаються ад-
міністративними судами. Спори щодо нечинності рішень, 
визнання незаконною бездіяльність, якими порушуються 
права громадян, не враховуються публічні інтереси та по-
треби мешканців  стосовно  користування міською  інфра-
структурою, розглядаються в порядку  адміністративного 
судочинства [8].

Іншим  видом  майна,  у  використанні  якого  так  само 
чітко проявляється публічний  інтерес,  є публічні  грошо-
ві  кошти,  які  спрямовуються  на  задоволення  загальних 
інтересів  держави,  територіальної  громади,  спільних  ін-
тересів  територіальних  громад  через  виконання  функції 
та завдань держави і територіальних громад. Відсутність 
відповідних  публічних  коштів  у  використанні  владних 
суб’єктів  унеможливлює  реалізацію  того  чи  іншого  пу-
блічного інтересу. 

Чіткий  взаємозв’язок  реалізації  повноважень  та  на-
явності  публічних  грошових  коштів  відображається  у 
правовому  регулюванні  делегування  повноважень  орга-
нів  місцевого  самоврядування  місцевим  державним  ад-
міністраціям, а також державою органам місцевого само-
врядування. Так, місцеві державні адміністрації (за ст. 14 
Закону  України  «Про  місцеві  державні  адміністрації») 
здійснюють  повноваження  місцевого  самоврядування, 
делеговані  їм відповідними радами. Передання місцевим 
державним  адміністраціям  повноважень  інших  органів 
супроводжується переданням їм відповідних фінансових, 
матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних для 
здійснення цих повноважень. Водночас відповідні район-
ні  та  обласні  ради,  які  за  законом  не мають  виконавчих 
органів, затверджують районні та обласні бюджети, скла-
дання і виконання яких покладено на відповідні державні 
адміністрації.  

Публічність відповідних грошових коштів також про-
являється  через  закріплення  державної  та  комунальної 
власності та наділення відповідних суб’єктів повноважен-
нями.  Положеннями  бюджетного  кодексу  визначається, 
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що  управління  бюджетними  коштами  –  сукупність  дій 
учасника бюджетного процесу відповідно до його повно-
важень, пов’язаних із формуванням та використанням бю-
джетних  коштів,  здійсненням  контролю  за  дотриманням 
бюджетного законодавства, які спрямовані на досягнення 
цілей,  завдань  і  конкретних результатів  своєї  діяльності, 
забезпечення  ефективного,  результативного  і  цільового 
використання бюджетних коштів [9].

Правовідносини,  які  виникають  у  зв’язку  з  форму-
ванням та використанням публічних  грошових коштів,  є 
публічно-правовими, на які поширюється юрисдикція ад-
міністративних судів незалежно від того, хто є учасником 
спору: владні суб’єкти (як, наприклад, рішення в адміні-
стративній справі № 816/2232/18 [10]) чи владний суб’єкт 
і приватна особа (як, наприклад, справа за позовом Пен-
сійного фонду України про  стягнення  з приватної особи 
повної вартості навчання у виші через те, що відповідач 
не виконав умови договору, умови Порядку працевлашту-
вання випускників вищих навчальних закладів, підготовка 
яких здійснювалась за державним замовленням, та не від-
працював визначений термін у органах ПФУ [11]).  

Наступним видом майна, що так само перебуває у дер-
жавній  або  комунальній  власності  та  реалізує  публічні 
інтереси, є майно, яке забезпечує функціонування самих 
владних  суб’єктів.  Суспільний  інтерес  тут  проявляєть-
ся  другого  порядку  (як  інтерес  опосередкований,  інтер-
ес  суб’єктів,  що  реалізують  публічні  функції  і  повнова-
ження, а не безпосередній інтерес суспільства, громади). 
Адже без приміщень,  будівель,  транспорту,  інструментів 
діяльності  тощо унеможливлюється реалізація владними 
суб’єктами публічного, загального інтересу.

Крім того, таке майно передається на праві оператив-
ного управління, користування чи оренди закладам, уста-
новам,  організаціям  чи  державним  або  комунальним  за-
кладам. Вони в деяких випадках більш дієво реалізують 
публічний інтерес. Наприклад, приміщення та обладнання 
державного чи комунального медичного закладу, навчаль-
ного закладу, закладу культури тощо.

Водночас користування та розпорядження таким май-
ном може спричиняти виникнення як публічних, так і при-
ватних  правових  відносин. Якщо правовідносини  стосу-

ються права власності на майнові об’єкти (здача в оренду 
комунального майна), то, не дивлячись на те, що виника-
ють у зв’язку з виданням адміністративного акту (рішен-
ня відповідної ради про оренду), є приватноправовими та 
підлягають захисту в порядку цивільного судочинства. 

Таким чином, можна констатувати, що основною озна-
кою  публічного  майна  є  реалізація  публічного  інтересу. 
Це може бути безпосередній інтерес суспільства, громади, 
а  також  інтерес,  який опосередковується суб’єктами, що 
реалізують публічні функції  і повноваження, або такими 
юридичними  особами публічного  права,  як медичні,  на-
вчальні  заклади,  заклади  культури  тощо.  Тобто  у  цьому 
сенсі майно є засобом установлення структури оброблен-
ня публічного інтересу.

Іншою ознакою публічного майна є наявність повно-
важень у суб’єктів публічної адміністрації щодо користу-
вання та розпорядження відповідним майном. Відповідні 
повноваження  врегульовані  різними  законами,  зокрема 
Господарським кодексом України, Законом України «Про 
управління об’єктами державної власності», такими ста-
тусними  законами,  як «Про Кабінет Міністрів України», 
«Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  «Про  місцеві 
державні адміністрації», положеннями про окремі органи 
та іншими нормативними актами. 

Держава,  відповідно  до  положень  Господарського 
кодексу  України,  реалізує  право  державної  власності  у 
державному  секторі  економіки  через  систему  організа-
ційно-господарських  повноважень  відповідних  органів 
управління щодо суб’єктів господарювання, що належать 
до цього  сектора  і  здійснюють свою діяльність на осно-
ві  права  господарського  відання  або права  оперативного 
управління. Суб’єктом же права комунальної власності є 
відповідна територіальна громада села, селища, міста, від 
імені та в інтересах яких діють обласні, районні, сільські, 
селищні, міські ради відповідно.

Отже,  підсумовуючи, можна  вивести  дефініцію  кате-
горії «публічне майно», яке є річчю, сукупністю речей, а 
також  майновими  правами  та  обов’язками,  що  забезпе-
чують публічний  інтерес та управління  і розпорядження 
яким здійснюється суб’єктами публічної адміністрації на 
підставі повноважень.
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У статті розглядається проблематика визначення поняття «культурні цінності». Досліджено правові засади цивільного обороту куль-
турних цінностей. З’ясовано, що через свою специфіку вони потребують особливого режиму охорони та оборотоздатності. 

Ключові слова: культурні цінності, культурна спадщина, цивільні права, державна власність, цивільний оборот.

В статье рассматривается проблематика определения понятия «культурные ценности». Исследованы правовые основы гражданско-
го оборота культурных ценностей. Установлено, что в силу своей специфики они нуждаются в особом режиме охраны и оборотоспособ-
ности.

Ключевые слова: культурные ценности, культурное наследие, гражданские права, государственная собственность, гражданский 
оборот.

The article deals with the problems of definition of the concept of “cultural values”. The legal bases of civil сirculation of cultural values are 
investigated. It is established that due to its own  specificity, they need a special mode of protection and turnover.

Key words: cultural values, cultural heritage, civil rights, state property, civil circulation.

Актуальність теми.  Сьогодні  проблема  правового 
регулювання  цивільного  обороту  культурних  цінностей  є 
досить  актуальною.  Відсутність  ґрунтовних  наукових  до-
сліджень та законодавчого забезпечення регулювання обігу 
культурних цінностей зумовлює виникнення неналежного 
наукового та законодавчого підґрунтя для регулювання обі-
гу  культурних  цінностей. Проблема  здійснення  контролю 
та державного регулювання обороту культурних цінностей 
полягає  у  відсутності  однозначного  визначення  поняття 
«культурні цінності» як правової категорії. Варто зазначи-
ти, що немає одностайності в розумінні термінів «культурні 
цінності»,  «культурна  спадщина»,  «культурне  надбання». 
Водночас  термін «культурні цінності» вміщує в  собі  інші 
зазначені терміни, оскільки ним охоплюється коло об’єктів, 
які  мають  спеціальний  статус  та  підпадають  під  охорону 
державою, так і об’єкти, які цього статусу ще не набули.

Метою статті є комплексне дослідження теоретичних 
та практичних проблем цивільно-правового обігу культур-
них цінностей,  а  також формулювання пропозицій щодо 
вдосконалення законодавства України у цій сфері.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Варто вка-
зати на той факт, що питанню регулювання правового ста-
тусу культурних цінностей в Україні приділено, на нашу 
думку, значно менше уваги ніж в інших країнах. Значний 
внесок у розвиток теми культурних цінностей, культурної 
спадщини зроблений такими дослідниками, як Р.Б. Була-
тов, С.Г. Долгов, Д.В. Мазеїн, Н.В. Цуглаєва, М.М. Богус-
лавський.

Виклад основного матеріалу.  Культурні  цінності 
тривалий  час  виступали  лише  предметом  історичних, 
мистецтвознавчих  та філософських досліджень. Пробле-
ми  цивільно-правового  регулювання  обігу  культурних 
цінностей  у  вітчизняній  цивілістичній  літературі  зали-
шаються  малодослідженими.  Останніми  роками  питан-
ня  цивільно-правового  режиму  культурних  цінностей 
також не  одержали належного  теоретичного  опрацюван-
ня.  У  1995  році  вийшла  у  світ  кандидатська  дисертація 
Р.Б. Булатова «Культурні цінності: правова регламентація 
та юридичний захист» [1, c. 185], у якій автор розглядає 
зазначені об’єкти  з  точки  зору  теорії права. У 2000 році 
була  опублікована  кандидатська  дисертація С.Г. Долгова 
«Культурні  цінності  як  об’єкти  цивільних  прав  та  їх  за-
хист:  цивільно-правовий  та  криміналістичний  аспекти» 
[2]. Однак широта і міжгалузевий характер заявленої теми 
не дозволили авторові докладно зупинитися на основних 
аспектах цивілістичної проблематики дослідження.

Парадоксальним  є  той  факт,  що  культурні  цінності  є 
безпосередньо  предметом  цивільного  обігу  та  поняття 
культурні  цінності  має  міститися  у  Цивільному  кодексі, 
але не зрозуміло те, з яких причин цей правових документ 
не  містить  його  визначення.  На  відміну  від  Цивільного 
кодексу  України,  Митний  кодекс  України  п.  11  статті  1 
містить поняття культурних цінностей «культурні ціннос-
ті – об’єкти матеріальної та духовної культури, що мають 
художнє,  історичне,  етнографічне  та  наукове  значення  і 
підлягають  збереженню,  відтворенню  та  охороні  відпо-
відно до законодавства України [3]. Загальновідомим між-
народно-правових актом, що містить визначення поняття 
культурної  цінності,  є  Гаазька  конвенція  14  травня  1954 
«Про  захист  культурних  цінностей  у  випадку  збройного 
конфлікту»  [4].  Це  перший міжнародний  документ,  який 
передбачає охорону рухомих та нерухомих культурних цін-
ностей у разі збройного конфлікту. Крім того, як відзнача-
ється у дослідженнях учених, саме цим актом уперше був 
уведений термін «культурні цінності». Це визначення є за-
гальноприйнятим у різних країнах світу, зокрема в Україні.

Варто  звернути увагу, що в  ст. 13, 346, 352, 417, 576 
ЦК  України  законодавець  застосовує  термін  «культурна 
спадщина», а в ст. 319, 343, 727 цього ж Кодексу – термін 
«культурні цінності».

У  спеціальних  законах,  пов’язаних  із  культурними 
цінностями, теж відсутня однозначність. Так, відповідно 
до ст. 1 Закону України «Про вивезення, ввезення та по-
вернення  культурних цінностей»  від  21  вересня  1999 р., 
культурні цінності визначаються як об’єкти матеріальної 
та духовної культури, що мають художнє, історичне, етно-
графічне й наукове  значення  та підлягають  збереженню, 
відтворенню й охороні відповідно до законодавства Укра-
їни [5]. 

Згідно зі ст. 1 Закону України «Про охорону культур-
ної спадщини» від 8 червня 2000 р. №1805-ІІІ, культурна 
спадщина визначається як сукупність успадкованих люд-
ством від попередніх поколінь об’єктів, якими є визначне 
місце, споруда (витвір), комплекс (ансамбль), їх частини, 
пов’язані  з  ними  рухомі  предмети,  а  також  території  чи 
водні об’єкти (об’єкти підводної культури та археологіч-
ної спадщини), інші природні, природно-антропогенні або 
створені людиною об’єкти незалежно від стану збереже-
ності, що донесли до нашого часу цінність з археологіч-
ного,  естетичного,  етнологічного,  історичного,  архітек-
турного, мистецького, наукового чи художнього поглядів 
і зберегли свою автентичність [6].
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Варто зазначити, що в жодному нормативно-правово-
му  акті  не міститься  ознак  культурних  цінностей. Лише 
шляхом  надання  переліку  їх  видів,  законодавець  надає 
визначення культурних цінностей, не виділяючи при цьо-
му їх ознак. Така позиція видається нам хибною, адже в 
такому разі можливою стає ситуація, коли той чи  інший 
об’єкт формально можна віднести до того чи іншого виду 
культурних цінностей, хоча за своєю суттю він таким не є. 

У юридичній літературі існують різні точки зору щодо 
визначення ознак культурних цінностей. Серед таких ви-
діляють такі: універсальність (тобто предмет представляє 
всесвітній  інтерес,  має  цінність  для  всіх  народів);  осо-
бливий  правовий  режим;  оригінальність,  етнічну  при-
належність  [7,  с.  31]; незамінність  (неможливо створити 
абсолютно  тотожний  зразок);  вартість  в  еквівалентному 
вираженні (культурні цінності підлягають майновій оцінці 
й можуть бути віднесені до предметів матеріального сві-
ту); відповідність часовому критерію – мають бути ство-
рені більш ніж 100 (50) років тому [8, с. 29].

Стосовно цивільного обороту, то слід підтримати точ-
ку зору, висловлену Д.В. Мазеїним, що проблема цивіль-
ного обороту культурних цінностей є частиною проблем 
більш  загального  рівня. По-перше,  це проблема регулю-
вання майнового обороту  взагалі,  по-друге,  це проблема 
охорони культурних цінностей. Сфера майнового оборо-
ту  регулюється  цивільним  правом  із  притаманним  йому 
диспозитивним методом правового  регулювання,  тоді  як 
питання охорони культурних цінностей регулюються зде-
більшого  правом  адміністративним,  де  переважальним 
методом  правового  регулювання  є  імперативний.  Таким 
чином,  сфера  регулювання  цивільного  обороту  культур-
них цінностей є тією частиною приватного права, в якій 
елементи та цілі, що притаманні праву публічному, вира-
жені достатньо очевидно [9, с. 43].

Слід зазначити, що оборотоздатність культурних цін-
ностей визначається за загальними правилами цивільного 
законодавства з урахуванням певних особливостей право-
вого режиму.

Аналізуючи  норми  загального  законодавства  в  поєд-
нанні з нормами спеціального законодавства, можна дійти 
висновку, що всі  культурні цінності  (залежно від оборо-
тоздатності) можуть бути розподілені на три категорії:

1)  ті, що перебувають у вільному обороті;
2)  обмежені  в  цивільному обороті  (обмежено оборо-

ноздатні культурні цінності);
3)  ті, що виключені з обороту.
До вільних у цивільному обороті культурних ціннос-

тей  треба  віднести  такі,  оборот  яких  жодним  чином  не 
контролюється державою, а лише самими його учасника-
ми. Необхідно зазначити, що особи самостійно вводять в 
оборот культурні цінності та створюють навколо них пев-
ний  «антураж»  шляхом  випуску  відповідних  оціночних 
каталогів чи журналів тощо. 

До  обмежених  в  цивільному  обороті  відносять  цін-
ності, що внесені  до Державного реєстру національного 
культурного надбання [10], оборот яких чітко регулюється 
державою.

Виключеними  з  цивільного  обороту  є  культурні  цін-
ності, що перебувають у запасниках і не виставляються до 
загального огляду в музеях.

Цивільний  оборот  культурних  цінностей  необхідно 
розглядати  як  оборот  нерухомих  і  рухомих  культурних 
цінностей.  Більш-менш  урегульовано  правочини  щодо 
здійснення  купівлі-продажу  нерухомих  культурних  цін-
ностей,  які  укладаються  із  застосуванням  загальних  і 
спеціальних  правил.  За  загальним  правилом  (гл.  54  ЦК 

України)  договір  купівлі-продажу  нерухомості  має  бути 
укладено  в  письмовій  формі  з  нотаріальним  посвідчен-
ням і подальшою державною реєстрацією акта (ст. 657 ЦК 
України). Спеціальні правила вимагають: а) повідомити в 
письмовій формі відповідний орган культурної спадщини 
про намір продати нерухомий об’єкт культурної спадщи-
ни із зазначенням ціни та інших умов продажу (оскільки 
такі органи мають право привілеєвої покупки) (ст. 20 ЗУ 
«Про охорону культурної спадщини»); б) наявність від ор-
гану  охорони  культурної  спадщини  згоди на  відчуження 
(ст. 18); в) після укладення договору купівлі-продажу по-
купець зобов’язаний укласти з органом охорони культур-
ної спадщини відповідний охоронний договір (ст. 23). 

Так, відповідно до частини 8 ст. 318 ЦК України, осо-
бливості здійснення права власності на культурні цінності 
встановлюються законом.

Як передбачено у частині 4 ст. 319 ЦК України, влас-
ність  зобов’язує. Це правило конкретизоване у  ст.  322 
ЦК України, яка встановлює, що власник зобов’язаний 
утримувати  майно,  яке  йому  належить,  якщо  інше  не 
встановлено  договором  або  законом.  Відповідно  до 
ст. 24 Закон України «Про охорону культурної спадщи-
ни» власник або уповноважений ним орган, користува-
чі зобов’язані утримувати пам’ятку в належному стані, 
своєчасно проводити ремонт, захищати від пошкоджен-
ня,  руйнування  або  знищення  відповідно  до  Закону 
України  «Про  охорону  культурної  спадщини»  та  охо-
ронного договору. Використання пам’ятки має здійсню-
ватися відповідно до режимів використання, встановле-
них органами охорони культурної спадщини, у спосіб, 
що  потребує  якнайменших  змін  і  доповнень  пам’ятки 
та забезпечує збереження її матеріальної автентичності, 
просторової композиції, а також елементів обладнання, 
упорядження, оздоби тощо.

Що  стосується  культурних  цінностей  сьогодення,  то 
варто зазначити, що визнання останні набувають частіше 
після  смерті  автора  і  лише незначна частина результатів 
творчої праці набуває рангу одразу після їх створення або 
через незначний проміжок часу.

На жаль, у законодавстві не існує чіткого критерію від-
несення творів мистецтва створених нині, до культурних 
цінностей. Щодо наявних,  то  наприклад  у Європейсько-
му Союзі існують 2 критерії – часовий і вартісний. Згідно 
з першим вирізняють 4 групи речей: понад 50, понад 75, 
понад 100, понад 200 років існування. За другим речі по-
діляються  на  4  групи:  культурні  цінності  незалежно  від 
вартості, вартістю понад 15 тис. євро, понад 50 тис. євро, 
понад 150 тис. євро. 

Висновок.  Таким  чином,  можна  зробити  висновки, 
що культурні цінності – це особливий об’єкт правового 
регулювання,  до  якого  не можна  застосовувати  автома-
тичні  загальні положення щодо правового регулювання 
рухомих  речей.  У  свою  чергу,  поняття  «культурні  цін-
ності» можна визначити як унікальні рухомі чи нерухомі 
речі,  створені  людиною  та  значущі  для  широкого  кола 
суб’єктів цивільного права. 

Особливостями  правового  регулювання  цивільного 
обігу  культурних  цінностей  є  встановлення  обов’язку 
держави,  органів  місцевого  самоврядування,  органів 
виконавчої  влади  щодо  дотримання  правового  режиму 
виявлення,  збереження,  використання,  вивчення  та  по-
пуляризації  культурних  цінностей  (ст.  54  Конституції 
України);  невідчужуваний  характер  окремих  об’єктів 
культурної  спадщини;  можливість  законодавчого  обме-
ження прав суб’єктів цивільного права з метою забезпе-
чення охорони культурних цінностей.
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ФОРМИ ЗАХИСТУ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ СТОРІН  
ДОГОВОРУ БАНКІВСЬКОГО ВКЛАДУ (ДЕПОЗИТУ)

FORMS FOR PROTECTION OF CIVIL RIGHTS  
OF PARTIES OF THE BANKING PAYMENT (DEPOSIT) AGREEMENT

Лобус А. В.,
студентка магістратури 

Навчально-наукового інституту права
Сумського державного університету

У статті на основі сучасного законодавства та правозастосовної практики надано правову характеристику формам захисту цивільних 
прав сторін договору банківського вкладу (депозиту). Проаналізовано класифікації вчених щодо способів захисту цивільних прав. Роз-
глянуто судову практику з розгляду спорів, що виникають із договорів банківського вкладу (депозиту).

Ключові слова: договір, банківський вклад (депозит), цивільні права, форма захисту, цивільне законодавство.

В статье на основе современного законодательства и правоприменительной практики представлено правовую характеристику фор-
мам защити гражданских прав сторон договора банковского вклада (депозита). Представлена классификация ученых относительно 
способов защиты гражданских прав. Исследовано судебную практику по  рассмотрению споров, возникающих из договоров банковского 
вклада (депозита). 

Ключевые слова: договор, банковский вклад (депозит), гражданские права, форма защиты, гражданское законодательство.

This article, which is based on modern legislation and law practice, is about legal characteristic of forms for protection of civil rights of par-
ties of the banking raiment (deposit) agreement. Scientists’ classifications about ways to protect civil rights were analyzed. Judicial practice on 
disputes, which are arising out of banking payment (deposit) agreement, was considered.

Key words: agreement, banking payment (deposit), civil rights, form of protection, civil legislation.

Постановка проблеми.  За допомогою договору бан-
ківського  вкладу  (депозиту)  відбувається  процес  залу-
чення  банками  вкладів  від  фізичних  та юридичних  осіб 
як важливого складника належного функціонування бан-
ківської  системи,  виконання  покладених  на  неї  завдань, 
функцій. Однак наявні кризові явища, що охопили банків-
ський  сектор  економіки,  які  призвели  до  того, що низка 
банківських  установ  неспроможна  забезпечити  своє  на-
лежне функціонування, зокрема належне виконання своїх 
зобов’язань перед вкладниками.

Закріплення у цивільному законодавстві низки мож-
ливостей захисту зазначених прав поряд з наявною еко-
номічною  кризою,  зокрема  у  банківській  сфері,  мають 
практичну  значущість,  виходячи  з  ефективності  тієї  чи 
іншої форми.

Актуальність теми дослідження  зумовлюється  не 
тільки  наявністю  спірних  моментів,  колізій,  прогалин  у 
чинному  цивільному  законодавстві, що  регламентує  від-
носини сторін по договору банківського вкладу  (депози-

ту), але і наявністю дискусійних теоретичних проблем, що 
виникають у зв’язку з цим.

Відкритим  залишається  питання  про  форми  захисту 
прав сторін за договором банківського вкладу та відповід-
но про місце цього договору в системі цивільно-правових 
зобов’язань.

Цю тему досліджували такі вчені: Б.М. Гонгало, Т.С. Іла-
ріонова М.І.  Брагінський, В.В. Вітрянський, В.М.  Горше-
нєв, В.П. Воложанін, А.П. Сергєєв, Л.І. Криушенко.

Виходячи з викладеного, метою статті є дослідження 
особливостей форм захисту прав сторін договору банків-
ського  вкладу (депозиту) та аналіз практики застосування 
Цивільного кодексу України (далі – ЦК України).

Виклад основного матеріалу. Відповідно до ст. 15 ЦК 
України, право на захист цивільних прав та інтересів має 
кожна особа в разі його порушення, невизнання або оспо-
рювання [1]. При цьому кожна особа має право на захист 
свого інтересу, який не суперечить загальним засадам ци-
вільного законодавства. 
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Основні  структурні  компоненти  інституту  захисту  – 
об’єкт, способи, форми (засоби) захисту. При цьому вче-
ними зроблено висновок, що зміст права на захист полягає 
у  можливості  його  володаря  самому  вчиняти  юридично 
значущі активні дії. При цьому право на захист характе-
ризується  багатоступеневою  реалізацією  через  правовий 
статус, правоздатність  та  ін. Основна функціональна ха-
рактеристика права на захист зводиться до того, що воно 
набуває своєї юридичної дійсності в межах загальних пра-
вовідносин пасивного типу і породжує юридичний ефект 
автоматично [2, с. 20].

Таким чином, захист цивільних прав – це система ви-
значених на підставі актів цивільного законодавства та/або 
договору  дій,  які  спрямовані  на  поновлення  порушеного, 
оспорюваного  чи  невизнаного  права.  При  цьому  такі  дії 
може вчиняти особа, права якої порушені самостійно або 
через звернення до уповноважених юрисдикційних органів.

Способи  захисту  цивільних  прав  піддаються  класи-
фікації  за  різними  критеріями:  за  сферою  застосуван-
ня  (універсальні  та  спеціальні);  за  методами  здійснення 
(пред’явлення  позову  до  суду,  звернення  до  державних 
органів, самостійне застосування) та ін. [3, c. 848].

Так, Б.М.  Гонгало та Т.С. Іларіонова здійснюють кла-
сифікацію способів захисту за критерієм особи, уповнова-
женої на їх застосування, поділяючи їх на три групи:

1)  ті, що застосовуються судом;
2)  застосовувані  органами  державної  влади  та  орга-

нами місцевого самоврядування, а також їх структурними 
підрозділами;

3)  застосовувані  безпосередньо  особами,  права  яких 
порушені [4, c. 583].

М.І.  Брагінський  та В.В. Вітрянський  [5,  с.  682]  за-
значають, що найбільш практично  значущим критерієм 
для класифікації  способів  захисту цивільних прав є ре-
зультат,  на  який  розраховано  їх  застосування,  характер 
наслідків  їх застосування для порушеного права. Зазна-
чений критерій одночасно може служити одним з осно-
вних критеріїв для вибору суб’єктом порушеного права 
оптимального способу його захисту. Саме в цьому поля-
гає його практичне значення.

Отже, право на захист цивільних прав можна розгляда-
ти як сукупність можливостей як цивільно-правового, так 
і цивільно-процесуального характеру; сукупність форм та 
способів  гарантування  й  відновлення  цивільних  прав  та 
інтересів,  зокрема  шляхом  застосування  примусу  щодо 
зобов’язаної особи. 

Дуже важливим аспектом захисту суб’єктивного права 
є форма його реалізації, проте питання розуміння понят-
тя форми захисту і виділення окремих форм є предметом 
дискусій серед науковців. 

В.М. Горшенєв під формою захисту розуміє регламен-
тований правом комплекс особливих процедур, здійснюва-
них правозастосовними органами і самою уповноваженою 
особою у рамках правозахисного процесу, спрямованих на 
відновлення  (підтвердження)  порушеного  (оскарженого) 
права [6, c. 357]. В.П. Воложанін називає формою захис-
ту суб’єктивних прав визначений порядок захисту прав та 
інтересів,  здійснюваний  тим  або  іншим юрисдикційним 
органом залежно від його природи [7, c. 257].

А.П.  Сергєєв,  розуміючи  під  формою  захисту  комп-
лекс внутрішньо узгоджених організаційних заходів щодо 
захисту суб’єктивних прав і охоронюваних законом інтер-
есів,  відзначає дві основні  її форми: юрисдикційну  і не-
юрисдикційну.  Рамками  юрисдикційної  форми  захисту 
охоплюється  захист  у  судовому  (загальний  порядок)  і  в 
адміністративному порядку (спеціальний порядок). Само-
стійна діяльність громадянина або організації по захисту 
цивільних  прав  без  звернення  до  державних  або  іншим 
компетентним  органам  кваліфікується  як  неюрисдикцій-
на. Водночас він висловлюється проти кваліфікації само-
захисту як одного зі способів захисту цивільних прав. На 

його думку, самозахист цивільних прав – це форма, а не 
спосіб захисту [8, c. 689]. 

З усіх наукових позицій щодо видів форм захисту ми 
підтримуємо позицію тих учених, які розглядають юрис-
дикційну та неоюрисдикційну форму захисту. Саме така 
позиція є найбільш обґрунтованою і її прийнято за основу.

Особливість  судової  форми  захисту  цивільних  прав 
сторін за договором банківського вкладу (депозиту) поля-
гає в питанні правильного вибору юрисдикції судів. Вихо-
дячи з видів судової юрисдикції, залежно від суб’єктного 
складу  та  характеру  спірних  правовідносин,  спори,  що 
виникають  із  договорів  банківського  вкладу  (депозиту), 
можуть  розглядаються  цивільними,  господарськими  та 
адміністративними судами. 

До  суду  цивільної  юрисдикції  особа  можуть  зверну-
тись  у  випадках  необхідності  захисту  саме  цивільних 
прав,  що  випливають  із  договору  банківського  вкладу 
(депозиту). Відповідно до п. 3 Постанови Пленуму Вищо-
го  спеціалізованого  суду України  з  розгляду цивільних  і 
кримінальних справ № 3 від 1 березня 2013 р. «Про де-
які  питання  юрисдикції  загальних  судів  та  визначення 
підсудності  цивільних  справ»,  вирішуючи  питання  про 
відкриття  провадження  у  справі,  суди мають  виходити  з 
того, що  відповідно до  ст.  19 Цивільного процесуально-
го  кодексу  України  у  порядку  цивільного  судочинства 
суди  розглядають  справи  про  захист  порушених,  неви-
знаних  або  оспорюваних  прав,  свобод  чи  інтересів,  що 
виникають  із  цивільних,житлових,  земельних,  сімейних, 
трудових відносин, а також з  інших правовідносин, крім 
випадків,  коли  розгляд  таких  справ  за  Кодексом  адміні-
стративного судочинства України (ст. 17), Господарського 
процесуального  кодексу  віднесений  до  юрисдикції  цих 
судів. У зв’язку з наведеним суди мають виходити з того, 
що критеріями відмежування справ цивільної юрисдикції 
від  інших є, по-перше, наявність у них спору про право 
цивільне (справи за позовами, що виникають із будь-яких 
правовідносин,  крім  випадків,  коли  розгляд  таких  справ 
проводиться за правилами іншого судочинства), по-друге, 
суб’єктний склад такого спору(однією зі сторін у спорі є, 
як правило,фізична особа) [9].

Виходячи  з  аналізу  практики  Вищого  спеціалізова-
ного  суду  України  з  розгляду  цивільних  і  кримінальних 
справ,найбільш поширеними категоріями справ, що роз-
глядалися судами цивільної юрисдикції у період з 2013 по 
лютий 2016 р., є цивільні справи про стягнення заборго-
ваності за договорами банківських вкладів та справи про 
визнання зазначених договорів недійсними.

Багато цивільних справ цієї категорії, що є предметом 
розгляду  Верховного  Суду  України,  стосуються  спадку-
вання депозитних вкладів та відсотків [10].

Так, з аналізу судових рішень випливає, що найчастіше 
вкладники  пред’являють  такі  позовні  вимоги  в  суди  ци-
вільної юрисдикції: 1) про повернення строкового банків-
ського  вкладу;  2)  про  стягнення нарахованих відсотків  з 
урахуванням  індексу  інфляції;  3)  про  стягнення  збитків, 
завданих несвоєчасним поверненням  вкладу;  4)  про  від-
шкодування моральної шкоди, завданої несвоєчасним по-
верненням вкладу та інші.

Судова  практика  з  розгляду  спорів, що  виникають  із 
договорів  банківського  вкладу  (депозиту),  значна  і  нео-
днакова. Найбільш поширеними  спорами у  цій  категорії 
справ є спори щодо [11]: 

1)  стягнення з банків вкладів та нарахованих процен-
тів у  зв’язку  з відмовою провести розрахунки через від-
сутність  коштів;  заперечення  дійсності  договору  банків-
ського вкладу, наприклад, укладеного під впливом обману 
з боку банку;  запровадження НБУ мораторіїв  (загальних 
та індивідуальних) на виконання банками своїх грошових 
зобов’язань;

2)  стягнення з банків процентів за весь період знахо-
дження коштів у банку до дня, який передує дню фактич-



115

Порівняльно-аналітичне право
♦

ного повернення коштів вкладнику, а не до дня перераху-
вання  вкладу  з  депозитного  рахунку  вкладника  на  його 
поточний рахунок без надання фактичної можливості ко-
ристування коштами на останньому; 

3)  застосування  до  банків  правових  наслідків  неви-
конання чи неналежного виконання ними  зобов’язань  за 
договором  банківського  вкладу  у  вигляді  пені  в  розмірі, 
визначеному договором; 

4)  3% річних та інфляційних втрат згідно зі ст. 625 ЦК 
України; 

5)  стягнення інфляційних втрат за несвоєчасне повер-
нення вкладів в іноземній валюті; відшкодування мораль-
ної шкоди лише у випадках, прямо передбачених догово-
рами банківського вкладу.

У позовах щодо банківських вкладів (депозитів) дока-
зування наявності збитків чи упущеної вигоди становить 
найбільшу  складність,  адже  найчастіше  позивачі  не  мо-
жуть виявити і навести прямі причинні зв’язки між збит-
ками,  які  вони  понесли,  та  порушенням  умов  договору. 
Найбільш простим у доказуванні складником збитків є ви-
трати на правову допомогу (адже підтверджуються прямо 
відповідними документами), проте інші елементи збитків 
(особливо упущена вигода) мають імовірнісний характер 
і тому найчастіше такі вимоги не задовольняються судом.

Як  зазначає  Л.І.  Криушенко,  в  Конституції  України 
містяться лише окремі статті, в яких згадується моральна 
шкода (статті 32, 56, 62, 152), але не розкривається її сут-
ність [12, c. 213–220].

Для більш повного аналізу існуючої судової практики 
щодо тлумачення поняття моральної шкоди слід звернути-
ся до роз’яснення Вищого Господарського Суду України 
та  його  бачення  цього  явища  (при  цьому  наголошуємо, 
що воно стосується юридичних осіб). Так, у роз’ясненні 
Вищого Арбітражного Суду України «Про деякі питання 
практики  вирішення  спорів,  пов’язаних  із  відшкодуван-
ням  моральної  шкоди»  від  29  лютого  1996  року,  у  п.  2 
моральною визнається шкода, заподіяна організації пору-
шенням  її  законних немайнових прав  [13].  Зважаючи на 
те, що вітчизняними судами визнається можливість запо-
діяння моральної шкоди юридичні особі, в позовах щодо 
депозитів і вкладники – юридичні особи можуть вистав-
ляти такі вимоги. Так, наприклад, моральна шкода може 
бути завдана погіршенням ділової репутації внаслідок за-
тримок платежів контрагенту, що можуть бути спричинені 
невиконанням банку обов’язку щодо повернення вкладу.

Досліджуючи  особливості  розгляду  судами  різних 
юрисдикцій  спорів  про  захист  суб’єктивних  цивільних 
прав сторін договору банківського вкладу  (депозиту),  слід 
зазначити,  що  особливостями  захисту  суб’єктивних  прав 
сторін  договору  банківського  вкладу  (депозиту)  в  поряд-

ку  господарського  судочинства  є  вимоги  ч.  2  ст.  1060 ЦК 
України. Відповідно до зазначеної норми, за договором бан-
ківського  вкладу(депозиту)  незалежно  від  його  виду  банк 
зобов’язаний видати вклад або його частину на першу вимо-
гу вкладника, крім вкладів, зроблених юридичними особа-
ми на інших умовах повернення, встановлених договором. 
Якщо ж умовами укладеного договору сторонами передба-
чений інший порядок повернення юридичній особі вкладу з 
урахуванням вимог, насамперед ч. 2 ст. 1058 ЦК України, то 
банк зобов’язаний діяти, зважаючи на вимоги договору [14].

Суб’єкт договору банківського вкладу (депозиту) може 
здійснити  і  самозахист  цивільних  прав  відповідно  до 
ст. 19 ЦК України. Зважаючи на відсутність установленої 
законодавством процедури самозахисту, ця форма тут не 
розглядатиметься.

Проектуючи моделі щодо  самозахисту прав  особи  за 
договором  банківського  вкладу  (депозиту),  можна  діти 
висновку про те, що самозахист прав за таким договором 
можливий кількома шляхами. Так, з нашої точки зору, най-
більш реальними вбачаються такі способи:

1)  звернення  до  засобів  масової  інформації  з  пові-
домленням  про  порушення  права  може  мати  місце  при 
наявності  будь-яких  порушень  із  боку  банківської  уста-
нови – наявності в договорі умов, що не відповідають зако-
нодавству, невиконання обов’язків за договором тощо. По-
терпіла особа здійснює тиск на контрагента, загрожуючи 
його діловій репутації. Оскільки для банківської установи 
репутація  стабільного  партнера  є  запорукою нормальної 
роботи  з  накопичення  ресурсів,  такий  засіб  самозахисту 
може виявитись доволі дієвим;

2)  відмова  від  виконання  умов  договору,  які  не  від-
повідають законодавству. Так, ст. 1060, 1061 ЦК України 
прямо встановлено, що умови договору, які передбачають 
відмову вкладника  від  одержання вкладу на його першу 
вимогу  та  умови  щодо  права  банку  в  односторонньому 
порядку  змінювати  розмір  процентів  за  строковим дого-
вором банківського вкладу, є нікчемними. Відмова від ви-
конання таких умов не лише не суперечить законодавству 
України, а і є окремим способом самозахисту.

Висновки. Підсумовуючи вищевикладене, зазначимо, 
що право на захист може бути реалізоване у двох формах – 
юрисдикційній (через суд чи звернення до компетентних 
державних органів) та неюрисдикційній (самозахист); пе-
релік способів захисту прав міститься в ст. 16 ЦКУ країни, 
проте він не є вичерпним; особа може захищати свої права 
будь-якими способами, які не  заборонені  законом; само-
захист  прав  за  депозитним  договором  убачається  доволі 
утрудненим,  адже  дії  особи мають  бути  не  тільки  ефек-
тивними, а і такими, що не виходять за межі, передбачені 
законодавством. 
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ШТРАФУ ЗА ЗЛОВЖИВАННЯ 
ПРОЦЕСУАЛЬНИМИ ПРАВАМИ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ

THE PROBLEMATIC ISSUES OF THE PENALIZATION FOR THE ABUSE  
OF PROCEDURAL RIGHTS IN THE CIVIL PROCEDURAL LEGISLATION
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У статті розглянуті проблемні питання застосування окремих новел цивільного процесуального законодавства – зловживання проце-
суальними правами та штрафу за такі дії. Визначено, що вказані норми залишають певний простір для суб’єктивізму з боку суду, можуть 
призвести до позбавлення особи права на звернення до суду, а також у чинному вигляді можуть бути використані для тиску на учасників 
справи та їхніх представників. 

Ключові слова: штраф, цивільний процес, зловживання процесуальними правами, проблемні питання цивільного процесу, відвід 
судді, завідомо безпідставний позов.

В статье рассмотрены проблемные вопросы применения отдельных новелл гражданского процессуального законодательства – зло-
употребления процессуальными правами и штраф за эти действия. Указано на то, что описанные нормы оставляют определенное про-
странство для субъективизма со стороны суда, могут привести к лишению лица права на обращение в суд, а также в действующем виде 
могут быть использованы для давления на участников дела и их представителей.

Ключевые слова: штраф, гражданский процесс, злоупотребление процессуальными правами, проблемные вопросы гражданского 
процесса, отвод судьи, заведомо безосновательный иск. 

The problematic issues of applying some new legal rules of the civil procedural legislation (abuse of procedural rights and a penalization for 
these actions) were under consideration in this article. It is pointed out that the described norms leave a certain space for subjectivism on the 
part of the court, they can lead to depriving the person of the right to apply to the court, and also in the current form can be used to pressure the 
participants of the civil case and their representatives.

Key words: civil procedural legislation, abuse of procedural rights, penalization, problematic issues of civil procedure.

Цивільний  процесуальний  кодекс України  з  моменту 
його  прийняття  містив  главу  9  «Заходи  процесуального 
примусу». Ця глава фактично без суттєвих змін проісну-
вала до 15 грудня 2017 року, коли набрав чинності Закон 
України  «Про  внесення  змін  до  Господарського  проце-
суального  кодексу  України,  Цивільного  процесуального 
кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства 
України  та  інших  законодавчих  актів»  від  03  жовтня 
2017 року № 2147-VIII [1], яким були змінені деякі наявні, 
та запроваджені нові інститути судового процесу. 

До появи нової редакції ЦПК заходи процесуального 
примусу  складалися  з  1)  попередження;  2)  видалення  із 
залу  судового  засідання;  3)  тимчасового  вилучення  до-
казів для дослідження судом; 4) приводу. Тобто, переваж-
ним чином, ці заходи були спрямовані на а) підтримання 
порядку у  залі судового засідання; б) встановлення фор-
мальної  істини в обставинах справи.  І, що також важли-
во  зазначити,  не  були  часто  вживаними  у  національній 
цивільно-правовій  практиці.  З  прийняттям  нової  редак-
ції кодекс був доповнений статтею 44 «Неприпустимість 
зловживання процесуальними правами»,  у  зв’язку  з  чим 
стаття 144 ЦПК була доповнена новим заходом процесу-
ального примусу – штрафом. 

Суду у межах цивільного процесу було надано право 
встановлювати,  що  учасник  процесу  зловживає  своїми 
правами та карати його за це. Фактично, цивільне проце-
суальне  право  було  доповнене  інститутом,  більш  прита-
манним іншим галузям права. 

На  цей  час,  протягом  дії  нової  редакції  ЦПК,  норма 
про зловживання правом ще не має великої практики за-
стосування. Але деякі прецеденти дають підстави замис-
литись, чи не стануть вказані норми інструментом для від-
хилення «незручних» позовів, клопотань та розправи над 
«норовливими» учасниками процесу.

Тема  зловживання  процесуальними  правами  до  при-
йняття нової редакції ЦПК порушувалася такими дослід-
никами,  як  Н.Ю.  Голубєва  [2],  В.С.  Петренко  [3].  Серед 

«свіжих»  наукових  публікацій  2018  року  слід  зазначити 
знову  тези  д.ю.н.  Н.Ю.  Голубєвої  [4],  а  також  публікації 
А.І. Дрішлюка [5], О.О. Норочевського [6], Ю.І. Полюк [7]. 
Також у 2018 році на цю тему було опубліковано декілька 
статей юристами-практиками у професійних виданнях.

Враховуючи те, що тема є відносно новою та наявна 
достатньо обмежена кількість наукових публікацій з цього 
питання, ми поставили собі за мету дослідити проблему 
застосування  штрафів  за  зловживання  процесуальними 
правами у цивільному процесі. 

До  зловживання  процесуальними  правами  законода-
вець,  відповідно до ст. 44 ЦПК, відніс наступні дії  (без-
діяльність): 

1)  подання  скарги  на  судове  рішення,  яке  не  підля-
гає  оскарженню,  не  є  чинним  або  дія  якого  закінчилася 
(вичерпана),  подання  клопотання  (заяви)  для  вирішення 
питання,  яке  вже  вирішено  судом,  за  відсутності  інших 
підстав  або  нових  обставин,  заявлення  завідомо  безпід-
ставного відводу або вчинення інших аналогічних дій, що 
спрямовані на безпідставне затягування чи перешкоджан-
ня розгляду справи чи виконання судового рішення;

2)  подання декількох позовів до одного й того самого 
відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих 
самих підстав, або подання декількох позовів з аналогіч-
ним предметом і з аналогічних підстав, або вчинення ін-
ших дій, метою яких є маніпуляція автоматизованим роз-
поділом справ між суддями;

3)  подання завідомо безпідставного позову, позову за 
відсутності предмета спору або у спорі, який має очевид-
но штучний характер;

4)  необґрунтоване  або  штучне  об’єднання  позовних 
вимог з метою зміни підсудності справи або завідомо без-
підставне залучення особи як відповідача (співвідповіда-
ча) з тією самою метою;

5)  укладення  мирової  угоди,  спрямованої  на  шкоду 
правам третіх осіб, умисне неповідомлення про осіб, які 
мають бути залучені до участі у справі.
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До деяких положень цієї статті не виникає жодних пи-
тань. Так, частина 2 дає можливість протидіяти реальному 
і достатньо поширеному зловживанню (маніпуляції) з ме-
тою домогтися розгляду позову конкретним складом суду. 

Однак серед інших положень, на нашу думку, законода-
вець залишив багато простору для певного суб’єктивізму з 
боку суду. Так, наприклад, поняття «завідомо безпідстав-
ного  відводу». Відповідно  до  ч.  2  ст.  40 ЦПК «Питання 
про відвід судді вирішує суд, який розглядає справу. Суд 
задовольняє відвід, якщо доходить висновку про його об-
ґрунтованість».  Практикуючі  юристи  знають,  як  інколи 
судді  гостро  сприймають  висловлену  недовіру  до  них. 
Учасник процесу не застрахований від випадку, коли суд, 
розглянувши клопотання про відвід судді, та суб’єктивно 
вважаючи таке клопотання безпідставним, застосує до за-
явника штраф,  «щоб  надалі  не  кортіло».  З  іншого  боку, 
п.  5  ч.  1  ст.  36 ЦПК передбачає  як підставу для  відводу 
«інші  обставини,  що  викликають  сумнів  у  неупередже-
ності або об’єктивності судді». Це також є суб’єктивним 
поняттям.  Так  вже  є  прецедент,  коли  сторона  по  справі, 
суб’єктивно  вважаючи, що  «неналежна  підготовка  спра-
ви до слухання» та невчинення певних дій, передбачених 
ЦПК є обставиною, що викликає сумнів у неупередженос-
ті або об’єктивності судді, а тому є підставою для відводу, 
неодноразово заявила відповідне клопотання. Суд, у свою 
чергу, вважаючи такі дії зловживанням правом, наклав на 
особу штраф  [8].  Не  принципово,  чи  були  дії  особи  на-
справді  зловживанням  правом,  або  особа  «дуже  сильно 
не довіряла» складу суду. Важливо, що при зіткненні двох 
суб’єктивних думок,  законодавцем однієї  зі  сторін цього 
конфлікту надано репресивний  інструмент,  і  тепер учас-
ник процесу вимушений або погодитися на розгляд спра-
ви складом суду, якому він не довіряє, або бути готовим 
отримати достатньо суттєвий штраф, заявивши клопотан-
ня про відвід.

Така ж саме ситуація виникає і з поданням «завідомо 
безпідставного  позову».  Поняття  «безпідставності  по-
зову», «відсутності предмета спору» є  суб’єктивними та 
оціночним. У моїй особистій практиці був випадок, коли 
суддя у рішенні назвала авторське право на фотографічне 
зображення «уявним правом, яке не підлягає судовому за-
хисту». За дії нової редакції ЦПК, ця ситуація могла б при-
звести  до  залишення позову  без  розгляду  та  накладення 
на позивача штрафу. Таким чином, з одного боку, вказана 
норма захищає суд від перевантаження так званими «тех-
нічними» позовами, але, з іншого боку, через суб’єктивну 
думку судді, може позбавити особу права на судовий за-
хист його інтересів, гарантований ст. 55 Конституції Укра-
їни та ст. 4 ЦПК.

Щодо «укладання мирової угоди, спрямованої на шко-
ду правам третіх осіб», норма п. 1 ч. 5 ст. 207 ЦПК імпе-
ративно зобов’язує суд відмовити у затвердженні мирової 
угоди,  якщо  її  умови  суперечать  закону  чи  порушують 
права  чи  охоронювані  законом  інтереси  інших  осіб.  Без 
затвердження мирової угоди судом, вона не є документом, 
що має юридичні наслідки. Тому незрозуміла позиція за-
конодавця, за якою, окрім обов’язку суду не затверджува-
ти таку мирову угоду, на учасників процесу може накла-
датися штраф.

ЦПК надає невичерпний перелік дій, що можуть бути 
розцінені судом як зловживання процесуальними правами. 
Тому «на розсуд суду» зловживанням може бути визнана 
будь-яка процесуальна дія, яку суд вважатиме за таке.

Слід окремо зазначити, що поруч з учасниками цивіль-
ного процесу, які безпосередньо зацікавлені у вирішенні 
спору, штрафу може бути підданий представник сторони. 
Тобто, професія юриста стає певним чином небезпечною, 

оскільки  будь-яка  дія  представника  в  інтересах  клієнта 
може  бути  розцінена  судом  як  «безпідставна  та  спрямо-
вана  на  затягування  процесу»  та  матиме  наслідком  на-
кладення штрафу особисто на представника. Так, Миро-
нівський  районний  суд  Київської  області  постановив  по 
одній справі в один день дві ухвали, першою з яких «звер-
нувся до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокату-
ри Київської області про розгляд питання про притягнення 
адвоката до дисциплінарної відповідальності за можливе 
вчинення дисциплінарного проступку» [9], а другою за ті 
ж самі дії піддав адвоката штрафу [10].

Вказані вище доводи можуть бути заперечені тим фак-
том, що ще у 1984 році Рекомендацією R  (84) 5 Коміте-
ту міністрів  державам-членам Ради Європи  передбачена 
необхідність запровадження штрафів за зловживання пра-
вом у цивільному процесі [11]. Однак слід пам’ятати, що 
судочинство у більшості держав Ради Європи та вітчизня-
не судочинство, а також довіра населення до судової сис-
теми, знаходяться на різних рівнях. І це порівняння – не на 
користь судової системи України [12]. 

Окрім заходів процесуального примусу, чинним ЦПК 
передбачені інші методи протидії зловживанню процесу-
альними правами. Серед таких:

–  повернення позовної заяви, скарги, клопотання, за-
лишення їх без розгляду;

–  покладення  на  сторону  судових  витрат  повністю 
або  частково,  незалежно  від  результатів  вирішення  спо-
ру  –  у  разі  зловживання  стороною  чи  її  представником 
процесуальним правами,  або  якщо спір  виник внаслідок 
неправильних дій сторони;

–  забезпечення  судових  витрат  –  враховуючи  кон-
кретні  обставини  справи,  суд  за  клопотанням  відповіда-
ча має право зобов’язати позивача внести на депозитний 
рахунок суду грошову суму для забезпечення можливого 
відшкодування майбутніх витрат відповідача на професій-
ну правничу допомогу та  інших витрат,  які має понести 
відповідач у зв’язку з розглядом справи (забезпечення ви-
трат на професійну правничу допомогу), якщо позов має 
ознаки завідомо безпідставного або  інші ознаки зловжи-
вання правом на позов.

–  постановлення окремої ухвали – суд може постано-
вити окрему ухвалу у разі зловживання процесуальними 
правами, порушення процесуальних обов’язків, неналеж-
ного  виконання  професійних  обов’язків  (зокрема,  якщо 
підписана  адвокатом  чи  прокурором  позовна  заява  міс-
тить суттєві недоліки) або у разі іншого порушення зако-
нодавства адвокатом чи прокурором [13].

На  нашу  думку,  для  досягнення  мети,  зазначеної  у 
вказаній вище Рекомендації R (84) 5, а саме, прискорення 
здійснення цивільного судочинства, суду достатньо мати 
право  визнати  певні  дії  зловживанням  правом  та  засто-
сувати  вказані  вище  правові  конструкції. Щодо штрафу, 
особисто  як  на мене,  уведення  такої  норми  у  цивільний 
процес, по-перше, є передчасним, оскільки рівень вітчиз-
няного  судочинства  не  гарантує  відсутність  зловживань 
цією санкцією, а по-друге, взагалі є сумнівним, оскільки 
по  суті  метою штрафу  є  покарання  особи,  винної  у  по-
рушенні, що ніяким чином не кореспондує із завданнями 
цивільного  судочинства,  а  скоріше  відповідає  завданням 
адміністративної відповідальності. 

Підсумовуючи  викладене,  слід  констатувати,  що  на 
цей  час  у  чинній  редакції ЦПК  такий  захід  процесуаль-
ного  примусу,  як  штраф,  є  «двогострим»  інструментом, 
оскільки у ЦПК відсутнє визначення поняття «зловживан-
ня процесуальним правом», перелік таких зловживань не 
є вичерпним, встановлення наявності складу цього пору-
шення повністю віддане на суб’єктивний «розсуд суду». 
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THE NULLITY OF THE TRANSACTION THE CONTENT  
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Стаття присвячена дослідженню сутності правочину, зміст якого не відповідає вимогам Закону. Автор наголошує на тому, що право-
чин, зміст якого не відповідає вимогам Закону, є нікчемним. Обгрунтовано, що встановлення недійсності такого правочину досягається 
шляхом зіставлення змісту правочину та положень чинного законодавства.

Ключові слова: правочин, нікчемний правочин, зміст правочину, умови дійсності правочину. 

Статья посвящена исследованию сущности сделки, содержание которой не соответствует требованиям Закона. Атор акцентирует 
внимание на том, что сделка, содержание которой не соответствует требованиям Закона, является ничтожной. Обосновано, что уста-
новление недействительности такой сделки достигается путем сопоставления содержания сделки и положений действующего законо-
дательства.

Ключевые слова: сделка, ничтожная сделка, содержание сделки, условия действительности сделки. 

The article is devoted to the investigation of the nature of the transaction the content of which does not comply with the requirements of 
the law. The author stresses that the transaction the content of which does not comply with the requirements of the law is null and void. It is 
proved that establishing the nullity of such a transaction is achieved by comparing the content of the transaction and the provisions of the cur-
rent legislation.

Key words: transaction, null and void transaction, content of transaction, conditions of validity of the transaction. 

Питання про те, до якого виду недійсних правочинів 
слід відносити правочин, зміст якого не відповідає вимо-
гам Закону, є дискусійним у науці цивільного права та у 
практиці правозастосування. Одні науковці відносять зга-
даний  правочин  до  нікчемних  правочинів  –  недійсність 
яких  встановлена  законом,  інші  до  оспорюваних  –  не-
дійсність яких прямо не встановлена законом, але одна зі 
сторін або інша заінтересована особа заперечує його дій-
сність на підставах, встановлених законом. 

Між тим, кожен із видів недійсності правочинів перед-
бачає  різні  шляхи  захисту  цивільних  прав  та  інтересів. 
Отже, відповідь на питання, до якого виду недійсних пра-

вочинів слід віднести правочин, зміст якого не відповідає 
вимогам закону, є надзвичайно важливою не лише для на-
уки цивільного права, але і для практики правозастосуван-
ня та становить мету нашого дослідження.

У  різний  час  дослідженню  питань,  пов’язаних  із  не-
дійсністю  правочину,  зміст  якого  не  відповідає  вимогам 
Закону, присвятили наукові працітакі вчені, як: В.П. Шах-
матов, М.В. Кротов, І.В. Спасибо-Фатєєва, В.Л. Яроцький 
та інші. Однак до тепер питання, до якого виду недійсних 
правочинів слід віднести правочин, зміст якого не відпові-
дає вимогам закону, чітко не опрацьовано як в юридичній 
науці так і у практиці правозастосування.
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Відповідно до ч. 1 ст. 202 ЦК України [1], правочином 
є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення 
цивільних прав та обов’язків.

Статтею 203 ЦК України [1] встановлено загальні ви-
моги,  додержання  яких  є  необхідним  для  чинності  пра-
вочину,  які  у  науці  цивільного  права  прийнято  називати 
умовами дійсності правочинів. Зокрема, до цих умов на-
лежать наступні положення: 1.  зміст правочину не може 
суперечити  цьому  Кодексу,  іншим  актам  цивільного  за-
конодавства,  а  також  інтересам  держави  і  суспільства, 
його моральним засадам; 2. особа,  яка вчиняє правочин, 
повинна  мати  необхідний  обсяг  цивільної  дієздатності; 
3. волевиявлення учасника правочину має бути вільним і 
відповідати його внутрішній волі; 4. правочин має вчиня-
тися у формі, встановленій законом; 5. правочин має бути 
спрямований на реальне настання правових наслідків, що 
обумовлені ним.

Отже,  правочином  є  дія  особи,  яка  відповідає  у  су-
купності  усім  вищенаведеним  умовам,  і  лише  така  дія 
здатна  породжувати  юридичні  наслідки  та  дозволяє  до-
сягти бажаного правового результату, оскільки недійсний 
правочин не створює юридичних наслідків, крім тих, що 
пов’язані з його недійсністю.

Як  нами  вже  зазначалося,  однією  із  загальних  умов 
дійсності  правочину,  згідно  з  ч.  1  ст.  203  ЦК  України 
[1], є те, що зміст правочину не може суперечити цьому 
Кодексу,  іншим  актам  цивільного  законодавства.  Відпо-
відність  змісту  правочину  Цивільному  кодексу  України 
та  іншим  актам  цивільного  законодавства  визначається 
шляхом  зіставлення  такого  змісту  та нормативно-право-
вих актів, які регулюють цивільні відносини. У тому разі, 
якщо зміст правочину не суперечить положенням згада-
них  нормативно-правових  актів,  і  за  дотримання  інших 
умов  дійсності  правочину,  він  буде  вважатися  дійсним. 
Задля розуміння механізму здійснення такого зіставлення 
насамперед необхідно відповісти на питання, що ж являє 
собою зміст правочину.

З чинного законодавства, на жаль, можна зробити ви-
сновок  щодо  сутності  змісту  правочину  лише  стосовно 
дво- чи багатосторонніх правочинів (договорів), що є по-
годженою дією двох  або більше  сторін  (ч.  4  ст.  202 ЦК 
України). Так, зокрема, визначено, що відповідно до ч. 1 
ст. 628 ЦК України [1] зміст договору становлять умови 
(пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та 
умови, які є обов’язковими відповідно до актів цивільно-
го  законодавства. У той же час,  відповідь на  запитання, 
що ж  складає  зміст  одностороннього  правочину,  який  є 
дією  однієї  сторони,  яка  може  бути  представлена  одні-
єю або кількома особами та може створювати обов’язки 
лише для особи, яка його вчинила, а також може створю-
вати обов’язки для інших осіб лише у випадках, встанов-
лених законом, або за домовленістю з цими особами (ч. 3 
ст. 202 ЦК України [1]), на жаль, залишилася поза увагою 
законодавця. Положення ч. 5 ст. 202 ЦК України [1], згід-
но  з  якою до правовідносин,  які  виникли  з односторон-
ніх  правочинів,  застосовуються  загальні  положення  про 
зобов’язання та про договори, якщо це не суперечить ак-
там цивільного  законодавства  або  суті  одностороннього 
правочину, і які здавалося б покликані заповнити певний 
правовий  вакуум пов’язаний  із  правовим  регулюванням 
односторонніх правочинів, теж не можуть бути застосо-
вані  до  визначення  змісту  одностороннього  правочину, 
оскільки покликані врегульовувати лише правові наслід-
ки вчинення такого правочину.

На  нашу  думку,  визначення  змісту  одностороннього 
правочину  повинно  бути  близьким  до  визначення  зміс-
ту договору як правочину,  але при цьому  з урахуванням 
особливостей одностороннього правочину. Таким чином, 
може  бути  запропоноване  наступне  визначення  «Зміст 
одностороннього  правочину  становлять  умови  (пункти), 
визначені на розсуд сторони, умови які є необхідними, ви-

ходячи з його сутності та умови, які є обов’язковими від-
повідно до актів цивільного законодавства».

У науці цивільного права загалом під змістом правочи-
ну у цілому як одностороннього, так і дво- або багатосто-
роннього розуміють сукупність його умов [2, c. 282]. Як 
слушно зазначає з цього приводу М.В. Кротов, під змістом 
правочину, як підставою виникнення цивільного правовід-
ношення, слід розуміти сукупність умов, які його склада-
ють [3, c. 231]. При цьому, до визначення змісту правочи-
ну,  запропонованого М.В. Кротовим, слід було б додати, 
що сукупність його умов є змістом правочину не лише як 
підстави  виникнення  цивільного  правовідношення,  але  і 
підстави його зміни та припинення.

Питання  про  те,  до  якого  виду  недійсних  правочинів 
слід відносити правочин, зміст якого не відповідає вимо-
гам Закону (у широкому розумінні – Цивільному кодексу, 
іншим актам цивільного законодавства, що визначені ст. 4 
ЦК України [1], згідно з якою: 1. Основу цивільного законо-
давства України становить Конституція України. 2. Осно-
вним актом цивільного законодавства України є Цивільний 
кодекс України. Актами цивільного законодавства є також 
інші закони України, які приймаються відповідно до Кон-
ституції  України  та  цього  Кодексу  (далі  –  закон).  3.  Ци-
вільні відносини можуть регулюватись актами Президента 
України у випадках, встановлених Конституцією України. 
4. Актами цивільного законодавства є також постанови Ка-
бінету Міністрів України. 5. Інші органи державної влади 
України,  органи  влади Автономної  Республіки Крим мо-
жуть  видавати  нормативно-правові  акти,  що  регулюють 
цивільні відносини, лише у випадках і у межах, встанов-
лених Конституцією України та законом, є дискусійним у 
науці цивільного права  та  у практиці правозастосування. 
Одні науковці відносять згаданий правочин до нікчемних 
правочинів – недійсність яких встановлена законом,  інші 
до оспорюваних – недійсність яких прямо не встановлена 
законом, але одна зі сторін або інша заінтересована особа 
заперечує його дійсність на підставах, встановлених зако-
ном. Між тим, як вірно зазначено в аналізі окремих питань 
судової практики, що виникають при застосуванні судами 
рекомендаційних роз’яснень, викладених у постанові Пле-
нуму Верховного Суду України від 06 листопада 2009 року 
№ 9 «Про судову практику розгляду цивільних справ про 
визнання правочинів недійсними», що були підготовлені та 
оприлюднені ВССУ 24.01.2017 року, кожен із видів недій-
сності правочинів передбачає різні шляхи захисту цивіль-
них прав та інтересів [4].

Підґрунтям для цієї дискусії стала ст. 204 ЦК України 
[1], яка встановлює презумпцію правомірності правочину, 
зокрема цією нормою визначено, що правочин є правомір-
ним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом 
або якщо він не визнаний судом недійсним, а також части-
ни 2 та 3 ст. 215 ЦК України [1], згідно з якими: недійсним 
є  правочин,  якщо  його  недійсність  встановлена  законом 
(нікчемний правочин). У цьому разі визнання такого пра-
вочину недійсним судом не вимагається. 

Якщо недійсність правочину прямо не встановлена за-
коном,  але одна  зі  сторін  або  інша  заінтересована особа 
заперечує  його  дійсність  на  підставах,  встановлених  за-
коном, такий правочин може бути визнаний судом недій-
сним (оспорюваний правочин). 

Як видно з визначення, що встановлено у ст. 215 ЦК 
України  [1],  нікчемний  правочин  порушує  закон,  при 
цьому це порушення настільки очевидне, що його можна 
встановити шляхом простого порівняння умов правочину 
та закону. Для встановлення нікчемності правочину абсо-
лютно не потрібно встановлювати якісь обставини, – його 
недійсність  встановлена  законом. У  силу очевидності  та 
безспірності порушення  закону при укладенні нікчемно-
го  правочину,  для  визнання  його  недійсним  не  потрібне 
навіть  рішення  суду.  У  той  же  час,  сторона  нікчемного 
правочину не позбавлена права звернутися до суду з позо-
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вом про встановлення нікчемності правочину. Пунктом 5 
Постанови Пленуму Верховного суду України № 9 «Про 
судову практику розгляду цивільних справ про визнання 
правочинів недійсними» від 06.11.2009 року, з цього при-
воду, зокрема визначається, що вимога про встановлення 
нікчемності правочину підлягає розгляду у разі наявнос-
ті  відповідного  спору.  Такий  позов  може  пред’являтися 
окремо,  без  застосування  наслідків  недійсності  нікчем-
ного правочину. У цьому разі у резолютивній частині су-
дового рішення суд вказує про нікчемність правочину або 
відмову у цьому [5].

Відповідно  до  п.  2.5  Постанови  Пленуму  Вищого 
господарського  суду України № 11  від  29.05.2013  року, 
правочини, які не відповідають вимогам закону, не поро-
джують  будь-яких  бажаних  сторонам  результатів,  неза-
лежно від волі сторін та їх вини у вчиненні незаконного 
правочину [6].

У  зв’язку  з  вказаним  слід  погодитися  із  висновком 
І.В. Спасибо-Фатєєвої про те, що правочини є безспірно 
нікчемними,  якщо  усувається  оціночність  їх  сприйняття 
і  абсолютно  ясно,  що  вони  вчинені  із  таким  порушен-
ням  закону,  яке  позначається  як  підстава  їх  нікчемності 
[2, с. 302-303].

Оспорюваний  правочин  може  бути  визнаний  недій-
сним лише судом і лише за доведеності певних обставин, 
встановлених  законом,  з  якими пов’язується його недій-
сність. Наприклад, ст. 231 ЦК України [1] встановлено, що 
правочин, вчинений особою проти її справжньої волі вна-
слідок застосування до неї фізичного чи психічного тиску 
з боку другої сторони або з боку іншої особи, визнається 
судом недійсним. Таким чином, є очевидним, що для ви-
знання правочину недійсним за цією підставою суд пови-
нен встановити наявність факту застосування до особи з 
боку іншої особи фізичного чи психічного тиску, а також 
той факт, що цей тиск призвів до вчинення правочину осо-
бою правочину проти її справжньої волі. 

Наведений аналіз сутності оспорюваного та нікчемно-
го правочинів, положення ч. 1 ст. 215 ЦК України, згідно з 
якою підставою недійсності правочину є недодержання у 
момент вчинення правочину стороною (сторонами) вимог, 
які встановлені частинами першою – третьою, п’ятою та 
шостою статті 203 цього Кодексу та положення ч. 1 ст. 203 
ЦК України, яка встановлює, що зміст правочину не може 
суперечити цьому Кодексу, іншим актам цивільного зако-
нодавства, а також інтересам держави і суспільства, його 
моральним  засадам,  дозволяє  зробити  висновок  про  те, 
що  недійсність  (і  більш  того,  –  нікчемність)  правочину, 
зміст якого суперечить вимогам нормативно-правових ак-
тів прямо встановлена вищенаведеними нормами методом 

«від  супротивного»  (якщо  правочин  відповідає  вимогам 
Закону (у широкому розумінні), то він є дійсним, якщо ж 
він цим вимогам не відповідає – є недійсним (зокрема, – 
нікчемним)). Віднесення правочину, зміст якого не відпо-
відає вимогам Закону до категорії нікчемних правочинів, 
у  повній  мірі  відповідає  визначенню  нікчемного  право-
чину, визначеного ч. 2 ст. 215 ЦК України – недійсним є 
правочин, якщо його недійсність встановлена законом (ні-
кчемний правочин). Для встановлення недійсності такого 
правочину  не  потрібно  оцінювати  жодних  обставин,  за 
яких  його  було  вчинено.  Воно  досягається шляхом  про-
стого зіставлення змісту правочину та положень чинного 
законодавства.

Між тим, сторони у будь-який час (до моменту вине-
сення рішення суду) можуть внести зміни до правочину, 
зміст якого не відповідає вимогам закону і, таким чином, 
виправити допущені ними порушення чинного законодав-
ства.  При  цьому,  правочин  буде  вважатися  укладеним  з 
моменту внесення до нього відповідних, легітимізуючих 
його,  змін.  Зазначене  підтверджує  і Постанова Пленуму 
Вищого господарського суду України «Про деякі питання 
визнання правочинів (господарських договорів) недійсни-
ми» № 11 від 29.05.2013 року, пункт 2.4 якої визначає, що 
у  процесі  вирішення  спору  сторони можуть  самі  усуну-
ти  у  встановленому  порядку  порушення,  які  тягнуть  за 
собою  визнання  правочину  недійсним,  зокрема шляхом: 
вчинення нового правочину; погодження правочину з від-
повідним  державним  органом,  якщо  це  необхідно  було 
для даного правочину, а таке погодження не було раніше 
здійснено тощо. Сторони також не позбавлені права вчи-
нити правочин про внесення змін до правочину з метою 
приведення  його  у  відповідність  із  законом  (крім  зміни 
ціни  у  договорі  після  його  виконання,  оскільки  згідно  з 
частиною третьою статті 632 ЦК України така зміна не до-
пускається) [6]. 

Зміст  одностороннього  правочину  становлять  умо-
ви  (пункти),  визначені  на  розсуд  сторони,  умови  які  є 
необхідними,  виходячи  з  його  сутності  та  умови,  які  є 
обов’язковими  відповідно  до  актів  цивільного  законо-
давства.

Сукупність  умов  є  змістом  правочину  не  лише  як 
підстави  виникнення цивільного правовідношення,  але 
і підстави його зміни та припинення.

Правочин, зміст якого не відповідає вимогам закону 
є нікчемним. Для встановлення недійсності такого пра-
вочину не потрібно оцінювати жодних обставин за яких 
його було вчинено. Воно досягається шляхом простого 
зіставлення  змісту  правочину  та  положень  чинного  за-
конодавства.
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Статтю присвячено питанням визнання активів необґрунтованими та їх витребуванню на користь держави. У статті висвітлено осо-
бливості нормативного врегулювання такої конфіскаційної санкції. Автор окреслив проблемні питання щодо підстав і порядку застосу-
вання зазначеної санкції, а також сформулював пропозиції щодо їх вирішення. 

Ключові слова: необґрунтовані активи, конфіскаційна санкція, конфіскація, цивільна конфіскація, спеціальна конфіскація.

Статья посвящена вопросам признания активов необоснованными и их изъятию в пользу государства. В статье освещены особенно-
сти нормативного урегулирования данной конфискационной санкции. Автором определены проблемные вопросы оснований и порядка 
применения указанной санкции, а также сформулированы предложения по их решению. 

Ключевые слова: необоснованные активы, конфискационная санкция, конфискация, гражданская конфискация, специальная кон-
фискация.

The article is focused on the issues of admitting the assets as meritless and their demand for the benefit of the state. The author of the article 
has highlighted the peculiarities of normative regulation of such a confiscatory sanction. The author has outlined the problematic issues regarding 
the grounds and procedure for the application of the mentioned sanction, and has also formulated propositions for their solution.

Key words: confiscatory sanctions, confiscation, meritless assets, civil confiscation, asset confiscation.

Постановка проблеми. Відповідно до ст. 41 Консти-
туції України та ч. 1 ст. 321 Цивільного кодексу України 
(далі  –  ЦК),  ніхто  не  може  бути  протиправно  позбавле-
ний права  власності. Неприпустимість позбавлення пра-
ва власності,  крім випадків, установлених Конституцією 
України та законом, визначена у п. 2 ч. 1 ст. 3 ЦК загаль-
ною засадою цивільного законодавства. ЦК не передбачає 
випадки, обсяг і порядок позбавлення права власності, зо-
крема у ст. 354 дається характеристика конфіскації, проте 
підстави її застосування не зазначені. Крім того, випадки 
позбавлення права власності не вичерпуються конфіскаці-
єю. До  таких  законодавчо допустимих підстав належить 
визнання  необґрунтованими  активів  і  їх  витребування, 
що  була  запроваджена  Законом  України  від  12  лютого 
2015 року та сьогодні міститься у ст.ст. 290–292 Цивільно-
го процесуального кодексу України (далі – ЦПК).

Особливістю  нормативного  регулювання  наведеної 
конфіскаційної  санкції  є  те,  що  підстави  для  відповід-
ного  вилучення  закладені  у  нормах  не  матеріального,  а 
процесуального права. У ЦК стягнення необґрунтованих 
активів  у  дохід  держави  за  рішенням  суду  не  наведене 
як  підстава  припинення  права  власності,  таке  стягнення 
не може ототожнюватися з конфіскацією, хоча достатньо 
поширеним є позначення цього  інституту  терміном «ци-
вільна конфіскація», що підкреслює відокремленість цієї 
санкції від конфіскації за злочини чи адміністративні пра-
вопорушення. Проте визнання активів необґрунтованими 
і їх вилучення, на відміну від конфіскації, не пов’язується 
з  вчиненням правопорушення,  суд  не  встановлює  у  діях 
відповідача склад правопорушення під час набуття майна. 

В.І. Бобрик зазначає, що провадження у таких справах 
є першим видом у цивільному процесуальному законодав-
стві галузево-матеріальної диференціації справ позовного 
провадження цивільного судочинства за рахунок інтегра-
ції  у  цивільне  процесуальне  законодавство  норм  проце-
суального  характеру  законодавства  у  сфері  запобігання 
та протидії  корупції. ЦПК України встановлює механізм 
позбавлення відповідача певного майна та його обернення 
у дохід держави, тобто йдеться про зміну виду власності  
(з приватної на державну) [1, с. 139, 140].

До країн, у яких передбачене вилучення активів поза 
кримінальним судочинством, належать Австралія, Велика 

Британія,  Ізраїль,  Ірландія, Канада, Ліхтенштейн, Литва, 
Південно-Африканська  Республіка,  Словенія,  Таїланд, 
Фіджі, Філіппіни, Швейцарія. У праві ЄС таке вилучення 
застосовується до активів особи, засудженої за криміналь-
ні правопорушення, що могли призвести до  економічної 
вигоди  чи  які  здійснювалися  не  один  раз  (контрабанда, 
торгівля наркотиками, відмивання грошей). При цьому тя-
гар доведення законності набуття власності покладено на 
особу, визнану винною у серйозному кримінальному по-
рушенні [2, с. 42–43].

Запровадження відповідного інституту, а також зміст його 
норм, важливість правильного застосування з дотриманням 
конвенційних і конституційних гарантій непорушності права 
власності,  зумовлює  необхідність  проведення  дослідження 
підставі порядку визнання майна необґрунтованими актива-
ми та їх витребування як конфіскаційної санкції. 

Стан дослідження.  Аналіз  наукової  літератури  свід-
чить про те, що ці питання не були предметом системно-
го цивілістичного дослідження. Окремі аспекти визнання 
майна  необґрунтованими  активами  та  їх  витребування 
досліджували  О.І.  Антонюк,  В.І.  Бобрик,  О.Г.  Братель, 
В.М. Кравчук, О.Ю. Навальнєв, М.І. Хавронюк  та  деякі 
інші  вчені.  Неналежна  наукова  розробка  зазначених  пи-
тань не  сприяє правозастосовній практиці  у  таких  спра-
вах. Водночас питання охорони та захисту права власнос-
ті є такими, що стосуються кожного учасника цивільних 
правовідносин  і  впливають  на  стабільність  цивільного 
обороту загалом.

Метою статті є конкретизація підстав і розкриття осо-
бливостей порядку визнання майна необґрунтованими ак-
тивами та їх витребування.

Виклад основного матеріалу.  Не  заперечуючи  необ-
хідності протидії корупції, слід зазначити, що законодавче 
унормування заходів боротьби з нею не сприяє правовій ви-
значеності й утвердженню принципу верховенства права.

Законодавець у главі 12 ЦПК використав термін «необ-
ґрунтовані активи», що не має нормативного визначення. 
Зі змісту ст. 1 ЦПК слід зробити висновок про те, що до 
предмета регулювання цього нормативно-правового акту 
не належить установлення підстав набуття та припинення 
права власності, а також санкцій, не пов’язаних із проце-
суальними порушеннями.
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Проти  цивільної  конфіскації  вченими  та  юристами-
практиками наводяться такі аргументи: 1) зміна виду про-
вадження  з  кримінального на цивільне  зменшує  гарантії 
прав особи та змінює правила доказування, зокрема пору-
шує презумпцію невинуватості; 2) відсутність необхіднос-
ті доводити у суді зв’язок активів із конкретним корупцій-
ним злочином і вину осіб у його вчиненні; 3) покладення 
подвійного  покарання;  4)  порушення  права  не  свідчити 
проти  себе;  5)  порушення  майнових  прав;  6)  відсут-
ність відповідних норм у ЦК із питань вилучення майна;  
7)  дублювання  більш  широкої  процедури  кримінально-
правової спеціальної конфіскації; 8) наповнення ЦПК нор-
мами матеріального права руйнує класичні уявлення про 
призначення  цього  процесуального  нормативного  акта 
[2, с. 40–41; 3].

Конфіскацію активів без обвинувального вироку пояс-
нюють у  доктрині  властивостями  активів,  а  не  власника 
[4, с. 131]. Традиційно таку санкцію розглядають як захід 
не проти особи (in personam), а проти речі (in rem).

О.І. Антонюк уважає, що цивільна конфіскація відпо-
відає міжнародним правовим стандартам, проте на законо-
давчому рівні має бути забезпечений розгляд справи судом 
у змагальній процедурі, яка відповідає міжнародним стан-
дартам і не порушує справедливий баланс між публічними 
і приватними інтересами [2, с. 43]. Вилучення незаконно 
набутого майна розглядається Європейським судом з прав 
людини (далі – ЄСПЛ ) як таке, що відповідає суспільному 
інтересу в боротьбі  зі  злочинністю, проте під час  запро-
вадження таких заходів держава має дотримуватися умов 
допустимого втручання у право на майно [5, с. 73, 74].

Ш.Г.  Багавудінов  до  переваг  цивільного  судочинства 
для таких справ відносить нижчий рівень тягаря доведен-
ня  і  здатність  суду  діяти  у  разі  відсутності  відповідача, 
якщо він не співпрацює з процесом. Наприклад, у Великій 
Британії Високий суд ухвалив, що приймає компетенцію 
адвоката відповідача, який знаходиться у розшуку, і не ба-
чить ніяких перешкод для розгляду справи [4, с. 132].

Як слушно зауважує Д.О. Тузов, у разі вчинення право-
чину, предметом якого є діяння, що має ознаки злочину або 
адміністративного  правопорушення,  конфіскаційні  санк-
ції має встановлювати відповідний закон – кримінальний 
чи про адміністративну відповідальність, якщо він цього 
не робить, то ЦК не має його доповнювати [6, с. 47].

Аналіз глави 12 ЦПК дозволяє виділити такі особли-
вості  визнання  майна  необґрунтованими  активами  та  їх 
витребування:  1)  здійснюється  у  загальному  позовному 
провадженні  у  межах  цивільного  судочинства;  2)  позов 
подається прокурором в інтересах держави; 3) відповіда-
чем є особа, уповноважена на виконання функцій держави 
або  місцевого  самоврядування,  щодо  якої  набрав  закон-
ної сили обвинувальний вирок за вчинення корупційного 
злочину або легалізації  (відмивання) доходів, одержаних 
злочинним шляхом; 4) на таку вимогу поширена загальна 
позовна давність, що обраховується з дня набрання закон-
ної сили обвинувальним вироком щодо відповідача; 5) до 
активів  віднесені  грошові  кошти,  інше майно  та  доходи 
від них; 6) встановлена презумпція необґрунтованості ак-
тивів – позов підлягає задоволенню у разі невстановлен-
ня судом на підставі поданих доказів того, що активи або 
грошові кошти, необхідні для їх придбання, були набуті на 
законній підставі.

На підставі абз. 2 ч. 5 ст. 56 ЦПК можна зробити висно-
вок про те, що прокурор у цій справі має статус позивача.

Належний відповідач у такій категорії справ у п. 2 ч. 3 
ст. 290 ЦПК визначений через посилання на п. 1 ч. 1 ст. 3 
Закону України «Про  запобігання корупції»,  в  якому пе-
редбачене коло осіб, уповноважених на виконання функ-
цій держави або місцевого самоврядування. У п. 2 ч. 1 ст. 3 
Закону України «Про запобігання корупції» міститься пе-
релік осіб, які для цілей цього Закону прирівнюються до 
осіб,  уповноважених  на  виконання  функцій  держави  чи 

місцевого самоврядування,  тому ці особи не підпадають 
під п. 2 ч. 3 ст. 290 ЦПК.

Необхідною умовою заявлення позовних вимог до на-
ведених вище осіб щодо визнання активів необґрунтова-
ними та  їх вилучення є наявність щодо них обвинуваль-
ного  вироку  суду,  що  набув  законної  сили  за  вчинення 
корупційного  злочину  або  легалізації  (відмивання)  до-
ходів, одержаних злочинним шляхом (ст. ст. 45, 191, 209, 
210,  262,  308,  312,  313,  320,  354,  357,  364,  364-1,  365-2, 
368–369-2, 410 Кримінального кодексу України).

Зі змісту Закону України «Про судовий збір» слід зро-
бити висновок про те, що за такий позов судовий збір не 
сплачується.  Так,  у  ст.  2  зазначеного  Закону  держава  не 
визначена платником судового збору. Проте з метою забез-
печення правової визначеності доцільно закріпити норму 
щодо несплати судового збору за подання позовної заяви 
у цій категорії справ.

Викликає кілька запитань зміст ч. 2 ст. 290 ЦПК, що 
передбачає вжиття прокурором у разі пред’явлення позову 
заходів щодо встановлення майна, стосовно якого існують 
докази того, що воно отримано відповідачем або що ним 
користується чи розпоряджається (розпоряджався) відпо-
відач. 

По-перше,  суть  провадження  полягає  у  визнанні  не-
обґрунтованими активів, тому (відповідно до ч. 3 ст. 175 
ЦПК) прокурор зобов’язаний викласти обставини, якими 
він  обґрунтовує  свої  вимоги,  зазначити  докази,  що  під-
тверджують ці обставини. У ч. 2 ст. 83 ЦПК не міститься 
виключень. 

В.І. Бобрик зазначає, що вжиття заходів щодо встанов-
лення майна є процесуальними повноваженнями прокуро-
ра  як  позивача  через  норми ЦПК  і  полягають  у  поданні 
суду доказів із метою встановлення обставин, що входять 
у предмет доказування цієї категорії справ [1, с. 141]. Про-
те докази мають бути долучені позивачем до позовної за-
яви. Відповідно до п. 5 ч. 3 ст. 175 ЦПК, інформація про 
майно, щодо якого існують докази того, що воно отримано 
відповідачем або що він ним користується чи розпоряджа-
ється (розпоряджався), має бути зазначена у позовній за-
яві, що свідчить про неузгодженість приписів абз. 2 ч. 2 
ст. 290 ЦПК з нормами ст. 175 ЦПК. У ст. 175 ЦПК не пе-
редбачена можливість звуження переліку  інформації, що 
обов’язково має наводитися у позовній заяві.

По-друге, у ЦПК не передбачено положень щодо змісту 
такої процесуальної дії, як вжиття заходів щодо встанов-
лення майна, тому виникає запитання про те, що у такому 
разі має вчинити прокурор – перевірити наявність майна в 
натурі, встановити його місцезнаходження чи щось інше, 
а також те, як має бути оформлена така процесуальна дія 
та її результат.

По-третє,  у  абз.  2  ч.  2  ст.  290  ЦПК  йдеться  про  те, 
що майно «отримано» особою,  зазначеною відповідачем 
у  позові,  або що  вона  ним  «користується»  чи  «розпоря-
джається» «(розпоряджалася)». Отже, відповідач за таки-
ми приписами не обов’язково має бути власником майна, 
а  достатньо,  щоб  він  був  користувачем  (при  цьому  не 
обов’язково мав відповідне право, достатньо фактичного 
стану користування) або розпоряджався ним. Тому постає 
питання  визначення  належного  відповідача  за  позовом, 
що розглядається.

Слід погодитися з тим, що оскільки позов має на меті 
припинення  права  власності,  то  належним  відповідачем 
завжди є власник майна, а особа, яка має право користу-
вання  чи  розпорядження майном, може  залучатися  спів-
відповідачем  чи  третьою  особою,  яка  не  заявляє  само-
стійних вимог щодо предмета позову, на боці відповідача 
[2, с. 41].

Відповідно ж до ч. 2 ст. 290 ЦПК, позов пред’являється 
лише до особи, щодо якої наявний вирок суду за вчинення 
певного злочину. Про власників такого майна на час роз-
гляду справи, якщо майно перебуває лише у користуванні 
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чи розпорядженні (або колись перебувало у розпоряджен-
ні) відповідача, у цій нормі не йдеться. Проте у цій ситуа-
ції особа, яка набула у власність майно, яким розпорядив-
ся відповідач, або яка як власник майна передавала його 
у користування відповідачеві, позбавляється цього майна. 
Це суперечить сутності не лише цивільного процесу, але 
й нормам матеріального права, адже допускає припинення 
права власності на майно однієї особи за порушення, до-
пущені іншою особою.

Нормативне врегулювання застосування такої конфіс-
каційної санкції, як визнання активів. необґрунтованими 
та їх витребування засновано на інших правових підходах, 
відповідно  до  яких  визнано  допустимим  вирішення  пи-
тання про майно особи, не притягнутої до розгляду справи 
як відповідач; її застосування не залежить від підстав на-
буття, оплатності, добросовісності набувача (як це перед-
бачено щодо віндикації у ст. ст. 330, 388 ЦК), а також пра-
вового режиму знаходження такого майна у відповідача.

Наприклад,  ЄСПЛ  у  справі  «Гогітідзе  та  інші  проти 
Грузії» від 12 травня 2015 року зазначив, що є допустимим 
застосування конфіскації до будь-яких осіб, які отримали 
майно від особи, яка набула майно в результаті серйозних 
кримінальних  злочинів,  таких,  як  корупція,  відмивання 
коштів,  оборот  наркотичних  засобів,  без  необхідної  до-
бросовісності (знаючи чи маючи підстави допускати його 
злочинне походження) [8, с. 45].

ЄСПЛ визнає допустимим конфіскацію майна, що на-
лежало членам родини винного (незалежно від його засу-
дження)  за  таких обставин: 1)  знання про незаконне по-
ходження  майна;  2)  неможливість  пояснити  походження 
майна; 3) вид злочину (тяжкість злочину); 4) з’ясування, 
чи не є третя сторона фіктивним власником (рішення від 
10 квітня 2012 р. у справі «Силицькиєне проти Литви»). 
ЄСПЛ звертає увагу на те, що постанова про конфіскацію 
не є встановленням вини за злочин (п.п. 53, 54 рішення), 
а  переслідує  законну мету  в  загальних  інтересах  і  ґрун-
тується  на  доказах  придбання  конфіскованих  активів  за 
рахунок реінвестування незаконних доходів злочинної ор-
ганізації (п. п. 63, 65, 67 рішення) [5, с. 76–77].

Проте національне законодавство не передбачає серед 
умов позбавлення права власності особи, яка набула май-
но від відповідача, її недобросовісність. Хоча, наприклад, 
у ч. 9 ст. 31 Конвенції ООН проти корупції  (ратифікова-
на  з  заявами  Законом  України  від  18  жовтня  2006  року 
№ 251-V) передбачено, що положення ст. 31 цієї Конвен-
ції, що стосуються зупинення операцій (заморожування), 
арешту та конфіскації, не тлумачаться так, щоб завдавати 
шкоди правам добросовісних третіх осіб.

В.Д.  Примак  зауважує,  що  визнання  добросовісності 
відправною  засадою  цивільного  законодавства,  принци-
пом  цивільного  права,  вимагає  встановлення  такого  пра-
вового порядку, за якого юрисдикційний орган зважатиме 
на очевидну добросовісність або недобросовісність особи 
кожного разу, коли врахування цього чинника, зважаючи на 
суть конкретних правовідносин, матиме  істотне значення 
для  визначення  справедливого балансу  інтересів  їх  учас-
ників. Учений уважає, що відсутні підстави для обмеження 
дії принципу добросовісності у відносинах цивільно-пра-
вової відповідальності  і процесуальних правовідносинах, 
пов’язаних із примусовою реалізацією обов’язку, покладе-
ного на суб’єкта цих відносин [9, с. 81, 82].

ЦПК не вимагає використання такого майна у злочин-
ній діяльності, що могло б виправдати наявність суспіль-
ного  інтересу в припиненні приватної власності та вста-
новлення на це майно державної власності безвідносно до 
добросовісності набуття майна іншою особою.

М. Хавронюк зауважує, що запропонована процедура 
виключає необхідність доводити у суді зв’язок активів із 
конкретним корупційним злочином і вину осіб у його вчи-
ненні. Ідеться про спрощену конфіскацію майна як пока-
рання без злочину [3].

Зважаючи на зміст абз. 2 ч. 2 ст. 290 ЦПК, слід пого-
дитися з тим, що у разі припинення користування майном, 
підстав для позову немає і розширеному тлумаченню від-
повідна  норма  не  підлягає,  інакше  особа  буде  позбавле-
на  права  власності  тоді,  якщо  не  передбачений  у  законі 
[5, с. 74], якщо у відповідача не було права розпорядження 
таким майном.

Крім того, зміст ст. 291 ЦПК не дає однозначної від-
повіді на запитання про те, законність набуття яким саме 
суб’єктом має розглядати  суд,  якщо відповідач лише ко-
ристується  майном,  розпоряджається  чи  розпоряджався 
ним, а право власності належить іншій особі.

Якщо йдеться про підстави набуття майна саме відпо-
відачем, то, якщо відповідач не доведе законність набут-
тя майна, яке перебуває у нього у користуванні, це майно 
вилучається на користь держави на підставі ст. 292 ЦПК 
безвідносно  до  права  власності  на  це  майно,  наявного 
в  іншої  особи. Таке  рішення не можна буде примусово 
виконати тоді, коли виконавчий лист буде виданий щодо 
боржника, який був відповідачем, тоді як власником май-
на є інша особа.

Слід  звернути  увагу  на  те, що  законодавець  у  гла-
ві  12  ЦПК  оперує  трьома  термінами  для  позначення 
правового наслідку задоволення позову: 1) витребуван-
ня активів (назва глави 12, ст. 290); 2) стягнення акти-
вів у дохід держави (ст. 292); 3) звернення стягнення на  
активи (ч. 3 ст. 292).

Використання  терміна  «витребування»  створює  уяв-
лення про ситуацію, в якій право власності на майно ви-
никає у держави на підставі рішення суду, а зважаючи на 
його перебування у іншої особи, держава його витребовує. 
Однак (відповідно до ч. 5 ст. 11 ЦК) у випадках, установ-
лених актами цивільного законодавства, цивільні права та 
обов’язки можуть виникати з рішення суду. У цивільному 
законодавстві відповідної норми немає, а ЦПК є джерелом 
цивільного процесуального права. 

Термін «стягнення у дохід держави» не має норматив-
ного визначення. Наприклад, у ст. 10 Закону України «Про 
виконавче провадження» серед переліку заходів примусо-
вого виконання рішень окремо зазначені звернення стяг-
нення на певне майно та вилучення у боржника і передача 
стягувачеві  предметів,  зазначених  у  рішенні.  Отже,  під 
стягненням  майна,  про  яке  йдеться  у  ст.  292  ЦПК,  слід 
розуміти його  вилучення  і  передання  стягувачеві, що не 
є тотожним зверненню стягнення на майно боржника, що 
(згідно з ч. 1 ст. 48 Закону України «Про виконавче про-
вадження») полягає у арешті майна, вилученні (списанні 
коштів з рахунків) та примусовій реалізації.

Проте у змісті ст. 292 ЦПК вживаються терміни «стяг-
нення майна» і «звернення стягнення на майно», що ство-
рює уявлення про  те, що під  стягненням майна у цьому 
разі законодавець розуміє вилучення майна для продажу. 
Так, у ч. 3 ст. 292 ЦПК передбачено, що у разі неможли-
вості звернення стягнення на активи, визнані необґрунто-
ваними, на відповідача покладається обов’язок  сплатити 
їх вартість.

О.В. Кіріяк вважає більш влучним для оптимального 
відображення  сутності  зазначеної  санкції  поняття  «ви-
лучення»,  оскільки  поняття  «витребування»,  як  прави-
ло, характерне для ситуацій, коли уповноважений орган 
вимагає й очікує від особи, яка володіє певним активом, 
добровільної передачі затребуваних у неї речей чи доку-
ментів (у разі застосування способу забезпечення доказів 
у цивільних справах, запобіжного засобу в господарсько-
му  процесі,  способу  збирання  доказів  у  кримінальному 
судочинстві).  «Вилучення»  вчений  розглядає  як  активні 
результативні дії уповноваженого органу, що полягають у 
фізичному відібранні певного активу в зобов’язаної осо-
би незалежно від її волі, у фактичному позбавленні особи 
можливості  володіти,  користуватися  та  розпоряджатися 
певним майном [7, с. 431–432, 433]. 
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Проте  не  у  всіх  наведених  ученим  прикладах  щодо 
примусового вилучення майна йдеться про зміну власника 
майна, адже докази не передаються у державну власність 
(ч. 1 ст. 146 ЦПК). Крім того, термін «витребування» ви-
користаний у назві такого способу судового захисту права 
власності, як витребування майна від особи, яка незаконно 
заволоділа ним (ст. ст. 387, 388 ЦК), а рішення суду щодо 
його застосування підлягає примусовому виконанню.

Отже,  доцільно  забезпечити  на  законодавчому  рівні 
уніфікацію термінології щодо способу захисту, що складає 
зміст досліджуваного позову.

У випадку заявлення прокурором вимог про стягнення 
з відповідача вартості необґрунтованих активів на підставі 
ч. 3 ст. 292 ЦПК України прокурор має довести заявлену 
до стягнення суму, а також неможливість звернення стяг-
нення на відповідне майно. 

Проте  те,  що  означає  неможливість  звернення  стяг-
нення, у ЦПК України не зазначено. Убачається, що таким 
випадком є фізичне знищення майна. Такі обставини по-
требують нормативного визначення.

Відповідь на запитання щодо можливості витребуван-
ня майна, що належить відповідачеві лише на праві корис-
тування та щодо якого не доведено виникнення у відпові-
дача права власності, має бути негативною. Із буквального 
розуміння відповідної норми виходить, що якщо відпові-
дач сплачував орендну плату  (наприклад,  за користуван-
ня квартирою) за рахунок коштів, законність походження 
яких він не може  (чи не  вважає  за необхідне)  довести у 
суді, то держава в особі суду позбавляє орендодавця пра-
ва  власності  на  майно.  Така  законодавча  конструкція  не 
відповідає критеріям допустимості втручання у право на 
мирне володіння майном, виділеним у практиці ЄСПЛ.

В.М.  Кравчук  визначає  обґрунтованість  (у  контексті 
набуття активів і антикорупційного законодавства), як на-
буття майна за рахунок законних джерел (не корупційних 
і не відмитих),  а правомірність –  як  стан, що відповідає 
праву, охоплює, як уважає вчений, законність і обґрунто-
ваність набуття права власності. Право власності може ви-
никнути законно (наприклад, на підставі договору купів-
лі-продажу), але необґрунтовано (за рахунок корупційних 
доходів), а тому неправомірно [10, с. 239–240]. 

Якщо майно було придбане за кошти, походження яких 
відповідач не може пояснити, то це не призводить до не-
законності підстави набуття майна, адже передання таких 
коштів за договором стосується належності його виконан-
ня,  з  чим,  за  загальним  правилом,  не  пов’язане  набуття 
права власності на майно (ст. 334 ЦК). 

Предметом доказування (відповідно до ст. 291 ЦПК) є 
набуття активів на законній підставі, хоча де-факто йдеть-
ся про інше: суд у справах про визнання активів необґрун-
тованими не вирішує питання про визнання правочину не-
дійсним. Ідеться про законність походження коштів, хоча 
буквально у ст. 291 ЦПК про це не зазначено, що не від-
повідає  такому елементу верховенства права,  як правова 
визначеність[2, с. 42].

Однією  з  особливостей  нормативного  врегулювання 
визнання майна необґрунтованими активами та витребу-
вання є те, що у процесуальній (а не матеріально-право-
вій) нормі закріплена презумпція необґрунтованості акти-
вів. Проти цієї презумпції висловлюються такі аргументи:  
1)  КК  і  КПК  України  зобов’язують  органи  досудового 
слідства  довести  за  стандартом  «поза  розумним  сумні-
вом» (за яким достатньо 1% сумнівів для винесення ви-
правдувального  вироку)  незаконність  набуття  активів; 
2) у правовій системі не можуть  існувати різні підстави 
для  юридичної  відповідальності  за  одне  діяння,  як  і  у 
межах одного спору не можуть одночасно  існувати пре-
зумпції невинуватості і вини [3].

Інститут  визнання  майна  необґрунтованими  актива-
ми  та  їх  витребування містить  винятки  з  таких  принци-
пів і презумпцій матеріального та процесуального права: 

1) принципу змагальності цивільного процесу (ст. ст. 12, 
81 ЦПК); 2) презумпції правомірності набуття права влас-
ності (ч. 2 ст. 328 ЦК); 3) презумпції правомірності воло-
діння майном (ч. 3 ст. 397 ЦК). Проте наведені презумпції 
містять зауваження на можливість нормативного встанов-
лення винятків із них [2, с. 41–42; 5, с. 74–75].

В.М. Кравчук уважає, що вирок суду,  яким особу  за-
суджено за вчинення корупційного злочину або легаліза-
цію доходів, одержаних злочинним шляхом, є достатньою 
умовою, щоб покласти тягар доказування обґрунтованості 
набуття майна на його власників [10, с. 240].

Законодавець  запровадив  презумпцію  недобросовіс-
ності особи, щодо якої наявний обвинувальний вирок суду 
за вчинення корупційного злочину або легалізації (відми-
вання) доходів, одержаних злочинним шляхом у питаннях 
набуття нею будь-якого майна на будь-якому праві. Про-
те  наявність  вироку  щодо  відповідача  не  свідчить  сама 
по собі про необґрунтованість його активів, щодо яких не 
приймалось рішення про кримінальну конфіскацію, тому 
відповідне  припущення  не  є  достатньою  підставою  для 
зміни стандарту доказування у цивільному процесі.

Крім того, звільнення прокурора, який діє в інтересах 
держави, від обов’язку довести відсутність у відповідача 
достатніх  для набуття  активів  коштів,  є  недостатньо  об-
ґрунтованим за умови обов’язкового декларування остан-
нім доходів (ч. ч. 1–3 ст. 45 Закону України «Про протидію 
корупції»).

ЄСПЛ визнає достатніми для застосування такої санк-
ції  докази  високої  ймовірності  незаконного  походження 
майна разом із неспроможністю власника довести проти-
лежне для визначення дотримання пропорційності відпо-
відно до ст. 1 Протоколу 1 і допускає покладення тягаря-
доведення  законності  походження майна  на  відповідачів 
[5, с. 77; 8, с. 45, 46]. Проте національним законодавством 
на  прокурора не  покладений  обов’язок  доводити  високу 
ймовірність незаконного походження майна відповідача.

Відповідно  до  ч.  8  ст.  31  Конвенції  ООН,  проти  ко-
рупції  держави-учасниці  можуть  розглянути  можливість 
установлення вимоги про те, щоб особа, яка вчинила зло-
чин, довела  законне походження  таких удаваних доходів 
від  злочину  або  іншого  майна,  що  підлягає  конфіскації, 
тією мірою, якою така вимога відповідає основоположним 
принципам їхнього внутрішнього права й характеру судо-
вого або іншого розгляду. Проте запроваджена презумпція 
не відповідає принципу змагальності цивільного процесу 
та презумпціям цивільного права щодо речових прав. 

Законодавець  відніс  усі  позови про  визнання  активів 
необґрунтованими до цивільної юрисдикції, що можна по-
яснити суб’єктним складом, адже відповідачем є фізична 
особа. Наприклад, спори щодо вилучення або примусово-
го відчуження майна для суспільних потреб чи з мотивів 
суспільної необхідності віднесені до виключної предмет-
ної  юрисдикції  адміністративного  суду  (п.  8  ч.  1  ст.  19 
Кодексу  адміністративного  судочинства України). Дослі-
джувані справи не підпадають під предметну юрисдикцію 
адміністративного суду, адже не пов’язані з управлінськи-
ми рішеннями органів державної влади щодо доцільності 
вилучення певного майна у державну власність, зважаючи 
на наявний суспільний інтерес.

Підсудність позовів про визнання активів необґрунто-
ваними та їх витребування визначається загальними пра-
вилами ч. 1 ст. 27, ч. 1 ст. 30 ЦПК.

Підсумовуючи  вищевикладене,  слід  зробити  такі ви-
сновки:

1)  визнання майна необґрунтованими активами і його 
витребування  не  є  різновидом  конфіскації,  а  є  окремою 
конфіскаційною  санкцією, що  застосовується  для  захис-
ту  публічних  інтересів  у  протидії  корупції  і  легалізації 
(відмивання)  доходів,  одержаних  злочинним  шляхом.  Її 
застосування  охоплює:  1)  безоплатне  припинення  права 
приватної власності та встановлення державної власності 
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на певне майно,  набуте  особою,  яка мала повноваження 
на  виконання  функцій  держави  або  місцевого  самовря-
дування, щодо якої набрав законної сили обвинувальний 
вирок суду за вчинення корупційного злочину або легалі-
зації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, 
у разі незаконності походження коштів  (майна),  за раху-
нок яких таке майно було придбане (створене) зазначеною 
особою; 2) стягнення із зазначеної особи вартості такого 
майна у дохід держави у разі неможливості припинення 
права власності на нього;

2) для ефективного використання досліджуваної кон-
фіскаційної санкції доцільно: 

1) передбачити таку підставу серед підстав припинен-
ня права власності у ст. 346 ЦК України; 

2) доповнити ЦК України статтею 356-1, в якій закрі-
пити норми щодо визнання майна необґрунтованими ак-
тивів і його вилучення, зокрема, що: 

а) така підстава припинення права власності допуска-
ється лише за рішенням суду, з моменту набрання законної 
сили якого майно безоплатно стає власністю держави та 
підлягає вилученню у попереднього власника; 

б)  така  санкція  може  бути  застосована  щодо  особи, 
яка  мала  повноваження  на  виконання  функцій  держави 
або місцевого самоврядування, щодо якої набрав законної 
сили обвинувальний вирок суду за вчинення корупційно-

го злочину або легалізації (відмивання) доходів, одержа-
них злочинним шляхом, якщо відповідачем буде доведена 
незаконність походження коштів (майна), за рахунок яких 
активи були придбані (створені). До наступного власника 
такого майна ця  санкція може бути  застосована  за  умо-
ви його недобросовісності під час набуття майна у влас-
ність, а у разі його добросовісності з первісного власника 
стягується у дохід держави ринкова вартість цього майна 
на час відчуження;

3) доцільно внести зміни до глави 12 ЦПК України від-
повідно до положень, зазначених у п. 2 висновків;

4)  у  випадках  відчуження  активів  належними  відпо-
відачами  є  кінцевий  набувач  активів  і  особа,  яка  набула 
це  майно  у  період  наявності  повноважень  на  виконання 
функцій  держави  або  місцевого  самоврядування,  щодо 
якої  набрав  законної  сили  обвинувальний  вирок  суду  за 
вчинення корупційного злочину або легалізації (відмиван-
ня)  доходів,  одержаних  злочинним шляхом. У  разі  кіль-
каразового відчуження цього майна всі його набувачі  (за 
винятком кінцевого) мають залучатися у процес як треті 
особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предме-
ту спору, на боці відповідача;

5) статтю 3 Закону України «Про судовий збір» доцільно 
доповнити пунктом 17 такого змісту: «17) позовної заяви про 
визнання необґрунтованими активів та їх витребування».
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У статті проаналізовано взаємозалежність принципу усності й фіксації цивільного процесу. Визначено, що стадійність цивільного руху 
відображає використання на різних етапах розгляду справи принципу усності, застосування якого тепер неможливо без використання 
судом технічних засобів. Доведено необхідність використання технічних засобів у цивільному судочинстві як елемента функціонального 
принципу цивільного процесу.

Ключові слова: процесуальна форма, цивільне судочинство, принцип усності, документування, технічні засоби.

В статье проведён анализ взаимозависимости принципа устности и фиксации гражданского процесса. Обозначено, что стадийность 
гражданского движения отображает использование на разных этапах рассмотрения дела принципа устности, использование которого 
теперь невозможно без применения судом технических средств. Доказана необходимость использования технических средств в граж-
данском судоустройстве как элемента функционального принципа гражданского процесса.

Ключевые слова: процессуальная форма, гражданское судоустройство, принцип устности, документоведение, технические способы.

In this article, an analysis was conducted of the interdependence of the principle of oral and fixation of the civil process. It is indicated that 
the staging of the civil movement reflects the use of the principle of orality at different stages of the consideration of the case, the use of which is 
now impossible without the use of technical tools by the court. It proves the necessity to designate the use of technical means, in a civil judicial 
system, as an element of the functional principle of a civil procedure.

Key words: procedural form, civil judicial system, principle of oral, documentation, technical methods.

Процесуальна  форма  судових  процесів  –  це  кожного 
разу  обумовлений процесуальними нормами  та  певними 
нормами матеріального права конкретний обсяг процесу-
альної діяльності суду й усіх інших учасників цивільного 
процесу, в межах якого виникають, розвиваються та закін-
чуються процесуальні правовідносини й окремі процесу-
альні дії [1, c. 58].

У процесуальній літературі подається багато різних те-
орій стосовно процесуальної форми цивільного процесу. 
Так, одні автори розглядають процесуальну форму як су-
купність однорідних процесуальних вимог, що висувають-
ся до дій учасників процесу  і  спрямовані на досягнення 
якогось певного результату [2, c. 174]. 

Інші  дотримуються  думки,  що  процесуальна  форма 
являє  собою  форму  судової  діяльності  й  відносин,  які 
виникають  із цієї діяльності, оскільки  її особливості ви-
значаються  змістом  діяльності  суду.  Разом  із  тим  аналіз 
особливостей  процесуальної форми  дає  змогу  цілковито 
розкрити зміст і специфіку судової діяльності [3, c. 24–25].

Безперечно, можна погодитись і з одними, і з іншими, 
але, розглядаючи й аналізуючи складники процесуальної 
форми,  варто  зазначити,  що  сама  по  собі  процесуальна 
форма  фіксує  й  закріплює  сучасні  рухи  процесуального 
права, згідно із сьогоденням і проявом реалізації дій учас-
ників  цивільного  судочинства.  Це  оформлення  процесу-
альних дій відображається та закріплюється в Цивільному 
кодексі України як основному джерелі, що підтверджує та 
регламентує чинні процесуальні форми. 

Система  вимог,  які  створюють  безпосередній  зміст 
процесуальної форми, і, відповідно, її елементи закріплю-
ються  в  нормах  цивільного  процесуального  права  й  так 
одержують  своє  офіційне  нормативне  закріплення.  При 
цьому завданням аналізу будь-якої процесуальної справи, 
яка розглядається судом, є  застосування певної процесу-
альної форми ходу ведення справи та самого процесуаль-
ного змісту, який проявляється в усій різноманітності за-
стосування,  а  саме:  доказах,  оформленні  процесуальних 
актів-документів тощо.

Отже,  стадійність  руху  справи  впливає  на  послідов-
ність дій, застосування різних норм процесуального права 
й виникнення процесуальних відносин суворо зумовлені.

Оскільки процесуальна форма – це форма судової ді-
яльності  й  відносин, що  виникають  із  цієї  діяльності,  її 
особливості визначаються змістом діяльності суду.

Ю.І.  Мельников  стверджував,  що  змістом  процесу  є 
«життя» матеріального закону, тобто його реалізація, здій-
снення в поведінці учасників суспільних відносин [4, c. 8].

Отже, форма і зміст перебувають у цілісній залежності, 
ізолювати й відірвати поняття змісту та форми неможли-
во, оскільки їх логічна залежність не тільки виражає умо-
ви існування кожного з них, а й підкреслює їх значення в 
механізмі правового регулювання. Нема змісту без форми, 
як нема форми без змісту; вони взаємопов’язані й існують 
у цьому взаємозв’язку.

Але,  занурюючись  у  процес  вивчення  процесуальної 
форми  і  змісту цивільного процесу, ми все більше цікави-
мося  процеси  взаємодії  таких  важливих  складників  для 
цивільного  судочинства,  як  оформлення,  фіксування,  до-
кументування цивільного процесу, оскільки останніми ро-
ками  з’явилось  багато  новацій  у  цивільному  судочинстві. 
Так, наприклад, ст. 14 Цивільного процесуального кодексу 
(далі  – ЦПК) України  зазначає, що  з появою єдиної  судо-
вої інформаційної – телекомунікаційної системи, учасники 
цивільного  процесу  можуть  реєструвати  свої  електронні 
адреси, суд може надсилати будь-які документи у справах, у 
яких такі особи беруть участь, учасники цивільного проце-
су можуть подавати процесуальні, інші документи, вчинити 
інші процесуальні дії в електронній формі з використанням 
власного електронного цифрового підпису. Суд може про-
водити  розгляд  за  матеріалами  судової  справи  в  електро-
нній формі. Однак процесуальні та інші документи й докази 
в паперовій формі зберігаються в додатку до справи в суді 
першої інстанції та в разі необхідності можуть бути оглянуті 
учасниками справи чи судом першої інстанції або витребу-
вані судом апеляційної чи касаційної інстанцій після надхо-
дження до них відповідної апеляційної чи касаційної скарги.



127

Порівняльно-аналітичне право
♦

Стаття  100  ЦПК  України  зазначає  таке  поняття,  як 
електронний  доказ, що  являє  собою  інформацію  в  елек-
тронній (цифровій) формі, яка містить дані про обставини, 
що мають значення для справи, зокрема електронні доку-
менти (в тому числі текстові, графічні зображення, плани, 
фотографії,  відео-  та  звукозаписи  тощо),  веб-сайти  (сто-
рінки), текстові, мультимедійні й голосові повідомлення, 
метадані, бази даних та інші електронні форми.

Стаття 247 ЦПК України регламентує фіксування судово-
го засідання технічними засобами. Суд під час судового роз-
гляду справи здійснює повне фіксування судового засідання 
за допомогою відео- та (або) звукозаписувального технічного 
засобу в порядку, передбаченому положенням про Єдину су-
дову інформаційно-телекомунікаційну систему.

Отже, можна зробити висновок, що втілення в життя 
технічного способу фіксації певних процесуальних дій є 
необхідним складником документації сучасного цивільно-
го судочинства, хоча й дуже складним, оскільки вимагає 
певної професійної підготовки з боку суду та правової й 
технічної підкованості учасників цивільного процесу. 

Як зазначають у праці М.В. Салтевський, В.І. Гаєнко, 
А.Н. Літвінов,  закономірний  характер формування  елек-
тронного  документа  –  це  складна  багатоетапна  технічна 
система, яка адекватна конкретно історичним умовам роз-
витку суспільства [5, с. 65]. 

Отже,  судова  реформа  цивільного  процесу  відчуває 
потребу  в  удосконаленні  процесуальної  форми  самого 
цивільного  процесу,  процесуальних  актів  –  документів, 
які використовуються в цивільному судочинстві, згідно із 
сучасністю сприйняття інформації учасниками цивільно-
го судочинства, суду, тому цілком виправданим є крок до 
застосування  комп’ютерних  технологій,  спеціалізованих 
комп’ютерних програм. Але питання в тому, чи готові самі 
учасники цивільного судочинства до технічних реформ? 

Уважаємо,  якщо  взагалі  говорити  про  процесуальну 
форму цивільного  судочинства,  її  зміст,  який відобража-
ється  в  багатьох процесуальних  актах  –  документах, що 
оформляються  не  тільки  в  момент  досудового  розгляду, 
судового  розгляду  справи,  а  й  після  його  закінчення,  не 
варто забувати про принцип усності. 

Так,  М.М.  Ясинок,  В.А.  Кройтор  зазначають,  щоб 
суд  сприймає  процесуальне  мовлення  як  процесуальну 
дію, воно має бути логічним, а це неможливо без вольо-
вої ознаки. Судове мовлення – це встановлений законом 
усний спосіб волевиявлення, за допомогою якого суб’єкти 
процесуальних  правовідносин  розкривають  перед  судом 
зміст доказів  і своїх дій з погляду сторін, це швидке до-
несення до суду того доказового матеріалу, який підлягає 
судовому дослідженню [6, с. 23–24].

Процесуальна  форма  цивільного  судочинства  являє 
собою поступовий рух і розвиток по стадіях цивільного 
процесу. Стадію цивільного судочинства можна визначи-
ти як частину цивільного процесу, в межах якого вирішу-
ються самостійні процесуальні завдання, що характери-
зують особливості процесуального регулювання порядку 
розгляду й вирішення цивільних справ, перегляду судо-
вих рішень, вирішення окремих процесуальних питань, 
які постають перед судом у межах цивільної процесуаль-
ної форми.

Безперечно, якщо характеризувати процесуальну фор-
му цивільного судочинства, то певну перевагу в її харак-
теристики  мають  функціональні  принципи  цивільного 
судочинства,  а  саме: принцип  законності, принцип судо-
вої (законної) істини, принцип допустимості судового за-
хисту, принцип безперечності, принцип диспозитивності, 
принцип  змагальності,  принцип  процесуальної  рівності 
сторін, та особливу увагу треба приділити принципу усно-
сті як основному складнику процесуальної форми. За до-
помого його стає можливим передусім розглядати справу 
в судових засіданнях, представляти докази, у ході розгля-
ду справи суд приймає рішення та оголошує його.

Варто  зазначити, що тепер усність співіснуватиме на 
рівні з використанням технічних засобів у цивільному су-
дочинстві, більше того, майбутнє розвитку процесуальної 
цивільної форми вказує на те, що сучасні технології допо-
магають і будуть розвиватися згідно з розвитком новітніх 
технологій. Це, вважаємо, призведе до зміни оформлення 
процесуальних дій,  оскільки до сьогоднішнього часу  го-
ловним складником усього судочинства була усна форма 
спілкування  всіх  без  винятку  суб’єктів  цивільно-проце-
суальних  правовідносин.  Таким  характерним  прикладом 
може буде введення в цивільну процесуальну форму по-
няття  «електронний  доказ»:  «Речові  та  електронні  до-
кази  оглядаються  судом  або  досліджуються  ним  іншим 
способом,  а  також  пред’являються  для  ознайомлення 
особам,  які  беруть  участь  у  справі,  а  в  необхідних  ви-
падках – також експертом, спеціалістом і свідком. Особи, 
яким пред’явлено для ознайомлення речові та електронні 
докази, можуть звернути увагу суду на ті чи інші обстави-
ни, пов’язані оглядом. Ці  заяви заносяться до протоколу 
судового засідання» [7, с. 119].

Також не варто  забувати про форму документування, 
яка  з  давніх  часів  використовувалась  судом  та  учасни-
ками цивільного процесу. Документ  – це  зафіксована на 
матеріальному носієві  інформація  з реквізитами, що має 
юридичну  силу.  Документування  в  цивільному  судочин-
стві охоплює всі  аспекти судової діяльності. Документи, 
як правило, мають установлені вимоги щодо їх укладення 
й  оформлення  і  створюються  за  певними нормативними 
зразками.

Юридична сила – це властивість офіційного докумен-
та, яка надається йому чинним законодавством, компетен-
цією органу, що його видав, і встановленням порядку його 
оформлення.  Юридична  сила  документа  забезпечується 
встановленим  для  кожного  виду  документів  комплексом 
реквізитів – обов’язкових елементів укладення докумен-
тів [8, с. 7]. 

У діяльності суди не лише керуються великою кількіс-
тю документів, які надходять до суду, а й самі укладають 
різноманітні акти – документи, оформлення яких більшою 
мірою здійснюється за допомогою технічних засобів фік-
сації процесуальних дій учасників цивільного процесу.

Отже, вважаємо, що цілком логічним буде закріплення 
в  юридичній  літературі  ще  одного  принципу  цивільного 
судочинства – «використання  технічних  технологій учас-
никами цивільного процесу». Цей принцип повинен сто-
яти  нарівні  з  іншими  функціональними  принципами  ци-
вільного процесу, такими як принцип законності, принцип 
законної  істини, принцип допустимості судового захисту, 
принцип усності, принцип безпосередності, принцип дис-
позитивності,  принцип  змагальності,  принцип  процесу-
альної  рівноправності  сторін. Це  остаточно  в юридичній 
літературі  надасть  використанню  технічних  технологій 
учасниками  цивільного  процесу  форми  закінченості  й 
дасть можливість розвивати спрямованість вивчення вза-
ємодії  інших  принципів  цивільного  судочинства  із  цим 
принципом,  надасть  відтінку місця  знаходження  і  значи-
мості використання його процесуальною формою процесу.

Отже,  діяльність  суду  тепер  базується,  зокрема,  не 
тільки на оформленні актів – документів, документів, які 
надходять до суду, а ще й на застосуванні єдиної судової 
інформаційно-телекомунікаційної  системи,  електронних 
доказів, фіксації судового процесу технічними засобами. 
Це дасть  змогу юридично зафіксувати ще один принцип 
процесуальної  форми,  без  якого  робота  сьогоднішнього 
суду не уявляється. 

Якщо задатись питанням, що все ж таки натепер у про-
цесуальній формі та змісті є важливішим для законного й 
обґрунтованого рішення суду: процес старовинного виду 
документування від руки (позовна заява) чи використання 
процесу  документування  технічними  засобами  (ведення 
протоколу судового засідання) або використання електро-
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нного доказу, то, безперечно, можна відзначити, що за тех-
нікою – майбутнє, але суд як особливий учасник, що має 
владні повноваження, якими він наділений для вирішення 
справ,  повинен  насамперед  прислухатися  до  прав  і  сво-
бод індивідів – учасників цивільного процесу. Обставини 
справи передусім досліджуються в режимі цивільної про-
цесуальної форми, що гарантує законність та обґрунтова-
ність вирішення спору. 

Отже, суд – це специфічний, особливий орган, який іс-
нує, щоб якомога детальніше підходити до вирішення спір-
них і складних правових питань через наявність детально-
го  регулювання  прийняття  до  розгляду  справи,  порядку 
самого розгляду, закріплення всебічної гарантії ухвалення 
законного й обґрунтованого рішення. Стадійність цивіль-
ного  руху,  процесуальна форма  і  зміст,  оформлення про-
цесуальних  актів-документів, фіксація  цивільного  проце-
су  є  важливими  елементами цивільного  судочинства,  без 
яких вона не може  існувати. А отже, всі ці процесуальні 
дії й елементи перебувають у тісному взаємозв’язку й цей 
зв’язок  неможливий  без  використання  принципу  усності 
та виконання його вимог на всіх стадіях судового проце-
су. Але, відповідно до цього, варто констатувати той факт, 

що процесуальна форма  цивільного  процесу  все  частіше 
використовує технічні засобі на різних стадіях цивільного 
судочинства, що, безперечно, впливає на якість обґрунто-
ваності й законності під час винесення судового рішення. 

Отже, можна зробити висновок, що усна форма спіл-
кування  на  різних  стадіях  цивільного  судочинства  не-
можлива  без  підкріплення  письмового  оформлення  ак-
тів-документів, фіксації процесуальних дій за допомогою 
технічних  засобів.  Тільки  в  разі  використання  цих  еле-
ментів  у  зв’язку,  причому  в  якісному  його  застосуванні, 
згідно  з  лінгвістичними вимогами;  вимогами юридичної 
сили;  вимогами  належного  оформлення  тощо, ми може-
мо  говорити  про  винесення  судом  законного  й  обґрун-
тованого рішення, яке буде необхідним  і  зрозумілим для 
всіх учасників цивільного процесу. Юридична значимість 
застосування  технічних  засобів  полягає  в  тому, що  вона 
тепер передбачена законом і неодмінно викликає потребу 
у  відповідній юридичній  і  технічній  кваліфікації  спеціа-
лістів суду та учасників цивільного процесу, це пов’язано 
з  використанням  і  застосуванням  різних  методів  і  засо-
бів юридичної інформаційної техніки й нових технологій 
оформлення документообігу суду.
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У статті проаналізовано інститут особистих немайнових прав фізичної особи, зокрема поняття, зміст і систему цієї групи прав. Ко-
ротко досліджено нормативно-правове забезпечення та наведено низку прогалин у законодавстві. Зроблено низку висновків і надано 
пропозиції щодо вдосконалення механізму реалізації й забезпечення немайнових прав.
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В статье проанализирован институт личных неимущественных прав физического лица, в том числе понятие, содержание и система 
данной группы прав. Коротко исследовано нормативно-правовое обеспечение и приведен ряд пробелов в законодательстве. Сделан 
ряд выводов и внесены предложения по совершенствованию механизма реализации и обеспечения неимущественных прав.

Ключевые слова: личные неимущественные права, физическое лицо, гуманизм, права человека, конституция, неотчуждаемые, 
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The article analyzes the institution of personal non-property rights of an individual, in particular: the concept, content and system of this group 
of rights. A brief survey of regulatory and legal provision and a number of gaps in legislation. A number of conclusions and suggestions were made 
on improving the mechanism of realization and securing of non-property rights.

Key words: personal non-property rights, physical person, humanism, human rights, constitution, inalienable, non-property benefits, legal 
interest, needs, natural existence.

В  Україні  вперше  на  рівні  Цивільного  кодексу 
(далі  –  ЦК)  закріплено  особисті  немайнові  права  фі-
зичних осіб, визначено їх зміст, гарантії та способи за-
хисту, що стало суттєвим внеском у процес поліпшення 
чинного  цивільного  законодавства,  приведення  його  у 
відповідність до міжнародних стандартів.

У юридичній  літературі  висловлювалися  різні  думки  з 
приводу  можливості  й  необхідності  включення  особистих 
немайнових відносин до предметів цивільного права. У те-
орії права існували принаймні дві точки зору на предмет ци-
вільно-правового регулювання відносин з приводу нематері-
альних благ і пов’язаних з ними особистих немайнових прав. 
Перша позиція: цивільне право не регулює, а лише охороняє 
особисті немайнові права. Друга – правове регулювання та 
охорона прав не можуть протиставлятися, оскільки регулю-
вання означає охорону прав, а їх охорона здійснюється шля-
хом регулювання відповідних відносин. В Україні вкорени-
лася думка, що цивільне право як регулює, так й охороняє 
нематеріальні блага. Отже, відносини, які виникають з при-
воду особистих немайнових прав, не пов’язаних з майнови-
ми, є частиною предмета цивільно-правового регулювання.

Питання  про  можливість  регулювання  або  лише  за-
хисту вказаних відносин також набуло свого часу диску-
сійного  змісту.  У  наш  час  нормами ЦК України  може  й 
повинен здійснюватися не лише захист особистих немай-
нових прав,  а й так  зване позитивне регулювання,  тобто 
конкретне  визначення  змісту цих прав  і  водночас  змісту 
обов’язків, які їм кореспондують.

Окремі  питання  інституту  особистих  немайнових 
прав фізичної особи досліджували такі вчені, як Й.О. По-
кровський,  М.М. Малеїна,  В.А.  Тархов,  З.В.  Ромовська, 
В.І.  Бобрик,  Л.В.  Федюк,  О.С.  Жидкова,  Н.В.  Павлов-
ська, Р.О. Стефанчук, С.І. Чорнооченко, С.В. Бондаренко, 
О.А. Підопригора та ін.

Метою  роботи  є  висвітлення  основних  положень  ін-
ституту особистих немайнових прав фізичної особи; ви-
значення  проблемних  питань  стосовно  їх  реалізації  й 
необхідності  запровадження  європейського  досвіду  для 
побудови правової держави.

Розглядаючи так звану «проблему нематеріальних ін-
тересів», відомі цивілісти початку XX ст. стверджували, 
що  зростання  особистості  починається  із  зовнішнього, 
матеріального.  На  думку  Й.О.  Покровського,  першими 
сферами, в яких за особистістю визнавалися суб’єктивні 
права, були сфери майнових і сімейних відносин. Пізні-
ше поступово індивід починає цінувати й нематеріальні, 
духовні блага, і тоді право починає давати охорону і їм, 
спочатку часткову, слабку й безсистемну, а потім дедалі 
повнішу.

Навіть у римському праві, яке заклало початок побудо-
ви інститутів приватного права, духовний бік особистості 
лише поверхово  відображено.  Розвиток  римського права 
відбувався в основі своїх інтересів в інтересах торговель-
ного,  комерційного  обороту,  а  про  рівність  усіх  членів 
суспільства,  що  є  найважливішою  передумовою  появи 
особистих немайнових прав, прав для всіх, незалежно від 
будь-яких зовнішніх факторів, годі й говорити [1, с. 180].

Між  тим,  проблема  прав  людини  в  усі  часи  була 
невід’ємним  складником  розвитку  людства,  набуваючи 
характерних  для  різних  епох  філософських,  релігійних 
або етичних елементів. Тому, зазначаючи безперечну но-
визну й оригінальність, глобальність сучасних досліджень 
у сфері прав людини, не варто забувати й про той внесок, 
який зробили вчені та видатні мислителі попередніх епох 
у розуміння місця й ролі людини в суспільстві, понять сво-
боди, честі, гідності.

Проголошення в ст. 3 Конституції України людини, її 
життя, здоров’я, честі й гідності, недоторканності та без-
пеки найвищою соціальною цінністю зумовило формуван-
ня в ЦК України окремої Книги, присвяченої особистим 
немайновим правам фізичної особи. Конституційні права 
особи мають і цивілістичний вимір як абсолютні цивільні 
права фізичної особи. Якщо Конституція гарантує право 
на інформацію, то в цивілістичному вимірі це абсолютне 
немайнове право особи, яке існує в рамках цивільних від-
носин між цією особою й усіма третіми особами, включа-
ючи державу, що має цивілістичні засоби захисту. Отже, 
ЦК України вперше на рівні кодифікації цивільного зако-
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нодавства присвятив  урегулюванню особистих немайно-
вих відносин не окрему статтю, а окрему книгу, тому що 
немайнові права становлять духовну основу суспільства, 
яка  і  є передумовою  інших прав  і  свобод. Це варто роз-
глядати як закономірний наслідок розвитку прав людини 
й  гуманітарного  права. Положення  цієї  Книги  сприяють 
гуманізації  відносин  між  людьми,  усвідомленню  місця 
людини як найбільшої цінності в суспільстві, підвищують 
рівень взаємовідносин між людьми в Україні до рівня за-
гальноєвропейських стандартів прав людини [4, с. 254].

У правовій демократичній державі законодавство має 
слугувати  передусім  інтересам  людини,  а  всі  аспекти 
участі людини в нових ринкових відносинах розглядати-
ся  в  єдності  та  взаємозв’язку. ЦК України  акумулює  та 
регулює всі майнові й особисті немайнові відносини, які 
виникають і розвиваються на засадах рівності всіх учас-
ників цивільних відносин, тому він є сьогодні тим фун-
даментом, на якому будується законодавство у сфері прав 
людини. Це та частина законодавства, яка визначає саму 
його структуру та співвідношення в ньому нормативних 
актів різних видів. Кодекс являє собою цілісну систему 
норм, що компонуються за єдиними принципами і ґрунту-
ються на єдиному методі регулювання суспільних відно-
син; визначає загальні положення, спільні для всіх норм 
певного роду; виділяє за диференційованими підходами 
окремі інститути, закріплюючи їх у відповідному поряд-
ку. У Книзі другій  ідеться саме про норми, які регулю-
ють особисті немайнові та майнові відносини на засадах 
рівності, диспозитивності, неприпустимості втручання у 
сферу особистого життя фізичної особи; судового захис-
ту будь-якого порушеного цивільного права; справедли-
вості,  добросовісності,  розумності  тощо.  Характерною 
рисою ЦК України  є  також  те, що  ним підкреслюється 
значення в суспільстві приватної особи, як фізичної, так 
і юридичної. Ця ідея пронизує всі інститути, що входять 
до його складу, знайшовши своє відображення в структу-
рі Кодексу, який кодифікує норми приватного права, вті-
люючи юридичний порядок, що ґрунтується на принципі 
свободи людини [8, с. 89].

Особисті  немайнові  відносини  виникають  з  приводу 
особистих немайнових благ, які охороняються цивільним 
законодавством, а саме: здоров’я, життя; честі, гідності й 
ділової репутації; імені (найменування); авторства; свобо-
ди літературної, художньої, наукової й технічної творчос-
ті, а також інших благ, які охороняються цивільним зако-
нодавством (ст. 201 ЦК України).

Особисті немайнові права належать усім без винятку 
фізичним особам незалежно від віку, дієздатності, інших 
обставин, зокрема від того, де й у зв’язку з якими подіями 
життя вони перебувають. Положення про рівність консти-
туційних прав усіх громадян закріплене в ст. 24 Конститу-
ції України. Теоретичні підходи до належності особистих 
немайнових прав усім без винятку фізичним особам і рів-
ність обсягу цих прав повинні бути втілені в повсякденне 
життя, набути свого реального змісту [9, с. 15].

Особисті немайнові права розглядаються в сучасній 
доктрині й законодавстві України як абсолютні й невід-
чужувані, є виявом свободи та недоторканності особи. 
Урахувавши традиції українського законотворення, по-
ложення міжнародних  конвенцій,  тенденції  суспільно-
го розвитку, досвід демократичних країн, які визначені 
Конституцією України,  законодавець не допускає жод-
них  обмежень  щодо  можливостей  цивільно-правової 
охорони  особистих  немайнових  відносин.  Нормативні 
акти чинного  законодавства, що містять цивільно-пра-
вові норми й регулюють особисті немайнові відносини, 
незалежно  від  того,  є  вони  суто цивільними чи мають 
комплексний  характер,  мають  підпорядковуватися  у 
своїй цивільно-правовій частині загальним положенням 
інституту особистих немайнових прав, що містяться  в 
ЦК України.

ЦК України поділяє особисті немайнові права фізич-
ної  особи  за  спрямованістю  або цільовим призначенням 
на дві групи: ті, що забезпечують природне існування фі-
зичної особи (глава 21), і ті, що забезпечують її соціальне 
буття (глава 22).

Можна також узяти за основу поділу порядок виник-
нення  особистих немайнових прав на  такі, що належать 
фізичним особам від народження,  і такі, що їм належать 
за законом (ч. 1 ст. 270 ЦК України).

Доктрина цивільного права пропонує кілька критеріїв 
класифікації особистих немайнових прав.

Так, різні види особистих немайнових прав можна зі-
брати в три правові інститути: права на немайнові блага, 
втілені  в  самій  особистості;  право на  особисту недотор-
канність,  свободу;  право  на  життя  й  охорону  здоров’я; 
право на недоторканність особистого життя.

М.М. Малеїна вважає, що особисті немайнові права, 
пов’язані з майновими, під час їх реалізації можуть бути 
передумовою виникнення майнових прав. Їх можна роз-
глядати як вторинні, бо вони можуть виникнути або не 
виникнути чи взагалі не будуть реалізовані. Частина не-
майнових прав виникає внаслідок договору та нерозрив-
но пов’язана з  іншими, в тому числі й майновими, пра-
вами й обов’язками сторін. Ідеться про адвокатську або 
банківську таємницю. Які із цих відносин первинні, а які 
вторинні, випливає із цілей і змісту договору.

Що  стосується  особистих  немайнових  прав,  не 
пов’язаних з майновими, то в літературі пропонується го-
ворити про особисті блага, а не про особисті права, тоб-
то  взагалі  заперечується наявність  суб’єктивних прав на 
об’єкти, які невіддільні від особистості.

У сучасній цивілістичній літературі особисті немайно-
ві права поділяються на абсолютні й відносні.

Більшість  особистих  прав  є  правами  абсолютними. 
Однак  управомочена  особа  може  вступити  й  у  віднос-
ні правовідносини з порушником. Це відбувається в разі 
порушення  абсолютного  права.  Порушник  зобов’язаний 
учинити дії, спрямовані на відновлення абсолютного пра-
ва.  Уточнюється,  що  деякі  особисті  права  можуть  бути 
лише відносними, а певна частина – як абсолютними, так 
і відносними [2, с. 800].

Мету закону в розробці загальних положень про осо-
бисті немайнові права в главі 20 ЦК України варто розу-
міти як необхідність установити норми загального харак-
теру,  що  застосовуються  до  всіх  без  винятку  особистих 
немайнових  прав,  а  також  як  новий  етап  у  забезпеченні 
всебічного розвитку особистості, охороні її життя, свобо-
ди, честі, гідності та особистої недоторканності. Тільки за 
такого підходу людина в жодному разі не буде розглядати-
ся лише як засіб для досягнення цілей.

Особисті  немайнові  права фізичної  особи  не мають 
економічного  (або  майнового)  змісту,  мають  єдину  не-
економічну  природу  й  утворюються  в  духовній  сфері 
життя  суспільства. Відсутність  економічного  змісту ви-
пливає передусім із самої їх назви як немайнових прав. 
Між  тим,  певний  зв’язок  між  майновою  сферою  й  на-
званими правами існує. У цьому можна пересвідчитись, 
порівнюючи можливості матеріально забезпеченої особи 
на реалізацію своїх прав та особи, яка таких можливос-
тей не має. Так, у разі порушення особистих немайнових 
прав особа змушена нести як матеріальні, так і душевні 
втрати. Це, у свою чергу, має вплив у майбутньому й на її 
майновий стан. Виходячи із цього, немайнові права варто 
аналізувати поряд з іншими правами особи, враховуючи 
те, що вони є складовою частиною єдиної системи прав, 
які підпорядковуються особою відповідно до своїх інтер-
есів і якими вона володіє.

Зміст  особистого  немайнового  права  не  включає,  за 
загальним  правилом,  здійснення  позитивних  цивільно-
правових дій, окрім низки винятків, хоча управомочений 
суб’єкт на  свій розсуд  використовує належні йому осо-
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бисті немайнові права. Отже, управомочена особа є носі-
єм свободи щодо як своїх власних дій, так і свободи від 
стороннього втручання, а суб’єктивне особисте немайно-
ве цивільне право являє собою право на свободу визна-
чення своєї поведінки в індивідуальній життєдіяльності 
на власний розсуд, яке виключає можливість будь-якого 
втручання з боку інших осіб, крім випадків, прямо перед-
бачених законом. Однак єдина модель особистого немай-
нового права  не  в  змозі  враховувати  особливостей  усіх 
немайнових прав, тому вважається, що вона не потребує 
конструювання. Суттєвого значення в цьому процесі на-
бувають норми моралі. Важливо підкреслити, що кожен 

випадок можливого втручання у сферу немайнових прав 
має базуватися на певних підставах.

Обмеження особистих немайнових прав фізичної осо-
би, встановлених ЦК України та іншими законами, мож-
ливе лише у випадках, передбачених ними. 

З  огляду на  те що людина  є найвищою цінністю для 
держави,  під  час  реформування  й  запровадження  право-
вих  норм  законодавці  мають  ураховувати  європейський 
досвід для вдосконалення статусу людини та громадянина 
в нашій державі, а інститут особистих немайнових прав, у 
свою чергу, має стати відображенням принципу гуманізму 
й правової держави загалом. 
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У статті розглядаються правові аспекти взаємовідносин між батьками і дітьми. Проведено аналіз національного законодавства окре-
мих країн і норм міжнародних конвенцій щодо аліментних зобов’язань. Вирішено питання застосування колізійних прив’язок, що вирішу-
ють проблеми встановлення батьківства та виконання зобов’язань щодо утримання. 

Ключові слова: особистий закон дитини, особистий закон утримувача, обов’язки батьків і дітей, установлення батьківства, виконан-
ня рішень іноземних судів щодо утримання. 

В статье рассматриваются правовые аспекты взаимоотношений родителей и детей. Проведен анализ национального законодатель-
ства отдельных стран и норм международных конвенций в отношении алиментных обязательств. Решены вопросы применения колли-
зионных привязок, что решают проблемы установления отцовства и исполнения обязательств о содержании.

Ключевые слова: личный закон ребенка, личный закон алиментоплательщика, обязанности родителей и детей, установление от-
цовства, исполнение решений иностранных судов о содержании. 

The article deals with legal aspects of parents and children relations. Some countries’ laws and international conventions norms as to alimony 
maintenance have been analyzed. The issues of collisions that solve the problems of legal paternity and fulfilling the maintenance liabilities have 
been considered.

Key words: child’s personal law, supporter’s personal law, parents’ and children’s duties, legal paternity, enforcing international courts’ rul-
ings as to maintenance.

Колізійні  питання  регулювання  відносин  між  бать-
ками  і  дітьми  становлять  значну  та  складну  частину 
міжнародних сімейних відносин, що вивчає міжнародне 
приватне право. Названі питання вирішуються за допо-
могою різних колізійних прив’язок, що закріплені як у 
законодавстві окремих держав, так  і в двосторонніх чи 

багатосторонніх договорах, що регулюють приватнопра-
вові відносини.

Метою статті  є  виявлення  й  дослідження  проблем 
щодо реалізації сімейних прав та обов’язків, особливо під 
час виконання зобов’язань про утримання дітей і батьків, 
а також пошук шляхів удосконалення національного зако-
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нодавства та міжнародно-правових актів, створення одна-
кової практики застосування положень цих актів. 

Питання взаємин батьків і дітей постійно є предметом 
розгляду  вчених, що  займаються  проблемами міжнарод-
ного приватного права. Зокрема, відомий український на-
уковець В.І. Кисіль підкреслював складність шлюбно-сі-
мейних відносин з іноземним елементом і вказував на те, 
що договори про правову допомогу формують необхідний 
механізм «певної правової стабільності та однакової судо-
вої практики в цій категорії справ і збереження розбіжнос-
тей у матеріальному праві Договірних Сторін» [1, с. 74]. 

Найбільш значущими проблемами відносин між бать-
ками і дітьми є такі питання: походження дітей і матері-
альне забезпечення як дітей, так і батьків.

Окремі держави мають розбіжності у правовому ста-
тусі дітей, що народжені в шлюбі, а також дітей, що на-
роджені поза шлюбом. Після Другої світової війни настав 
активний етап вирівнювання статусів дітей незалежно від 
їх народження, а тому зараз залишилося дуже мало країн, 
де збереглась відмінність у статусі дітей. Міжнародні ор-
ганізації, прийняті ними угоди у сфері сімейних відносин 
жодним чином не розглядають можливі відмінності в ста-
тусі дітей.

Статус дитина набуває під час народження, а далі бать-
ки повинні визнати дитину, узаконити її або здійснити су-
дове чи адміністративне визнання батьківства. Стаття 65 
Закону України «Про міжнародне приватне право» перед-
бачає положення, що встановлення й оскарження батьків-
ства визначається особистим законом дитини [2].

Звичайно,  виникають  питання  щодо  встановлення 
батьківства  стосовно дітей  –  громадян України,  у  цьому 
випадку  буде  застосовуватись  наше  законодавство,  але 
стосовно дітей, що є іноземцями, буде забезпечено захист 
відповідно до законодавства країни їхнього громадянства. 
Такі колізійні норми виходять із інтересів дитини. 

Частіше за все батьки шляхом подачі відповідної за-
яви визнають дитину своєю. Така заява слугує підставою 
для здійснення записів актів громадянського стану, скла-
дання нотаріального заповіту або особливого нотаріаль-
ного акта (Німеччина, Швейцарія, окремі штати США). 
Визнання дитини допускається під час укладення шлюбу 
між її батьками. 

Дещо  складніше  узаконення  дитини  відбувається  у 
випадку, коли батьки або один із них не подають відпо-
відної заяви про визнання батьківства. Тоді походження 
дитини, народженої поза шлюбом, визначається на осно-
ві низки  альтернативних прив’язок,  а  саме:  закону  гро-
мадянства  дитини,  закону  країни  проживання  дитини, 
закону  громадянства  матері  дитини  тощо.  У  будь-яких 
випадках  надається  перевага  тому  закону,  що  дозволяє 
узаконення дитини.

Франція,  Англія  встановили  узаконення  дитини  під 
час  укладання  шлюбу  батьками.  Узаконення  позашлюб-
ної дитини в Німеччині відбувається в тих випадках, коли 
шлюб між батьками неможливий (перебуванні у шлюбі, у 
разі смерті), шляхом постанови органу державної влади. 

Судове  рішення  про  встановлення  батьківства  може 
ґрунтуватися на основі медичної експертизи, показів свід-
ків та іншого визнання батьківства в суді.

Збільшення  кількості  дітей,  що  народилися  в  зміша-
них шлюбах,  ставить  завдання вдосконалення правового 
регулювання  захисту  інтересів  таких дітей. Як наслідок, 
держави у внутрішньому законодавстві почали відходити 
від  жорсткого  застосування  принципу  застосування  за-
кону  суду  та  здійснили перехід до прив’язки,  яка  вказує 
на застосування особистого закону дитини. Натепер біль-
шість зарубіжних держав або застосовує особисті засади, 
або поєднує їх з територіальними.

Стаття 66 Закону України «Про міжнародне приватне 
право» вказує, що права й обов’язки батьків і дітей регу-
люються особистим законом дитини або правом, яке має 

тісний  зв’язок  з  указаними  правовідносинами  та  якщо 
воно  є  більш  сприятливим  для  дитини. Аналогічний  за-
кон Угорщини також указує на особистий  закон дитини, 
але  допускає  застосування  за  певних  обставин  іншого 
правопорядку.  У  таких  випадках  застосовується  закон 
місця  проживання  або  перебування  дитини.  Закон Кореї 
про  міжнародне  приватне  право  зазначає, що  відносини 
між батьками  і дітьми,  якщо вони мають спільне  грома-
дянство,  визначаються  за  правом  країни  громадянства. 
Якщо спільне громадянство в подружжя відсутнє, то від-
носини підпорядковуються праву звичайного перебування 
(мешкання) дитини, якщо названий правопорядок є більш 
сприятливим для дитини.

Вагоме  значення мало підписання Україною Гаазької 
конвенції про юрисдикцію, право, що застосовується, ви-
знання,  виконання  та  співробітництво щодо батьківської 
відповідальності  й  заходів  захисту  дітей  від  19  жовтня 
1996 року [3]. Дія Конвенції поширюється на дітей, наро-
джених у шлюбах громадян України з громадянами інших 
країн, зі спірних питань виховання та спілкування з дити-
ною, її батьками й найближчими родичами. Ця Конвенція, 
так само як й інші акти, визначає дитиною особу від на-
родження й до досягнення нею вісімнадцятирічного віку, 
незалежно від факту можливого набуття нею дієздатності 
за законодавством окремих країн. 

У  Конвенції  міститься  визначення  поняття  «батьків-
ська  відповідальність»,  яке  включає  повноваження,  що 
випливають з батьківських чи будь-яких аналогічних від-
носин, що визначають права, обов’язки та представництво 
стосовно  особи  чи  майна  дитини  батьків,  опікунів  або 
інших  законних  представників. Кожна  держава  визначає 
орган, який буде відповідальним за виконання обов’язків, 
що покладаються положеннями цієї Конвенції (в Україні – 
Міністерство юстиції України). 

З метою захисту прав дитини можуть застосовуватись 
такі заходи: визначення батьківської відповідальності, а та-
кож її делегування; питання піклування про особу дитини 
та право визначення місця проживання; встановлення опі-
ки та піклування; призначення осіб чи органів, що відпо-
відають за дитину; влаштування дитини в прийомну сім’ю 
або в установи опіки; встановлення державного нагляду за 
особою, яка несе відповідальність за дитину; управління, 
збереження або розпорядження майном дитини.

Конвенцією визначено юрисдикцію судових або адмі-
ністративних  органів  тієї Договірної  сторони,  де  дитина 
має звичайне місце проживання. У разі зміни місця про-
живання дитини юрисдикцію набудуть відповідні органи 
Держави  нового  місця  проживання.  Визначення  долі  ді-
тей-біженців  і  переміщених  з  інших  країн  покладається 
на органи тієї Держави, де ці діти фактично перебувають.

Під час  здійснення своєї юрисдикції органи Договір-
них Держав  застосовують своє національне право,  але у 
випадках захисту особи чи майна дитини вони як виняток 
можуть застосувати або врахувати право іншої Держави. 

Конвенція  за  визнання  та  виконання  за  кордоном  рі-
шень українських судів. Зі свого боку в Україні повинно 
бути  забезпечено  виконання  рішень  іноземних  судів,  які 
прийняті в інтересах дітей, що сприяє вдосконаленню за-
хисту прав і законних інтересів дітей. 

Неможливість  вирішення  питань,  що  пов’язані  з  ви-
значенням  долі  дитини  її  батьками,  іншими  родичами, 
незадоволеність винесеними судами рішеннями призвели 
до  виникнення  нового  явища  – міжнародного  викраден-
ня дітей. Зараз усе більше стає відомо фактів незаконно-
го  вивезення  дітей  за  кордони України,  їх  неповернення 
в країну, а також відмови одного з батьків, що проживає 
в іноземній державі, надавати доступ іншому, який є гро-
мадянином України, до спілкування з дитиною й участі в 
її вихованні. 

Вирішенню названих проблем сприяє підписана Укра-
їною Конвенція про цивільно-правові аспекти міжнарод-
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ного  викрадення  дітей,  що  складена  в  Гаазі  25  жовтня 
1980 року [4]. У Конвенції закріплено механізм, спрямо-
ваний на повернення дитини, яку викрав один із батьків, 
в державу її звичайного проживання. Установлена цивіль-
но-правова  процедура,  за  якою  компетентний  орган  тієї 
держави, де перебуває викрадена дитина, повинен видати 
припис щодо повернення дитини. Громадянство дитини та 
батьків за цим документом зовсім не мають значення.

У  назві  Конвенції  мова  йде  про  міжнародне  викра-
дення  дітей,  у  самому  тексті  говориться  про  незаконне 
переміщення або утримання дитини, якщо: а) при цьому 
порушуються права піклування про дитину, що належать 
будь-якій особі, установі або  іншому органу, колективно 
або індивідуально, відповідно до законодавства держави, 
у якій дитина постійно мешкала до переміщення або утри-
мування; б) у момент переміщення або утримання ці права 
ефективно здійснювалися, колективно або індивідуально, 
або здійснювалися б, якби не переміщення або утримання. 
Один із батьків учиняє вказані такі дії, які не є злочином у 
розумінні кримінального закону.

Для  реалізації  цього  документа  Кабінет  Міністрів 
України затвердив Порядок виконання на території Украї-
ни Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного 
викрадення дітей (редакція 2 вересня 2010 року) [5]. Цей 
документ указує ті конкретні заходи, що необхідно вжити 
для  забезпечення  повернення  дитини  до  держави  її  зви-
чайного проживання й забезпечення права доступу одного 
з батьків до дитини. У додатках містяться зразки заяв про 
сприяння поверненню дитини та про забезпечення реалі-
зації права доступу до дитини.

У ході вирішення вищеназваних питань виникає низка 
складних проблем. По-перше, Конвенція не містить чітко-
го визначення постійного місця проживання дитини. Суди 
враховують такі обставини: реєстрація за місцем прожи-
вання,  соціальні  зв’язки  дитини  (відвідування  дитсадка 
або школи), наявність медичного страхування тощо. По-
друге, не визначено перелік осіб, які можуть бути позива-
чами. Позов можуть подати мати, батько дитини, опікуни, 
представники дитячої установи, де перебувала дитина, та 
Міністерство  юстиції  України  (його  територіальні  орга-
ни). По-третє, не названо осіб, які будуть відповідачами. 
Позов подається до особи, яка вивезла дитину в Україну 
та/або утримує дитину (один із батьків, інші родичі дити-
ни). Указані проблеми потребують вирішення законодав-
ством України.

Наявність  підстав  для  прийняття  рішення  про  по-
вернення  дитини  до  постійного  місця  проживання  або 
забезпечення  здійснення  доступу  до  дитини  доводиться 
позивачем,  а  в  разі  відмови  в  поверненні  відповідачем. 
Обов’язково суд повинен додатково заслухати заперечен-
ня  дитини  проти  повернення,  якщо  вона  досягла  такого 
віку й такого рівня розвитку, коли вона добре розуміє те, 
що відбувається.

Урегулювати відносини між батьками і дітьми має на 
меті  Конвенція  про  контакт  з  дітьми  від  2003  року  [6]. 
Україна, так як й  інші держави, що підписали цей доку-
мент,  додатково  визначили  низку  понять  стосовно  вико-
нання  взаємних прав  та  обов’язків  для родин,  де  є  діти. 
Контакт  означає  перебування  дитини  з  особою,  з  якою 
вона  зазвичай не проживає,  чи  зустріч  із  такою особою; 
іншу форму  спілкування між  дитиною й  такою  особою; 
надання інформації такій особі про дитину або дитині про 
таку особу.

Контакт можливий лише відповідно до розпоряджен-
ня, що міститься в судовому рішенні, або угоді про кон-
такт,  яка  схвалена  компетентним  судовим  органом,  або 
формально  складеному  зареєстрованому  як  автентичний 
документі й такому, що підлягає виконанню.

Конвенція виступає за встановлення контактів між усі-
ма батьками  і дітьми,  такі контакти повинні відбуватися 
на регулярній основі. Обмеження або заборона контактів 

можливі лише тоді, коли це необхідно в найвищих інтер-
есах дитини. 

Для забезпечення виконання розпоряджень про кон-
такт можуть установлюватись запобіжні заходи: спосте-
реження  за  ходом  контакту;  зобов’язання  сплатити  ви-
трати на переїзд і проживання дитини, в деяких випадках 
і тієї особи, що супроводжує дитину; накладення штрафу 
на  особу,  з  якою  зазвичай проживає  дитина,  у  разі  від-
мови  виконати  розпорядження  про  контакт.  Додатково 
можуть  застосовуватись  такі  гарантії  для  забезпечення 
повернення  дитини  чи  запобігання  незаконному  пере-
міщенню дитини: передача паспортів, фінансові гарантії 
тощо. Усі вказані заходи та гарантії викладаються в пись-
мовій формі, є частиною розпорядження про контакт або 
схваленої угоди. 

Як показує практика, діяльність державних органів не 
дає  максимального  вирішення  питань  щодо  повернення 
дітей і встановлення нормального порядку контактів з ді-
тьми.  Дуже  часто  сторони  залишаються  невдоволеними 
рішеннями  судових  та  адміністративних  органів,  є  ще 
проблема виконання винесених судових рішень. За таких 
ситуацій родичі та їхні діти продовжують жити в конфлік-
ті й надалі.

Вирішенню складної життєвої ситуації може посприя-
ти медіація як процес переговорів, у якому беруть участь 
усі учасники суперечки (діти, батьки, інші близькі родичі) 
разом із медіатором (третьою особою, що обрали сторони). 
Медіація, як правило, – процес переговорний та активний, 
у ході якого приймають таке рішення, яке задовольняє всі 
сторони й не шкодить інтересам дитини. Сьогодні медіа-
ція та  інші позасудові  інструменти вирішення суперечок 
стають усе більш поширеними, частіше як доповнення до 
чинних правових процедур або як їх заміна в тому випад-
ку, якщо вони застаріли.

Прийняті  міжнародно-правові  документи містять  по-
ложення,  які  зобов’язують  центральні  органи  держави 
вживати  заходи  для  добровільного  вирішення  питань, 
пов’язаних  з  інтересами  дітей.  Необхідно  також  унести 
зміни й доповнення до Закону України «Про міжнародне 
приватне право», де передбачити можливу процедуру ме-
діації під час вирішення суперечок про повернення дити-
ни, визначення порядку спілкування дитини з батьком чи 
матір’ю, які оремо проживають.

Основну частину відносин між батьками і дітьми ста-
новлять майнові відносини, що, у свою чергу, визначають 
інститут взаємного утримання. У праві абсолютної біль-
шості  країн  закріплена  норма  про  обов’язок  утримання 
дітей  батьками  до  досягнення  ними  повноліття.  Закон 
України «Про міжнародне приватне право» не називає та-
кого поняття, як «аліменти», а говорить про більш загаль-
не – обов’язок утримання. У статті 181 Сімейного кодексу 
України вказується, що аліментами є кошти на утримання 
дитини відповідно до рішення суду. Під терміном «алімен-
ти» (від лат. Alimentum – харчування) розуміють кошти на 
утримання інших осіб, у країнах континентального права 
із цим поняттям ототожнюють й утримання (maintenance).

У низці країн установлені два типи аліментів: на утри-
мання дітей (Child support) і подружні аліменти (Alimony). 
За наявності різних формул розрахунків аліментів ми за-
значаємо  два  головні  підходи  для  визначення  формули 
розрахунків  аліментів:  від  доходів  батьків  або  суми  ви-
трат на дитину, які часто комбінуються. Крім цього, вра-
ховується  вік дитини, період перебування дитини в  того 
з батьків,  із яким вона не проживає постійно; може бути 
встановлена фіксована мінімальна сума виплат. Держави 
неоднаково  визначають  граничний  вік  дитини, що  отри-
мує  аліменти,  подекуди  його  пов’язують  із  досягненням 
повноліття, рідше з часом навчання. У разі неотримання 
аліментів на дитину держави виплачують допомогу тільки 
бідним або всім батькам, що не отримують аліменти. За 
загальним правилом, оскільки аліменти слугують задово-
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ленню актуальних життєвих потреб, а не збагаченню, роз-
мір аліментів повинен відповідати життєвому стандарту в 
місці проживання, мінімальним розмірам заробітної плати 
або прожитковому мінімуму. 

Аліментні  зобов’язання  в  міжнародному  приватно-
му праві –  зобов’язання особливого роду, що виникають 
на  підставі  норм  міжнародного  публічного  права,  норм 
сімейного  права,  положень  міжнародно-правових  ак-
тів  і  характеризуються  складним  суб’єктним  складом  та 
елементами  публічності.  Складність  суб’єктного  складу 
викликана  наявністю  іноземного  елемента,  коли  один  із 
суб’єктів (платник або отримувач аліментів) є іноземцем. 
Важко  погодитись  із  думкою  окремих  дослідників,  які 
отримувачів  аліментів  називають  слабкою  стороною  [7]. 
Національне  законодавство, норми міжнародних конвен-
цій завжди особливим чином ставляться до захисту прав 
дитини щодо утримання, створено спеціальний механізм 
для  їх  захисту,  який  гарантує  отримання дитиною таких 
спеціальних коштів, а тому про слабкість такої особи го-
ворити некоректно.  

Українське  законодавство  називає  такі  прив’язки,  що 
регулюють  зобов’язання  щодо  утримання:  особистий  за-
кон  дитини;  право,  яке  має  тісний  зв’язок  з  відносинами 
і  якщо воно є більш сприятливим для дитини;  закон дер-
жави,  де  проживає  особа,  яка  має  право  на  утримання; 
спільний особистий закон; право держави, у якій особа, яка 
зобов’язана надати  утримання, має місце проживання. Ці 
прив’язки застосовуються для регулювання також алімент-
них зобов’язань, незважаючи на те що окремих прив’язок 
для  цього  не  зазначено.  Низка  інших  держав  застосовує 
прив’язку – lex fori або пропонує обирати найбільш сприят-
ливий закон для тієї особи, що буде отримувати аліменти, і 
закріпили кумулятивне застосування законів 

Стягнення  аліментів  відбувається  двома  способами: 
добровільним (за угодою сторін) і примусовим (за рішен-
ням  суду  або  іншого  компетентного  органу).  На  умовах 
добровільної  сплати  аліментів  визначення  утримання  на 
дітей проходить безконфліктно, правоздатність батьків ви-
значається  за  розсудом  самих батьків  з  урахуванням по-
стулатів сімейного життя, моральних постулатів, релігій-
них переконань сім’ї, а тому тут не йде мова про сплату 
аліментів  (відсутнє  судове  рішення).  Підставами  виник-
нення аліментних зобов’язань є наявність родинного або 
іншого сімейного зв’язку та рішення суду щодо виплати 
вказаних  коштів  і  складений  договір  між  батьками  про 
сплату коштів на утримання.

Питання сплати коштів на утримання й аліментів ви-
рішуються двосторонніми угодами про правову допомогу, 
які Україна уклала з великою кількістю держав. Ці угоди 
передбачають, що  правові  відносини  між  батьками  і  ді-
тьми  визначаються  законодавством  тієї  держави,  на  те-
риторії якої вони мають спільне місце проживання. Якщо 
місце проживання одного з батьків і дітей знаходиться на 
території іншої держави, то правовідносини між батьками 
і дітьми визначаються законодавством держави громадян-
ства дитини. В окремих угодах передбачена прив’язка до 
найбільш сприятливого для дитини законодавства (напри-
клад, ст. 28 Договору між Україною та Румунією про пра-
вову допомогу та правові відносини в цивільних справах 
2002 року [8]). 

Мінська конвенція про правову допомогу та правові 
відносини в цивільних, сімейних і кримінальних справах 
1993 року [9] містить окремі положення, що регулюють 
аліментні зобов’язання, але вони нечітко визначені. Ука-
заний договір виходить із основного колізійного принци-
пу, що  правовідносини  батьків  і  дітей  визначаються  за 
законодавством  Договірної  Сторони,  на  території  якої 
постійно  проживають  діти  (звичайно,  це  стосується 
зобов’язань щодо сплати аліментів). Окремо вирішуєть-
ся питання про стягнення аліментів з повнолітніх дітей, 
у таких випадках застосовується право тієї держави, на 

території  якої має місце проживання особа, що претен-
дує на одержання аліментів.

На  нашу  думку,  необхідно  значно  посилити  захист 
прав дітей щодо їхнього матеріального утримання, перед-
бачити в Конвенції механізм взаємодії держав СНД щодо 
виконання судових рішень за аліментними справами, го-
ловне, передбачити застосування законодавства не тільки 
країни, де проживає дитина, а й за певних умов закону ін-
ших  держав,  якщо  їхнє  законодавство  є  більш  вигідним 
для дитини. Ставлення України до цієї організації, її пер-
спективи дають нам змогу вказати, що необхідно відійти 
від практики укладання багатосторонніх угод про правову 
допомогу, такі питання варто вирішувати лише на двосто-
ронньому рівні.

Укладаючи угоди про правову допомогу в майбутньо-
му, доцільно частіше надавати перевагу принципу засто-
сування  найбільш  тісного  зв’язку  з  тим  правопорядком, 
який буде в інтересах дитини, буде найбільш вигідний для 
дитини, але, звичайно, основними прив’язками залишать-
ся ті, що пов’язані з місцем проживання дитини. 

Україна, прагнучи розвивати міжнародні зв’язки, при-
єдналася до низки міжнародно-правових актів, що спрямо-
вані на регулювання аліментних зобов’язань. У 2006 році 
ратифікована Конвенція  про  стягнення  аліментів  за  кор-
доном,  укладена  20  червня  1956  року  [10].  Конвенцією 
визначені компетентні органи Договірних сторін, що ви-
рішують  названі  питання.  Конвенція  визначає  основний 
колізійний принцип – звичайне місце проживання дитини 
на території однієї з договірних держав, додатковими є за-
кон країни відповідача та закон країни суду. 

Основною проблемою, що  вирішує  вказана Конвен-
ція, є визнання й виконання рішень судів щодо алімент-
них зобов’язань однієї Договірної Сторони на територіях 
держав-підписантів цього акта. А тому рішення україн-
ського суду може бути виконано на території іншої краї-
ни, як і рішення іноземного суду буде виконано в Україні. 
Для реалізації цього міжнародно-правового договору Мі-
ністерство  юстиції  України  затвердило  Інструкцію  про 
виконання в Україні Конвенції про  стягнення  аліментів 
за кордоном [11]. 

Інструкція  детально  визначає  порядок  звернення  з 
клопотанням  про  визнання  та  виконання  рішення  суду 
про  стягнення  аліментів  на  території  іншої  держави  й 
інформацію про відповідача,  зокрема місце проживання, 
дані  про  його  фінансові  та  сімейні  обставини  тощо.  До 
клопотання додаються такі документи: копія судового рі-
шення; довідка про те, що рішення набрало законної сили; 
довідка про часткове виконання або невиконання судово-
го рішення; довідка про те, що відповідач знав про день 
судового  засідання;  копія  протоколу  судового  засідання; 
фотокартка стягувача.

Усі  вказані  документи  складаються  українською  мо-
вою  разом  із  перекладом  офіційною  мовою  Договірної 
сторони,  як  виняток  допускається  переклад  документів 
англійською або французькою мовою. Державними орга-
нами, що виконують Конвенцію,  є Міністерство юстиції 
України та аналогічні органи  інших держав. Кожна заці-
кавлена особа в Україні може звернутись до територіаль-
ного управління юстиції Міністерства юстиції України за 
місцем своєї реєстрації з метою отримання повної інфор-
мації щодо пакета документів для вирішення питання про 
стягнення документів на території іноземної держави, яка 
є учасницею зазначеної Конвенції.

Додатково  питання  щодо  матеріального  утримання 
дітей можна  задовольнити  за  допомогою положень Кон-
венції про визнання й виконання рішень щодо зобов’язань 
про утримання, укладеної 1973 року в Гаазі [12]. Цей до-
кумент регулює питання утримання не тільки дітей, а й ін-
ших членів сім’ї: такі зобов’язання виникають із сімейних 
відносин, материнства,  батьківства, шлюбу  чи  родинних 
зв’язків по чоловіку чи дружині. 
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Розглянуті  Конвенції  1956  року  та  1973  року  в  най-
ближчому  майбутньому  замінить  Конвенція  про  між-
народне  стягнення  аліментів  на  дітей  та  інші  форми 
сімейного утримання і Протокол про право, що застосову-
ється до зобов’язань про утримання, які підписані в Гаазі 
2007 року. Ці  документи повинні  стати  глобальними  ак-
тами, що врегулюють міжнародне співробітництво у сфе-
рі  системи  стягнення  аліментів,  вони  стали  результатом 
узагальнення й вивчення практики застосування попере-
дніх конвенцій, покликані створити універсальний меха-
нізм визнання та виконання рішень щодо зобов’язань про 
утримання, який дасть змогу застосувати його положення 
в державах з різними правовими системами.

Сфера  дії Конвенції  стане  значно ширшою:  передба-
чено, що вона буде застосовуватись до зобов’язань щодо 
утримання,  які  забезпечуватимуть неповнолітню дитину, 
дитину до 21 року й одного з подружжя. Держави пови-
нні  створити  простий  і  надійний  механізм  забезпечення 
отримання  коштів  на  утримання  через  визначення  кож-
ною державою відповідних органів, що є компетентними 
для розв’язання вказаних питань, і, що важливо, держави 
будуть  покривати  витрати  на  виконання  положень  доку-
мента  за рахунок власного бюджету. Усе це має сприяти 
заявнику отримати задоволення своїх вимог значно швид-
ше та за менших витрат.

У  процесі  звернення  із  заявами щодо  стягнення  алі-
ментів  безпосередньо  в  процесі  стягнення  аліментів 
можна буде вирішити широке коло питань про визнання 
й  виконання  рішень,  про  зміну  рішення  або  обмеження 
виконання рішення. Конвенція передбачає обов’язковість 
надання безоплатної правової допомоги, визначає її обсяг 
і  порядок  надання. Уніфіковані  положення  цього міжна-
родно-правового договору дають змогу надіятись, що він 
буде підписаний великою кількістю держав світу.

Процес  виконання  зобов’язань  щодо  утримання  та 
аліментів  завжди  пов’язаний  зі  складною роботою  з  до-
кументами, які відправляються з України або надходять в 
Україну. Спільним наказом Міністерства юстиції України 
та Державної судової адміністрації України затверджена у 
2008 році Інструкція про порядок виконання міжнародних 
договорів з питань надання правової допомоги в цивіль-
них справах щодо вручення документів, отримання дока-
зів та визнання та виконання судових рішень [13].

Указаний порядок передбачає таке: визначеними ком-
петентними  органами  України  є  Міністерство  юстиції 
України,  Головні  територіальні  управління  юстиції  та 
Суди України. Взаємодія з іноземними компетентними ор-
ганами здійснюється через Міністерство юстиції України. 
Урегульовано особливості взаємодії в разі звернення суду 
України з дорученням за кордон; виконання доручень іно-
земних компетентних органів в Україні; звернення з кло-
потанням про визнання та виконання за кордоном рішення 
суду України;  порядок  визнання  й  виконання  іноземних 
судових  рішень  в Україні,  вказано  специфіку  виконання 
окремих міжнародно-правових актів.

Наявність різних колізійних прив’язок у міжнародних 
угодах і в національному законодавстві вимагає дотриман-
ня  ієрархії  загальної  та  спеціальної  норми  під  час  уста-
новлення правопорядку. Як правило,  вибір  здійснюється 
на  користь  міжнародного  договору.  Якщо  є  конкуруючі 
норми  двостороннього  та  багатостороннього  договорів, 
перевагу  отримують  норми  двостороннього  або  того,  де 
встановлено пріоритет застосування. Інструкція 2008 року 
говорить  про  пріоритет  положень  договору,  на  підставі 
якого складено чи отримано доручення.

Відповідно до ст. 6 Конвенції про захист прав людини 
і  основоположних  свобод,  кожен  має  право  на  справед-
ливий  і  публічний  розгляд  справи  упродовж  розумного 
строку  незалежним  і  безстороннім  судом,  це  стосується 
справ  про  регулювання  зобов’язань  щодо  утримання  та 
аліментних зобов’язань, зокрема дає змогу звернутись до 
Європейського Суду з прав людини.

Більшість конвенцій, що стосуються регулювання алі-
ментних  зобов’язань  у міжнародному приватному праві, 
передбачають  можливість  аліментоодержувача  або  його 
представників додатково звертатися за допомогою в інші 
компетентні  органи  держави  для  сприяння  вирішення 
проблеми  матеріального  утримання,  міжнародні  суди  й 
громадські організації.

Досліджуючи  питання  реалізації  прав  та  обов’язків 
батьків і дітей у міжнародному приватному праві, потріб-
но  зазначити,  що  механізм  їх  реалізації  потребує  змін  і 
вдосконалення. Окремі положення, висновки та результа-
ти дослідження можуть бути враховані під час підготовки 
змін до чинних нормативних актів і міжнародно-правових 
угод, вони будуть цікаві для студентів і юристів-практиків.
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issues in foreign countries is studied.
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Постановка проблеми.  Ученим  та  практикуючим 
юристам,  які  займаються  питаннями міжнародного  при-
ватного  права,  вже  давно  відомо,  що  належне  застосу-
вання  іноземного права є непростим завданням для суду 
кожної країни світу. По-перше, будь-який правозастосов-
ний орган у таких ситуаціях позбавлений вичерпних відо-
мостей про дійсний зміст конкретних приписів іноземного 
законодавства,  навіть  тоді,  коли  таке  законодавство  зна-
ходиться у вільному доступі, зокрема у мережі Інтернет. 
По-друге, у більшості випадків суддя, який вирішує спра-
ву  з  іноземним  елементом,  не  володіє  досконало мовою 
іноземного права, через що завжди існують ризики пере-
кручення дійсного  змісту  іноземних правових понять чи 
конструкцій за умов їх застосування. Для вирішення ука-
заної  проблеми  чинними  законодавчими  актами України 
передбачено  можливість  використання  судами  декількох 
дієвих  способів  установлення  змісту  іноземного  права, 
серед яких центральне місце посідає висновок експерта з 
питань права. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Правовий 
статус експерта з питань права є порівняно новим питан-
ням  для  вітчизняної  юридичної  науки.  Серед  науковців, 
які досліджували проблематику указаної теми, слід виді-
лити таких учених: І. Бутирську, О. Кармаза, Д. Кушерець, 
Ю. Рябченко, М. Шепітька, А. Штефан та ін. 

Формулювання цілей статті. Ціллю  цієї  наукової 
статті  є  з’ясування  проблем  правового  статусу  експерта 
з питань права згідно з чинним законодавством України, 
а також вивчення зарубіжного досвіду правового регулю-
вання у цій сфері. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Як відо-
мо,  чинне  законодавство  України  поряд  із  можливістю 
звернення за встановленням змісту норм іноземного права 
до Міністерства юстиції України та інших компетентних 
органів,  дозволяє  вітчизняним  судам  використовувати 
безліч інших способів, зокрема залучати до цього проце-

су експертів, які володіють спеціальними знаннями щодо 
іноземного  права.  Правовий  статус  таких  осіб  сьогодні 
визначається згідно з приписами норм процесуального, а 
не колізійного законодавства України [1, c. 28]. Однак до-
речним буде визначити й той факт, що донедавна жоден із 
вітчизняних процесуальних кодексів не містив норм, при-
свячених питанню статусу експерта з питань права та його 
висновків. На практиці такий стан речей суттєво усклад-
нював механізм установлення змісту іноземного права, що 
подекуди  призводило  навіть  до  перегляду  та  скасування 
рішень нижчестоящих судів [2; 3]. 

Показовою у цьому сенсі є справа № 18/372-13/162, в 
якій Вищий господарський суд України скасував рішення 
судів попередніх інстанцій у зв’язку з тим, що останніми 
не було правильно витлумачено положення матеріального 
права Чеської Республіки. При цьому в тексті релевантної 
постанови ВГСУ було чітко вказано: «Підставою для від-
мови у задоволенні клопотання відповідача про залучення 
експерта для з’ясування та тлумачення норм права іно-
земної держави суд визнав ненадання інформації про пріз-
вища конкретних експертів. Водночас судами попередніх 
інстанцій не наведено норми права, які б зобов’язували 
сторін у спірних правовідносинах вчиняти зазначені дії. 
Крім того, суди не зазначили, з яких правових підстав 
вони дійшли висновку про можливість самостійного тлу-
мачення ними норм права Чеської Республіки, які підляга-
ли застосуванню під час вирішення спору, чи достатнім 
є таке тлумачення та чи узгоджується воно з приписа-
ми ст. 43 ГПК України. Наявність у матеріалах справи 
офіційного тексту норм матеріального права Чеської 
Республіки, посвідченого апостилем, на думку колегії, не 
є безспірним способом тлумачення норм права іноземної 
держави. Ураховуючи те, що у жодному законі прямо не 
вказується, що юридичні знання можуть бути спеціаль-
ними, судам слід прийняти до уваги практику Конститу-
ційного Суду України, який під час розгляду справ залучає 
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до участі у них певних спеціалістів, на вирішення яких 
ставляться питання, які стосуються трактування і за-
стосування окремих норм матеріального і процесуального 
права» [14].

Для подолання таких суперечностей вітчизняного за-
конодавства 3 жовтня 2017 р. Верховною Радою України 
було прийнято ЗУ «Про внесення змін до Господарського 
процесуального кодексу України, Цивільного процесуаль-
ного  кодексу  України,  Кодексу  адміністративного  судо-
чинства України та інших законодавчих актів» (реєстр. но-
мер 6232), завдяки якому в низці процесуальний кодексів, 
серед іншого, з’явились норми стосовно експерта з питань 
права (експерта у галузі права), його процесуального ста-
тусу та процесуальної діяльності. 

Слід зазначити, що норми ст. ст. 65, 73, 114, 115 ЦПК 
України, ст. ст. 62, 70, 108, 109 ГПК України та ст. ст. 61, 
69,  112, 113 КАС України містять однакові правила, що, 
з  одного  боку,  викликає  подив,  оскільки  сьогодні  склад-
но  уявити  собі  ситуацію,  за  якої  б  адміністративні  суди 
України  під  час  розгляду  тієї  чи  іншої  адміністративної 
справи, зокрема з іноземним елементом, змушені були б, 
як  це  передбачено  ст.  112  КАС  України,  встановлювати 
зміст зарубіжного права. Загальновідомим є той факт, що 
чинне  законодавство України  передбачає можливість  за-
стосування вітчизняними судами  іноземного права лише 
тоді, коли предметом судового розгляду є спір приватно-
правового  характеру,  тоді  як  предметна  юрисдикція  ад-
міністративних судів України, як це вказано у ст. 19 КАС 
України,  обмежена  лише  публічно-правовими  спорами. 
Однак  судова  практика  України  демонструє,  що  в  окре-
мих випадках для вирішення публічно-правових спорів на 
підставі законодавства України, адміністративні суди ви-
мушені попередньо визначати зміст іноземного права, що 
регулює пов’язані з таким спором приватноправові відно-
сини1. Тому, вважаємо, що закріплення в КАС України но-
вої процесуальної фігури – експерта з питань іноземного 
права – є цілком виправданим. 

Тим  не  менш  нові  правила  процесуальних  кодексів, 
які регламентують статус експерта з питань права, не по-
збавлені певних недоліків. Слід звернути увагу на те, що в 
указаних положеннях процесуальних кодексів щодо однієї 
і тієї ж самої процесуальної фігури законодавець викорис-
товує різну термінологію. Якщо ст. ст. 65, 73 ЦПК Украї-
ни, ст. ст. 62, 70 ГПК України та ст. ст. 61, 69 КАС Украї-
ни називають цю особу «експертом із питань права», то 
ст. ст. 114, 115 ЦПК України, ст. ст. 108, 109 ГПК України 
та ст. ст. 112, 113 КАС України – «експертом у галузі пра-
ва». Щодо цього Ю. Рябченко зазначає, що відповідно до 
вимог, наведених у вказаних положеннях процесуальних 
кодексів, попри надання висновку стосовно лише окремих 
питань, така особа має бути фахівцем саме у галузі права 
загалом, а не лише з тих питань, щодо яких надається ви-
сновок. Виходячи з наведеного, вказану особу слід імену-
вати саме як «експерт у галузі права» [5]. 

Такої  ж  думки  дотримується  А. Штефан,  яка  ствер-
джує, що в ЗУ «Про освіту» вживається конструкція «га-
лузь  знань,  спеціальностей  (професій)»  (ч.  2  ст.  8,  ч.  1 
ст. 17 та ін.), до яких належить і галузь права. Тому більш 
правильним  є  термін  «експерт  у  галузі  права»  як  такий, 
що  позначує  сферу  спеціальних  знань,  які  має  експерт 
[6, c. 22, 23]. Щодо указаних термінів ще різкіше вислов-
люється С. Черноп’ятов, який уважає, що процесуальний 
статус, зміст та результати процесуальної діяльності екс-
перта з питань права (експерта у галузі права) суттєво від-
різняються  від  статусу  та  діяльності  судового  експерта, 

тому вживання термінів «експерт із питань права» («екс-
перт у галузі права») видається недоречним та таким, що 
може спричиняти невірне розуміння та тлумачення відпо-
відних  правових  норм,  ототожнення  «експерта  з  питань 
права»  («експерта у  галузі права»)  із  судовим експертом 
[7, c. 89]. 

Слід  сказати,  що  у  практиці  судів  України  нерідко 
траплялись випадки плутанини правових статусів експер-
та з питань права та спеціаліста. Демонстрацією цього є 
формулювання, яке використав Пленум ВСУ у Постанові 
«Про практику застосування судами законодавства під час 
розгляду справ про усиновлення і про позбавлення та по-
новлення батьківських прав». У її абз. 2 п. 10 указано, що 
з метою визначення  змісту норм сімейного права країни 
усиновлювача суд може звернутися в установленому по-
рядку за роз’ясненнями до Міністерства юстиції України 
та  інших  компетентних  органів  або  залучити  експерта 
(спеціаліста) в галузі іноземного права [8]. 

Безумовно, таке формулювання, до якого вдався Пле-
нум Верховного Суду України, аж ніяк не додало ясності у 
цьому питанні, оскільки згідно з чинним законодавством 
України експерти з питань права, судові експерти та спеці-
алісти все ж таки виступають трьома самостійними проце-
суальними фігурами. Про це свідчить також і те, що ст. 65 
ЦПК України, ст. 62 ГПК України та ст. 61 КАС України, 
серед  інших учасників  судового процесу окремо виділя-
ють експерта, експерта з питань права та спеціаліста. 

Загалом,  проблема  розмежування  процесуального 
статусу  експерта  з  питань  іноземного  права  та  судового 
експерта  свого  часу  була  актуальною  для  Російської Фе-
дерації, оскільки, як в Україні, сучасна російська правова 
доктрина і практика традиційно не визнавала можливість 
проведення експертизи із правових питань [9, c. 197]. Од-
нак  російський  законодавець,  розуміючи  необхідність 
створення  ефективного  процесуального  механізму  уста-
новлення іноземного права, пізніше вирішив за необхідне 
передбачити у законодавстві РФ винятки із загального пра-
вила, тому закріпив в абз. 1 п. 2 ст. 1191 Цивільного кодексу 
РФ, абз. 1 ч. 2 ст. 14 Арбітражного процесуального кодексу 
РФ и абз. 2 п. 1 ст. 166 Сімейного кодексу РФ право росій-
ського  суду  під  час  установлення  змісту  іноземного  пра-
ва залучати експертів. Пленум Вищого арбітражного суду 
РФ, у свою чергу, надав таке роз’яснення указаних поло-
жень: «Визначаючи коло і зміст питань, за якими необхід-
но провести експертизу, суд виходить із того, що питання 
права і правових наслідків оцінки доказів не можуть бути 
поставлені перед  експертом. Водночас  із метою встанов-
лення змісту норм іноземного права суд може звернутися 
в установленому порядку за сприянням і роз’ясненням до 
компетентних  органів  або  організацій,  залучити  фахівця 
або експерта (ч. 2 ст. 14 АПК РФ, п. 2 ст. 1191 ЦК Росій-
ської Федерації). Під час залучення особи як експерта, що 
володіє спеціальними знаннями в галузі іноземного права, 
суд керується чинним законодавством РФ про судово-екс-
пертну діяльність, а також нормами АПК РФ, що регулю-
ють питання призначення і проведення експертизи» [10]. 

На  відміну  від  законодавства РФ у  сфері  судово-екс-
пертної  діяльності,  вітчизняне  законодавство  все ж  таки 
не може застосовуватись до діяльності експерта з питань 
іноземного права, зокрема через те, що положення чинних 
законодавчих  актів  висувають  різні  вимоги  до  указаних 
осіб. Щодо цього доречно відмічає М.  Шепітько, що ви-
значення  експерта  (судового  експерта)  в  процесуальних 
законах  використовуються  як  похідні  від  визначення  су-
дового експерта в Законі України «Про судову експерти-
зу» – це особи,  які мають необхідні  знання для надання 
висновку  з  досліджуваних  питань  (ст.  10).  Цим  визна-
ченням  вітчизняний  законодавець  прагнув  відмежувати 
використання спеціальних знань (наукових, технічних та 
інших спеціальних знань за ч. 1 ст. 69 КПК України) від 
правових [11, c. 74, 75]. 

1  Див.  напр.:  Постанова  Окружного  адміністративного  суду  м.  Києва  від 
28.05.2012  р.  у  справі  №  2а-5661/12/2670.  URL:  http://reyestr.court.gov.ua/
Review/24609093 (дата  звернення: 05.10.2018); 
   Постанова Київського апеляційного адміністративного суду від 29.09.2016 р. у 
справі № 826/267/16. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/61744308 (дата  звер-
нення: 05.10.2018).
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Аналогічну позицію свого часу зайняв і Пленум ВГС 
України у Постанові «Про деякі питання практики призна-
чення судової експертизи». У її п. 2 указано, що не може 
розглядатись як судова експертиза у розумінні ст. 1 Закону 
«Про  судову  експертизу»  та  ст.  41 ГПК надане  вченими 
тлумачення  законодавчих  актів,  пов’язане  з  наявністю  у 
цих  актах  неясностей,  неузгодженостей,  суперечностей 
чи  інших  недоліків.  Документ,  виданий  за  результатами 
тлумачення вченими правової норми, доказового значення 
не має і посилатись на нього в обґрунтуванні рішення не 
можна. Так само не може вважатися актом судової експер-
тизи висновок спеціаліста, наданий заявникові  (юридич-
ній чи фізичній особі) на підставі його заяви, навіть якщо 
відповідний документ має назву «висновок судового екс-
перта» або подібну до неї, оскільки особа набуває прав та 
несе обов’язки судового експерта тільки після одержання 
нею ухвали про призначення експертизи [12].

На відміну від судового експерта, до експерта з питань 
іноземного права вітчизняне законодавство висуває менш 
суворі вимоги, оскільки ст. 73 ЦПК України, ст. 70 ГПК 
України,  ст.  69 КАС України  вимагають  лише, щоб  екс-
перт із питань права мав науковий ступінь та був визнаним 
фахівцем у галузі права. 

Стосовно першого критерію, то у вітчизняній науці  і 
практиці міжнародного приватного права до цих пір від-
сутнє однакове розуміння того, що слід розуміти під на-
уковим ступенем експерта з питань права. Передусім ви-
никає закономірне запитання щодо того, з якої саме галузі 
науки та спеціальності така особа мусить мати науковий 
ступінь доктора філософії / доктора наук (кандидата наук / 
доктора наук). Нагадаємо, що в Україні чинним Переліком 
визначено  декілька  сотень  спеціальностей  із  27  галузей 
науки [13]. Однак стосовно цього аспекту більшість уче-
них  схиляється  до  думки, що  законодавець мав  на  увазі 
науковий ступінь саме з галузі юридичних наук [14, c. 33; 
15, c. 109]. Така позиція підтримана також і вітчизняною 
судовою  практикою2,  хоча  зазначимо,  що  питання  про 
конкретну спеціальність у межах галузі юридичної науки, 
ніхто не уточняє.

На  нашу  думку,  науковий  ступінь  експерта  з  питань 
права може бути з будь-якої юридичної спеціальності, ви-
значеної вищенаведеним Переліком, оскільки його висно-
вок може стосуватися питань будь-якої галузі законодав-
ства, на основі якої розглядається спір. Так, у ст. 114 ЦПК 
України, ст. 108 ГПК України та ст. 112 КАС України вка-
зується, що учасники справи мають право подати до суду 
висновок  експерта  у  галузі  права щодо:  1)  застосування 
аналогії закону чи аналогії права; 2) змісту норм інозем-
ного права згідно з їх офіційним або загальноприйнятим 
тлумаченням, практикою застосування і доктриною у від-
повідній іноземній державі.

Безумовно,  сьогодні  не  всі  учені  підтримують  такі 
вимоги  щодо  необхідності  наявності  наукового  ступеня 
у експерта з питань права. Наприклад, Г. Бурова вважає, 
що перший критерій є занадто широким: отримати науко-
вий ступінь кандидата юридичних наук особа має  змогу 
вже  протягом  1–2  років  із моменту  закінчення  навчання 
у виші, проте це не гарантує отримання знань, достатніх 
для роз’яснення складних питань правозастосування, для 
яких потрібен досвід, тривала практика тощо. Тому, на її 
думку,  більш  доречним  є  обмеження  першого  критерію 
вимогою  щодо  отримання  експертом  наукового  ступеня 
доктора юридичних наук» [16, c. 18].

Загалом,  розділяючи  таку  точку  зору,  слід  зазначити, 
що у певних випадках законодавча вимога щодо наявності 
наукового  ступеня,  навпаки,  може  обмежувати  механізм 
залучення експертів до судових процесів, зокрема тих, у 
яких  експертами  щодо  іноземного  права  можуть  висту-
пати  лише  іноземні юридичні  компанії  або  практикуючі 
юристи, які не мають відповідного наукового ступеня. Та-
кої ж думки дотримується О. Громовий, який стверджує, 
що таке процесуальне застереження є перешкодою до за-
лучення  іноземних  експертів,  тоді  як  у  деяких  випадках 
лише іноземний юрист зможе роз’яснити зміст права своєї 
держави.  По-друге,  важливою  для  суду  може  виявитись 
не  лише  думка  вченого,  а  й юриста-практика  чи  органі-
зації, яка займається дослідженнями певних питань [17]. 
Зазначимо, що до внесення  змін у процесуальні кодекси 
України, вітчизняні суди неодноразово виносили рішення 
на підставі висновків таких експертів3. 

Щодо  визначення  кваліфікації  експерта  з  іноземного 
права  в  праві  зарубіжних  країн  склалися  різні  підходи. 
Наприклад, у праві Британії взагалі не обов’язково, щоб 
такий експерт був юристом. Єдиною вимогою є лише те, 
щоб він мав достатні практичні знання у відповідній галу-
зі чи інституті права. Наприклад, під час розгляду в 1935 р. 
справи de Beéche v South American Stores англійський суд, 
установлюючи зміст банківського права іноземної держа-
ви, надав перевагу показанням банкіра над показанням ба-
ристера, який мав чотирьохрічну практику в цій іноземній 
державі [18, c. 280, 281]. Сьогодні такий підхід відображе-
ний у ч. 1 ст. 4 Законі «Про докази в цивільному процесі», 
в якій вказується, що у цивільному судочинстві особа, яка 
має кваліфікацію  з  огляду на  свої  знання чи досвід, має 
право надати експертні докази щодо права будь-якої краї-
ни або території за межами Сполученого Королівства або 
будь-якої частини Сполученого Королівства, окрім Англії 
та Уельсу, незалежно від того, чи вона діє або має право 
діяти там як практикуючий юрист [19]. Виходячи із цього, 
сучасні англійські правники стверджують, що єдиною ви-
могою залучення особи (як експерта з іноземного права) є 
її практичний досвід, при цьому наявність у неї лише тео-
ретичних знань з іноземного права не може бути основою 
для його кваліфікації як експерта [20, c. 504].

У  США  федеральне  законодавство  з  питань  цивіль-
ного процесу наділяє суддів свободою визначення компе-
тенції  самого  експерта. При  цьому  американська  судова 
практика демонструє, що компетентним експертом може 
бути  визнана  навіть  особа,  яка  не  володіє  спеціальною 
кваліфікацією з питань іноземного права або не допущена 
до юридичної практики в країні, зміст права якої підлягає 
встановленню [21, c. 23]. Не обов’язково, щоб експерт був 
членом колегії адвокатів відповідної зарубіжної держави, 
йому  лише  необхідно  продемонструвати  хороші  знання 
іноземних  законів  [22,  c.  150–152].  Критерій  кваліфіка-
ції  експерта – його досвід  і  навички в  іноземному праві 
[23,  c.  25].  Наприклад,  у  низці  справ,  що  розглядалися 
федеральними судами США, компетентним було визнано 
щодо грецького права – американського професора, який 
отримав освіту в Греції; права Аргентини – американсько-
го професора,  який викладав право Латинської Америки 
в університеті Техаса, а також аргентинського професора; 
права Норвегії – співробітника норвезького банку; права 
Ірану  –  французького  адвоката  [24,  c.  584];  іспанського 
права – консула США в Сантьяго (Чилі) [25, c. 860]. 

Як  бачимо,  в  більшості  випадків  американські  суди 
надають перевагу  саме практикуючим юристам  і профе-
сорам  права,  ніж  будь-яким  іншим  фахівцям,  оскільки 
вважається, що перші володіють найбільш переконливими 
знаннями, і розуміють іноземне право як цілісну систему 
[26, c. 150]. 

На  відміну  від  США  та  Британії,  німецькі  суди  під 
час  розгляду  справ  з  іноземним  елементом  частіше  за 
все залучають не зарубіжних експертів, а німецьких про-

1  Див.  напр.:  Постанова  Харківського  апеляційного  адміністративного  суду 
від 24.09.2018 р. у справі № 816/1874/18. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/
Review/76694942 (дата  звернення: 25.10.2018).
2 Див. напр.: Рішення Господарського суду Одеської області від 16.07.2007 р. 
у справі № 16/164-06-4663. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/873817 
(дата  звернення: 25.10.2018);
  Рішення Господарського суду м. Києва від 05.06.2013 р. у справі № 910/6236/13. 
URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/31728795 (дата звернення: 25.10.2018).
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фесорів – спеціалістів із міжнародного приватного права 
і  порівняльного  правознавства.  Ідеться  про  вчених,  які 
працюють  в  інститутах  Товариства  імені  Макса  Планка 
й інших відомих університетах Німеччини, які володіють 
достатніми знаннями іноземного права і мають доступ до 
відповідних джерел права і літератури [27, c. 310]. На дум-
ку Р. Хаусмана (R. Hausmann), великою превагою системи 
установлення змісту іноземного права за допомогою міс-
цевих експертів є те, що такий фахівець володіє необхід-
ними знаннями не тільки в іноземному праві, але й також 
у німецькому колізійному та матеріальному праві. Оскіль-
ки експертові надають повний доступ до матеріалів спра-
ви,  він має  відповідати  не  тільки  на  абстрактні  питання 
суду про зміст іноземного права, але й надавати детальні 
рекомендації що до того, як саме має бути вирішена сама 
справа відповідно до німецького колізійного й іноземного 
матеріального права [28, c. 9]. 

Очевидно,  що  такий  підхід  принципово  відрізняєть-
ся  від  того,  який  відображений  у  правилах  ст.  114 ЦПК 
України, 108 ГПК України, ст. 112 КАС України, згідно з 
якими висновок експерта у галузі права не може містити 
оцінки доказів, указівок про достовірність чи недостовір-
ність того чи  іншого доказу, про переваги одних доказів 
над  іншими,  про  те,  яке  рішення  має  бути  прийнято  за 
результатами розгляду справи. На це неодноразово звер-
тають увагу й суди України під час розгляду відповідних 
справ [29; 30].

Стосовно  іншої  вимоги  до  експерта  з  питань  пра-
ва – його визнаності, то у вітчизняній науці міжнародного 
приватного  і  цивільно-процесуального  права  переважна 
більшість учених схиляється до думки, що вона є невизна-
ченою і підлягає з’ясуванню судом самостійно у конкрет-
ній справі [31; 32]. Наприклад, О. Кармаза та Д. Кушерець 
уважають, що для встановлення факту визнаності експер-
та з питань права, суд має брати до уваги такі критерії, як 
досвід наукової роботи в галузі права; наявність наукових 
публікацій у фахових виданнях України й іноземних дер-
жав, уміщених до міжнародних наукометричних баз даних 
та  опублікованих  після  присудження  наукового  ступеня; 
наявність документа, що підтверджує присвоєння вченого 
звання; ступінь активності участі в конференціях, симпо-
зіумах, круглих столах, яка підтверджується опублікуван-
ням тез його виступу; стажування й навчання за кордоном, 
які  підтверджуються  відповідними  документами  та  які 
легалізовані  в  порядку,  встановленому  чинними  міжна-
родними договорами України  тощо  [14,  c.  33]. До цього 
списку А. Штефан додає також наявність вищої юридич-
ної освіти; участь у розробленні законопроектів; наявність 
складених висновків наукових експертиз відповідно до За-
кону України «Про наукову  і науково-технічну експерти-
зу»; індекс цитування наукових праць тощо [6, c. 22].

Права та обов’язки експерта з питань права прописані 
у дуже стислому вигляді. Він  зобов’язаний: 1)  з’явитися 
до суду за викликом; 2) відповідати на поставлені судом 
питання;  3)  надавати  роз’яснення. Обов’язку  надати  об-
ґрунтований  та  об’єктивний  письмовий  висновок  на  по-
ставлені  йому питання,  як це передбачено для  експерта, 
експерт із питань права немає. Тобто ГПК України регла-
ментує  обов’язки  експерта  з  питань  права  тільки  у  разі 
його виклику до суду, стосуються вони тільки поведінки 
експерта  з питань права у  суді. Таким чином,  експерт  із 
питань права не може нести будь-яку відповідальність за 
завідома  неправдивий  висновок,  оскільки  обов’язку  да-
вати правдивий висновок у нього немає, про що йшлося 
вище.  Прав  у  експерта  з  питань  права  також  небагато: 
1)  знати мету свого виклику до суду; 2) відмовитися від 
участі у судовому процесі, якщо він не володіє відповідни-

ми знаннями; 3) на оплату послуг та компенсацію витрат, 
пов’язаних із викликом до суду; 4) брати участь у судово-
му засіданні в режимі відеоконференції. 

Як доречно зазначає І. Бутирська, права ознайомлюва-
тися з матеріалами справи, як у експерта, немає. Однак на 
практиці можуть виникнути ситуації, коли експерту з пи-
тань права необхідно буде дослідити документи зі справи, 
наприклад, договір, яким сторони визначили застосування 
іноземного права  до  своїх  правовідносин. У  такому  разі 
обов’язковою  передумовою  подання  обґрунтованого  ви-
сновку експертом із питань права є ознайомлення остан-
нього  з  первинними  документами.  Тому  слід  вважати 
доречною пропозицію ученої щодо необхідності доповне-
ння  відповідних  процесуальних  кодексів  правом  експер-
та з питань права ознайомлюватися з матеріалами справи 
[15, c. 110].

Слід також звернути увагу на те, що процесуальне за-
конодавство України  не містить  застережень щодо мож-
ливості  відводу  такого  експерта чи притягнення його до 
кримінальної  відповідальності  за  завідомо  неправдивий 
висновок  або  за  відмову без поважних причин від  вико-
нання  покладених  на  нього  обов’язків.  Незважаючи  на 
пропозиції  деяких  учених,  передбачити  подібні  норми  у 
процесуальних кодексах, слід все-таки звернути увагу на 
те, що  сьогодні жодним  законодавчим  актом України  не 
передбачено жодних методик чи стандартів діяльності та-
ких осіб. Вони не вносяться до жодного реєстру, не атесту-
ються, їхня діяльність не ліцензується, до їх працевлашту-
вання чи трудового стажу жодних вимог не встановлено. 

Це  говорить  про  те,  що  характер  діяльності  самого 
експерта,  як  і  статус  його  висновку  в  судовому  процесі, 
не викликає потреби закріплення у кодексах відповідних 
правил. Щодо цього В.  Беляневич зазначає, що експерт із 
питань права робить висновок про зміст права тієї чи ін-
шої держави, яке так чи інакше може допускати множину 
тлумачень з урахуванням особливостей його застосування 
в  часі  та  колі  осіб. У  такому  разі  експерт  спирається  на 
законодавчі  приписи  та  інтерпретує  їх  у  світлі  наукових 
джерел та судової практики [33], які не завжди є однознач-
ними. Це, на нашу думку, якраз-таки свідчить про прин-
ципову різницю між висновком експерта з питань права та 
висновком судового експерта щодо обставин, які існують 
об’єктивно та певною мірою можуть бути верифіковані.

Варто також указати і на те, що (згідно зі ст. 115 ЦПК 
України,  ст.  109 ГПК України  та  ст.  113 КАС України) 
висновок експерта у галузі права не є доказом, має допо-
міжний (консультативний) характер і не є обов’язковим 
для суду. Це говорить про те, що суд може не погодитись 
із  таким  висновком,  маючи  власну  позицію  у  справі. 
Крім того, такий висновок не замінює інших засобів до-
казування під час установлення обставин справи. Біль-
ше того, у разі незгоди з висновком (як з питань права, 
так  і  з  питань  факту)  суддя  навіть  не  має  мотивувати 
таку незгоду, на відміну від незгоди  із будь-яким дока-
зом у справі [7, c. 90]. Зазначене дає підстави стверджу-
вати  про  недоцільність  закріплення  у  процесуальному 
законодавстві України окремих застережень щодо мож-
ливості відводу такого експерта чи притягнення його до 
кримінальної відповідальності.

Висновки.  Недостатня  регламентація  інституту,  що 
міститься в оновлених кодексах, безперечно, може спри-
чинити  виникнення  низки  практичних  проблем  під  час 
правозастосування. Тим не менш вона не ставить під сум-
нів той факт, що введення в процесуальне законодавство 
України нової фігури – експерта з питань права, є цілком 
позитивною  новелою,  яка  лише  сприятиме  збільшенню 
довіри вітчизняних суддів до іноземного права.
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Без визначення становища учасника в процесі неможливо визначитися з його правовим статусом, тобто правами, обов’язками та 
відповідальністю за невиконання цих обов’язків. Кожна особа має право знати повний обсяг своїх повноважень у процесі з метою відпо-
відного їх використання, захисту прав і законних інтересів.

Ключові слова: господарський процес, сторони, позивач, відповідач, процесуальне становище.

Без определения положения участника в процессе невозможно определиться с его правовым статусом, то есть правами, обязанно-
стями и ответственностью за невыполнение этих обязанностей. Каждый имеет право знать полный объем своих полномочий в процессе, 
с целью соответствующего их использования, защиты прав и законных интересов.

Ключевые слова: хозяйственный процесс, стороны, истец, ответчик, процессуальное положение.

Without determining the position of the participant in the process it is impossible to determine its legal status. Rights, duties and responsibil-
ity for failure to fulfill these duties. Every person has the right to know the full extent of his or her authority in the process for the purpose of their 
respective use, protection of rights and legitimate interests.

Key words: economic process, parties, plaintiff, defendant, procedural position.

Останнім часом усе частіше суб’єкти підприємництва 
звертаються  до  господарських  судів  для  вирішення  спо-
рів, що виникають між ними в ході здійснення підприєм-
ницької діяльності. Сьогодні визначення правового стату-
су суб’єктів господарського судочинства, зокрема сторін, 
їхніх прав та обов’язків, є актуальним як ніколи, оскільки 
це питання прямо пов’язане  з  реалізацією прав  і  свобод 
осіб у судовому процесі та впливає на можливість захисту 
їхніх прав та інтересів.

Метою вивчення цієї проблеми є встановлення проце-
суального становища сторін як учасників господарського 
процесу, щоб держава створила гарантії та надала в розпо-
рядження цих осіб необхідні засоби, які б могли повною 
мірою сприяти захисту їхніх прав і законних інтересів, за-
безпечити повну реалізацію всіх можливостей, передбаче-
них чинним законодавством.

Проблема прав та обов’язків сторін як учасників гос-
подарського судочинства вивчалась багатьма науковцями, 
серед яких – М.О. Абрамов, В.М. Дем’як, О.Б. Муравін, 
В.М. Тертишник, М.Й. Штефан, В.С. Щербина й ін.

Учасники  господарського  процесу  становлять  само-
стійний  інститут  господарського  процесуального  права. 
Переоцінити значення цього інституту неможливо. 

Вагоме значення для розкриття місця та ролі учасників 
господарського процесу має їх класифікація. Різні учасни-
ки істотно відрізняються один від одного за своїм станови-
щем, правами й обов’язками, закріпленими законом.

Так,  Р.Є.  Гукасян  і  В.Ф.  Тараненко  пропонують  таку 
класифікацію учасників: сторони, треті особи, прокурор, 
державні та інші органи, які беруть участь у справі в силу 
покладених на них обов’язків, заявники й інші зацікавле-
ні  особи, що  беруть  участь  у  справах  про  встановлення 
фактів, які мають юридичне значення, а також учасники у 
справах про банкрутство [1, с. 67].

Відома дослідниця, процесуаліст В.М. Дем’як дещо 
розширює цей поділ учасників господарського процесу, 
беручи  за  критерій  ступінь  їхньої  матеріально-право-
вої  та  процесуальної  зацікавленості  в  розгляді  справи. 
Отже,  на  її  думку  учасників  господарського  процесу 
варто поділити на:

а) учасників, які беруть участь у справі, маючи мате-
ріальний і процесуальний інтерес (сторони, треті особи),

б) учасників, які беруть участь у справі з метою захис-
ту прав та інтересів інших осіб (прокурор, уповноважені 
державні й інші органи);

в) учасників, які, маючи лише процесуальний інтерес, 
сприяють розгляду справи (експерти, перекладачі, посадо-
ві особи) [2, с. 5–6].

Дійсно,  склад  учасників процесу  визначено розділом 
IV Господарського процесуального кодексу  (далі – ГПК) 
України. Зокрема, у ст. 41 ГПК України «Склад учасників 
справи» встановлено:

1.  У  справах  позовного  провадження  учасниками 
справи є сторони і треті особи.

2.  Під  час  розгляду  вимог  у  наказному  провадженні 
учасниками справи є заявник і боржник.

3.  У справах можуть також брати участь органи й осо-
би, яким законом надано право звертатися до суду в інтер-
есах інших осіб.

4.  У  справах  про  оскарження  рішення  третейського 
суду і про видачу наказу на примусове виконання рішення 
третейського суду учасниками справи є учасники третей-
ського розгляду, а також особи, які не брали участі в тре-
тейському розгляді, якщо третейський суд вирішив питан-
ня про їхні права та (або) обов’язки.

5.  У справах про банкрутство склад учасників справи 
визначається  Законом  України  «Про  відновлення  плато-
спроможності боржника або визнання його банкрутом» [3].

Аналізуючи  зазначене  положення,  можна  дійти  ви-
сновку, що суддя не належить до кола учасників процесу. 
Відповідно, за аналізом зазначених положень вищенаве-
дені дослідники пропонували свої класифікації учасни-
ків процесу.

Варто зауважити, що прибічники позиції про визнання 
суду учасником процесу, між іншим, також обґрунтовува-
ли різні класифікації.

Так, Д.М. Притика, М.І. Тітов, В.С. Щербина та дея-
кі  інші дослідники  залежно від  виконуваних у  судовому 
процесі функцій і мети вступу або залучення до процесу 
учасників поділяють їх на такі групи:

1)  особи, що безпосередньо вирішують справи;
2)  особи, які вступають у процес з метою захисту сво-

їх прав та охоронюваних законом інтересів (сторони, треті 
особи);
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3)  особи, які вступають у процес з метою захисту дер-
жавних і суспільних інтересів (прокурор, державні й інші 
органи);

4)  особи,  які  залучаються  до  процесу  для  дачі  пояс-
нень  і висновків  (посадові особи й  інші працівники під-
приємств, установ, організацій, державних та інших орга-
нів, експерт) [4, с. 63].

Зокрема, В.М. Дем’як наполягає, що учасниками гос-
подарського процесу мають визнаватися ті його суб’єкти, 
які мають відповідний диференційований процесуальний 
статус [2, с. 16]. Досліджуючи правовий статус учасника 
господарського процесу, В.М. Дем’як зазначає, що під ним 
необхідно розуміти суб’єктів господарського процесу, які 
мають процесуальну правоздатність  і дієздатність  і наді-
лені  диференційованим  комплексом  прав  та  обов’язків 
залежно від їхнього правового зв’язку й інтересу до роз-
глядуваної господарським судом справи [2, с. 16]. І.А. Ба-
люк наголошує, що учасники господарського процесу – це 
суб’єкти, дії яких можуть сприяти правильному і швидко-
му розгляду спору, захисту прав та охоронюваних законом 
інтересів господарюючих суб’єктів [5, с. 44].

На їхню думку, суб’єкти права не завжди можуть ста-
ти  учасниками  правовідносин,  і  в  цьому  їх  суттєва  від-
мінність. Варто зауважити, що всі вищевказані автори не 
використовують  поняття  «суб’єкт  процесу»,  частіше  за-
стосовуються терміни «суб’єкт» або «суб’єкт права». І це 
видається правильним.

Інтерес  таких  учасників  у  процесі  може  бути  спря-
мований на захист своїх прав чи охоронюваних законом 
інтересів  або  на  захист  прав  та  охоронюваних  законом 
інтересів  інших  осіб  у  передбачених  законом  випадках. 
За цим критерієм виділяють матеріально-правовий  інте- 
рес  і  суспільний  інтерес  (державний,  службовий, функ-
ціональний).

Інтерес кожного учасника у справі є юридичним, тоб-
то таким, що є підставою для участі в справі й водночас 
відрізняється від інтересу інших учасників, що передбачає 
наділення особи специфічним комплексом процесуальних 
прав та обов’язків. І цю обставину необхідно враховувати 
під час вирішення питання про місце в процесі тієї чи ін-
шої особи.

Матеріально-правовий  інтерес  до  процесу  існує 
об’єктивно й означає можливість впливу судового рішен-
ня на права, обов’язки учасників. Відсутність можливості 
такого впливу свідчить про те, що особа не має юридич-
ного інтересу до процесу й, відповідно, не може в ньому 
брати участь.

Особливості правового статусу кожного учасника ви-
значені ГПК України. За загальним правилом, у господар-
ському процесі учасники мають права та обов’язки відпо-
відно до правового статусу, яким вони наділені.

Основними  учасниками  судового  процесу  є  сторони. 
Саме наявність двох сторін, між якими виник спір щодо 
оспорюваного чи порушеного права, є характерною й ви-
значальною  ознакою  судового  провадження.  Як  зазнача-
лося вище, важливою ознакою сторін є юридична заінтер-
есованість.  Досліджуючи  категорію  заінтересованості  в 
праві, багато авторів доходять висновку про існування ма-
теріально-правової заінтересованості та зумовленого нею 
процесуального інтересу, які у своїй єдності й визначають 
юридичну заінтересованість особи в процесі.

С.Я. Фурса  характеризує  сторін  процесу  як  осіб,  які 
беруть участь у справі від свого імені та з метою захисту 
власних прав та інтересів, спір між якими, їхні суб’єктивні 
права  й  обов’язки  мають  бути  вирішені  судом.  Сторо-
ни – це суб’єкти спірних матеріальних правовідносин, але 
варто враховувати те, що на момент пред’явлення позову 
вони  є  передбачуваними  суб’єктами,  оскільки  суд  може 
дати відповідь про їхні остаточні права й обов’язки тільки 
після розгляду справи по суті, тобто в судовому рішенні 
[6, с. 135].

Юридичну  заінтересованість  у  процесі  має  не  лише 
позивач,  для  якого  вона полягає  в  отриманні  того блага, 
що принесе йому рішення господарського суду про задо-
волення позову (матеріально-правовий інтерес), і у вине-
сенні господарським судом відповідного рішення про за-
доволення позову (процесуальний інтерес).

Так само юридичну заінтересованість, але протилежну 
за змістом має відповідач, для якого матеріально-правовий 
інтерес полягає в установленні рішенням господарського 
суду відсутності будь-яких правових обов’язків перед по-
зивачем,  а  процесуальний  –  у  винесенні  господарським 
судом  рішення  про  відмову  в  позові.  Стосовно  право-
суддя в господарських відносинах юридичну заінтересо-
ваність підприємств та організацій необхідно розглядати 
як  об’єктивно  існуюче  явище,  яке  виражається  в  такому 
відношенні, за яким права й обов’язки сторін залежать від 
рішення господарського суду.

Ознаками сторін, які відрізняють їх від інших суб’єктів, 
господарських  процесуальних  правовідносин  загалом  та 
осіб, які беруть участь у справі, є такі:

–  сторони  –  це  обов’язкові  суб’єкти  господарського 
процесу у справах позовного провадження, у справах про 
банкрутство й у справах, які виникають з адміністратив-
них відносин;

–  сторони – це особи, між якими виник спір про пра-
во, який є предметом розгляду та вирішення судом;

–  справа (процес) ведеться від імені сторін;
–  сторони несуть судові витрата по справі;
–  на  сторони  поширюються  всі  наслідки  та  власти-

вості судового рішення;
–  правосуб’єктність сторін допускає правонаступни-

цтво.
Відповідно до ст. 45 ГПК України, сторонами в судо-

вому процесі – позивачами й відповідачами – можуть бути 
особи,  зазначені  в  ст.  4  ГПК  України,  а  саме  юридичні 
особи та фізичні особи-підприємці, фізичні особи, які не 
є підприємцями, державні органи, органи місцевого само-
врядування мають право на звернення до господарського 
суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспо-
рюваних прав і законних інтересів у справах, зарахованих 
законом до юрисдикції  господарського суду, а також для 
вжиття передбачених законом заходів, спрямованих на за-
побігання  правопорушенням.  До  господарського  суду  у 
справах, зарахованих законом до його юрисдикції, мають 
право звертатися також особи, яким законом надано право 
звертатися до суду в інтересах інших осіб [3].

Загальною  підставою  участі  в  господарському  про-
цесі  для  всіх  осіб  є  наявність  господарської  процесу-
альної  правосуб’єктності.  Господарська  процесуальна 
правосуб’єктність тісно пов’язана і є похідною від катего-
рій цивільної правоздатності й дієздатності, а також ком-
петенції  як  підстави  участі  у  відносинах  адміністратив-
но-правового  характеру  (податкових,  фінансових  тощо). 
Варто  зауважити,  що  чинне  законодавство  не  містить 
визначення  понять  господарської  процесуальної  право-
здатності  й  господарської  процесуальної  дієздатності. 
Здатність  своїми  діями  здійснювати  процесуальні  права 
та  нести  обов’язки  в  господарському  суді  (господарська 
процесуальна  дієздатність)  належить  усім  юридичним 
особам і фізичним особам з повною цивільною дієздатніс-
тю [7, с. 81]. Чинне законодавство процесуальну право- та 
дієздатність пов’язує із цивільною право- та дієздатністю.

Треті особи, які не заявляють самостійних вимог, ко-
ристуються  процесуальними  правами  й  несуть  процесу-
альні  обов’язки  сторін,  крім  права  на  зміну  підстави  та 
предмета позову, збільшення чи зменшення розміру позо-
вних вимог,  а  також на відмову від позову або визнання 
позову.

У  процесі  розгляду  господарським  судом  спору  між 
позивачем  і  відповідачем  третя особа може вважати, що 
саме їй належить право на предмет спору. З метою захис-
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ту свого права така юридична особа може звернутися до 
господарського суду, який розглядає справу, із заявою про 
вступ  у  справу  як  третя  особа  із  самостійною  вимогою. 
Вступ цієї особи у справу можливий за умови вжиття нею 
заходів  досудового  врегулювання  спору  у  випадках,  пе-
редбачених  ч.  2  ст.  5 ГПК України,  і  на  будь-якій  стадії 
провадження  справи  в  господарському  суді,  але  до  при-
йняття ним рішення [3]. Про прийняття позовної заяви та 
вступ третьої особи у справу виноситься ухвала.

ГПК України передбачає можливість участі в судовому 
процесі третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог 
на предмет спору, але рішення господарського суду зі спо-
ру може вплинути на права й обов’язки цієї особи щодо 
однієї  зі  сторін.  Така  третя  особа  виступає  в  процесі  на 
боці тієї сторони, з якою в неї існують певні правові від-
носини. 

Господарське  процесуальне  законодавство  допускає 
можливість  участі  у  справі  кількох  позивачів  або  відпо-
відачів, яка в науковців отримала назву процесуальної спі-
вучасті. Частина 1 ст. 47 ГПК України регламентує таке: 
позов може бути пред’явлений  спільно кількома позива-
чами або до кількох відповідачів. Кожен із позивачів або 
відповідачів щодо  іншої  сторони діє  в  судовому процесі 

самостійно  [3].  На  думку  С.В.  Васильєва,  під  процесу-
альною  співучастю  варто  розуміти  обумовлену  нормами 
матеріального права множинність осіб на тому чи іншому 
боці в господарському процесі в силу наявності спільного 
права чи спільного обов’язку [8, с. 56]. Статтею 23 ГПК 
України передбачено, що позов може бути подано кілько-
ма позивачами чи до кількох відповідачів. Кожний із по-
зивачів  або  відповідачів щодо  іншої  сторони  виступає  в 
судовому процесі самостійно [3]. Від співучасті варто від-
різняти об’єднання позовів судом, коли суб’єктивні права 
й обов’язки осіб не залежать один від одного, а множин-
ність утворюється на розсуд суду.

Коли позивачами є дві чи більше осіб, а відповідачем – 
одна, то така співучасть буде активною, якщо навпаки – то 
пасивною, а якщо наявна множинність з обох боків – змі-
шаною.  Множинність  може  виникати  й  на  боці  третьої 
особи, яка заявляє самостійні вимоги, однак обов’язковою 
умовою в цьому випадку повинна бути спільність вимоги.

Отже, сторонами господарського процесу є юридично 
заінтересовані учасники судового процесу, між якими ви-
ник спір з матеріальних господарських правовідносин, що 
підлягає  розгляду  та  вирішенню  в  господарському  судо-
чинстві.
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У статті констатується, що докази являють собою універсальний спосіб опосередкованого пізнання, який використовується в судо-
чинстві. Одержання та дослідження доказової інформації й засобів доказування (змісту і процесуальної форми доказів) має здійснювати-
ся в установленому законом процесуальному порядку. Правильне розуміння значення доказу в цивільному процесі – одна з необхідних 
умов з’ясування істини, а отже, законності розгляду цивільної справи.

Ключові слова: докази, доказова інформація, засоби доказування, судове доказування, дослідження доказів, факти, цивільне су-
дочинство.

В статье констатируется, что доказательства представляют собой универсальный способ опосредованного познания, используемый 
в судопроизводстве. Получение и исследование доказательственной информации и средств доказывания (содержания и процессу-
альной формы доказательств) должно осуществляться в установленном законом процессуальном порядке. Правильное понимание 
значения доказательства в гражданском процессе – одно из необходимых условий выяснения истины, следовательно, законности рас-
смотрения гражданского дела.

Ключевые слова: доказательства, доказательная информация, средства доказывания, судебное доказывание, исследование до-
казательств, факты, гражданское судопроизводство.

The article states that evidence is a universal method of indirect knowledge, which is used in legal proceedings. Obtaining and researching 
evidence and means of proof (the content and procedural form of evidence) must be carried out in the procedural order established by law. Proper 
understanding of the value of evidence in the civil process is one of the necessary conditions for clarification of the truth, and, consequently, the 
legality of the consideration of a civil case.

Key words: evidence, information contained in the evidence, means by which they are proved, evidence presented in the court session, 
study of evidence, facts, civil proceedings.

Процес доказування в цивільному судочинстві має ве-
лику значимість. Це  зумовлено його важливістю для ви-
рішення  кожної  справи  й  загальнообов’язковістю.  Адже 
без належного підтвердження всіх обставин  справи осо-
ба не може повною мірою використати надані державою 
юрисдикційні  гарантії  захисту  прав,  свобод  та  інтересів 
осіб у разі  їх порушення, невизнання або оспорення. Це 
випливає  зі  змісту  ч.  1  ст.  2 Цивільного процесуального 
кодексу  (далі  –  ЦПК)  України,  в  якій  зазначено,  що  за-
вданням  цивільного  судочинства  є  справедливий,  не-
упереджений і своєчасний розгляд і вирішення цивільних 
справ з метою ефективного захисту порушених, невизна-
них або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних 
осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави 
[1]. Отже, вирішення цивільної справи безпосередньо за-
лежить  від  установлення  судом  дійсних  її  обставин,  від 
досягнення повних,  усебічних  та  об’єктивних  знань про 
права й  обов’язки  сторін, факти порушення,  невизнання 
чи  оспорювання  права  однієї  сторони  іншою  стороною 
[2, с. 64–71].

Мета дослідження полягає у здійсненні аналізу теоре-
тичних засад процесу доказування та визначенні проблем 
доказів і доказування в цивільному судочинстві.

Доказам і доказуванню приділяють учені та практики 
у науці цивільного процесуального права особливу увагу, 
оскільки  саме  під  час  розгляду  та  вирішення  цивільних 
справ одним із головних складників процесуальної діяль-
ності була і є доказова діяльність. Докази являють собою 
універсальний  спосіб  опосередкованого  пізнання,  який 
використовується в різних галузях людської діяльності, у 
тому числі й у судочинстві.  Із цим важко не погодитись. 
Від правильного розуміння поняття доказів, від його зміс-
ту залежать права й обов’язки учасників цивільного про-
цесу,  вирішення  питання  про  належність  і  допустимість 
доказів, а також процесуальний режим їх окремих видів. 
Тобто  правильне  розуміння  значення  доказу  в  цивільно-

му процесі – одна з необхідних умов з’ясування істини, а 
отже, законності розгляду цивільної справи.

У сучасній юридичній літературі виділяють і відмеж-
овують  поняття  «доказування»  та  «докази».  Такої  кон-
цепції дотримується більшість науковців, які займаються 
проблемами  цивільного  судочинства.  Але  деякі  автори, 
зокрема К.С. Юдельсон, загальним аспектом визначають 
власне докази,  а  похідним – процес доказування й  засо-
би доказування [3, с. 145], що відповідає назві гл. 5 ЦПК 
України «Докази» [1]. Інші автори, серед яких С.В. Кури-
лев,  надають  переваги  саме  процесу  доказування  як  за-
гальному міжгалузевому інституту [4, с. 121].

Однак  деякі  науковці  розкривають  поняття  доказів 
через  засоби  доказування,  тим  самим  ототожнюючи  їх 
[5, с. 261].

Також окремі вчені виділяють критерії, за якими здій-
снюється поділ між доказами на групи, і зараховують кон-
кретні їх види до цих груп [6, с. 304].

Варто зазначити, що поняття доказування є нині про-
блемним (дискусійним), оскільки є доволі багато підходів 
до визначення цього поняття й не існує єдиної концепції.

На питання, які характерні ознаки можна включити до 
поняття доказування, вчені відповідають по-різному. Але 
ж норми процесуального законодавства мають сприймати-
ся як конкретний і чіткий механізм урегулювання певних 
правовідносин. І тому вважається некоректним суто фор-
мально підходити до викладення окремої норми, тобто без 
конкретних і ґрунтовних пропозицій.

Одним  із  основоположників  цивільного  процесу 
Є.В. Васьковським доказування в процесуальному значен-
ні визначається як установлення правильності тверджень 
сторін перед компетентним судом у передбаченій законом 
формі. У цьому визначенні, на нашу думку, бракує таких 
основних ознак процесу доказування, як предмет, зміст і 
суб’єкти. Крім того, таке визначення не враховує, що в ци-
вільному процесі можуть брати участь не лише сторони,  
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а  й  заявники  й  заінтересовані  особи,  твердження  яких 
також можуть перевірятись судом. Тому таке визначення 
може розцінюватись лише як загальне [7, с. 301].

Цікавим є визначення процесу доказування через до-
кази,  запропоноване  М.С. Шакарян:  «Доказування  –  ді-
яльність, спрямована на встановлення обставин справи за 
допомогою судових доказів» [8, с. 146]. Хоча термін «су-
дові докази» не конкретизує останні, а, навпаки, сам по-
требує додаткового тлумачення. Але в цьому визначенні, 
на відміну від інших, пропонується зв’язати процес дока-
зування й поняття «докази» як його необхідний складовий 
елемент. Тобто  сам корінь  слова «доказування»  свідчить 
про нерозривний зв’язок доказу з процесом доказування.

У свою чергу, відомий процесуаліст М.Й. Штефан так 
визначив  характерні  особливості  процесу  доказування 
[5, с. 210]:

а)  доказуванням  буде  процесуальна  й  розумова  ді-
яльність  суб’єктів  доказування,  яка  здійснюється  в 
урегульованому  цивільному  порядку  і  спрямована  на 
з’ясування дійсних обставин справи, прав та обов’язків 
сторін,  установлення  певних  обставин  шляхом  ствер-
дження юридичних фактів,  зазначення  доказів,  а  також 
подання, прийняття, збирання, витребування, досліджен-
ня й оцінювання доказів;

б)  докази  й  доказування  є  процесуальними  засоба-
ми  пізнання  в  цивільному  судочинстві.  Хоча  водночас 
В.В. Комаровим визначаються такі етапи доказового про-
цесу: збирання, дослідження й оцінювання доказів [9, с. 6]. 
Незважаючи на різницю в підходах до різних етапів про-
цесу доказування та переліку дій на кожній стадії процесу 
доказування, загальним аспектом доказового процесу буде 
поетапність і відповідна стадійність, які також мають від-
творюватись у понятті доказування.

Заслуговує на увагу й розширене визначення процесу 
доказування,  дане  М.Й.  Штефаном:  «Доказування  –  це 
пізнавальна  і  розумова діяльність  суб’єктів доказування, 
яка  здійснюється  в  урегульованому  цивільному  проце-
суальному  порядку  і  спрямована  на  з’ясування  дійсних 
обставин  справи,  прав  і  обов’язків  сторін,  установлення 
певних обставин шляхом ствердження юридичних фактів, 
зазначення доказів, а також подання, прийняття, збирання, 
витребування, дослідження й оцінки доказів» [5, с. 154]. 
Тобто вченим на перше й основне місце ставиться пізна-
вальна та розумова діяльність суб’єктів доказування. Але 
з цього визначення випливає, що пізнавальна та розумова 
діяльність суб’єктів доказування здійснюється в урегульо-
ваному цивільному процесуальному порядку, що реально 
здійснити неможливо. Дійсно, під час доказування вико-
ристовуються закони логіки та психології, але вони не мо-
жуть регламентуватися на законодавчому рівні.

Доказування,  безумовно,  пов’язане  з  метою  кожного 
суб’єкта в конкретній справі та залежить від його проце-
суального статусу: позивач на підставі юридичних обста-
вин обґрунтовує свої вимоги, а відповідач – заперечення 
проти  позову,  заявники  й  заінтересовані  особи  намага-
ються встановити юридичні факти, з якими законодавство 
пов’язує виникнення певних прав або обов’язків, тощо. Ця 
позиція зумовлюється тим, що в цивільному процесі існує 
загальна мета кожного суб’єкта доказування – задоволен-
ня судом вимог, що можна досягти різними шляхами.

У  теорії  доказування  існує  позиція  відокремлен-
ня суду від процесу доказування, хоча це зробити дуже 
складно, але таке положення можна обґрунтувати за дво-
ма критеріями.

Перший – базується на тому, що в сучасних концепці-
ях науковців поняття «доказування» асоціюється з двома 
рисами – пізнання та безпосередньо доказування, а тому 
вважається, що відокремити суд від процесу пізнання не-
можливо,  тому  він  є  суб’єктом  доказового  процесу.  Тут 
відчувається брак понятійної бази. Наша ж позиція ґрун-
тується на положенні, що потрібно відокремити розумову 

діяльність суб’єктів доказового процесу та безпосередньо 
процесуальну окремими термінами. 

Другий критерій зумовлюється тривалою практикою й 
теоретичними концепціями вчених, які донині не можуть 
уявити суддю в ролі лише арбітра, якого в цій ситуації роз-
глядають як стороннього спостерігача.

Ураховуючи те, що обставини справи,  які  за  законом 
мають бути підтверджені лише певними засобами доказу-
вання (а саме письмовими, речовими й електронними до-
казами; висновками експертів; показаннями свідків – ч. 2 
ст. 76 ЦПК України), не можуть підтверджуватись ніяки-
ми іншими засобами доказування, можна встановити такі 
ознаки засобів доказування:

–  перелік засобів доказування є вичерпним;
–  засоби доказування необхідно водночас розгляда-

ти у двох аспектах: як точно визначений у законодавстві 
їх перелік і їх допустимість для доказування в конкрет-
ній справі;

–  докази є елементами засобів доказування, які мо-
жуть мати інформаційний, речовий або змішаний харак-
тер і мають відповідати вимогам допустимості, що вису-
ваються до засобів доказування в конкретній справі, та 
належності до цієї справи, а також мають бути отримані 
відповідно до  вимог ЦПК України  та  інших норматив-
них актів.

Як зазначає М.Й. Штефан, доказ – окремий елемент 
засобу доказування, що містить  інформацію про обста-
вину справи, з існуванням якої особа пов’язує виникнен-
ня, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків, 
а  засіб  доказування  –  це  сукупність  окремих  доказів 
(елементів),  які  за  цивільним  процесуальним  законо-
давством допустимі для доказування в конкретній спра-
ві  [5,  с.  139]. При цьому не допускається характерною 
ознакою засобу доказування в конкретній справі вважа-
ти умову достатності доказів, оскільки така ознака зале-
жить від суб’єктивної оцінки суддею або судом наданих 
доказів. Особливо це положення є актуальним для таких 
справ, у яких значну увагу необхідно приділяти доводам 
сторін і коли надані в справі докази не можна однознач-
но тлумачити.

Звідси випливає, що під доказуванням, на нашу думку, 
варто розуміти регламентовану в певний порядок проце-
суальну діяльність зі збирання, витребування (для адвока-
тів і прокурорів) і надання суду доказів суб’єктами, що за 
цивільним процесуальним законодавством вправі надава-
ти докази в конкретній справі на різних стадіях її розгляду.

Поняття й основні ознаки доказів у цивільному судо-
чинстві викладено в ст. 76 ЦПК України, за якою доказами 
є будь-які дані, на підставі яких суд установлює наявність 
або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують ви-
моги й заперечення учасників справи, та інших обставин, 
які  мають  значення  для  вирішення  справи  [1].  Носіями 
такої  інформації  є  точно  визначені  засоби  доказування, 
одержання цієї інформації судом здійснюється в порядку, 
визначеному законом. До засобів доказування процесуаль-
ний закон зараховує письмові, речові й електронні докази; 
висновки експертів; показання свідків. Засоби доказуван-
ня є своєрідною процесуальною формою для доказів: без 
них вони не можуть бути залучені до цивільного процесу. 
Докази  в  цивільному  процесі  характеризуються  сукуп-
ною  єдністю:  змістом,  яким  є  дані, що  інформують  про 
обставини, необхідні для правильного вирішення справи; 
процесуальною формою, в якій закладено таку  інформа-
цію –  засоби доказування;  встановленим процесуальним 
порядком одержання, дослідження й оцінювання змісту і 
процесуальної форми (доказової інформації й засобів до-
казування) [10, с. 116].

Зміст  доказів  становить  сукупність  фактичних  да-
них про обставини, що обґрунтовують  вимоги й  запере-
чення сторін, та інші обставини, що мають значення для 
правильного  вирішення  справи.  Обставинами  будуть 
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юридичні факти – дії  (бездіяльність)  і  події,  з  якими  за-
кон пов’язує виникнення,  зміну або припинення прав  та 
обов’язків [11, с. 218]. Фактичні дані як доказова інформа-
ція можуть виступати в безпосередній та опосередкованій 
формах – прямого або побічного доказу.

Процесуальна  форма  доказів  –  засоби  доказування  – 
є  джерелами  інформації  про  фактичні  дані.  У  частині  2 
ст. 76 ЦПК України встановлено три процесуальні форми 
одержання фактичних даних:

–  письмові, речові й електронні докази;
–  висновки експертів;
–  показання свідків [1].
Новелою цивільного процесуального  законодавства  є 

закріплення можливості підтвердження певних обставин 
по справі електронними доказами, які, відповідно до ч. 1 
ст. 100 ЦПК України, являють собою інформацію в елек-
тронній  (цифровій) формі, що містить дані про обстави-

ни,  які  мають  значення  для  справи,  зокрема  електронні 
документи (в тому числі текстові документи, графічні зо-
браження, плани, фотографії, відео- та звукозаписи тощо), 
веб-сайти  (сторінки),  текстові,  мультимедійні  й  голосові 
повідомлення, метадані, бази даних та інші дані в електро-
нній формі [1].

Отже,  судове  доказування  в  цивільному  процесі  є 
складним, багатоаспектним, комплексним явищем. Одер-
жання  та  дослідження  доказової  інформації  й  засобів 
доказування  (змісту  і  процесуальної  форми  доказів)  має 
здійснюватися в установленому законом процесуальному 
порядку. Саме  він  є  процесуальною  гарантією  всебічно-
го, повного та об’єктивного з’ясування дійсних обставин 
справи, прав  та обов’язків  сторін. Тому порушення про-
цесуального  порядку  одержання  й  дослідження  доказів 
знецінює  їх,  призводить  до  втрати  ними  властивостей  і 
значення доказів.
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У статті автор досліджує питання сучасного стану та перспективи адаптації законодавства України до законодавства Європейського 
Союзу в сфері захисту авторського права та суміжних прав. Вказуються загальні перетворення в українському законодавстві, передбаче-
ні Угодою про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, і перетворення в сфері авторського права та суміжних прав. 
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В статье автор исследует вопросы современного состояния и перспективы адаптации законодательства Украины к законодатель-
ству Европейского Союза в сфере защиты авторского права и смежных прав. Указываются общие преобразования в украинском за-
конодательстве, предусмотренные Соглашением об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, и преобразования в сфере 
авторского права и смежных прав.
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The author investigates the current state and prospects of adaptation of Ukrainian legislation to the legislation of the European Union in the 
field of protection of copyright and related rights in the article. The general transformations in the Ukrainian legislation stipulated by the Associa-
tion Agreement between Ukraine and the European Union and the transformation in the field of copyright and related rights are indicated.

Key words: objects of ownership, copyright protection, Association Agreement between Ukraine and the European Union, international law.

Постановка проблеми та її зв’язок з важливими 
актуальними завданнями.  Ратифікувавши  в  2014  році 
Угоду про асоціацію, Україна продовжила вектор подаль-
ших  євроінтеграційних  перетворень,  виконуючи  вимоги 
Угоди шляхом імплементації в національне законодавство 
європейських стандартів, що дасть Україні в майбутньому 
стати повноцінним членом Євросоюзу.

Угода про асоціацію вимагає гармонізації законодав-
ства в сфері авторського права та суміжних прав з відпо-
відними нормами ЄС, що  потребує  значного  залучення 
державних коштів. Але такі витрати окупаються, оскіль-
ки  вдосконалення  правового  регулювання  авторського 
права та суміжних прав насамперед вплине на інновацій-
ну здатність держави, дасть змогу створити нові місця на 
ринку праці.

Метою статті є з’ясування стану процесу ефективної 
адаптації  законодавства України  до  стандартів  Європей-
ського Союзу у сфері авторського права та суміжних прав.

Стан дослідження проблеми. Такі фахівці, як І. Дем-
ченко, Ю. Капіца, У. Коберник, Л. Комзюк, А. Лимар, у 
своїх працях досліджують кращі іноземні доробки у цій 
сфері та пропонують окремі інструменти впровадження 
закордонного  досвіду.  Стан  функціонування  сфери  ав-
торського  права  та  суміжних  прав  досліджують,  зокре-
ма, О. Брежнєва-Єрмоленко, В. Вірченко, Б. Маліцький, 
О.  Овєчкіна,  С.  Олійнічук,  Т.  Павленко,  Г.  Полєжаєва, 
С.  Поляков,  Т.  Радзієвська,  Л.  Тараріна,  А.  Українець, 
П. Шиян. Однак проблема адаптації законодавства Укра-
їни  до  стандартів  Європейського  Союзу  у  сфері  автор-
ського права та суміжних прав ще не має достатнього те-
оретичного  підґрунтя  та  залишається  без  комплексного 
механізму методів її втілення. 

Виклад основного матеріалу. У сучасному світі дер-
жава покликана  забезпечити необхідні  умови для розви-
тку авторського права, а також їх належний захист. З ура-
хуванням пройденого Україною конкретного історичного 
етапу формування заснованої на ринкових умовах націо-
нальної  інноваційної  системи  законодавче  регулювання 
відносин, пов’язаних з процесом створення і використан-

ня об’єктів інтелектуальної власності, має мати не тільки 
охоронний, але і стимулюючий характер.

Важливо  законодавчо  забезпечити  детальну  регла-
ментацію прав, завдань і статусу держави в інноваційній 
сфері, визначити правові гарантії збереження й ефектив-
ного управління авторським правом і суміжними правами, 
створюваними  за  рахунок  бюджетних  коштів,  оскільки 
нині  склалась  ситуація,  коли  ціла  низка  відомчих  актів 
вступають у колізії і суперечать одне одному.

Адаптація  законодавства  України  –  це  перший  етап 
тривалого процесу наближення національної системи пра-
ва, включаючи також правову культуру, доктрину та судо-
ву й адміністративну практику, до системи права Європей-
ського Союзу відповідно до критеріїв, норм та принципів, 
що  існують  у  країнах Європейського Союзу  і  які мають 
бути  імплементовані  в  законодавство  держав, що мають 
намір стати членом ЄС [3, с. 55].

У  країнах ЄС  авторське  право  дістає  нормативне  за-
безпечення в законах і підзаконних актах, співвідношення 
між якими різне  і неспіврозмірне. Так, у Великобританії 
велика питома вага делегованого  законодавства. Консти-
туція Італії передбачає видання виконавчою владою зако-
нів  і декретів, які становлять більше ніж половину зако-
нодавства про інтелектуальну власність. Така ж тенденція 
в  законодавстві  Португалії  та  Іспанії,  оскільки  закони-
декрети  були  видані  як  відповідні  Кодекси  промислової 
власності Португалії  та  Іспанії  [5,  с. 127]. Частина норм 
авторського права закріплюється в галузевих кодифікацій-
них  актах,  таких  як  Цивільний,  Кримінальний, Митний 
кодекси тощо. Віднесення норм авторського права до ци-
вільного кодифікованого законодавства не є характерним 
для більшості країн Європи. Так, проблема включення до 
цивільних кодексів питань регулювання авторського права 
викликає дискусії серед правознавців. Це стосується й об-
говорення змісту Цивільного кодексу (далі – ЦК) Європи, 
над створенням якого європейські юристи працюють уже 
не одне десятиліття [2, с. 119].

Керуючись  досвідом  країн  Центральної  Європи  (зо-
крема,  Польщі,  Чехії  Словаччини,  країн  Прибалтики),  
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такий процес є доволі складним та тривалим. Самого фак-
ту  проголошення  наміру  приєднатися  до  Європейського 
Союзу не досить. Одними політичними деклараціями не-
можливо  досягти  відповідності  тим  критеріям,  які  став-
ляться Європейським Союзом до країн-кандидатів. На за-
сіданні Європейської Ради в Копенгагені у червні 1993 р. 
було проголошено критерії приєднання для країн-канди-
датів  у  члени ЄС,  які,  зокрема,  включають:  стабільність 
інститутів,  що  гарантують  демократію,  верховенство 
права,  повагу  до  прав  людини,  повагу  і  захист  націо-
нальних меншин (політичні критерії);  здатність узяти на 
себе  зобов’язання, що  випливають  із  членства  в ЄС,  зо-
крема суворе дотримання цілей політичного, економічно-
го, валютного союзу, включаючи повне прийняття acquis 
communautaire,  наявність  реальної  ринкової  економіки  і 
здатність витримувати конкурентний тиск і дію ринкових 
сил у межах ЄС (економічні критерії).

На Мадридській Європейській Раді у 1995 р. було та-
кож  визначено,  що  держави-кандидати  мають  створити 
умови для інтеграції шляхом пристосування своїх адміні-
стративних структур у  такий спосіб, щоб acquis ЄС,  яке 
було впроваджене у національне право, ефективно вико-
нувалося за допомогою належних адміністративних і су-
дових органів [5]. 

Беручи  це  до  уваги,  можна  зазначити,  що  процес 
адаптації  або  імплементації  права  України  до  acquis 
communautaire  ЄС  –  це  послідовний  процес  наближен-
ня правової  системи, включаючи законодавство, правову 
культуру, доктрину та судову й адміністративну практику, 
до  acquis  communautaire ЄС відповідно до критеріїв, що 
висуваються ЄС до держав, які мають намір приєднатися 
до нього. Цей процес має охоплювати всі стадії нормот-
ворення та нормозастосування і має бути втілений та за-
стосований у роботі всіх органів державної влади в межах 
їхньої відповідної компетенції, а також в органах місцево-
го самоврядування.

Варто  зазначити,  що  завдання  та  місце  авторського 
права та суміжних прав у системі права ЄС, яке застосову-
ється в більшості європейських країн, мають свої суттєві 
відмінності. У Франції, Німеччині, Італії, Іспанії, Україні 
та  ін. авторські та суміжні права характеризуються тими 
ознаками,  завдяки  яким вони  виділяються  в  окрему під-
галузь цивільного права. Такими ознаками серед іншого є 
розвинена система охорони об’єктів інтелектуальної влас-
ності,  а  також добре розвинені правові  інститути. Осно-
вною метою виокремлення авторського права та суміжних 
прав в окрему підгалузь є створення та розвиток законо-
давства, захист прав та інтересів авторів, винахідників та 
інших творців об’єктів  інтелектуальної власності або  ін-
ших  осіб,  яким  належать  майнові  права  інтелектуальної 
власності [1].

Треба зазначити, що сама суть інститутів авторського 
права та суміжних прав полягає у тому, що вони форму-
ються винятково для належного захисту кожного виду ав-
торського права. Разом з тим О.В. Котеньова виділяє окре-
мі акти ЄЄ, які або комплексно розглядають важливі для 
зближення законодавства матеріальні норми для певного 
об’єкта  права  (топографії  напівпровідникової  продукції, 
географічні  зазначення,  біотехнологічні  винаходи),  або 
присвячені  гармонізації  окремих  положень  законів  дер-
жав-членів  ЄС щодо  певних  майнових  прав  чи  об’єктів 
(об’єкти авторського права та  суміжних прав, патентний 
захист  комп’ютерних  програм),  або  регламентують  інші 
питання  (додатковий  сертифікат  захисту  медикаментів, 
питання комерційної таємниці тощо) [4]. При цьому зако-
нодавче регулювання охорони об’єкта  авторського права 
та суміжних прав забезпечується спеціальним законом та 
підзаконними нормативно-правовими актами.

Загальнодержавна  програма  адаптації  законодавства 
України  до  законодавства  ЄС  передбачає,  що  адаптація 
законодавства  України  до  законодавства  ЄС  є  пріори-

тетним  складником  процесу  інтеграції  України  до  ЄС, 
що,  своєю чергою, є пріоритетним напрямом української 
зовнішньої політики [4]. Відповідно до повідомлення ко-
місії  «Про  єдиний  ринок  для  Європи  ХХІ  століття»  від 
20.11.2007 року у зв’язку з необхідністю створення умов 
для розповсюдження знань як передумов вільного розви-
тку економіки у межах Єдиного ринку Європейська комі-
сія опублікувала 16 липня 2008 року Зелену книгу «Автор-
ське право в економіці на основі знань», що ознаменувало 
новий  етап  у  розвитку  авторського  права  ЄС,  зумовило 
певні  обмеження  та  винятки  у  здійсненні  авторських  та 
суміжних прав. Відповідно до цієї стратегії була прийнята 
остання  директива ЄП  та Ради  від  25 жовтня  2012  року 
про випадки дозволеного використання сирітських творів 
(2012/28/ЄС) [7, с. 66].

Виконуючи  роль  так  званого  двигуна  європейської 
інтеграції,  Європейська  комісія  розробила  стратегію  со-
ціально-економічного  розвитку  Євросоюзу  на  період  до 
2020 року «Європа 2020: стратегія розумного, сталого та 
всеохоплюючого росту», яка була схвалена Європейською 
Радою  та  формально  затверджена  17  червня  2010  року. 
Стратегія концентрується на ключових сферах, щодо яких 
потрібно діяти: знання та інновації, більш стала економі-
ка,  вища  зайнятість  та  соціальне  залучення.  Для  досяг-
нення встановлених цілей Стратегією передбачено низку 
пріоритетних для ЄС і для держав-членів напрямів діяль-
ності, так званих флагманських ініціатив, серед яких цен-
тральне місце посідає створення Інноваційного союзу [4].

Саме  в  межах  цієї  ініціативи  передбачені  завдання, 
які поставлені перед ЄС у сфері захисту інтелектуальної 
власності,  зокрема:  «покращити  основні  умови  для  біз-
несу  та  інновацій,  створити  Єдине  патентне  бюро  ЄС, 
спеціалізований  патентний  суд,  модернізувати  загальні 
положення  про  авторське  право  та  товарні  знаки,  збіль-
шити  можливість  використання  захисту  інтелектуальної 
власності  малими  та  середніми  підприємствами,  при-
скорити прийняття взаємопов’язаних стандартів»  [8]. На 
реалізацію  подальшої  ініціативи  –  Цифрового  порядку 
денного – спрямоване опубліковане 19 травня 2010 року 
повідомлення  «Цифровий порядок  денний  для Європи», 
у якому комісія наголошує на економічних та соціальних 
вигодах від  створення  єдиного цифрового ринку,  які по-
тенційно можуть забезпечити економічне зростання у Єв-
ропі після кризи 2009 року.

Водночас треба зазначити, що Україна має певні про-
блеми,  які  стосуються  імплементації  національного  за-
конодавства до законодавства ЄС. Відповідно до моніто-
рингу, який здійснили експерти влітку 2016 року, Україна 
не виконала повною мірою жодного зобов’язання, визна-
ченого  в Угоді  на  період  з  2014  року по перше півріччя 
2016  року.  Єдине,  в  чому  Україна  досягла  позитивного 
результату, це: запуск зони вільної торгівлі, державні за-
купівлі,  прозорість  видобувних  галузей,  технічне  регу-
лювання,  санітарні  та фітосанітарні  заходи,  деякі  досяг-
нення  в  сфері  енергетики.  Так,  за  період  з  1.07.2016  р. 
по  01.11.2016  p.  Україна  мала  адаптувати  законодавство 
з  44  зобов’язаннями,  з  яких  виконаними  (адаптованими 
згідно  з  вимогами  європейського  законодавства)  можна 
назвати лише 8. Найбільша кількість зобов’язань припала 
на сектори енергетики (13) та захисту довкілля [8]. Варто 
зазначити, що до Верховної Ради України протягом 2014–
2018 рр. були направлені для розгляду близько двадцяти 
різних законопроектів у сфері інтелектуальної власності, 
які насамперед були спрямовані на виконання вимог та по-
ложень, які зазначені у Директиві 2014/26/ ЄС.

Гармонізація  законодавства  України  з  правом  Євро-
союзу  є  однією  з  важливих  умов  поглиблення  співпраці 
нашої країни з європейськими інтеграційними організаці-
ями та його державами-членами. Вона створює необхідні 
передумови для переходу до наступних стадій інтеграції, 
включаючи членство України в ЄС.
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Водночас треба зазначити, що поряд із захистом май-
нових прав у  сфері  інтелектуальної  власності  є  необхід-
ність удосконалення законодавства, яке надійно би захи-
щало немайнові права фізичних осіб, зокрема й на об’єкти 
авторського права та суміжних прав. Зокрема, дуже багато 
порушень у сфері авторського права, які виникають у разі 
незаконного їх використання, в тому числі й в мережі Ін-
тернет.

Особливими  заходами,  до  яких  може  вдаватися  Єв-
ропейська комісія з метою забезпечення гармонізації на-
ціональних  законодавств  у  сфері  захисту  авторського  та 
суміжних прав, є звернення з позовом до Суду ЄС у разі, 
коли держава-член не здійснила імплементацію директиви 
або ж імплементувала її не повністю, некоректно або не-
своєчасно. Комісія ініціювала такі позови у 2016–2017 ро-
ках проти Ірландії, Італії, Люксембургу, Іспанії, Португа-
лії, Бельгії на підставі невиконання цими державами своїх 
зобов’язань  з  імплементації  директиви  92/100/ЄЕС  про 
право на прокат, право на позичку та деякі суміжні права у 
сфері інтелектуальної власності. Водночас низку судових 
справ було порушено Європейською комісією на початку 
2017 року з приводу невиконання Іспанією, Грецією, Бель-
гією, Францією  та Швецією  зобов’язань  з  повної  імпле-
ментації  директиви 2001/84/ЄС про право слідування на 
користь автора оригінального твору мистецтва.

Висновки.  Підсумовуючи  вищевикладене,  можна  зро-
бити висновок, що система авторського права та суміжних 
прав  є  необхідним  і  дієвим  механізмом  соціально-еконо-
мічного розвитку України на шляху до ЄС. Нині в Україні 
реалізовуються заходи щодо створення правових основ для 
взаємодії  органів державного управління,  правоохоронних 
органів у сфері авторського права та суміжних прав, вдоско-
налення  нормативно-правової  бази,  оптимізації  діяльності 
Міністерства економічного розвитку і торгівлі та всіх струк-
турних підрозділів, які займаються питаннями авторського 
права, упорядкування функціонування системи колективно-
го управління майновими правами авторів та інших право-
власників, проходить судова реформа та оновлення складу 
суддів в усіх судових інстанціях, створено та здійснюється 
підбір суддів до Вищого суду з питань інтелектуальної влас-
ності, триває формування регіональної інфраструктури охо-
рони й управління інтелектуальною власністю тощо. 

Підсумки та результати від проведених реформ ми змо-
жемо оцінити найближчим часом, головне, щоб усі запо-
чатковані дії уряду України, зокрема й в сфері авторського 
права, були проведені з урахуванням національних інтер-
есів суспільства та змогли запровадити надійні механізми 
в сфері правової охорони авторського права та суміжних 
прав  та  становленні  Національної  системи  авторського 
права та суміжних прав в Україні.
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Стаття розповідає про те, що таке споживчий екстремізм та хто такі споживачі-терористи. Поняття та терміни проілюстровані судо-
вими справами щодо споживчого екстремізму для кращого розуміння тематики статті. Автором наданий перелік превентивних та безпо-
середніх дій під час спілкування із споживачем-екстремістом.

Ключові слова: захист прав споживачів, споживчий екстремізм, споживчий тероризм, захист прав продавця, захист прав виконавця 
робіт, захист прав надавача послуг. 

Статья рассказывает о том, что такое потребительский экстремизм и кто такие потребители-террористы. Понятия и термины проил-
люстрированы судебными делами по потребительскому экстремизму для лучшего понимания тематики статьи. Автором предоставлен 
перечень превентивных и непосредственных действий при общении с потребителем-экстремистом.

Ключевые слова: защита прав потребителей, потребительский экстремизм, потребительский терроризм, защита прав продавца, 
защита прав исполнителя работ, защита прав поставщика услуг.

The article tells about the notion of consumer extremism and explains who are consumers-terrorists. Concepts and terms are illustrated with 
court cases on consumer extremism for a better understanding of the topic of the article. The author provided a list of preventive and direct ac-
tions when dealing with an extremist consumer.

Key words: consumer protection, consumer extremism, consumer terrorism, protection of the rights of the seller, protection of the rights of 
the contractor, protection of the rights of the service provider.

У 1991 році Постановою № 1024-XII Верховної Ради 
було введено в дію «Закон України про захист прав спо-
живачів» (далі – Закон). Наші співвітчизники стали більш 
захищеними під час придбання товару чи отримання по-
слуги. Всі чули відомий вислів про те, що клієнт завжди 
правий. А чи так це насправді,  і чи є досить захищеною 
при цьому друга сторона правочину – продавець товарів 
чи постачальник послуги?

Сьогодення  ознаменувалося  появою  та  укоріненням 
такого феномена, як споживчий тероризм та екстремізм. 

Перші  згадки,  що  набули  світової  огласки  з  приводу 
вказаного явища, можна знайти ще на початку 90-х років  
XX  століття    у  відомій  «кавовій  справі»  Liebeck  v. 
McDonald’s Restaurants. Тоді суд присяжних присудив ви-
платити Стеллі Лібек з Альбукерке 160 тис. дол. на покрит-
тя медичних витрат та відшкодування завданої моральної 
шкоди (це без врахування 2,7 млн дол. штрафу) [1]. 

Так,  жінка  придбала  у  McDonald’s  Auto  філіжанку 
кави вартістю 0,49 дол. Намагаючись додати цукор у на-
пій  вона  зачепила  кришку  продукту  і  пролила  на  себе 
гарячий вміст стакана. У результаті цього   постраждала 
отримала опіки 3-го ступеня на 6%  шкіри й опіки меншо-
го ступеня на більш ніж 16 відсотках стегон. Внаслідок 
цього  їй  знадобилася операція  з пересадки шкіри. Ліку-
вання тривало два роки.

Стелла  Лібек  спочатку  вимагала  від  компанії 
McDonald’s 20 тис. дол. на покриття своїх фактичних та 
очікуваних  витрат,  із  яких  компанія  запропонувала  від-
шкодувати лише 800 дол. А тому у серпні 1994 року роз-
почався судовий процес, під час якого будо виявлено, що 
на  підприємствах  відповідача    є  вимога  щодо  продажу 
кави на виніс температурою приблизно 82–88°С, яка може 
спричинити опіки 3-го ступеня за декілька секунд. Адво-
кати пані Лібек наполягали на необхідності подачі напою 
температурою не більше 60°C, як у більшості інших поді-
бних компаній.

McDonald’s на це відповіла, що причиною високої тем-
ператури кави є те, що зазвичай покупці кави в McDonald’s 

Auto планують їхати із напоєм на велику відстань. А тому 
кава у стакані має довше залишатися гарячою задля ком-
форту споживачів.

У  серпні  1994  року  12  присяжних  винесли  свій  вер-
дикт  –  виплатити  Лібек  2,7  млн  дол.  штрафу,  а  також 
200,000 тис. дол. на відшкодування моральної шкоди. Суд 
вказав на недбалість постачальника кави, навіть з огляду 
на те, що сумнозвісний стакан кави мав напис про гарячий 
вміст [2, с. A1].

Отже, що ж таке споживчий екстремізм? На думку ро-
сійського вченого І.Н. Кузнецова, це неетичне використан-
ня споживачами положень законодавства про захист їхніх 
прав з метою наживи або особистої вигоди [3, c. 79]. 

Про  що  йдеться?  Так,  наприклад,  дівчина  задля  по-
пулярності серед однолітків постійно змінює наряди, які 
вона попередньо «купляє» в магазині, надягає без зрізан-
ня етикетки, ходить у них певний проміжок часу, а потім 
відносить  назад  у магазин  із  вимогою повернути  гроші. 
І якщо слідів використання речі немає, то у торговельної 
точки немає причин для відмови. 

Або  інший  випадок.  Між  двома  громадянами  було 
укладено договір підряду щодо надання послуги  із вста-
новлення пластикових вікон. У документі був і пункт про 
неустойку за несвоєчасне виконання зобов’язань, а також 
про  обов’язок  замовника  забезпечити  безперешкодний 
вхід  робітників  на  об’єкт  проведення  робіт. Позивач  де-
кілька разів не надав їм змогу потрапити до квартири, та-
ким чином сподіваючись хитрістю отримати від відповіда-
ча сплати неустойки.

Біллі Жан Матай відпочивав у Діснейленді із дочкою 
та трьома онуками. Там сім’ю пограбували, на заяву про 
що співробітники служби безпеки парку замість надання 
постраждалим допомоги відвели їх у свій офіс і там про-
ти волі тримали декілька годин. Через декілька місяців до 
Діснейленду постраждалий голова сім’ї подав позов про 
те, що службою безпеки не було вчинено необхідних дій 
та серед іншого про отримання онуками потерпілого мо-
ральної шкоди. Вона полягала у тому, що під час сидіння 
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в офісі служби безпеки сім’я мала змогу бачити, як актори 
парку знімали з себе частини костюмів (у вигляді росто-
вих іграшок Мікі Мауса та інших казкових героїв). Вигляд 
Мікі Мауса без голови справив жахливе враження на дітей 
[4, с. A22] І таких справ є декілька!

Також багато з нас чули про так звану легенду під на-
звою  «The  Poodle  in  the  Microwave»,  тобто  про  собаку, 
якого  літня  леді  вирішила  просушити  у  мікрохвильовці 
після  того,  як  пудель  П’єр  забруднився  та  був  вимитий 
хазяйкою. Потім жінка звернулася із позовом до суду про 
відшкодування завданої їй шкоди внаслідок смерті собаки 
у мікрохвильовці. Позов був до компанії-виробника мікро-
хвильовок, адже та не зазначила в інструкції користувача 
про  заборону  на  висушування  домашніх  тварин  у  такій 
кухонній техніці. Уже доведено, що насправді цієї справи 
не було,  але  її  суть все ще передається від покоління до 
покоління [5].

Тим не менш усі ці справи є яскравим прикладом того, 
що так звані «потерпілі»-споживачі насправді хотіли заро-
бити грошей, а не отримати відшкодування реально поне-
сених ними збитків. Це і є яскравою ілюстрацією поняття 
споживчого екстремізму чи тероризму (ці поняття зазвичай 
застосовуються як рівнозначні,  синоніми). Отже,  а чи на-
справді тільки клієнт завжди с постраждалою стороною?

Якщо звернутися до ЗУ, то можна простежити тенден-
цію  завчасного  ставлення  до продавця  (виконавця  робіт, 
виробника продукції) як до винної та несумлінної сторо-
ни, адже саме для нього законодавством передбачено біль-
ше обов’язків, ніж прав, а у споживача –  навпаки.

Стаття 3, п. 6 Цивільного кодексу України зазначає, що 
до  загальних  засад  цивільного  законодавства  відносить-
ся  серед іншого  і добросовісність. А якщо ж повернутися 
до  положень  ЗУ,  то  чітко  простежується  розуміння  саме 
продавця  як  недобросовісної  сторони  договору. До  речі, 
вказівки  на  споживчий  екстремізм  у  нашому  законодав-
стві немає, що ще раз  вказує на особливе  та  заздалегідь 
вище становище споживача.

Слід звернути увагу і на положення щодо компенсації 
моральної шкоди. Статті  4  та  22  ЗУ  говорять про  її  від-
шкодування,  але  тільки  в  контексті  захисту прав  спожи-
вача, про страждання та інші складники моральної школи 
продавця ніде не зазначено. Можна побачити, що компен-
сація щільно пов’язана  із встановленням вини продавця, 
а не реально пережитих покупцем моральних страждань 
[6, c. 380].

І  третя особливість – покладення тягаря доказування 
суто на продавця (виконавця робіт, виробника продукції). 
У ЗУ ця позиція проілюстрована, зокрема:

– П.  6  ст.  10,  за  яким  виконавець має  довести, що  у 
разі невиконання, прострочення виконання або іншого не-
належне виконання зобов’язання така ситуація склалася з 
вини споживача чи дії форс-мажору, інакше він буде нести 
відповідальність за вказані дії.

– П.  14  ст.  8  зазначає, що  вимоги  споживача,  перед-
бачені статтею 8, не будуть підлягати задоволенню, якщо 
продавець  доведе,  що  саме  споживач  порушив  правила 
користування  придбаним  товаром  або  неправильно  його 
зберігав, і це викликало недоліки в такому об’єкті.

Така ж позиція і у Верховного Суду України, який  у 
своєму документі  «Судова практика з розгляду цивільних 
справ  про  захист  прав  споживачів  (2009–2012  рр.)»  від 
01.02.2013  р.  зазначив:  «У  вирішенні  спорів  про  захист 
прав споживачів слід ураховувати, що тягар доказування 
обставин, які  звільняють від відповідальності  за невико-
нання чи неналежне виконання зобов’язання, в тому числі 
й  за спричинену шкоду, лежить на продавцеві  (виробни-
кові)» [7].

Білоруський  аналітик  О.  Нестеров  умовно  поділив 
споживачів-екстремістів на три категорії:

1)  люди,  які  переслідують  матеріальні  цілі,  тобто 
прагнуть отримати дохід за рахунок продавця;

2)  особи, що переслідують  інші  цілі  (наприклад,  ба-
жання отримати моральне задоволення за рахунок продав-
ця, самоствердитися або, як говорили раніше, «добитися 
класової справедливості»);

3)  окрема категорія –  громадяни, які мають психічні 
відхилення: вони поводяться неадекватно не тільки в сфе-
рі торгівлі і послуг, але і в інших ситуаціях [8].

Такий  поділ  і  для  України  є  прийнятним.  Але що ж 
робити  постачальникам  послуг,  виконувачам  роботи  та 
продавцям  і виробникам продукції, як  їм захистити себе 
від споживачів-екстремістів? Можна запропонувати такий 
перелік дій:

1.  По-перше,  звичайно,  потрібен  холодний  розраху-
нок.  Слід  беземоційно  та  досконало  вивчити  ситуацію. 
У жертви споживчого екстремізму має бути 100-відсотко-
ва впевненість у відсутності її вини в проблемі.

2.  Не  слід  одразу  ж  заохочувати  незаконні  вимоги 
агресора. Більшість  загальновідомих компаній не хочуть 
дірок у своїй репутації, а тому надають перевагу швидко-
му та «тихому» вирішенню спору, навіть не розбираючись 
у суті проблеми та її обставинах. А це провокує недобро-
совісного споживача на подальші вчинки подібного змісту 
або на збільшення обсягу вимог.

3. Якщо прояви екстремізму агресор демонструє в 
мережі  Інтернет,  наприклад,  розповсюджуючи  недо-
стовірну  інформацію,  розміщуючи  негативні  відгуки, 
то не слід залишати це без уваги. Завжди розповідайте 
своїй аудиторії вашу точку зору та результати вирішен-
ня конфлікту.

4.  Обов’язково  забезпечте  безперешкодний  доступ 
споживачів  до  будь-якої  інформації  про  свої  товари  та 
послуги.

5.  Поцікавтеся,  чи  були  раніше  у  скаргодавця  поді-
бні конфлікти із іншими компаніями, особливо, коли він 
погрожує судом. Наявність такого «анамнезу» може свід-
чити про те, що перед вами професійний споживач-екс-
треміст.

6.  Важливо  проводити  із  персоналом  тренінги  та 
майстер-класи, де навчатимуть, як реагувати на будь-які 
вимоги  покупців,  особливо  незаконні.  Слід  розробляти 
та  запроваджувати  в  компанії  документи-інструкції  із 
відповідних дій робітників.

7.  Не піддавайтеся емоціям, зазвичай агресор саме на 
це і розраховує. Адже під дією емоцій можна наробити ба-
гато помилок, а ваш опонент тільки на це і розраховує.

Юрист Л. Дороніна вважає, що за проявів споживчого 
екстремізму слід зробити таке:

1.  Грамотно  розробити  положення  договору  із  спо-
живачами та інші супутні документи типу рахунків, актів 
тощо.

2.  Чітко регламентувати дії своїх працівників у роботі зі 
споживачем, адже цим можна уникнути багатьох скарг.

3. Максимально фіксувати всі дії замовників та свого 
персоналу. Маються на увазі записи телефонних розмов 
із клієнтами. І хоча як доказ у суді запис може бути від-
хилено, на вашого опонента це подіє. Також слід вести 
відеозаписи,  наприклад,  коли  в  автосервісі  ремонтують 
автівку,  після  чого  споживач  послуги  заявляє,  що  май-
стри її подряпали [9].

Отже, можна зробити висновок, що питання спожив-
чого екстремізму є зовсім не врегульованим нашим зако-
нодавством. А отже, необхідна плідна праця нормотворців 
у  цьому  напрямі.  Важливо  впроваджувати  принципи  та 
норми урівнювання споживачів та продавців, виконавців 
робіт, надавачів послуг та виробників. 

У разі укорінення подібних положень виграє не тіль-
ки одна зі сторін, але і судова гілка. Мається на увазі, що 
споживач-екстреміст,  знаючи  про  наслідки,  буде  рідше 
звертатися за судовим захистом. Це допоможе знизити на-
вантаження на судові органи, які зможуть спрямувати свої 
сили на вирішення справді важливих справ.
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У статті розкрито стан наукових досягнень у сфері корпоративного права України у третьому тисячолітті. Автором здійснено спробу 
систематизації вітчизняних наукових розробок із корпоративного права в період з 2000 року донині. Визначено перспективи провадження 
наукової діяльності за корпоративно-правовою проблематикою. 

Ключові слова: корпоративне право, корпоративні права, корпоративні правовідносини, теорія корпоративного права, юридична 
особа. 

В статье раскрыто состояние научных достижений в области корпоративного права Украины в третьем тысячелетии. Автором пред-
принята попытка систематизации отечественных научных разработок по корпоративному праву в период с 2000 года по сейчас. Опре-
делены перспективы проведения научной деятельности по корпоративно-правовой проблематике.
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The article reveals the state of scientific researches in the field of corporate law of Ukraine in the third millennium. The author attempts to 
systematize domestic scientific developments in corporate law in the period from 2000 year till now. The prospects of conducting scientific activity 
on corporate and legal issues problems were done.
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Постановка проблеми. Прийняття Верховною Радою 
України 16 січня 2003 р. Цивільного та Господарського ко-
дексів України, які є головними джерелами корпоративного 
права, стало «відображенням вітчизняних відповідних тео-
ретичних правових доктрин, наукових шкіл та правової сві-
домості нашого суспільства, його окремих груп і тих склад-
них  процесів,  які  досить  неоднозначно  розвиваються  в 
нашій країні»; «встановленням певної правової константи, 
яка зумовлює необхідність подальшого осмислення явищ, 
які існують у нашому суспільстві, розробки нових правових 
доктрин, оскільки одним з основних регуляторів  соціаль-
них процесів є право» [1, с. 3]. Це саме стосується ухвален-
ня низки інших нормативно-правових актів у сфері корпо-
ративних відносин. Насамперед ідеться про закони України 
«Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 р., «Про 
товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» 
від 06 лютого 2018 р. Водночас не можемо забувати про те, 
що «закон, навіть найдосконаліший, неминуче відстає від 
життя:  раз  виданий,  він  залишається  нерухомим,  тоді  як 
життя іде безперервно вперед, створюючи нові потреби та 
нові відносини»  [2, с. 94]. У третьому тисячолітті до зга-

даних  і кодифікованих актів, що серед  іншого регулюють 
корпоративні відносини, і до решти джерел корпоративно-
го права (зокрема, Закону України «Про господарські това-
риства») було внесено низку змін і доповнень, створюючи 
для вчених «платформу» для нових пошуків у цій сфері. Не 
можна не згадати ухвалення Закону України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо корпора-
тивних договорів» від 23 березня 2017 р., яким передбачено 
низку новел корпоративного права, що нині вимагають спе-
ціальної уваги наукової спільноти.

Стан опрацювання. У  томі  3  «Доктрина приватного 
права України» колективної монографії «Правова доктри-
на  України»  (2013)  в  підрозділі  3.1  «Розвиток  доктрини 
корпоративного  права»  І.В.  Спасибо-Фатєєва  окреслила 
вчення  про  корпоративні  права  і  цивілістичну  докрину 
[3, с. 433–452], а О.І. Харитонова висвітлила дослідження 
проблем корпоративного права [4, с. 452–462]. Проте плине 
час і юридична наука невпинно рухається вперед,  вимага-
ючи проведення нових наукових розвідок, зокрема таких, в 
яких системно висвітлювався б нинішній стан та перспек-
тиви розвитку корпоративно-правових досліджень.
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Метою статті  є  розкриття  стану  вітчизняних  дослі-
джень у сфері корпоративного права, а також визначення 
перспектив їх проведення в третьому тисячолітті. 

Виклад основного матеріалу. Проблеми корпоратив-
ного права викликають інтерес у представників наукового 
середовища та юридичної практики. Це засвідчують опу-
бліковані  монографії:  І.В.  Спасибо-Фатєєвої, О.Р.  Кібен-
ко  та  В.І.  Борисової  «Корпоративне  управління»  (2007); 
О.М.  Вінник  «Корпоративні  та  партнерські  відносини» 
(2010), «Корпоративна форма державно-приватного парт-
нерства» (2012); Ю.В. Хорт «Статутний капітал акціонер-
ного товариства:  захист  інтересів учасників акціонерних 
правовідносин»  (2010);    В.А.  Васильєвої  та  О.Р.  Кова-
лишин  «Корпоративне  право  Польщі  і  України»  (2016); 
О.А. Беляневич та А.В. Мягкого «Корпоративне управлін-
ня  за  законодавством України:  теоретико-прикладні про-
блеми» (2017); В.А. Васильєвої, А.В. Зеліско, В.В. Луця, 
І.Б. Саракун, Л.В. Сіщук та ін. «Корпоративне право Укра-
їни: проблеми теорії та практики» (2017); та ін.

Показовими є також численні публікації у фахових на-
укових виданнях України    та  інших держав,  а  також на-
уково-практичні коментарі до чинного законодавства. Так, 
заслуговує на увагу праця В.М. Кравчука «Корпоративне 
право:  науково-практичний  коментар  законодавства  та 
судової практики» (2005). Новітнім є харківське видання 
«Корпоративні спори: коментар судової практики» за за-
гальною  редакцією    доктора юридичних  наук,  професо-
ра, члена-кореспондента Національної академії правових 
наук України, заслуженого діяча науки і техніки України 
І.В. Спасибо-Фатєєвої (2018). 

З 2000 року і донині здобувачі вищої юридичної освіти 
мають  змогу  почерпнути  знання  із  корпоративного  пра-
ва з різних навчальних видань, в основу яких покладено, 
крім  норм  чинного  законодавства,  надбання  доктрини 
корпоративого права України. До них належать навчальні 
посібники: «Акціонерне право» (О.М. Вінник, В.С. Щер-
бина; 2000); «Корпоративне управління» (Д.В. Задихайло, 
О.Р.  Кібенко  та  Г.В.  Назарова;  2003);  «Акціонерне  пра-
во»  (В.В. Луць,  Р.Б. Сивий, О.С. Яворська;  2004);  «Кор-
поративне  право  ЄС»  (Т.В.  Шашихіна,  О.М.    Бірюков, 
А.Г.  Бобкова, О.С. Янкова;  2004);  «Корпоративне  управ-
ління»  (А.Д.  Чернявський  та  В.В.  Кобржицький;  2006); 
«Корпоративне право у схемах» (А.В. Смітюх; 2011, 2012, 
2017); «Корпоративне право» (О.В. Гарагонич, С.М. Груд-
ницька,  Е.Е.  Бекірова, Ю.М.  Бисага,  В.П.  Богун;  2014); 
«Корпоративне право» (П.М. Пальчук; 2015) та ін. Окремо 
відзначимо підручник  «Корпоративне  право України»  за 
загальною редакцією доктора юридичних наук, професо-
ра, академіка Національної академії правових наук Укра-
їни, заслуженого діяча науки і техніки України В.В. Луця 
(2010). Дещо пізніше було видано також підручник «Кор-
поративне право», співавторами якого є О.В. Мельник та 
Н.С. Хатнюк (2013). 

Імпонує  те,  що  в  Україні  за  корпоративно-правовою 
проблематикою  проводяться  науково-практичні  заходи. 
Одним із яскравих прикладів є щорічні Всеукраїнські на-
уково-практичні конференції, що відбуваються в Навчаль-
но-науковому юридичному інституті Державного вищого 
навчального закладу «Прикарпатський національний уні-
верситет імені Василя Стефаника» у співпраці з Лабора-
торією корпоративного права, що діє при Науково-дослід-
ному  інституті приватного права  і підприємництва  імені 
академіка  Ф.Г.  Бурчака.    Окремо  також  відзначимо,  що 
цього року відбувся вже XII Форум з корпоративого права, 
в яких беруть активну участь провідні представники юри-
дичної науки та практики.

В Україні в закладах вищої освіти на базі юридичних 
факультетів (інститутів) також створюються спеціалізова-
ні  структурні  підрозділи  з  корпоративного  права.  Так,  у 
Національному  університеті  «Одеська  юридична  акаде-
мія» функціонує кафедра права інтелектуальної власнос-

ті та корпоративного права (завідувач кафедри – доктор 
юридичних  наук,  професор,  член-кореспондент  Націо-
нальної академії правових наук України, заслужений діячі 
науки і техніки України О.І. Харитонова). 

У Львівському національному університеті імені Івана 
Франка  в  структурі  юридичного  факультету  функціонує 
кафедра  інтелектуальної  власності,  інформаційного  та 
корпоративного права (завідувач кафедри – доктор юри-
дичних наук, професор О.С. Яворська). 

У 2017 р. у Навчально-науковому інституті «Юридич-
ний  інститут  Державного  вищого  навчального  закладу 
«Київський  національний  економічний  університет  іме-
ні  Вадима  Гетьмана»  створено Навчально-наукову  лабо-
раторію  з  підприємницького  та  корпоративного права, 
яку очолює доктор юридичних наук, доцент С.І. Шимон. 
1 жовтня 2018 р. один з основних навчальних  і науково-
дослідних  структурних  підрозділів юридичного  інститу-
ту  –  кафедра  правового  регулювання  економіки  дістала 
нове  найменування  «Підприємницьке  та  корпоративне 
право», що зумовлено її пріоритетними напрямами науко-
вої та освітньої діяльності (завідувач кафедри також док-
тор юридичних наук, доцент С.І. Шимон).   

У третьому тисячолітті в закладах вищої освіти (Київ-
ський національний університет  імені Тараса Шевченка, 
Державний вищий навчальний заклад «Київський націо-
нальний  економічний  університет  імені  Вадима  Гетьма-
на»,  Державний  вищий  навчальний  заклад  «Прикарпат-
ський національний університет імені Василя Стефаника», 
Міжнародний гуманітарний університет, Міжрегіональна 
Академія  управління  персоналом,  Національна  академія 
внутрішніх  справ,  Національна  академія  прокуратури 
України,  Національний  університет  «Одеська  юридична 
академія»,  Національний  юридичний  університет  імені 
Ярослава Мудрого, Харківський  національний  універси-
тет  внутрішніх  справ)  та  в науково-дослідних установах 
(Інститут держави і права імені В.М. Корецького, Інститут 
економіко-правових  досліджень,  Науково-дослідний  ін-
ститут приватного права і підприємництва імені академіка 
Ф.Г. Бурчака) підготовлено та (або) захищено низку дис-
ертаційних  досліджень  у  сфері  корпоративого  права. Це 
праці, виконані та захищені за науковим консультуванням 
(Ч.Н. Азімова, В.С. Щербини, В.М. Коссака,  І.В. Спаси-
бо-Фатєєвої, О.І. Харитонової) та науковим керівництвом 
(О.А. Підопригори, В.І. Семчика, В.В. Луця, Я.М. Шев-
ченко,  В.С. Щербини,  І.В.  Спасибо-Фатєєвої, О.І. Хари-
тонової,  В.М.  Коссака,  Б.М.  Полякова,  І.М.  Кучеренко, 
Р.Б. Шишки, О.А.  Беляневич, В.А. Васильєвої, Д.В. Зади-
хайла, О.Р. Кібенко, І.Р. Калаура,  В.В. Рєзнікової, Б.В. Де-
ревянка,  Ю.М. Жорнокуя, С.Ю. Козьякова, М.Р. Аракеля-
на, А.Ю. Бабаскіна, О.В. Бігняка, В.М. Зубаря, В.І. Цікала, 
О.В. Шапавалової, О.Р. Шишки  та  ін.)  знаних  представ-
ників насамперед київської, західноукраїнської, одеської, 
харківської  та  донецької  юридичних  наукових  шкіл  на-
шої держави. Так, за майже 18 років за спеціальностями 
12.00.03  та  12.00.04  за  напрямом  досліджень  «Корпора-
тивне право» українська юридична скарбниця поповнила-
ся понад 60 дисертаціями. 

Вагомий  внесок  у  розвиток  доктрини  корпоративного 
права України  зроблено  нинішніми  докторами юридичних 
наук,  які  присвятили  свої  дисертаційні  дослідження:  ци-
вільно-правовим  проблемам  акціонерних  правовідносин 
(І.В. Спасибо-Фатєєва, 2000);  теоретичним аспектам право-
вого забезпечення реалізації публічних і приватних інтересів 
у  господарських товариствах  (О.М. Вінник, 2004);   припи-
ненню корпоративних правовідносин у господарських това-
риствах (В.М. Кравчук, 2010);  теоретико-правовим засадам 
удосконалення  господарського управління корпоративними 
відносинами  (Б.В.  Шуба,  2014);  цивільно-правовій  при-
роді  корпоративних  конфліктів  в  акціонерних  товариствах 
(Ю.М.  Жорнокуй,  2016);  господарсько-правовому  регулю-
ванню корпоративних відносин в Україні (І.В. Лукач, 2016). 
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Нині на стадії підготовки до публічного захисту в спеціалізо-
ваній вченій раді Національного університету «Одеська юри-
дична  академія» дисертація на  здобуття наукового  ступеня 
доктора юридичних наук О.В. Бігняка «Цивільно-правовий 
захист корпоративних прав в Україні». Згадані вчені-сучас-
ники є авторами монографій за релевантною тематикою.

Заслуговує на спеціальну увагу докторська дисертація 
О.Р. Кібенко «Сучасний стан та перспективи правового ре-
гулювання корпоративних відносин: порівняльно-правовий 
аналіз права ЄС, Великобританії та України» (2006). До по-
рівняльних  корпоративно-правових  досліджень  належать 
також кандидатські дисертації (лише перша із яких захище-
на за спеціальністю 12.00.04): О. Блюмхардта «Органи акці-
онерного  товариства  (порівняльно-правове  дослідження)» 
(2002); Б.В.  Шуби «Відповідальність учасників господар-
ського товариства як засіб захисту інтересів його кредито-
рів (порівняльно-правовий аналіз німецького і українсько-
го  права)»  (2005); Ю.А.  Дмитрієвої  «Просте  товариство: 
законодавче  регулювання  в  праві  Німеччини  та  України» 
(2008); Ю.Ю. Акіменко «Особливості цивільно-правового 
статусу господарського товариства однієї особи (на прикла-
ді законодавства України та ФРН)» (2011); С.Ю. Серьогіна 
«Зловживання правом у сфері корпоративних відносин (по-
рівняльно-правовий аспект)» (2015); Є.О. Сушко «Цивіль-
но-правова модель акціонерних товариств України в умовах 
євроінтеграції та глобалізації: порівняльний аналіз законо-
давства України, Німеччини та Китаю» (2017); Я.С. Мару-
щака «Корпоративні права та обов’язки за законодавством 
України та Європейського Союзу» (2018). 

Нині за спеціальністю 12.00.03 також захищені канди-
датські дисертації:  Н.С. Глусь «Корпорації та корпоратив-
не право: поняття, основні ознаки та особливості захисту» 
(2000);  Л.С.  Нецької  «Правовий  статус  товариства  з  об-
меженою  відповідальністю  (цивільно-правовий  аспект)» 
(2001); О.В. Щербини  «Правове  становище  акціонерів  за 
законодавством  України»  (2001); Ю.В.  Яковлєва  «Коман-
дитні товариства як суб’єкти підприємницької діяльності» 
(2001);  С.С.  Кравченка  «Юридична  природа  прав  учас-
ників  господарських  товариств»  (2007);  С.В.  Артеменка 
«Цивільно-правові  проблеми  управління  акціонерним 
товариством» (2004); К.О.   Кочергіної «Зміст організацій-
но-правових  форм  підприємницьких  товариств:  інтереси, 
функції,  правові  засоби»  (2005);  Р.В.  Мавліханової  «Ви-
робничі кооперативи як суб’єкти цивільного права» (2005); 
О.В.  Регурецької  «Охорона прав  акціонерів  у  цивільному 
праві» (2005); І.Б. Саракун «Здійснення корпоративних прав 
учасниками (засновниками) господарських товариств  (ци-
вільно-правовий аспект)» (2008); О.Ю. Тичкової «Локальні 
корпоративні  норми  у  цивільно-правовому  регулюванні» 
(2009); К.В. Денисенко «Корпоративні майнові відносини 
закритих  акціонерних  товариств»  (2010); Ю.Ю. Симонян 
«Корпоративні відносини у командитних товариствах (ци-
вільно-правовий аспект)» (2010); Я.С. Синявської «Майно-
ва відповідальність учасників повного товариства  за його 
зобов’язаннями» (2010); О.В. Зудіхіна «Цивільно-правовий 
захист корпоративних прав учасників господарських това-
риств»  (2011);  О.М.  Молявко  «Цивільно-правові  аспекти 
корпоративної відповідальності»  (2011); О.В. Головатенко 
«Правове  регулювання  відносин  власності  в  акціонерних 
відносинах» (2012); Н.І. Костової «Створення акціонерних 
товариств  за  цивільним  законодавством  України»  (2012); 
У.В.  Яримович  «Придбання  корпоративних  прав  як  фор-
ма здійснення інвестицій» (2012); О.В. Просянюк «Захист 
прав учасників товариства з обмеженою відповідальністю» 
(2013);  І.Я.  Бабецької  «Здійснення  та  захист  переважних 
прав  у  корпоративних  правовідносинах»  (2014);  Н.С.  Бу-
трин  «Правочин  як  підстава  виникнення  та  припинення 
корпоративних прав» (2014); М.В. Оприска «Договори про 
відчуження корпоративних прав»  (2014); В.Ю. Пашутіної 
«Зловживання  корпоративними  правами:  цивільно-право-
вий  аспект»  (2014);  Н.А.  Сліпенчук  «Цивільно-правові 

способи  захисту  корпоративних  прав»  (2014);  І.І.  Гриши-
ної  «Цивільно-правова  відповідальність  учасників  акці-
онерних  правовідносин»  (2015);  А.В.  Гулика  «Цивільно-
правовий захист прав акціонерів» (2015); Ю.Ф. Лантінова 
«Значні  правочини  статутних  господарських  товариств: 
поняття  та  порядок  вчинення»  (2015  р.);  О.В.  Кучмієнко 
«Зловживання правом у корпоративних правовідносинах» 
(2016);  М.М.  Сигидин  «Корпоративний  договір»  (2016); 
Т.В. Давидюк «Правове регулювання представництва у кор-
поративних відносинах: цивільно-правовий аспект» (2017); 
І.В.  Краєвського  «Цивільно-правове  регулювання  відно-
син, пов’язаних  зі  створенням та діяльністю товариства  з 
обмеженою відповідальністю» (2017); В.Г. Оцела «Цивіль-
но-правове регулювання припинення участі в товаристві з 
обмеженою відповідальністю» (2017); М.В. Соколовського 
«Межі здійснення суб’єктивних корпоративних прав учас-
ників підприємницьких товариств» (2017). 

Порівняно  зі  спеціальністю  12.00.03  за  спеціальністю 
12.00.04 значно менша кількість проведених досліджень у 
сфері корпоративного права. Так, дисертаційні дослідження 
присвячені:  правовому  регулюванню  діяльності  акціонер-
них товариств (В.П. Ливинець, 2000); господарсько-право-
вому забезпеченню корпоративного контролю в акціонерних 
товариствах  (О.М. Переверзєв,  2004);  господарсько-право-
вому  забезпеченню  корпоративних  інтересів  (О.А.    Воло-
вик, 2005); корпоративним правам держави (Д.І. Погрібний, 
2008);  господарсько-правовим  способам  захисту  акціоне-
рів  на  акції  (Н.О.  Виноградова,  2009);  механізму  захисту 
учасників  акціонерних  правовідносин  через  конструкцію 
статутного капіталу (Ю.В. Хорт, 2009); корпоративним пра-
вовідносинам у господарському праві  (С.В. Батрин, 2012); 
господарсько-правовому  статусу  виробничих  кооперативів 
(В.О. Коверзнев, 2012); правовому регулюванню припинен-
ня господарських товариств шляхом реорганізації (Н.І. Шев-
ченко, 2012); заставі корпоративних прав (О.С. Пелипенко, 
2015); корпоративним правам та обов’язкам (А.В. Сорочен-
ко, 2015); правовому захисту акціонерних товариств від по-
сягань на їх майно та органи управління (О.А. Туркот, 2015); 
акціонерним  угодам,  правочинам  із  заінтересованістю  та 
значним правочинам в акціонерних товариствах (Т.Б. Штим, 
2015); корпоративному управлінню за законодавством Укра-
їни  (А.В. Мягкий,  2017);  правовим  наслідкам  невнесення 
вкладу до статутного капіталу товариства з обмеженою від-
повідальністю (Я.О. Короташ, 2018). 

Окремо  відзначимо  монографію  С.І.  Шимон  «Тео-
рія  майнових  прав  як  об’єктів  цивільних  правовідносин» 
(2014), в якій авторка в підрозділі 2.5. розглядає корпоратив-
ні права як вид суб’єктивних цивільних прав [5, с. 220–228]. 

О.О. Кот у докторській дисертації «Проблеми здійснен-
ня  та  захисту  суб’єктивних  цивільних  прав»  (2017)  при-
свячує підрозділ 5.4. особливостям захисту корпоративних 
прав [6, с. 390–412]. І.М. Кучеренко («Організаційно-право-
ві форми юридичних осіб приватного права», 2004) [7] та 
А.В. Зеліско («Підприємницькі юридичні особи приватно-
го права як суб’єкти цивільних правовідносин», 2017)  [8] 
у своїх докторських дисертаціях порушили низку проблем 
корпоративного права. Згадані цивілісти є також авторами 
монографій за проблематикою дисертаційних робіт.

На  жаль,  причини  об’єктивного  характеру  не  дають 
можливості  навести  прізвища  всіх  учених,  зупинитися 
на всіх їхніх наукових досягненнях, що в жодному разі не 
применшує їхній внесок у розвиток доктрини корпоратив-
ного права України. 

Висновки.  В  Україні  в  третьому  тисячолітті  значно 
розширилася проблематика досліджень із корпоративного 
права, а вчені, своєю чергою, зробили багато кроків упе-
ред у цій сфері. Однак чимало з актуальних проблем кор-
поративного права потребують «свіжого» бачення, новели 
так званого корпоративного законодавства – теоретичного 
обґрунтування,  а  теоретичні  положення  і  висновки  вче-
них – також втілення в акти законодавства.
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ІНСТИТУТ МИТНОГО БРОКЕРА: ПОНЯТТЯ ТА ПРИНЦИП ДІЯЛЬНОСТІ

INSTITUTE OF CUSTOMER BROKER: CONCEPT AND PRINCIPLE OF ACTIVITY

Балан І.Д.,
студент Навчально-наукового морського гуманітарного інституту

Одеського національного морського університету

В умовах розвитку зовнішньої торгівлі, розширення співпраці з міжнародними економічними і фінансовими інститутами з'явилася го-
стра необхідність в освоєнні нових шляхів підвищення якості та ефективності митного обслуговування з метою максімального сприяння 
розвитку зовнішньоторговельної діяльності. За умови високої якості роботи митного брокера будь-яке промислове підприємство буде 
розглядати вихід на міжнародний ринок не як ризик, а як ще один крок у своєму розвитку. У статті узагальнено теоретичні положення 
щодо поняття інституту митних брокерів, а також досліджено принципи їхньої діяльності в сучасних умовах.

Ключові слова: митні брокери, принципи, митна брокерська діяльність, митне регулювання.

В современных условиях развития внешней торговли, расширения сотрудничества с международными экономическими и финансо-
выми институтами возникла необходимость в освоении новых путей повышения качества и эффективности таможенного обслуживания 
с целью оптимального содействия развитию внешнеторговой деятельности. При высоком качестве работы таможенных брокеров любое 
предприятие будет рассматривать выход на мировой рынок не как риск, а как еще один шаг в своем развитии.

В статье обобщены теоретические положения относительно понятия института таможенных брокеров, а также исследованы прин-
ципы их деятельности в современных условиях.

Ключевые слова: таможенные брокеры, принципы, таможенная брокерская деятельность, таможенное регулирование.

With the development of foreign trade, expansion of cooperation with international economic and financial institutions, there was an urgent 
need to develop new ways to improve the quality and efficiency of customs services in order to maximally facilitate the development of foreign 
trade activities. With the high quality of the work of the customs broker, any industrial company will consider entering the international market not 
as a risk, but as another step in its development.

The article summarizes the theoretical positions regarding the concept of the institute of customs brokers, as well as investigates the prin-
ciples of their activity in modern conditions.

Key words: customs brokers, principles, customs brokerage, customs regulation.

Постановка проблеми. Будь-яка організація, яка хоч 
раз  стикалася  з  митним  оформленням,  знає,  що  митне 
очищення товарів – не проста процедура, а ланцюг склад-
них  і взаємозалежних операцій. Для виконання цих опе-
рацій необхідно знання не тільки митного законодавства 
як  такого,  але  й  ряду  специфічних  процедур,  виконання 
яких є обов'язковим під час заповнення документів, необ-
хідних для митного оформлення товарів. Водночас дале-
ко не всі  декларанти  є достатньо професійними в  галузі 
митної  справи.  Брак  професіоналізму  в  цій  галузі  часто 
приводить до численних порушень митних правил, штра-
фів, конфіскації вантажів тощо. Саме тому становлення та 
ефективне функціонування інституту митних брокерів на 
сучасному етапі є надзвичайно актуальним.

Стан опрацювання. На сьогодні існує невелика кіль-
кість наукових праць, присвячених питанням, пов’язаним 
із  митною  брокерською  діяльністю.  Зокрема,  дана  тема 
досліджувалась  у  працях  І.О.  Бондаренко  [1],  Е.  Гвар-
дзиньскої  [2],  В.І.  Данєлюка  [3],  Д.В.  Приймаченка  [4], 
І.І. Світлак [5].

Метою статті є дослідження принципів діяльності ін-
ституту митних брокерів в Україні.

Виклад основного матеріалу. У ринкових умовах, під 
впливом  конкуренції  процеси  диференціації  та  спеціалі-
зації  властиві  всім  галузям економіки. Тому в міру лібе-
ралізації  зовнішньоекономічної  діяльності  (далі  –  ЗЕД), 
стрімкого збільшення кількості та обсягів зовнішньотор-
говельних  операцій,  розвитку  митного  законодавства  із 
суб'єктів  ЗЕД  стали  виділятися  спеціалізовані  структу-
ри,  в  завдання  яких  входило  консультування  учасників 
експортно-імпортних  операцій  у  сфері  митного  законо-
давства  і  оформлення  товарів  і  транспортних  засобів  на 
комерційній  основі.  Така  спеціалізація  відразу  принесла 

позитивні результати. По-перше, з митними органами ста-
ли працювати професіонали в області митного законодав-
ства, що забезпечило скорочення кількості порушень мит-
них правил, простоїв вантажів тощо. По-друге, учасникам 
ЗЕД була надана можливість не оформляти свої  вантажі 
самостійно, а доручити це професіоналам, тим сам позба-
вити себе від ризику порушення митних правил, простоїв 
вантажу,  надмірної  оплати  послуг  складів  тимчасового 
зберігання та ін.

З  моменту  появи  подібних  структур  у  митному  за-
конодавстві  України  багато  що  змінилося:  введений  у 
дію Митний  кодекс  [6],  з'явилися  нові  спеціальні  види 
контролю, відбулися серйозні зміни в процедурі митного 
оформлення.

Це послужило причиною установи в Україні інституту 
митних брокерів, який повинен був акумулювати позитив-
ний досвід  діяльності  декларантів,  усунувши при цьому 
його негативні сторони.

Говорячи  про  міжнародні  перевезення,  неможливо 
обійти увагою питання, пов'язані з митним оформленням, 
оскільки транспортування вантажів під час експортно-ім-
портних операцій вимагає виконання величезної кількості 
митних формальностей. 

Підприємствам,  які  є  агентами  ЗЕД,  необхідно  вста-
новлювати  адекватність  інформаційного  і  матеріального 
потоків,  визначати  технології  оптимального  переміщен-
ня товарів і ресурсів, виявляти центри виникнення втрат 
часу,  нераціонального  використання  матеріальних  і  тру-
дових  ресурсів,  виробничого  обладнання  та  приміщень. 
Центром втрат часу і ресурсів (з позиції бізнесу) часто є 
митниця. Традиційно, а часто і справедливо, в цьому зви-
нувачуються органи митного контролю, а також невідпо-
відність  існуючої  правової  бази  швидко  мінливих  умов 
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російського  ринку.  Державні  програми  розвитку  митної 
служби  покликані  усунути  основні  недоліки  діяльності 
митних органів.  Зокрема,  скасування неефективних  і  за-
йвих митних процедур, а також ув'язування норм митно-
го законодавства з  іншими галузями права в частині, що 
стосується митної справи. Разом із тим слід зазначити, що 
величезну роль у втратах часу, сил і засобів відіграє недо-
статня компетентність самих учасників ЗЕД в області мит-
ної організації та права. Тим більше, що ЗЕД традиційно 
вважається однією з найбільш формалізованих і регламен-
тованих сфер ринкової діяльності. 

Для  досягнення  високої  ефективності  своїх  зовніш-
ньоекономічних операцій підприємство як суб'єкт комер-
ції не може обходитися лише власними силами. Найчас-
тіше необхідні  консультації  різних  спеціалізованих фірм 
(юридичних, маркетингових і т.п.). Такий сервіс може зня-
ти ціле коло серйозних проблем і у сфері митної справи. 
Адже учасники ЗЕД найчастіше просто не в змозі охопити 
широке коло питань, пов'язаних із митним оформленням, 
процедурою  митного  очищення  і  правовою  базою,  що 
постійно  змінюється. При цьому  втрати  і  ризики несуть 
як  підприємці,  так  і  держава.  Виходячи  з  необхідності 
надання  кваліфікованої  допомоги  особам,  які  переміщу-
ють товари через державний кордон, у Митному кодексі 
передбачено інститут митних брокерів (посередників), що 
надають комплекс ділових послуг із супроводу товарів у 
процесі їх проходження через митницю, включаючи своє-
часне оформлення документів і професійне консультуван-
ня. Якщо розглядати митницю, митного брокера і учасни-
ка ЗЕД як єдину систему, то митний посередник бере на 
себе функцію управління інформаційними і фінансовими 
потоками, які виникають під час проходження матеріаль-
ного потоку через митний кордон України.

Отже,  інститут  митного  брокера  був  створений  як  в 
інтересах митних органів, так і в інтересах учасників зо-
внішньоекономічної  діяльності.  Митниця,  створюючи 
інститут митного брокера на основі сформованого ринку 
посередницьких послуг, тим самим сформувала буферну 
зону, яка в разі необхідності буде гарантом сплати митних 
платежів до бюджету, а також дозволить прискорити про-
цес митного оформлення.

Для  митниці  митні  брокери  –  це  перші  помічники 
в  роботі  з  учасниками  ЗЕД  та  гаранти  сумлінного  вико-
нання вимог митного законодавства. Наділяючи правами 
цих  суб'єктів,  на  них  одночасно покладаються  додаткові 
обов'язки  і  додаткова  відповідальність.  Економічна  при-
вабливість  даного  виду  комерційної  діяльності  в  сукуп-
ності з можливістю відкликання свідоцтва про включення 
до реєстру митних брокерів роблять для митного брокера 

невигідними різного роду порушення митного законодав-
ства. Створюючи інститут митного брокера, митні органи 
зменшують  кількість  учасників  ЗЕД,  які  мають  безпо-
середній контакт  із митницею,  з митними  інспекторами. 
Отже, зменшується потенційна можливість будь-яких не-
законних дій, пов'язаних із митним оформленням товарів, 
про які досить часто говориться останнім часом. Позитив-
ні моменти співпраці з митним брокером для митниці та 
учасників ЗЕД представлені в таблиці 1. 

Для  учасників  зовнішньоекономічної  діяльності  зна-
чення  митного  брокера  очевидно.  Митний  брокер  по-
збавляє  учасника  ЗЕД  від  складної  операції  з  митного 
оформлення,  здійснює  її  від  власного  імені, що  зберігає 
підприємцю багато часу, оберігає його від різних штрафів 
за  порушення  митних  правил,  необгрунтованої  плати  за 
простій вантажів на складах тимчасового зберігання. Все 
це  допоможе  учаснику  зовнішньоекономічної  діяльності 
заощадити  кошти,  а  також  збільшити  обсяг  прибутку  за 
рахунок скорочення часу на митне оформлення та приско-
рення обороту капіталу.

Інститут митного брокера має виключно важливе зна-
чення  для  митного  законодавства,  що  визнається  всіма 
розвиненими державами. 

Конвенція про спрощення і гармонізацію митних про-
цедур [7], що є одним з основних міжнародних правових 
актів у галузі митної справи, містить цілий розділ, присвя-
чений відносинам між митною службою та третіми осо-
бами, в тому числі митними брокерами. 

У  відповідності  зі  стандартним  правилом  8.2  даної 
Конвенції  національне  законодавство  визначає  умови,  в 
разі дотримання яких третя особа може діяти від імені та 
за дорученням іншої особи учасника ЗЕД у взаєминах із 
митною службою і встановлює відповідальність посеред-
ника перед митною службою за сплату мит та податків, а 
також за будь-які порушення митних правил.

Наказом  Міністерства  фінансів  №  693  від  4  серпня 
2015  року  встановлено  «Порядок  подання  та  розгляду 
заяв на здійснення митної брокерської діяльності», в яко-
му єдиною підставою для відмови в наданні дозволу є не-
повні та/або недостовірні відомості, що містяться в заяві. 
Таким  чином,  на  даний  момент  процедура  надання  до-
зволів на здійснення митної брокерської діяльності є суто 
формальною і, на думку розробників проекту, призводить 
до нераціонального використання часу підприємств і дер-
жавних органів.

Щоб  виправити  дане  непорозуміння,  Мінфіном  був 
розроблений законопроект про внесення змін до Митно-
го кодексу, якими скасовуються дозволи на впровадження 
митної брокерської діяльності.  Законопроект підготовле-

Таблиця 1 
Значення митного брокера (посередника) для учасників ЗЕД та митниці
Для митних органів: Для участників ЗЕД:

1.Удосконалення системи заходів, що забезпечують дотримання 
законодавства. 

1. Зниження витрат, пов’язаних з некомпетентністю 
у сфері митної справи. 

2. Розробка і створення умов для прискорення 
зовнішньоторговельного обороту.

2. Відповідальність за митне оформлення покладається 
на митного брокера.

3. Збір і аналіз інформації, що стосується технологій митного 
оформлення, які застосовуються у світовій практиці. 3. Прискорення процесу митного очищення товару.

4. Створення і розвиток єдиної інформаційної мережі між 
учасниками ЗЕД, митним брокером і митними органами.

4. Відсутність необхідності в штатній одиниці 
декларанта.

5. Скорочення безпосередніх контактів співробітників митних 
органів з учасниками ЗЕД.

5. Отримання додаткових послуг: консультування, 
експертиза тощо.

6. Скорочення кількості порушень митних правил. 6. Прискорення обороту капіталу, який функціонує  
у сфері ЗЕД.

7. Зниження помилок за рахунок залучення кваліфікованих 
фахівців в області. 7. Мінімізація ризиків у галузі митної справи.

8. Гарантія оплати митних платежів.
9. Мінімізація митних ризиків.
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ний з урахуванням норм Митного кодексу Європейського 
Союзу,  якими  регулюється  діяльність  митних  представ-
ників  (брокерів)  в  ЄС.  Проект  передбачає  виключення 
митної брокерської діяльності з переліку видів діяльності, 
контроль за якими здійснюється органами доходів і зборів, 
та для здійснення яких необхідно було отримувати відпо-
відний дозвіл.

Прийняте рішення спрощує процедури започаткування 
та ведення підприємницької діяльності з надання послуг 
у митній сфері. Законопроект дозволяє поліпшити умови 
ведення бізнесу в Україні, надаючи суб'єктам господарю-
вання вільно вибирати митних брокерів, не обмежуючи їх 
лише тими митними представниками, які отримали відпо-
відний дозвіл на здійснення діяльності.

Кабінет міністрів України (КМУ) схвалив пропозицію 
Міністерства  фінансів  про  виключення  митної  брокер-
ської діяльності зі списку послуг, що підлягають контролю 

Державної фіскальної служби (УКРІНФОРМ). 25 жовтня 
2017 року Мінфін на засіданні Уряду вніс пропозицію про 
внесення  змін  до Митного  кодексу  з  дерегуляції  певних 
видів  господарської  діяльності,  контроль  за  виконанням 
яких здійснюється органами доходів і зборів. Кабмін схва-
лив запропоновані зміни.

Висновки. Процедура митного оформлення  є досить 
складним  технологічним  процесом.  Одне  з  ключових 
місць у митному контролі  та митному оформленні  това-
рів або транспортних засобів займає митний брокер. Від 
професіоналізму його співробітників залежить те, скільки 
часу транспорт із товаром стоятиме «без руху», яку суму 
митних платежів буде сплачено до бюджету за товар учас-
ником  зовнішньоекономічних  операцій  і  багато  іншого. 
Таким чином, проблема взаємодії митного брокера та мит-
них органів, як і раніше, є актуальною і вимагає активного 
пошуку шляхів його подальшого вдосконалення.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
1. Бондаренко І.О. Посередництво у сфері митних відносин: чинне й перспективне законодавство. Митна справа. 2005. № 2. С. 49–53.
2. Гвардзиньска Е. Таможенные посреднические услуги в таможенных процедурах (на примере таможенных агентств и налоговых 

консультантов). Вісник Академії митної служби України. Сер.: «Право». 2010. № 2. С. 170–179. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vamsup_ 
2010_2(5)_31.pdf 5

3. Данелюк В.І. Адміністративно-правові засади контролю за посередницькою діяльністю в галузі митної справи: автореф.  
дис. ... канд.юрид. наук: 12.00.07. Д.: Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ, 2011. 20 с.

4. Приймаченко Д.В. Щодо діяльності митних посередників у процесі реалізації митних формальностей. Форум права. 2011. 
№ 1. С. 802–807. URL: http:// www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-1/11pdvrmf. pdf 

5. Світлак І.І. Організаційно-правові засади провадження посередницької діяльності митного брокера та митного перевізника в 
Україні: дис. канд. юрид. наук: 12.00.07. Ірпінь: Національна академія держ. податкової служби України, 2006. 210 c.

6. Митний кодекс України від 11 липня 2002 року № 92IV. Відомості Верховної Ради України. 2002. № 38–39. Ст. 288. URL:  
http://zakon4. rada. gov.ua/laws/show/92-15

7. Міжнародна конвенція про спрощення i гармонізацію митних процедур (Кіотська конвенція) від 18.05.1973 / Офіційний сайт Вер-
ховної Ради України. URL: http://zakon2. rada. gov.ua/laws/show/995_643

УДК 346.9

АКТУАЛЬНІ СПОСОБИ РОЗВ’ЯЗАННЯ КОРПОРАТИВНИХ КОНФЛІКТІВ

ACTUAL WAYS OF RESOLVING CORPORATE CONFLICTS

Галацевич Н.С.,
студент кафедри господарського права

Інституту прокуратури та кримінальної юстиції
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Статтю присвячено визначенню способів розв’язання корпоративних конфліктів, які виникають в акціонерних товариствах. Прове-
дено детальний аналіз причин, умов та обставин їх появи. На підставі дослідження сформульовано методи вирішення корпоративних 
конфліктів з урахуванням позитивних та негативних аспектів.

Ключові слова: корпоративний конфлікт, акціонерне товариство, акції, акціонери, шляхи розв’язання.

Статья посвящена определению способов решения корпоративных конфликтов, которые возникают в акционерных обществах. Про-
веден детальный анализ причин, условий и обстоятельств их появления. На основании исследования сформулированы методы реше-
ния корпоративных конфликтов с учетом положительных и отрицательных сторон.

Ключевые слова: корпоративный конфликт, акционерное общество, акции, акционеры, пути решения.

This article is dedicated to solutions of the problems, which arise in associations. An analysis of the causes and conditions of corporate 
disputes has been also conducted. On the basis of analysis conducted, methods of solutions to these conflicts taking into account both positive 
and negative results were formulated.

Key words: corporate conflict, joint-stock company, action, shareholders, ways to solve.

Постановка проблеми.  На  сьогодні  акціонерні  то-
вариства  активно  поширюються  у  формі  капіталістич-
ної  генерації  та  залишаються  одними  з  найвпливовіших 
суб’єктів  підприємницької  діяльності.  Насамперед  це 
свідчить про їхню важливу роль у розвитку та формуванні 
корпоративного  права  загалом.  Варто  зазначити,  що  ак-
ціонерне  товариство  не може  ефективно функціонувати, 
коли відбувається зіткнення суб’єктивних корпоративних 

прав та  інтересів різних груп зацікавлених суб’єктів, що 
породжує корпоративні конфлікти. Для оперативного ви-
рішення останніх потрібно визначити та дослідити спосо-
би їх розв’язання.

Стан опрацювання. У юридичній літературі питання 
корпоративних конфліктів розглядали такі вітчизняні нау-
ковці, як І.В. Спасибо-Фатєєва, Ю.М. Жорнокуй, О.М. Ві-
нник, В.Є. Василєва та інші. Окрім того, порушену тему 
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досліджували такі зарубіжні вчені-юристи, як С.Н. Груд-
ницька, Л.І. Фесечко та О.С. Єрахтіна. Однак погляди фа-
хівців дещо різняться та суперечать один одному.

Метою дослідження  є  аналіз  та характеристика спо-
собів  розв’язання  корпоративних  конфліктів,  визначення 
їх  позитивних  та  негативних  аспектів,  пошук  найопти-
мальнішого балансу між інтересами й реалізацією прав та 
обов’язків усіх акціонерів.

Виклад основного матеріалу.  В  умовах  ведення  су-
часного бізнесу корпоративні конфлікти є досить пошире-
ним явищем. Передусім у їх основу покладені протиріччя 
з питань управління  і  розподілу активів. Корпоративний 
конфлікт виникає на ґрунті зіткнення інтересів [1, с. 45].

Варто  зазначити, що  реалізація  акціонерами  власних 
інтересів  у  рамках  корпоративних  правовідносин  забез-
печується  шляхом  дотримання  ними  суб’єктивних  кор-
поративних прав і виконання обов’язків. Оскільки корпо-
ративні правовідносини є тривалими, а  їх залежність від 
рівня корпоративного управління, захисту прав та безпо-
середньо  сумлінного  виконання  обов’язків  акціонерами, 
дотримання  принципів  та  структури  розподілу  акцій  і, 
відповідно,  впливу  на  прийняття  важливих  для  кожного 
акціонера рішень є очевидною, то навіть незначні зміни у 
такому  середовищі можуть призвести до незадоволення, 
незгоди – до конфлікту [2, с. 44].

Складність  досліджуваного  питання  підкреслює  від-
сутність  у  нормативно-правових  актах України  дефініції 
поняття «корпоративний конфлікт». З одного боку, зазна-
чене є негативним аспектом, а з  іншого – це дає можли-
вість науковцям виявити ініціативу у проведенні наукових 
досліджень з указаної проблематики.

З  юридичного  погляду  корпоративний  конфлікт  ха-
рактеризується  тим, що,  по-перше,  це  правовідношення, 
по-друге, він виникає з порушення суб’єктивного корпо-
ративного права чи охоронюваного законом інтересу [3].

Зокрема, на думку окремих фахівців, виникнення умов, 
які  ускладнюють  та  блокують  (частково  або  повністю) 
процес  здійснення  правових  можливостей,  свідчить  про 
появу юридичних перешкод у реалізації прав та законних 
інтересів. У такому разі неминучі корпоративні конфлікти, 
тобто ситуації, коли суб’єкти корпоративних прав не мо-
жуть їх дотримуватися таким чином, як це тривало певний 
час  і  влаштовувало  їх,  або  турбуються  через  порушення 
чи неможливість здійснення своїх прав унаслідок змін, що 
відбулися чи мають відбутися у структурі корпоративних 
зв’язків у акціонерному товаристві [4, c. 180].

У  наукових  колах  також  існує  думка,  що  корпора-
тивний  конфлікт,  як  юридична  перешкода  у  реалізації 
корпоративних прав, є юридичним станом, у якому пере-
бувають учасники різних корпоративних правовідносин 
і  за  якого унеможливлюється  або  ставиться під  загрозу 
здійснення цих прав.

Проблема корпоративних конфліктів зароджується ще 
під  час  прийняття  рішення  про  утворення  товариства  і 
«супроводжує»  його  протягом  усього  періоду  існування. 
Визначення умов та обставин виникнення корпоративно-
го конфлікту є основою його вирішення, тому що це дає 
змогу пізнати природу такого конфлікту, його складність, 
позиції сторін тощо.

У корпоративному праві існують численні погляди на 
причини  виникнення  конфліктів.  Як  правило,  визнача-
ють такі: 1) юридично-технічна недосконалість та колізії 
чинного  законодавства;  2)  порушення  законодавства  та 
локальних актів; 3) невиконання договірних зобов’язань; 
4)  протиріччя  інтересів  учасників  корпоративних  право-
відносин, зумовлені особливостями організаційно-право-
вої форми акціонерного товариства; 5) прагнення до еко-
номічного  панування  у формі  корпоративних  захоплень; 
6)  зведення  особистих  рахунків;  7)  специфіка  відносин 
власності  в  акціонерному  товаристві;  8)  нерівність  прав 
акціонерів [5, с. 8].

Визначити та охарактеризувати всі різновиди конфлік-
тів неможливо. Концентруючись на  інтересах учасників 
товариства,  можемо  виділити  чотири  основні  типи  кор-
поративних конфліктів: між корпорацією та  її учасника-
ми; між учасниками корпорації; між органами управління 
корпорації  та  її  учасниками;  між  органами  управління 
корпораціями.

Хоча  кожен  з  акціонерів  перебуває  в  окремих право-
відносинах  з  акціонерним  товариством,  конфлікт  стає 
можливим за взаємодії численних суб’єктів різних корпо-
ративних правовідносин.

Варто  зазначити,  що  генерувати  корпоративний  кон-
флікт може не лише сторона корпоративних правовідно-
син. Така генерація не є наслідком правопорушення, але в 
будь-якому разі вона негативно впливає на стан корпора-
тивних прав. Це вимагає детального врегулювання меха-
нізму їх реалізації й охорони, а за необхідності – захисту, 
а тому правовідносини, що складаються за наявності ана-
лізованого конфлікту, мають забезпечити відновлення по-
рушених (оспорюваних, невизнаних) суб’єктивних корпо-
ративних прав та/або корпоративних інтересів і усунення 
перешкод для їх здійснення [6, с. 25].

Спосіб запобігання та вирішення корпоративних кон-
фліктів  має  бути  структурованим  з  урахуванням  сукуп-
ності юридичних, економічних та інших умов. При цьому 
юридичні  системи  вирішення мають  особливе  значення, 
гарантуючи цивілізоване розв’язання зазначених проблем 
та відновлення порушених прав [7, с. 60].

Альтернативне вирішення спорів як елемент правової 
системи виникло і розвивається за трьома основними на-
прямами, що мають власні специфічні ознаки. Виділяють 
такі  напрями  розв’язання  корпоративних  суперечок,  як 
публічно-правовий,  приватноправовий  та  судовий.  Пер-
ший  вектор  характеризується  розв’язанням  конфліктів 
одностороннім  владним  способом  через  волевиявлення 
органів державної публічної влади. Другий напрям вирі-
шення  спору  реалізується  через  досягнення  компромісу 
між  учасниками  конфліктної  ситуації.  Останній  перед-
бачає  судові  процедури,  які  регламентовані  чинним  за-
конодавством та застосовуються в разі неефективності чи 
неможливості  використання  вищезгаданих  процедур  за 
ініціативою хоча б одного з учасників конфлікту за умови, 
що такий спір може бути предметом судового розгляду.

Серед методів приватноправового напряму розв’язання 
корпоративних ситуацій найпоширенішими є: викуп голо-
вним  акціонером  акцій  на  вимогу  міноритарних  акціо-
нерів; обмін акцій міноритарних акціонерів на акції хол-
дингової компанії; виділення частини активів дочірнього 
товариства  у  власність  (розпорядження)  міноритарних 
акціонерів;  передача  акцій  головного  акціонера  у  розпо-
рядження акціонерного товариства; медіація [8, с. 53].

Варто  розглянути  більш  детально  та  проаналізувати 
найпопулярніші  з  указаних  вище  методів. Щодо  обміну 
акцій міноритарних акціонерів на акції холдингової ком-
панії,  то  в  такому  разі  наявний  викуп  усіма  міноритар-
ними  акціонерами  дочірньої  компанії  акцій  холдингової 
компанії  [9,  с.  126],  тобто міноритарний  акціонер дочір-
ньої компанії стає міноритарним акціонером холдингової 
компанії. Водночас холдингова компанія має у власності 
сто відсотків акцій дочірнього товариства. На цьому спір 
закінчується, тому що і мажоритарний, і міноритарні ак-
ціонери розмістили капітал у спільній діяльності, що за-
кріплюється  за  цілою  групою  компаній.  Однак  співвід-
ношення  інтересу  за  таких  умов  досягається  внаслідок 
відсутності  у  холдингової  компанії  головного  акціонера, 
який  здатний  впливати  на  прийняття  рішень  органами 
управління, тому що повний контроль за прийняттям рі-
шень  визнається  вирішальним, що,  безперечно,  рано  чи 
пізно призведе до виникнення корпоративного конфлікту.

Розглядаючи виділення частини активів дочірнього то-
вариства у розпорядження міноритарних акціонерів, варто 
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зазначити,  що  такий  прийом  вирішення  корпоративного 
конфлікту  між міноритарними  акціонерами  та  головним 
акціонером має свої особливості  і застосовується за пев-
них обставин. Його сутність – у виділенні частини активів 
дочірнього  товариства  новій  компанії,  акціонерами  якої 
стають міноритарні акціонери старої компанії [10, с. 85].

Однак вищеописаний спосіб можливо застосувати для 
вирішення  конфліктів  за  умов,  якщо  виділені  активи  та 
активи,  залишені  у  розпорядженні  головного  акціонера, 
можуть бути використані як відособлені майнові системи 
для здійснення підприємницької діяльності.

Аналізуючи викуп акцій у головного акціонера у розпо-
рядження акціонерного товариства, можемо констатувати, 
що  після  придбання  контрольного  пакета  акцій  акціонер 
має можливість  зловживати  своїми  правами. Окрім  того, 
поява головного акціонера, як правило, призводить до па-
діння вартості акцій. Також конфлікт може виражатись й у 
зловживанні міноритарними акціонерами своїми правами. 
Для превенції таких ситуації у законодавстві країн Євро-
пейського Союзу наявна норма, що закріплює право акціо-
нера, який володіє 90% акцій і більше, примусово викупи-
ти залишки акцій у міноритарних акціонерів. Збереження 
останніх спричинить витрати для акціонерного товариства 
на забезпечення реалізації міноритарними акціонерами на-
лежного їм права на отримання інформації, проведення за-
гальних зборів акціонерів та ведення реєстру акціонерів із 
залученням стороннього реєстратора [11, с. 65].

Серед  різноманітності  способів  розв’язання  корпо-
ративних  конфліктів  неможливо  оминути  медіацію.  На-
уковці  зазначають,  що  медіація  –  це  неформалізований 
конфіденційний процес перемовин, який створюється для 
розв’язання суперечки, дозволяє розглянути предмет спо-
ру в різних площинах, з’ясувати важливі питання для обох 
сторін, а також дійти консенсусу та відновити чи зберегти 
ділові відносини між ними [12].

Слід зазначити , що зміст застосування медіації поля-
гає у намірі сторін знайти компроміс і конструктивно ви-
рішити проблему. Опоненти в такому разі не змагаються 
між собою, як у суді, а намагаються дійти згоди. Для попе-
редження корпоративних конфліктів можливе застосуван-

ня процедури медіації на стадії виникнення останніх, що 
дозволяє уникнути посилення небажаних наслідків. Щодо 
процедури медіації на стадії корпоративного конфлікту, то 
вона дає змогу зберегти конфіденційність  і не привертає 
уваги контрагентів, а також інших суб’єктів до справ кор-
порації, внаслідок чого знижується рівень загрози її репу-
тації  і  з’являється шанс швидко  вирішити  конфлікт. Ха-
рактерною рисою медіації є добровільність, оскільки вона 
можлива лише за взаємної згоди обох сторін. Останні не 
зобов’язані будь-що дійти згоди і можуть відмовитись від 
медіації, а медіатор не має повноважень сам ухвалювати 
рішення [13].

Також варто розглянути третейський суд як інструмен-
тарій  вирішення корпоративних конфліктів. Він утворю-
ється відповідно до визначеного порядку. Суду властивий 
змагальний  характер,  унаслідок  чого  сторони  конфлікту 
мають можливість відстоювати свої  інтереси всіма  засо-
бами, не забороненими законом. На відмінну від судового 
процесу,  процедура  розгляду  суворо  не  регламентована. 
Важливою рисою є те, що принцип публічності у третей-
ському  суді не  застосовується,  процес переважно прохо-
дить за зачиненими дверима. Порівнюючи вирішення кон-
флікту за допомогою медіації і третейського суду, можемо 
визначити  головну  відмінність,  яка  полягає  у  ролі  посе-
редника. Він не приймає рішень, а лише допомагає знайти 
шлях  розв’язання  проблеми.  Інститут  посередництва  за-
стосовується у тих випадках, коли сторони не можуть са-
мостійно впоратись із конфліктом і потребують допомоги 
з  боку  авторитетного посередника,  який  організує  кому-
нікативну взаємодію та пошук взаємовигоди [14, c. 159].

Висновок. Отже, можемо зробити висновок, що інтер-
ес  слугує  визначальним фактором у  корпоративних пра-
вовідносинах  та  безпосередньо  фігурує  в  кожному  кор-
поративному конфлікті. Проаналізувавши наявні правові 
позиції щодо умов виникнення, розвитку та особливостей 
перебігу  корпоративних  конфліктів,  можливо  виділити 
три шляхи  їх  вирішення  –  приватноправовий,  публічно-
правовий та судовий. Однак на кожному шляху вирішення 
є як позитивні, так і негативні аспекти, які неодмінно по-
трібно враховувати.
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Статтю присвячено дослідженню сучасних реалій укладання договору про закупівлю у сфері публічних закупівель. Проаналізовано 
безпосередньо поняття договору про закупівлю та проблемні ситуації, що виникають під час укладання та виконання суб’єктами дого-
вору про закупівлю.

Ключові слова: договір про закупівлю, публічні закупівлі, е-тендер, електронна система закупівель ProZorro.

Статья посвящена исследованию современных реалий заключения договора о закупке в сфере публичных закупок. Проанализи-
рованы непосредственно понятие договора о закупке и проблемные ситуации, возникающие при заключении и исполнении субъектами 
договора о закупке.

Ключевые слова: договор о закупке, публичные закупки, е-тендер, электронная система закупок ProZorro.

The article is devoted to the research of modern realities of the conclusion of a procurement contract in the field of public procurement. The 
concept of the contract on procurement and problem situations that arise at the conclusion and execution by the entities of the purchase agree-
ment are analyzed directly.

Key words: procurement contract, public procurement, e-tender, e-procurement system ProZorro.

Постановка проблеми.  З  інтеграцією  України  в  єв-
ропейський простір постало питання реформування про-
цедури державних закупівель загалом, адже останні були 
однією з найбільших тіньових систем.

Наслідком реформування стало прийняття Закону Укра-
їни «Про публічні закупівлі», впровадження системи елек-
тронних  державних  закупівель  ProZorro,  вдосконалення 
поняття договору про закупівлю. Основною метою вжитих 
заходів є: забезпечення ефективного та прозорого здійснен-
ня закупівель, створення ефективного майданчика у сфері 
публічних закупівель, запобігання проявам корупції у вка-
заній сфері, гарантування розвитку та захисту від недобро-
совісної  конкуренції  для  суб’єктів  публічних  закупівель, 
відсутність дискримінації учасників та можливість участі в 
е-тендерах будь-якого суб’єкта господарювання.

Із приходом нової  системи  здійснення державних  за-
купівель дедалі  частіше виникають питання  границь до-
зволеної  поведінки  суб’єктів  публічних  закупівель,  що 
спричиняє порушення у процесі укладання та виконання 
договорів про закупівлю, захисту від недобросовісної по-
ведінки замовників.

Аналіз останніх джерел і публікацій.  Попри  акту-
альність публічних  закупівель, на академічному рівні ця 
тематика досліджена недостатньо. Окремі напрями  здій-
снення  публічних  закупівель  розглядали  у  своїх  працях 
такі  науковці,  як О. Подцерковний,  І. Влялько, О. Овся-
нюк-Бердадіна, Б. Деревянко та інші. Оскільки ж закупі-
вельне законодавство змінюється, вищезазначена тема по-
требує постійного вивчення та аналізу для вдосконалення 
і забезпечення реальних змін у законодавстві та усунення 
прогалин в указаній сфері.

Метою статті  є  визначення  поняття  договору  про 
закупівлю  та  наведення  прикладів  реальних  проблем, 
пов’язаних  із  договором,  що  час  від  часу  виникають  у 
процесі  здійснення  публічних  закупівель,  пошук шляхів 
їх подолання.

Виклад основного матеріалу.  Відповідно  до  Закону 
України  «Про  публічні  закупівлі»  (далі  –  Закон)  за  ре-

зультатами проведення процедури публічних  закупівель, 
надання послуг, виконання робіт або набуття права влас-
ності на товари між замовником і учасником (переможцем 
торгів) укладається договір про закупівлю.

Згідно із ч. 5 ст. 1 Закону договір про закупівлю – це 
договір, що  укладається між  замовником  і  учасником  за 
результатами  проведення  процедури  закупівлі  та  перед-
бачає надання послуг, виконання робіт або набуття права 
власності на товари [1].

Аналізуючи надане  законодавцем поняття,  виділяємо 
такі особливості віднесення певного договору до догово-
рів про закупівлю:

–  договір про закупівлю – це такий договір, що укла-
дається в результаті процедури закупівель (тобто договір, 
укладений без проведення процедур закупівель, не є до-
говором про закупівлю у розумінні Закону);

–  договір передбачає надання послуг, виконання ро-
біт чи набуття права власності (тобто договір, відповідно 
до якого  замовник не отримує права власності на  товар, 
або замовнику не надаються послуги, чи не виконуються 
роботи, а, наприклад, замовник відшкодовує завдані тре-
тьою особою збитки чи надає доручення щось для нього 
купити тощо, не може бути договором про закупівлю) [2].

Договір про закупівлю укладається відповідно до норм 
Цивільного кодексу України (далі – КЦ України) та Госпо-
дарського кодексу України (далі – ГК України) з урахуван-
ням особливостей, визначених Законом. При цьому істотні 
умови договору про закупівлю не можуть змінюватися піс-
ля  його  підписання  до  виконання  зобов’язань  сторонами 
повністю, крім випадків, визначених у ч. 4 ст. 36 Закону.

До  істотних  умов  договору  про  закупівлю  варто  від-
нести такі:

1)  зазначені в абз. 2 п. 1 ст. 638 ЦК України:
–  умови про предмет договору;
–  умови, визначені  законом як  істотні  або необхідні 

для договорів цього виду;
–  умови, щодо яких за заявою хоча б однієї зі сторін 

має бути досягнуто згоди.
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2)  відповідно до п. 3 ст. 180 ГК України під час укла-
дання  господарського  договору  сторони  зобов’язані  у 
будь-якому разі погодити предмет, ціну та строк дії дого-
вору [3; 4].

Відтак  істотними  умовами  договору  про  закупівлю  є: 
предмет,  ціна  у  розмірі  тендерної  пропозиції  та  строк  дії 
тендерної пропозиції. У результаті  Законом визначено  такі 
поняття, що дають змогу більш детально розібратися з по-
няттям договору про закупівлю та окремим його моментами.

Предметом закупівлі є товари, роботи чи послуги, що 
закуповуються замовником у межах єдиної процедури за-
купівлі, щодо яких учасникам дозволяється подавати тен-
дерні пропозиції або пропозиції на переговорах (у разі за-
стосування переговорної процедури закупівлі).

Товари – це продукція, об’єкти будь-якого виду та при-
значення, зокрема сировина, вироби, устаткування, техно-
логії, предмети у твердому, рідкому і газоподібному стані, а 
також послуги, пов’язані з постачанням таких товарів, якщо 
вартість цих послуг не перевищує вартості самих товарів.

Роботи – це проектування, будівництво нових, розши-
рення, реконструкція, капітальний ремонт та реставрація 
наявних  об’єктів  і  споруд  виробничого  і  невиробничого 
призначення,  роботи  з  нормування  в  будівництві,  геоло-
горозвідувальні  роботи,  технічне  переоснащення  актив-
них підприємств та супровідні роботам послуги, зокрема 
геодезичні роботи, буріння, сейсмічні дослідження, аеро- і 
супутникова фотозйомка та інші послуги, що включають-
ся до кошторисної вартості робіт, якщо вартість таких по-
слуг не перевищує вартості самих робіт.

Послуги – будь-який предмет закупівлі, крім товарів і 
робіт, зокрема транспортні послуги, освоєння технологій, 
наукові дослідження, науково-дослідні або дослідно-кон-
структорські  розробки,  медичне  та  побутове  обслугову-
вання, лізинг, оренда, а також фінансові та консультаційні 
послуги, поточний ремонт.

Тендерна пропозиція – це пропозиція щодо предмета 
закупівлі або його частини  (лота), яку учасник подає за-
мовнику відповідно до вимог тендерної документації.

Строком дії тендерної пропозиції законодавцем визна-
чено установлений замовником у тендерній документації 
строк, після закінчення якого тендерна пропозиція втрачає 
чинність [2].

Сторонами  договору  про  закупівлю  є  замовник  та 
учасник-переможець процедури закупівлі.

Замовники  –  органи  державної  влади,  органи  місце-
вого самоврядування та органи соціального страхування, 
створені  відповідно  до  Закону,  а  також юридичні  особи 
(підприємства, установи, організації) та їх об’єднання, які 
забезпечують потреби держави або територіальної грома-
ди, якщо така діяльність не здійснюється на промисловій 
чи комерційній основі, за наявності однієї з таких ознак:

–  юридична  особа  є  розпорядником,  одержувачем 
бюджетних коштів;

–  органи державної влади чи органи місцевого само-
врядування або інші замовники володіють більшістю го-
лосів у вищому органі управління юридичної особи;

–  у статутному капіталі юридичної особи державна або 
комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50% [5].

Переможець процедури закупівлі – учасник, тендерна 
пропозиція якого відповідає всім критеріям та умовам, що 
визначені  у  тендерній  документації,  і  визнана  найбільш 
економічно  вигідною,  та  якому  замовник  повідомив  про 
намір укласти договір,  або учасник,  якому  замовник по-
відомив про намір укласти договір за результатами засто-
сування переговорної процедури закупівлі.

Виходячи  з  наданих  законодавцем  понять,  доходимо 
висновку, що договір про закупівлю є спеціальним, конку-
рентним, двостороннім договором приєднання.

Із приходом нової системи державних закупівель по-
стійно  розвиваються  способи  уникнення  прозорих  елек-
тронних  торгів  із  боку  суб’єктів  публічних  закупівель, 

зокрема з’являються різні варіації спотворення договорів 
про закупівлі.

Основними сучасними тенденціями та типовими пору-
шеннями з боку замовників у сфері публічних закупівель є:

1.  Обмеження  замовниками  у  вигляді  дискриміна-
ційних  вимог  до  учасників  у  частині  господарської  ді-
яльності,  наприклад,  вимоги  щодо  можливості  подання 
пропозицій  конкурсних  торгів  виключно  платниками 
ПДВ, необґрунтовані вимоги щодо наявності річного обі-
гу коштів в учасників у дискримінаційних межах, вимоги 
щодо підтвердження наявності в учасника досвіду роботи 
з державними структурами, вимоги щодо підтвердження 
наявності в учасника досвіду постачання не аналогічних 
предмету закупівлі товарів (послуг).

2.  Чітко  визначена  торгова марка предмета договору 
та неможливість заміни на аналогічний товар, що навмис-
но звужує коло учасників тендеру.

3.  Навмисне  завищення  замовником  у  тендерних 
умовах граничного терміну оплати товару або робіт. При-
клад  –  UA-2017-08-28-000836-a.  Замовник  –  Державне 
підприємство  «Східний  гірничо-збагачувальний  комбі-
нат». У проекті договору про закупівлю в розділі «Поря-
док здійснення оплати» замовник вказує умови, які істот-
но (штучно) звужують коло учасників. Замовник у проекті 
договору  викладає  цей  пункт  так:  «Покупець  здійснює 
оплату отриманої партії товару за фактом його поставки 
протягом 180 календарних днів».

4.  Дроблення великих  закупівель,  сума яких переви-
щує 200 000 гривень, на допорогові закупівлі.

5.  Зміна ціни вже після підписання договору про за-
купівлю за допомогою додаткових угод, що не є прямим 
порушенням закону [6].

На думку фахівців, з якою ми погоджуємось, основни-
ми шляхами  вдосконалення  публічних  закупівель  на  су-
часному етапі розвитку є:

–  впровадження  механізму  автоматичної  перевірки 
договору  про  закупівлю  з  боку  Антимонопольного  ко-
мітету України  (далі  – АМКУ) до початку  електронного 
аукціону для виявлення та запобігання порушень із боку 
замовників;

–  накладення АМКУ на замовників адміністративно 
господарських  санкцій  (штрафів),  розширення  відпові-
дальності замовників за непроведення конкурсних проце-
дур за наявності на те підстав чи проведення з порушення-
ми законодавства;

–  запровадження  звітності,  що  регулюватимуть  хід 
виконання договору про закупівлю, та автоматично звіту-
вати до АМКУ для виявлення правопорушень сторін до-
говору;

–  для  удосконалення  порядку  оскарження  процедур 
публічних закупівель варто зменшити розмір ціни скарги 
до АМКУ;

–  поняття «суб’єкт оскарження» в органі оскарження 
звузити до замовників чи учасників конкретної процедури 
закупівлі, яка є предметом оскарження;

–  для врівноваження інтересів замовників та учасни-
ків передбачити спеціальні заходи впливу на замовників, 
які  прострочують  виконання  зобов’язань  за  договорами 
про  закупівлю,  що  часто  трапляється  на  практиці,  вна-
слідок  чого  в  умовах  недоступності  кредитних  ресурсів 
і фактичної відсутності державної підтримки виникає за-
гроза неплатоспроможності постачальників [7].

Висновки.  Не  можемо  не  погодитись,  що  впрова-
дження нової системи здійснення публічних закупівель 
дійсно дало позитивний результат: відбулася активізація 
громадян України щодо участі  в  тендерах,  здійснюєть-
ся  контроль  та  висвітлення  «проблемних»  закупівель 
у  засобах  масової  інформації.  На жаль,  з  боку  органів 
державної влади не розробляються рекомендації для по-
кращення системи, не вносяться зміни до законодавства, 
вбачається їх незацікавленість у вдосконаленні системи 
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державних  закупівель, що підтверджується бажанням  і 
надалі  у  непрозорому  порядку  проводити  всі  державні 
закупівлі [8].

Отже, процедура проведення е-тендерів через ProZorro 
відповідає всім міжнародним стандартам, але використан-

ня суб’єктами публічних закупівель усіх неврегульованих 
норм Закону України «Про публічні закупівлі» та пробле-
ми щодо укладання і виконання договорів про закупівлю, 
розглянуті у цій статті, потребують негайної реакції з боку 
законотворців.
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У статті розглянуто форми цивільно-правового захисту прав та інтересів учасників нотаріального процесу. Проаналізовано норми 
чинного нотаріального законодавства та наукові дослідження з обраної тематики. Автором зроблено висновок, що однією з основних 
функцій нотаріальних та квазінотаріальних органів держави є охорона та захист цивільних прав і законних інтересів учасників нотаріаль-
ного процесу.
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В статье рассмотрены формы гражданско-правовой защиты прав и интересов участников нотариального процесса. Проанализиро-
ваны нормы действующего нотариального законодательства и научные исследования по выбранной тематике. Автором сделан вывод, 
что одной из основных функций нотариальных и квазинотариальных органов государства является охрана и защита гражданских прав и 
законных интересов участников нотариального процесса.

Ключевые слова: нотариус, формы гражданско-правовой защиты, функции нотариусов, нотариальная деятельность.

The article deals with the forms of civil and legal protection of rights and interests of participants in the notarial procedure. The norms of the 
current notarial legislation and scientific researches on the chosen subjects are analyzed. The author concludes that one of the main functions 
of the notarial and quasi-national bodies of the state is the safeguard and protection of civil rights and legitimate interests of the participants in 
the notarial procedure.

Key words: notary, forms of civil and legal protection, functions of notary public, notarial activities.

Постановка проблеми. Загальновідомо, що провадження 
нотаріальної діяльності здійснюється як різновид юридичної 
діяльності. У свою чергу, юридична діяльність – один із ви-
дів соціальної діяльності. Ми підтримуємо думку більшості 
дослідників нотаріату про те, що певною мірою нотаріальна 
діяльність збігається з діяльність органів цивільної юрисдик-
ції. Одним з основних завдань нотаріальних органів, зокрема 
під час провадження нотаріальної діяльності (нотаріального 
процесу), є захист прав та законних інтересів фізичних і юри-
дичних осіб від можливих порушень у майбутньому.

На нашу думку, важливою гарантією реалізації прав та 
свобод  учасників  нотаріальних процесуальних правовід-
носин є насамперед порядок (механізм) захисту їхніх прав 
та законних інтересів. 

Адже від якості вчинюваних органами нотаріату й ор-
ганами квазінотаріату нотаріальних та квазінотаріальних 
дій  значною  мірою  залежать  цивільні  права  й  інтереси 
суб’єктів нотаріального процесу.

Стан дослідження.  Українське  нотаріальне  законо-
давство не залишилося поза увагою вітчизняних науков-
ців – дослідників нотаріату та практиків. Варто зазначити 
праці В. Баранкової, Н. Василини, М. Дякович, Л. Єфімен-
ка, Є. Журавльова, В. Комарова, О. Коротюк, Х. Майкут, 
О. Неліна, Є. Фурси, С. Фурси, В. Черниша, К. Чижмарь 
та багатьох інших.

Однак в основному дослідження нотаріальної діяльнос-
ті стосувалися історико-правових питань розвитку нотаріату 
та порядку вчинення окремих видів нотаріальних дій. При-
ділено недостатню увагу аналізу провадження нотаріальної 
діяльності (нотаріального процесу) у частині охорони прав 
та законних інтересів суб’єктів нотаріального процесу. 

Метою статті  є  аналіз  провадження нотаріальної  ді-
яльності  (нотаріального  процесу)  у  частині  охорони  та 
захисту цивільних прав і законних інтересів осіб, які звер-
таються за вчиненням нотаріальних дій (суб’єктів нотарі-
ального процесу). 
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Методологічною  основою  даного  дослідження  стали 
як загальнотеоретичні, так і спеціальні методи.

Виклад  основних  положень.  Провадження  нотаріальної 
діяльності здійснюється відповідними органами (суб’єктами), 
які уповноважені державою на вчинення як нотаріальних дій, 
так і дій, прирівнюваних до нотаріально посвідчених.

Свою діяльність вказані органи повинні спрямовувати 
на вчинення як нотаріальних дій, так і прирівнюваних до 
нотаріальних дій, які здійснюються для фізичних та юри-
дичних осіб, громадських формувань. Нотаріус, відповідна 
посадова чи службова особа, під час вчинення нотаріальні 
дії  /  прирівняних  до  нотаріально  посвідчених  дій  мають 
дотримуватися матеріальних та процесуальних норм.

 Вчиненням нотаріальної дії нотаріус (посадова особа ор-
гану місцевого самоврядування, інша посадова чи службова 
особа,  уповноважена на це)  здійснює  специфічну правову 
форму діяльності, суть якої полягає в тому, що в її межах за-
стосовуються правові норми шляхом реалізації нотаріусом 
(іншою  визначеною  законодавством  особою) юрисдикцій-
них повноважень у безспірних справах [1, с. 101].

Функції  нотаріату  –  це  основні  напрями  його  діяль-
ності, які властиві лише йому та здійснюються органами 
нотаріату та квазінотаріату.

Ми підтримуємо думку Л. Єфіменка, що посвідчення 
прав, а також фактів, що мають юридичне значення, є не 
лише обов’язком нотаріату, а також складником механізму 
нотаріальної охорони цивільних прав та інтересів і захис-
ту порушених прав [2, с. 17]. 

Загальновідомо, що нотаріат покликаний виконувати 
функції охорони та захисту прав і законних інтересів гро-
мадян та юридичних осіб (які гарантовані Конституцією 
України та цивільним законодавством) шляхом вчинення 
нотаріальних дій державними та приватними нотаріуса-
ми від імені держави. 

Однак  ми  не  підтримуємо  думку  науковців,  які  про-
понують  віднести  захист  цивільних  прав  нотаріусом  до 
адміністративної  форми,  пояснюючи  це  фактом  призна-
чення нотаріуса на посаду, а також контролем за виконан-
ням  професійних  обов’язків  нотаріуса  органом  юстиції 
[3, с. 20–21], і вважати нотаріальні органи органами дер-
жавного управління з адміністративним характером діяль-
ності [4, с. 15] або органами, які є по своїй суті адміністра-
тивними, але з особливим статусом [5, с. 21–22]. 

Ми підтримуємо думку Т. Підлубної,  яка вважає, що 
нотаріус не працює на правах адміністративного органу, 
не  управляє  якою-небудь  сферою,  а  застосовує  норми 
права, як і суд. Автор акцентує увагу на тому, що право-
ва природа нотаріату не управлінська, а правозастосовна. 
Хоча органи управління також займаються правозастосу-
ванням, але для них більш характерне застосуванням норм 
права  у  формі  оперативно-виконавчої  діяльності,  тобто 
організації  виконання правових норм, позитивного регу-
лювання за допомогою індивідуальних актів [6, с. 45]. 

Д. Чечот слушно зауважує, що під час здійснення захис-
ту цивільних прав нотаріус виступає як приватна особа, яка 
реалізує надані їй публічно-правові повноваження. За своєю 
функціональною  природою  діяльність  нотаріусів  найбільш 
близька до діяльності суду, оскільки реалізується в інтересах 
фізичних та юридичних осіб і має на меті контроль та врегу-
лювання цивільних правовідносин [7, с. 14–15]. 

Має рацію Х. Майкут, коли стверджує, що на відміну від 
судової діяльності, предметом якої  є  здебльшого спори про 
право,  специфіка  розгляду  справ  нотаріальними  органами 
полягає  в  тому,  що  повноваження  нотаріуса  поширюється 
винятково на вирішення безспірних справ. Варто зазначити, 
що захист прав нотаріусами не має остаточного характеру. Дії 
нотаріальних органів можуть бути оскаржені в суді [8, с. 67].

Заслуговує  на  увагу  як  належним  чином  підтвердже-
ний  висновок М. Дякович  про  те, що  нотаріальна  охорона 
суб’єктивних прав і законних інтересів учасників цивільних 
правовідносин полягає у створенні певних правових гарантій 

суб’єктивного права на випадок його можливого порушення. 
На підтвердження посвідченого права або факту нотаріусом 
створюється  нотаріальний  акт,  який  кваліфікується  як  до-
каз. На захист порушеного або оспорюваного права чи фак-
ту, який підтверджений нотаріальним актом, застосовується 
спрощений порядок у межах нотаріального процесу [9, с. 21].

Діяльність нотаріату – один із видів правозастосовної 
та юрисдикційної діяльності. Нотаріус вчиняє нотаріальні 
дії, зокрема здійснює заходи щодо захисту прав, свобод та 
законних інтересів всіх суб’єктів нотаріального процесу.

Законодавець у ст. 15 Цивільного кодексу (далі – ЦК) 
України [10] закріплює право кожної особи (фізичної чи 
юридичної) на захист свого цивільного права в разі його 
порушення, невизнання або оспорювання. 

Ми  вважаємо  слушною  позицію  Є.  Харитонова,  який 
виділяє такі форми захисту цивільних прав: судовий захист 
(ст.  16  ЦК  України),  адміністративний  захист  (ст.  17  ЦК 
України), захист нотаріусом (ст. 18 ЦК України), самозахист 
(ст. 19 ЦК України), захист за допомогою інших громадських, 
державних та міжнародних інституцій та органів [11, с. 183]. 

Ми  підтримуємо  думку  українських  учених,  які  вва-
жають, що в державі існує як загальний, так і спеціальний 
порядок захисту порушеного права. Спеціальний порядок 
включає в себе нотаріальний захист, а також адміністра-
тивний захист. Загальний порядок порушеного права від-
бувається судовим порядком.

Наприклад, нотаріальний порядок захисту порушеного 
права врегульовано ст. 18 ЦК України [10] (вчинення вико-
навчого напису на борговому документі), а також ст. 5 Зако-
ну України «Про нотаріат» [12], яка встановлює обов’язки 
нотаріуса.  Зокрема,  законодавець  зобов’язує  нотаріуса 
сприяти громадянам, підприємствам, установам і організа-
ціям у здійсненні їхніх прав і захисті законних інтересів. 

В. Марченко та Н. Саутенко справедливо зазначають, що 
редакція ст. 18 ЦК України звужує роль нотаріуса лише до 
захисту цивільних прав шляхом вчинення виконавчого на-
пису,  ігнорує  водночас  охоронну  функцію,  не  відображає 
всієї суті нотаріату, що призводить до невикористання всіх 
можливостей та потенціалу цього інституту [13, с. 193–194]. 

О. Мацегорін вважає, що з положень гл. 3 ЦК України 
«Захист цивільних прав та інтересів» випливає, що захист 
треба розуміти як дії уповноваженого суб’єкта, а також ді-
яльність юрисдикційних органів та осіб, які передбаченим 
законом порядком зобов’язані вжити достатніх заходів для 
поновлення  порушеного,  оспорюваного  чи  невизнаного 
цивільного права [14, с. 144]. 

І.  Бережна  доходить  висновку,  що  тільки  вчинення 
виконавчого  напису  здійснюється  нотаріусом  у  той  час, 
коли  суб’єктивне  цивільне  право  особи  вже  порушено. 
Автор вважає, що лише виконавчий напис є основним по-
засудовим  безспірним  способом  примусового  виконання 
зобов’язань, який дозволяє кредитору за дотримання фор-
мальних вимог за допомогою нотаріуса здійснити швид-
ке поновлення своїх порушених прав у разі невиконання 
боржником його обов’язків [15, с. 82]. 

Як справедливо зазначає С. Фурса, «наслідком вчинен-
ня будь-якої нотаріальної дії є винесений нотаріусом акт, 
який є завершальною складовою нотаріальної дії. Право-
ві акти, які є волевиявленням нотаріуса на вчинення но-
таріальних дій та фіксують  їх результати, оформляються 
нотаріусом, згідно із законом, у письмовій формі, шляхом 
вчинення або ж різного роду написів, або ж оформленням 
певного свідоцтва чи складенням акта тощо» [16, с. 551]. 

Держава через нотаріальний акт, який приймає нотаріус, 
здійснює охорону  (захист) цивільних прав. Реальність охо-
рони  (захисту)  цивільних  прав  нотаріусом  забезпечується 
публічністю нотаріальної діяльності, а саме: нотаріус вчиняє 
нотаріальні дії від імені держави, що передбачає здійснення 
ним державно-владних повноважень. На думку М. Дякович, 
встановлений  дозвільний  порядок  нотаріальної  діяльності, 
який передбачає особливі кваліфікаційні вимоги до кандида-
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тів на посаду нотаріуса, гарантії нотаріальної діяльності, які 
забезпечують неупередженість та незалежність нотаріальної 
діяльності, створюють необхідні умови для встановлення в 
кожному окремому випадку фактичного складу, необхідного 
для ухвалення нотаріального акта. Завдяки вищезазначеним 
умовам, які передують створенню нотаріального акта, він ви-
конує низку особливо важливих завдань, наділений доказо-
вою і виконавчою силою, є вагомим інструментом в охороні 
та захисті прав та законних  інтересів осіб, які звертаються 
до нотаріуса. Автор констатує, що нотаріальний акт – це, по 
суті, акт правозастосування норм цивільного права [9, с. 26].

Ми погоджуємося з думкою Н. Паламарчук, що понят-
тя  «нотаріальна  форма  захисту  цивільного  права»  необ-
хідно розуміти в єдності матеріального і процесуального 
аспектів.  У  матеріальному  розумінні  нотаріальна  форма 
захисту цивільного права – це комплекс внутрішньо узго-
джених організаційних заходів стосовно відновлення по-
рушеного,  невизнаного  чи  оспорюваного  права,  а  також 
попередження порушення права, що здійснюється нотарі-
усом  (державним чи приватним). Нотаріальна форма  за-
хисту в процесуальному значенні – це способи здійснення 
процесуальних дій, що виконуються за певними правила-
ми певним порядком нотаріусом. Автор має рацію, коли 
стверджує, що нотаріальна форма захисту є самостійним 
видом юрисдикційної форми захисту цивільних прав. Цій 
формі властиві такі риси: 

1)  є  публічно-приватною формою  захисту  цивільних 
прав, що зумовлено правовим статусом нотаріуса; 

2)  обмежується  рамками  безспірної  цивільної  юрис-
дикції; 

3)  є  процедурною,  оскільки  здійснюється  відповідно 
до правил учинення нотаріальних дій; 

4)  є літеральною, оскільки здійснюється шляхом ухва-
лення (підготовки, видання) письмового акта [17, с. 116].

На нашу думку, до нотаріальної форми захисту цивільних 
прав також варто віднести вчинення дій не лише нотаріуса-
ми, але й іншими посадовими чи службовими особами, упо-
вноваженими на це законом (квазінотаріальними органами). 

Науковці  та  практики  нотаріату  Н.  Паламарчук 
[30, с. 116–117], В. Марченко та Н. Саутенко [19, с. 193–194]  
вважають,  що  способами  захисту  нотаріусом  цивільних 
прав фізичних та юридичних осіб є вчинення таких нота-
ріальних дій: накладення нотаріусами заборони щодо від-
чуження  нерухомого  майна  (майнових  прав  на  нерухоме 
майно) та транспортних засобів, що підлягають державній 
реєстрації;  прийняття  на  зберігання  документів;  посвід-
чення фактів, що фізична чи юридична особа є виконавцем 
заповіту, та фактів, що особа є живою, перебування фізич-
ної особи в певному місці, часу пред’явлення документів; 
прийняття нотаріусами на депозит грошових сум та цінних 
паперів;  вжиття нотаріусами  заходів щодо охорони спад-
кового  майна, що  по  суті  сприяють  захисту  нотаріусами 
цивільних прав громадян та юридичних осіб.

Крім перелічених вище нотаріальних дій, Н. Паламарчук 
до способів захисту нотаріусом цивільних прав фізичних та 
юридичних осіб також відносить: опис майна фізичної осо-
би, яка визнана безвісно відсутньою або місцеперебування 
якої  невідоме;  засвідчення  правильності  копій  (фотокопій) 
документів і виписок із них; засвідчення справжності підпи-
су на документах;  засвідчення правильності перекладу до-
кументів з однієї мови іншою [17, с. 116–117]. 

Отже, вчинення всіх видів нотаріальних дій, передба-
чених ст. 34 Закону України «Про нотаріат», варто відне-
сти до нотаріальних способів  захисту цивільних прав та 
інтересів фізичних та юридичних осіб, для яких вчиняться 
такі нотаріальні дії.

На нашу думку, діяльність державних та приватних но-
таріусів щодо захисту прав та законних інтересів учасників 
нотаріального процесу починається ще з моменту звернен-
ня фізичної чи юридичної особи, громадського формування 
за консультацією щодо окремих правових питань. 

Відповідно до отриманої правової консультації фізич-
на особа самостійно вирішує, яким способом вона буде за-
хищати свої права та законні інтереси. 

Наприклад,  громадянка  К.  похилого  віку  бажає,  щоби 
після її смерті власником її будинку був внук О., хоча і неї 
є непрацездатна дочка М. Нотаріус повинен роз’яснити гро-
мадянці К. право на складення заповіту, однак зазначити, що 
непрацездатна дочка М. має право на обов’язкову частку в 
спадщині. Також нотаріус повинен роз’яснити право  скла-
дення як спадкового договору, так і договорів довічного утри-
мання (догляду) та ренти, а також договору дарування (зазна-
чити умови кожного з договорів). Після отримання правової 
інформації громадянка К. має самостійно вирішити:

1.  Який із видів правочину вона буде укладати.
2.  Способи захисту цивільних прав та законних своїх 

інтересів за життя. 
3.  Способи  захисту  цивільних  прав  непрацездатної 

дочки М.
4.  Не укладати жодних правочинів, спадкування від-

буватиместья за законом.
У разі  звернення особи до нотаріуса по  захист  її ци-

вільних прав та законних інтересів учасник нотаріального 
процесу сподвається отримати належну нотаріальну кон-
сультацію та нотаріальний захист. З огляду на конкретну 
ситуацію,  нотаріус  пропонує  особі  способи  захисту  ци-
вільних прав, відповідно до чинного законодавства.

Варто  зазначити, що  посадові  та  службові  особи  ор-
ганів  квазінотаріату,  які  в  основному  посвідчують  запо-
віти  та  довіреності,  які  прирівнюються  до  нотаріально 
посвідчених,  не  завжди  можуть  надати  кваліфіковану 
правову консультацію. Відсутність у вказаних осіб прав-
ничої (юридичної) освіти, а також практичного досвіду в 
складанні юридичних документів на практиці призводить 
до  порушення  норм  чинного  законодавства  зі  складання 
та посвідчення заповітів, довіреностей, прирівнюваних до 
нотаріально посвідчених.

Ми погоджуємося  з думкою Х. Майкут, що право на 
захист  кожний  учасник  цивільних  правовідносин  здій-
снює на свій розсуд, за власним волевиявленням. Сьогодні 
в уповноваженої особи є достатньо широкий вибір форм 
захисту цивільних прав та інтересів. У кожному конкрет-
ному випадку особа, права й інтереси якої порушені, са-
мостійно вирішує всі питання, пов’язані з вибором засобів 
захисту та їх практичної реалізації, ефективністю і доціль-
ністю використання тієї чи іншої форми захисту, зокрема 
нотаріальної [8, с. 67].

Висновки. Отже, нотаріальна діяльність – це насампе-
ред професійна непідприємницька діяльність державних та 
приватних нотаріусів, спрямована на сприяння громадянам, 
підприємствам,  установам,  громадським  формуванням  та 
організаціям у реалізації їхнього права на захист законних 
інтересів, яка здійснюється шляхом вчинення ними як нота-
ріальних дій відповідно до чинного законодавства України, 
так  і  інших  дій,  передбачених  законодавством України,  з 
метою надання їм юридичної вірогідності. 

Однією  з  основних  функції  українського  нотаріату  є 
охорона та захист цивільних прав та  інтересів учасників 
нотаріального процесу, що здійснюються органами нота-
ріату та квазінотаріату.

Для  покращення  якості  надання  кваліфікованих  но-
таріальних та прирівняних до нотаріальних послуг реко-
мендуємо нотаріусам та посадовим чи службовим особам 
органів квазінотаріату постійно працювати над підвищен-
ням свого правового рівня, зокрема у сферах цивільного, 
сімейного, земельного права. 

Подальші розвідки щодо розгляду питання охорони та 
захисту цивільних прав і законних інтересів учасників но-
таріального процесу передбачають дослідження практики 
нотаріального посвідчення окремих правочинів, які укла-
даються фізичними й юридичними особами та спрямовані 
на захист їхніх цивільних прав.
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LEGAL REGULATION OF TRADE AND INTERMEDIARY AGREEMENTS  
IN UKRAINE AND SOME FOREIGN COUNTRIES
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Стаття присвячена проблемам правового регулювання торговельно-посередницької діяльності. Авторами проаналізовано досвід 
закордонних країн у забезпеченні правової регламентації торговельно-посередницької діяльності як виду торговельної діяльності. У ви-
сновках запропоновано шляхи вдосконалення національного законодавства у сфері торгівлі.

Ключові слова: торгівля, торговельно-посередницька діяльність, посередник, торговельний посередник, торговельно-посередниць-
кі договори.

Статья посвящена проблемам правового регулирования торгово-посреднической деятельности. Авторы проанализировали опыт 
зарубежных стран в обеспечении правовой регламентации торгово-посреднической деятельности как вида торговой деятельности. В 
выводах предложены пути совершенствования национального законодательства в сфере торговли.

Ключевые слова: торговля, торгово-посредническая деятельность, посредник, торговый посредник, торгово-посреднические до-
говоры.

The article is devoted to problems of legal regulation of trade and intermediary activity. The authors analyzes the experience of foreign coun-
tries in ensuring the legal regulation of trade and intermediary activities, as a type of trade activity. In the conclusions the authors proposed ways 
to improve the national legislation in the field of trade.

Key words: trade, trade and intermediary activity, intermediary, trade intermediary, trade and intermediary contracts.

Постановка проблеми.  Сьогодні  у  світі  торгівля 
розвивається  стрімкими  темпами.  Основною  формою 
здійснення торговельної діяльності є посередництво. Го-
ловною  формою  реалізації  торговельно-посередницької 
діяльності є договори. Аналіз правового регулювання до-
говорів, які широко використовуються в торговельній ді-
яльності в Україні, свідчить про те, що наявні норми ма-

ють структуру деформованих копій норм іноземних країн 
і загалом не відповідають стрімкому розвитку ринку посе-
редницький послуг. Це робить актуальним порушення пи-
тання про необхідність формування самостійного право-
вого інституту – інституту торговельного посередництва.

Стан опрацювання. Окремі питання правової регла-
ментації торговельно-посередницької діяльності розгляда-
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ли такі вчені, як: В. Рєзнікова, Г. Сальнікова, Н. Трішкіна, 
О.  Трояновський, А. Панченко,  Т.  Бачинський,  І.  Сміля-
нець  та  інші.  Окремі  аспекти  правового  регулювання 
торговельного  посередництва  в  закордонних  країнах  ви-
світлювали  такі  вчені,  як:  Ю.  Савінов,  Д.  Стригунова, 
В. Романова й  інші,  однак для  вдосконалення правового 
регулювання торговельно-посередницької діяльності вба-
чається за необхідне дослідити закордонний досвід її пра-
вового забезпечення.

Мета статті – зробити аналіз правових норм, що регу-
люють торговельно-посередницькі договори в Україні та 
деяких закордонних країнах.

Виклад основного матеріалу. В Україні й інших краї-
нах на законодавчому рівні не закріплено поняття «торго-
вельний посередник», як і «посередник» взагалі, у науков-
ців також немає єдиного погляду на цю проблему.

Термінологічна неточність та відсутність закріплення 
на законодавчому рівні поняття «посередник», на наш по-
гляд, і є основною проблемою в регулюванні торговельно-
посередницької  діяльності.  Адже  відсутність  правового 
поняття  не  дозволяє  перейти  до  регламентації  посеред-
ницького договору, що, у свою чергу, стримує узгодження 
законодавства.

Серед посередницьких договорів, за допомогою яких 
здійснюється торговельна діяльність, особливе місце по-
сідають  такі:  договір  доручення,  комісії,  агентський  до-
говір, договір консигнації, договір франчайзингу (договір 
про право на продаж), дистриб’юторський договір.

Кожен із цих договорів має свої характерні особливості.
В Україні  і світі особливостям регулювання вказаних 

посередницьких договорів у сфері торгівлі не присвячено 
спеціального  законодавства,  регулювання  здійснюється 
залежно від правової системи країни загальними закона-
ми, іноді – спеціальними.

Так, у країнах англо-американської системи права від-
сутні договори комісії, доручення, консигнації, замість них 
ці відносини регулює агентський договір, правові норми 
про який сформовані в основному судовою практикою і в 
деяких штатах, де є цивільні кодекси, виділені в останніх 
(наприклад, Цивільний кодекс Каліфорнії 1878 р.) [1].

У  країнах  континентальної  системи  права  загальні 
норми про договори комісії та доручення містяться в ци-
вільних  кодексах.  Особливості  їх  регулювання  в  торго-
вельно-посередницькій  діяльності  відображені  залежно 
від того, до якої системи побудови торгового і цивільного 
права належить країна регулювання.

Так,  у  країнах  франко-німецької  (або  дуалістічной) 
системи виділяють окремі види цих договорів,  відповід-
ні норми про які містяться в торгових кодексах. До таких 
країн належать Франція, Німеччина, Бельгія, Португалія, 
Іспанія й інші. Найбільш повно договір і пов’язані з ним 
відносини врегульовані в Німецькому цивільному уложен-
ні [2] і Швейцарському зобов’язальному законі. 

У країнах із моністичною системою торговий кодекс 
відсутній, відповідні норми частково відображені в ци-
вільних кодексах, що на практиці створює правові про-
блеми.

Що стосується договору консигнації, то чинним зако-
нодавством України взагалі не передбачено такий вид опе-
рації, як консигнація, єдине визначення наведено в п. 1.16 
старої  редакції  Закону про прибуток,  чинної  до  1  липня 
1997 р., хоча посилання на цей вид операцій міститься в 
деяких  законодавчих  актах.  Так,  визначення  консигнації 
наведено в Порядку продовження строків розрахунків за 
зовнішньоекономічними  операціями,  затвердженому  по-
становою  Кабінету Міністрів  України  (далі  –  КМУ)  від 
29 грудня 2007 р. № 1409, згідно з яким консигнація – це 
операція з реалізації товарів, відповідно до якої одна сто-
рона  (консигнатор)  зобов’язується  за  дорученням  другої 
сторони (консигнанта) протягом визначеного часу (термі-
ну дії угоди консигнації) за обумовлену винагороду про-

дати з консигнаційного складу від свого імені товари, які 
належать консигнанту (пп. 2 п. 2 Порядку) [3].

Для  регулювання  договорів  консигнації  в  більшості 
країн застосуються норми, які регулюють договори комі-
сії. Це,  на  наш погляд,  неправильно,  оскільки  цей  дого-
вор є окремим видом договору, зі своїми особливостями, а 
отже, потребує окремого правового регулювання.

Адже договір консигнації суттєво відрізняється від до-
говору комісії, що має відбиватися на його регулюванні, 
а саме:

1.  Договір консигнації можливий суто між суб’єктами 
підприємницької діяльності, тоді як договір комісії може 
укладатися між юридичними  і фізичними особами неза-
лежно від наявності статусу суб’єктів підприємницької ді-
яльності.

2.  Договір консигнації спрямований на довгострокове 
співробітництво у сфері реалізації товарів, а договір комі-
сії – на вчинення декількох угод. Зазвичай термін консиг-
нації 1–1,5 роки, комісії – 1–2 місяці.

3.  Наявність у консигнатора складу (консигнаційного 
складу), з якого консигнатор продає належний консигнан-
тові товар. 

Таких ознак немає в інституту комісії.
Аналіз норм закордонного права і позицій учених щодо 

договору  франчайзингу  доводить  неоднаковий  підхід  за-
кордонного законодавця до вирішення питань, пов’язаних 
із  правовим  регулюванням  франчайзингу.  Так,  у  деяких 
державах ухвалено спеціальне  законодавство  із франчай-
зингу  (Іспанія, Австралія,  Білорусь, Казахстан).  В  інших 
країнах  визначення  договору  франчайзингу  трапляється, 
проте його правове регулювання будується загалом відпо-
відно  до  загальних  положень  договірного  права,  оскіль-
ки цивільно-правове законодавство цих країн регулює не 
власне  франчайзингові  відносини,  а  переддоговірні  від-
носини франчайзингу,  пов’язані  з  розкриттям  інформації 
франчайзером (Сполучені Штати Америки (далі – США), 
Франція). У третіх країнах відсутні спеціальні норми пра-
ва, що регулюють договірні або переддоговірні відносини 
із франчайзингу (Німеччина, Велика Британія). Регулюван-
ня таких договірних відносин у цих країнах здійснюється 
за допомогою норм загального договірного права. У кра-
їнах  англо-американського права в регулюванні  відносин 
франчайзингу важливу роль відіграє судовий прецедент. 

У  цивільному  законодавстві  України  замість  терміна 
«франчайзинг» вживається термін «комерційна концесія», 
який законодавчо закріплений у гл. 76 Цивільного кодек-
су України (далі – ЦКУ). Згідно з його визначенням, що 
міститься в ст. 1115 ЦКУ, за договором комерційної конце-
сії одна сторона (правоволоділець) зобов’язується надати 
другій стороні (користувачеві) за плату право користуван-
ня відповідно до її вимог комплексом належних цій сторо-
ні прав  із метою виготовлення та  (або) продажу певного 
виду товару та (або) надання послуг [4].

Сьогодні серед учених точиться дискусія про розмеж-
ування франчайзингу та комерційної концесії. 

Так,  І. Смілянець  визначає франчайзинг  «як  систему 
договірних відносин, за якої одна фірма (франчайзер) на-
дає  іншій фірмі  (франчайзі)  за плату  і  на певний  термін 
комплекс  виключних  прав  –  франшизу  (дозвіл  на  вико-
ристання виключних прав правоволодільця)». Основною 
метою франчайзингу є розширення мережі, а отже, збіль-
шення прибутку, що вигідно обом сторонам. Метою ж ко-
мерційної концесії є «створення нових підприємницьких 
структур  та  забезпечення  довгострокового  співробітни-
цтва сторін» [5].

В. Дмитришин зазначає, що «деякі теоретики розгля-
дають  франчайзинг  всього  лише  як  форму  комерційної 
концесії. Інші дослідники дотримуються такого ж погля-
ду на франчайзинг, проте визнають самостійне існування 
франчайзингу,  правда,  розуміючи  під  ним  тільки  сервіс-
ний  договір  франшизи,  оскільки  традиційна  комерційна 
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концессії  не  розповсюджується на надання послуг,  а  об-
межується тільки сферою торгівлі. Ще одна група науков-
ців відстоюють «первородство» франчайзингу, взагалі не 
вдаючись до поняття комерційної концесії» [6, с. 201–202]. 

Т. Бачинський також вважає, що «франчайзинг» і «ко-
мерційна  концесія»  –  різні  поняття.  У  науці  вироблено 
європейську  й  американську  моделі  франчайзингу.  Пер-
ша передбачає франчайзинг суто в бізнес-форматі, тоді як 
американська  передбачає  широкий  спектр  використання 
франчайзингу.  Комерційна  концесія,  за  словами  дослід-
ника, «це насамперед відносини купівлі-продажу товарів, 
які можуть передбачати також використання окремих ви-
ключних прав виробника або постачальника з подальшою 
передачею товарів» [7].

Аналіз  позицій  науковців  показує, що франчайзинг  і 
комерційна  концесія  не  є  тотожними,  термін  «франчай-
зинг» за змістом значно ширший.

У законодавстві низки країн, наприклад, Франції, Іспа-
нії, Бельгії, США й інших, передбачені правила щодо пред-
договірного  розкриття  інформації,  що  стосується  фран-
чайзера та його діяльності. Правові акти зазначених країн 
передбачають  положення  про  те,  що  визначена  законом 
переддоговірна інформація підлягає розкриттю франчайзе-
ром ще до укладення договору франчайзингу із франчайзі.

Так, наприклад, у ч. 436 Постанови Федеральної тор-
гової комісії США зазначено, що «кожен франчайзер по-
винен надати франчайзі певну  інформацію за 14 днів до 
укладення  договору.  До  такої  інформації  належить:  ім’я 
франчайзера, організаційно-правова форма, адреса, теле-
фонний  номер,  адреси  в  Інтернеті,  зокрема  електронної 
пошти;  зразок основного  товарного  знака,  який буде ви-
користовуватися франчайзі; короткий опис бізнесу, пере-
даного за франчайзингом; підсумкова сума інвестицій для 
початку ведення бiзнесy за франчайзингом» [8].

На наш погляд, це важлива особливість договору фран-
чайзингу, що має відображатися в законодавстві України.

Адже у зв’язку з тим, що гл. 76 ЦКУ регулює безпо-
середньо самі договірні відносини  із франчайзинга, а не 
переддоговірні  відносини між  зазначеними особами,  на-
явна ситуація, за якої спочатку укладається договір, а по-
тім надається зазначена інформація, що ставить франчайзі 
у вкрай невигідне становище.

Що  стосується  дистриб’юторського  договору,  то  в 
більшості держав, як і в Україні, цей договір не має спеці-
ального нормативного правового регулювання. У вітчиз-
няній  доктрині  дистриб’юторський  договір  належить  до 
непойменованих  договорів  торгово-розподільчого  харак-
теру  [9,  c.  13],  являє  собою різновид комерційної  угоди, 
оскільки його учасниками є підприємці.

У Великій Британії, США, Франції, Нідерландах, Ні-
меччині та багатьох  інших країнах правове регулювання 
дистриб’юторського  договору  здійснюється  відповідно 
до  загальних  норм  зобов’язального  і  договірного  права 
[10, c. 37].

На міжнародному рівні ухвалено два нормативні акти, 
нормами яких можуть регулюватися дистриб’юторські до-
говори.

Так, 1988 р Міжнародною торговою палатою ухвалене 
Посібник  зі  складання  міжнародних  дистриб’юторських 
угод 1988 р.  (далі – Посібник МТП) [11], а 1993 р – Ти-
повий дистриб’юторський контракт МТП (далі – Типовий 
договір МТП) [12]. 

Посібник МТП, як  і Типовий договір МТП, нормами 
яких можуть регулюватися дистриб’юторські договори, не 
містить визначення дистриб’юторського договору. Однак 
у Вступі  до Посібника МТП  зазначено, що  він  підлягає 
застосуванню  до  дистриб’юторських  договорів,  за  яки-
ми перепродавець організовує збут товарів виробника на 
окремій території.

З огляду на положення ст. 1 Типового договору МТП, 
дистриб’юторським варто вважати договір, за яким поста-

чальник надає, а дистриб’ютор приймає на себе виключне 
право на маркетинг (розміщення) і продаж товарів, зазна-
чених  у  додатку  до  договору,  на  території,  визначеній  у 
додатку до договору. 

У  міжнародному  торговельному  обігу  прийнято  ще 
кілька нормативних актів недержавного характеру, за до-
помогою яких пропонується регулювати дистриб’юторські 
договори.  В  Європі  такими  документами  є  насамперед 
Принципи  європейського  договірного  права:  комерційне 
агентування,  франшиза  і  дистрибуція  (далі  –  Принципи 
ПАФД) [13, c. 176–198], а також Модельні правила Євро-
пейського приватного права (далі – ЄПП) 2009 р.

Визначення  дистриб’юторського  договору  міститься 
в ст. IV.E. – 5:101 модельних правил ЄПП, відповідно до 
якого дистриб’юторський договір розуміється як «договір, 
за яким одна сторона, постачальник, зобов’язується на по-
стійній основі поставляти  іншій стороні, дистриб’ютору, 
продукт,  а  дистриб’ютор  зобов’язується  купувати  його 
або  приймати,  оплачувати  і  продавати  третім  особам 
від  свого  імені  і  на  свої  користь».  Схоже  визначення 
дистриб’юторського  договору  міститься  в  п.  2  ст.  4:101 
Принципів ПАФД. 

Відсутність  легального  закріплення  дистриб’ютор- 
ського договору в Україні дозволяє його сторонам на свій 
розсуд  визначати  його  предмет,  формулювати  інші  умо-
ви,  встановлювати  взаємні  права  й  обов’язки.  З  одного 
боку, це узгоджується з головним принципом цивільного 
і  комерційного права,  закріпленим у  ч.  3  ст.  627 ЦКУ,  – 
свободою договору, проте водночас ускладнює роботу су-
дів із кваліфікації договірних відносин, що складаються, 
оскільки умови дистриб’юторських договорів, що оформ-
ляють такі відносини, у різних підприємців можуть істот-
но відрізнятися.

Істотною  умовою  дистриб’юторського  договору  є 
його  предмет  –  організація  постачання,  що  полягає  в 
зобов’язанні  дистриб’ютора  систематично  купувати  то-
вари  в  постачальника  і  продавати  їх  третім  особам  (по-
купцям), а також у виконанні юридичних і фактичних дій, 
пов’язаних з організацією продажу товарів покупцям від-
повідно до дистриб’юторського договору. З огляду на те, 
що предметом дистриб’юторського договору є організація 
збуту дистриб’ютором товарів, що належать постачальни-
ку, істотною умовою, що підлягає відображенню в догово-
рі, є визначення договірних товарів, продаж яких має ор-
ганізувати дистриб’ютор (договірні товари). У Посібнику 
МТП і Типовому договорі МТП значна увага приділяється 
визначенню  договірних  товарів  (п.  7.1  Посібника МТП; 
ст. 1 Типового договору МТП).

Дистриб’юторський договір має містити чіткі вказівки 
щодо території, на якій дистриб’ютор буде організовува-
ти  продаж  і  продавати  товари  постачальника  (договірна 
територія). Договірна  територія може  являти  собою  гео-
графічну територію будь-якого регіону, країни, краю (пе-
редбачено також можливість укладати угоди і здійснювати 
інші дії в інтернет-просторі) або тільки інтернет-простір. 
Положення про договірну території містять п. 8 Посібни-
ка МТП і ст. 12 Типового договору МТП, що включають 
також правила про продаж товарів за межами договірної 
території. 

Дистриб’юторський договір може містити умову про 
«гарантований  мінімум  продажів»  товарів  дистриб’ю- 
тором. Зокрема, такa норма включена в п. 8.3 Типового до-
говору МТП.

У ст. 13 Типового договору МТП містяться положен-
ня про порядок  використання  дистриб’ютором  товарних 
знаків та інших позначень постачальника. Дистриб’ютор 
повинен використовувати  товарні  знаки  і  комерційні по-
значення  постачальника  виключно  в  інтересах  остан-
нього,  у  межах  дистриб’юторського  договору,  з  метою 
ідентифікації  та  реклами  договірних  товарів.  Обов’язок 
дистриб’ютора  у  зв’язку  із  цим полягає  в  утриманні  від 
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використання та реєстрації товарних знаків, комерційних 
позначень,  подібних  до  товарних  знаків  та  комерційних 
позначень постачальника.

Як  і  інші  торговельно-посередницькі  договори, 
дистриб’юторський  договір  може  укладатися  на  певний 
або на невизначений термін. З даного положення виходить 
ст. 19 Типового договору МТП.

Висновки. Сьогодні актуальним залишається питання 
ухвалення Торгового кодексу, в якому будуть відображені 
особливості взаємовідносин суб’єктів торговельної діяль-
ності, зокрема посередницької. Таке ухвалення сприятиме 
спрощенню, модернізації, уточненню права, що регламен-
тує торговельні угоди.

За  результатами  аналізу  сучасної  практики  регулю-
вання  торговельно-посередницьких  договорів  в  Україні 
та світі пропонуємо під час підготовки проекту Торгового 
кодексу взяти до уваги таке:

1.  Передбачити окремий розділ, який буде регулюва-
ти  саме  торговельно-посередницькі  відносини,  і  назвати 
його  «Посередництво».  У  даному  розділі  надати  визна-
чення  терміна  «посередник»,  на  законодавчому  рівні  за-
кріпити групу договорів, за допомогою яких здійснювати-
меться торглвельне посередництво,  а  також передбачити 
особливості правового регулювання кожного з таких видів 
договорів.

2.  З огляду на загальні норми про договір доручення 
та комісії, що містяться в Цивільному кодексі України, пе-
редбачити окремі види договорів доручення та комісії, що 
будуть застосовуватися саме в торговельній діяльності, на 
законодавчому  рівні  закріпити  особливості  їх  правового 
регулювання. Пропонуємо врахувати досвід таких країн, 
як Німеччина, Франція.

3.  На  законодавчому  рівні  закріпити  поняття  «кон-
сигнаційний договір», визначити його сторони, предмет, 
права  й  обов’язки  сторін,  відповідальність  сторін,  за-
значити  його  характерні  риси,  які  відрізняють  його  від 
договору  комісії,  а  саме:  сторони  договору  консигнації 
(виключно  суб’єкти  підприємницької  діяльності),  його 
термін (1–1,5 роки), наявність у консигнатора консигна-
ційного складу.

4.  Врахувати,  що  поняття  «комерційна  концесія»  у 
законодавстві України, що відповідає поняттю «франчай-
зинг»  у  закордонних  країнах,  значно  вужче,  відповідні 
норми регулювання договору франчайзингу (комерційної 
концесії) значно відстають від світової практики та не від-
повідають  умовам  сучасного  торговельного  обігу.  Про-
понуємо також взяти до уваги таку особливість договору 
франчайзингу, як переддоговірне розкриття інформації, з 
огляду на досвід Франції,  Іспанії, Бельгії, США й інших 
країн, передбачити відповідні правила.
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У статті розглянуто основні новації Закону України «Про валюту і валютні операції». Закон також піддано дослідженню крізь призму 
основних обмежень: суми переміщення валюти через кордон, обов’язковий продаж виручки в іноземній валюті, руху капіталів, лімітів 
на валютні операції та індивідуальних ліцензій. На основі проведеного аналізу визначено основні обмеження, закріплені у новому за-
конодавстві. 
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В статье рассмотрены основные новации Закона Украины «О валюту и валютные операции». Закон также подвергнут исследованию 
сквозь призму основных существующих ограничений: по сумме перемещения валюты через границу, обязательная продажа выручки в 
иностранной валюте, движения капиталов, лимитов на валютные операции и индивидуальных лицензий. На основе проведенного ана-
лиза определены основные ограничения, закрепленные в новом законодательстве. 
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The article deals with the main innovations of the Law of Ukraine “On Currency and Currency Transactions”. The law has also been inves-
tigated through the prism of the currently existing restrictions: restriction on the amount of currency transfer across borders, mandatory sale of 
foreign currency, restriction on capital movements, limits on currency transactions and individual licenses. On the basis of made analysis, the 
main restrictions of the new legislation are identified. 
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Постановка проблеми.  21  червня  2018  року  Верхо-
вною Радою України прийнято Закон України «Про валю-
ту  і  валютні  операції»  (далі  –  Закон про  валюту  або  За-
кон),  який  відповідно  до  пояснювальної  записки  має  на 
меті  покращення  простоти  проведення  валютних  опера-
цій, сприяти покращенню інвестиційного клімату в Укра-
їні  та  виконати  зобов’язання  взяті  Україною  відповідно 
до Угоди про асоціацію між Україною, з одного боку, та 
Європейським Союзом, Європейським співтовариством з 
атомної енергії та державами-членами, з іншого боку, зо-
крема  впровадження  принципів  регулювання  руху  капі-
талу Європейського Союзу (за Директивою Ради ЄЕС від 
24.06.1988 № 88/361/ЄЕС).  Закон  уводиться  в  дію  через 
7 місяців з дня набрання чинності (7 лютого 2019 року). 

Ступінь наукової дослідженості. Дослідженням питань 
валютного  регулювання  в  Україні  займалися Ю.М.  Без-
дітко,  О.В.  Дзюблюк,  З.В.  Михайлів,  С.В.  Науменкова, 
Л.В. Руденко, М.І. Савлук, А.С. Філіпенко, К.Ф. Черкашо-
ва, Ф.І. Шпиг, О.В. Шульгіна тощо. Питання дослідження 
оновленого  валютного  регулювання  постало  із  прийнят-
тям нового Закону та натепер залишається нерозглянутим 
як у науковому, так і у практичному сенсі. 

Завданням дослідження  є  встановлення  того факту,  чи 
дійсно цей Закон спростить проведення валютних операцій. 

Виклад основного матеріалу. Із дня введення Закону 
про  валюту  в  дію  втрачають  чинність  такі  нормативно-
правові акти: 

1)  Декрет Кабінету Міністрів України від 19.02.93 року 
№ 15-93 «Про систему валютного регулювання і валютно-
го контролю»;

2)  Закон України «Про порядок здійснення розрахун-
ків в іноземній валюті»;

3)  Постанова Верховної Ради України від 23.09.94 року 
№ 187/94-ВР  «Про порядок введення в дію Закону України 
«Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті»;

4)  Указ Президента України від 18.06.94 року № 319 
«Про невідкладні заходи щодо повернення в Україну ва-
лютних  цінностей, що  незаконно  знаходяться  за  її  меж-
ами» (із подальшими змінами);

5)  Указ Президента України  від  16.03.95  року №  227 
«Про заходи щодо нормалізації платіжної дисципліни в на-
родному господарстві України» (із подальшими змінами);

6)  Указ  Президента  України  від  21.01.98  року №  41 
«Про  запровадження  режиму  жорсткого  обмеження  бю-
джетних  видатків  та  інших  державних  витрат,  заходи 
щодо забезпечення надходження доходів до бюджету і за-
побігання фінансовій кризі» (із подальшими змінами);

7)  Указ Президента України від 27.06.99 року № 734 
«Про врегулювання порядку одержання резидентами кре-
дитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів та засто-
сування штрафних санкцій за порушення валютного зако-
нодавства».

Оскільки  з набранням чинності Закону будуть  скасо-
вані  ці  нормативно-правові  акти,  які  містили  низку  об-
межень  для  експортно-імпортних  і  кредитних  операцій 
(«правило 180 днів», обов’язковий продаж частини валют-
ної виручки, реєстрація кредитів від нерезидентів), багато 
хто вважає, що ці обмеження будуть скасовані зовсім, як й 
електронні ліцензії НБУ. Однак, на нашу думку, не варто 
поспішати з такими висновками
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Серед позитивів, задекларованих у Законі «Про валю-
ту», можна виокремити такі:

–  вільне відкриття рахунків у закордонних банках;
–  інвестування за кордон у цінні папери, нерухомість 

та інші активи без особливих дозвільних процедур;
–  ввезення в Україну іноземних цінних паперів.
Натомість Національний банк України наділяється до-

статньо широким колом повноважень щодо регулювання у 
підзаконних актах відносини функціонування валютного 
ринку.  Нормативно-правовими  актами  НБУ  визначати-
муться: 

–  порядок  проведення  розрахунків  за  валютними 
операціями, 

–  структура валютного ринку України, умови та по-
рядок торгівлі іноземною валютою та банківськими мета-
лами на валютному ринку України, 

–  порядок проведення переказу валютних цінностей,
–  порядок  транскордонного  переміщення  валютних 

цінностей уповноваженими установами та суб’єктами ва-
лютних операцій,

–  порядок здійснення валютного нагляду за уповно-
важеними установами,

–  «інші валютні операції», що здійснюють небанків-
ські фінансові установи на підставі ліцензій», 

–  межі обов’язкового продажу частини надходжень в 
іноземній валюті, а також виключний перелік заходів за-
хисту,

–  визначення  змісту,  форми,  періодичності  та  стро-
ків,  способу,  порядку  надання  інформації  про  валютні 
операції.

Проектів  усіх  нормативно-правових  актів НБУ, що  б 
стосувалися цієї тематики, натепер ще немає, але жодного 
полегшення проведення валютних операцій не здійснено. 
Так, на нашу думку, Законом дещо змінено та легалізовано 
ситуацію, що існує сьогодні. 

Розгляньмо  новий  Закон  крізь  призму  основних  дій-
сних обмежень у валютних відносинах.

Обмеження суми переміщення валюти через кордон. 
Сьогодні (відповідно до Постанови Правління НБУ від 

27.05.2008 року № 148 «Про переміщення готівки  і бан-
ківських металів через митний кордон України») фізична 
особа, що перевозить із собою в Україну або за її межі гро-
шові кошти більше 10 000 євро, має їх задекларувати. 

Навіть якщо ця постанова втратить чинність, то питан-
ня вже врегульовано на рівні Закону про валюту

Відповідно до частини 1 статті 8 Закону транскордон-
не переміщення фізичними особами валютних цінностей 
у  сумі, що дорівнює або перевищує  еквівалент 10  тисяч 
євро  за  офіційним  курсом  валют,  установленим  Націо-
нальним банком України на день переміщення через мит-
ний кордон України, підлягає письмовому декларуванню 
центральному органу виконавчої влади, що реалізує дер-
жавну податкову і митну політику в порядку, визначеному 
Кабінетом Міністрів України.

Тому після вступу Закону в дію, фізичні особи, як і за-
раз, перевозячи із собою через кордон суму еквівалентну 
або більшу 10 000 євро, мають задекларувати її. 

Обов’язковий продаж виручки в іноземній валюті 
Відповідно  до  Постанови  Правління  НБУ  №  65  від 

12.06.2018 року «Про запровадження обов’язкового про-
дажу  надходжень  в  іноземній  валюті  та  встановлення 
розміру обов’язкового продажу таких надходжень», над-
ходження  в  іноземній  валюті  підлягають  обов’язковому 
продажу  на  міжбанківському  валютному  ринку  Украї-
ни  уповноваженим  банкам  та/або  Національному  банку 
України у розмірі 50 відсотків. Решта надходжень в  іно-
земній валюті залишається в розпорядженні резидентів та 
нерезидентів і використовується ними відповідно до пра-
вил валютного регулювання.

Якщо ця Постанова втратить чинність, то існує висока 
вірогідність прийняття нової, адже (відповідно до п. 1 ч. 1 

ст. 12 Закону «Про валюту») Національний банк України 
(за  наявності  ознак  нестійкого  фінансового  стану  бан-
ківської  системи,  погіршення  стану  платіжного  балансу 
України,  виникнення  обставин,  що  загрожують  стабіль-
ності  банківської  та  (або)  фінансової  системи  держави) 
має право запровадити обов’язковий продаж частини над-
ходжень в  іноземній валюті у межах, передбачених нор-
мативно-правовими актами Національного банку України. 

Граничні строки розрахунків за операціями з експор-
ту та імпорту товарів. 

Відповідно  до  статті  1  і  2  Закону  України  «Про  по-
рядок розрахунків в іноземній валюті» дається лише 180 
днів для повернення валютної виручки за експорт із дати 
оформлення митної декларації або для ввезення імпорту з 
дати проведення авансового платежу.

І хоча Постанова «Про порядок розрахунків в інозем-
ній валюті» втрачає силу з 7 лютого 2019 року, проте п. 2 
ч. 1 ст. 12 Закону про валюту передбачає, що Національ-
ний банк України має право встановити граничні строки 
розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів за 
наявності ознак нестійкого фінансового стану банківської 
системи,  погіршення  стану платіжного  балансу України, 
виникнення  обставин,  що  загрожують  стабільності  бан-
ківської та (або) фінансової системи держави. 

Так, на сайті НБУ вже розміщено один із проектів по-
станови  НБУ  щодо  врегулювання  валютних  відносин, 
який набере чинності 7 лютого 2019 року. У ньому йдеться 
про встановлення граничного строку розрахунків за екс-
портно-імпортними контрактами – 365 днів. 

Обмеження руху капіталів 
Згідно зі статтею 30 Закону України «Про НБУ», На-

ціональний банк відповідно до законодавства України про 
зовнішньоекономічну діяльність та систему валютного ре-
гулювання і валютного контролю регулює імпорт та екс-
порт капіталу.

Реєстрація договорів позики та кредиту
Зараз  (відповідно  до  Постанови  Правління  НБУ  від 

17.06.2004 року № 270 «Про затвердження Положення про 
порядок отримання резидентами кредитів) позик в інозем-
ній валюті  від нерезидентів  і надання резидентами позик 
в  іноземній валюті нерезидентам» усі договори позики та 
договори кредиту в іноземній валюті від нерезидентів і на-
дання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам 
мають бути зареєстровані у Національному банку України. 

Заборона купівлі та перерахування валюти з метою 
повернення дивідендів іноземному інвестору

Відповідно до п.п.  19 п.6 Постанови Правління НБУ 
від 13.12.2016 року № 410 «Про врегулювання ситуації на 
грошово-кредитному та валютному ринках України» забо-
ронена купівля, перерахування іноземної валюти з метою 
повернення за кордон іноземному інвестору дивідендів.

За  новим  Законом,  зокрема  за  п.  3  ч.  1  ст.  12  Закону 
«Про  валюту»  Національний  банк  України  за  наявності 
ознак  нестійкого  фінансового  стану  банківської  системи, 
погіршення стану платіжного балансу України, виникнення 
обставин, що загрожують стабільності банківської та (або) 
фінансової системи держави, має право встановити особли-
вості здійснення операцій, пов’язаних із рухом капіталу. 

Так, за Законом НБУ зможе знову ж таки обмежити ку-
півлю та перерахування дивідендів іноземному інвестора 
та ввести процедуру реєстрації кредитів та позик. 

У проекті постанови правління НБУ, розміщеному на 
сайті  НБУ,  зазначається,  що  замість  процедури  реєстра-
ції  договорів  кредиту  та  позики  вводиться  процедура 
обов’язкового повідомлення НБУ про іноземні запозичен-
ня, тобто фактично з лютого 2019 року буде діяти проце-
дура повідомної реєстрації іноземних кредитів та позик. 

До  кредитів  та  позик  від  резидента  до  нерезидента, 
членських внесків юридичних осіб за кордон, переведен-
ня  бонусів,  дивідендів,  допомоги  за  кордон,  придбання 
частки в капіталі  іноземної юридичної особи,  інвестицій 
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за кордон, участі в тендерах за кордоном, перерахування 
за  грантами  (незареєстрованими  як  технічна  допомога) 
буде  застосовуватися  система  електронного  лімітування 
таких операцій. Проектів постанови щодо врегулювання 
НБУ поки не оприлюднено. 

Ліміти на здійснення валютних операцій
Відповідно  до  пп.  3  п.  6  Постанови  Правління  НБУ 

від  13.12.2016  року №  410  «Про  врегулювання  ситуації 
на  грошово-кредитному  та  валютному  ринках України», 
можливе  здійснення  операції  з  продажу  готівкової  іно-
земної валюти або банківських металів одній особі в один 
операційний  (робочий)  день  у  сумі,  що  не  перевищує  в 
еквіваленті 150 000 гривень у межах одного/однієї банку/
фінансової установи.

Із втратою Постановою чинності повноваження щодо 
запровадження лімітів залишається у Національного бан-
ку України, адже згідно з п. 4 ч. 1 ст. 12 Закону «Про валю-
ту» Національний банк України за наявності ознак нестій-
кого фінансового стану банківської системи, погіршення 
стану платіжного балансу України, виникнення обставин, 
що загрожують стабільності банківської та (або) фінансо-
вої  системи держави, має  право  запровадити  дозволи  та 
(або) ліміти на проведення окремих валютних операцій. 

Індивідуальні ліцензії 
Відповідно до пп. 11 п. 6 Постанови Правління НБУ 

від 13.12.2016 № 410 «Про врегулювання ситуації на гро-
шово-кредитному та валютному ринках України» фізичні 
особи мають отримати ліцензію на перерахування валюти 
за кордон. 

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 12 Закону «Про валюту», Національ-
ний банк України за наявності ознак нестійкого фінансово-
го стану банківської системи, погіршення стану платіжного 
балансу  України,  виникнення  обставин,  що  загрожують 
стабільності  банківської  та  (або) фінансової  системи дер-
жави, має право запровадити дозволи та (або) ліміти на про-
ведення окремих валютних операцій. На нашу думку, хоча і 
ліцензії будуть відмінені з 7 лютого 2019 року, але ці дозво-
ли, передбачені п. 4 ч. 1 ст. 12 Закону, будуть механізмом, 
який замінятиме наявні індивідуальні ліцензії. 

Так, за проектом постанови Правління НБУ, розміще-
ного на  сайті,  до  операцій фізичних осіб  із  переведення 
грошових коштів за кордон будуть застосовуватися елек-
тронних ліцензій, тобто фізична особа має право перевес-
ти до 50 тисяч доларів на рік лише  за умови отримання 
електронної ліцензії. Щодо сум, що перевищують цей лі-
міт, регулювання поки відсутнє. 

Також  Законом  про  валюту  передбачається,  що  На-
ціональний  банк  України  за  наявності  ознак  нестійкого 
фінансового  стану  банківської  системи,  погіршення  ста-
ну платіжного балансу України, виникнення обставин, що 

загрожують  стабільності  банківської  та  (або) фінансової 
системи  держави,  матиме  право  резервування  коштів  за 
валютними операціями, а також визначати тимчасові осо-
бливості регулювання та нагляду за банками або іншими 
особами, які можуть бути об’єктом перевірки Національ-
ного  банку  України,  зокрема  особливості  підтримання 
ліквідності банків, застосування економічних нормативів, 
формування та використання резервів для відшкодування 
можливих втрат  за  активними операціями банків,  запро-
ваджувати обмеження на діяльність, зокрема обмежувати 
або  забороняти видання коштів  із поточних та вкладних 
(депозитних) рахунків фізичних та юридичних осіб, а та-
кож  обмежувати  або  тимчасово  забороняти  проведення 
валютних  операцій  на  території  України,  зокрема  опе-
рацій  із вивезення, переказування  і пересилання за межі 
України валютних цінностей.

Принагідно  зауважити,  що  положення  Закону  щодо 
запровадження та припинення  заходів  захисту викладені 
вкрай нечітко. Із статті 12 Закону не зовсім зрозуміло, за 
якою процедурою ухвалюється, набирає чинності рішення 
Нацбанку про заходи захисту та якою є у цих процедурах 
послідовність дій та повноваження Правління Національ-
ного банку, Ради Національного банку у запровадженні за-
ходів захисту або їх припиненні. 

У частині першій статті 12 Закону передбачається, що 
Національний банк України за наявності відповідних ознак 
має право запроваджувати заходи захисту, у частині другій 
цієї ж статті – що Правління Національного банку має право 
запроваджувати заходи захисту та продовжувати дію попе-
редніх заходів захисту, а рішення Правління Нацбанку «по-
требує підтвердження Радою Національного банку України 
наявності  ознак  та/або  обставин,  передбачених  частиною 
першою цієї  статті». Обов’язковою умовою для прийнят-
тя Правлінням Національного банку України рішень щодо 
заходів захисту є надання звіту про запровадження заходу 
(заходів) захисту до Комітету Верховної Ради України, до 
предметів відання якого належать питання банківської ді-
яльності. Проте не зовсім зрозуміло, якою є роль Комітету в 
процедурах застосування заходів впливу. 

Висновки.  Отже,  із  Законом  України  «Про  валюту 
і валютні операції» не все так просто, як здавалося б на 
перший погляд.  Закон насправді  не містить  досконалого 
механізму дерегуляції валютних відносин, як  заявлялось 
законотворцем. Проте в Законі міститься дуже велика кіль-
кість бланкетних норм, які повністю віддають регулюван-
ня валютного ринку в руки Національного банку України. 
На  нашу  думку,  у  2019  році  варто  чекати  прийняття  ве-
ликої кількості постанов Правління Національного банку 
України, тому тема потребує подальшого дослідження піс-
ля набрання прийняття нового підзаконного регулювання. 
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Найбільш поширеними формами державно-приватного партнерства є оренда й концесія. Стаття присвячена розгляду теоретичних 
і правових аспектів організації концесійної й орендної діяльності. Визначено переваги концесії порівняно з орендою. На основі проведе-
ного порівняння викладено перспективи трансформації орендних відносин у концесійні в портах України.

Ключові слова: державно-приватне партнерство, моделі, оренда, концесія, трансформація. 

Наиболее распространенными формами государственно-частного партнерства является аренда и концессия. Статья посвящена 
рассмотрению теоретических и правовых аспектов организации концессионной и арендной деятельности. Определены преимущества 
концессии по сравнению с арендой. На основе проведенного сравнения изложены перспективы трансформации арендных отношений 
в концессионные в портах Украины.

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, модели, аренда, концессия, трансформация.

The most common forms of public-private partnership are lease and concession. The article is devoted to the consideration of theoretical and 
legal aspects of organization of concession and lease activity. The advantages of the concession compared to the lease have been determined. 
On the basis of this comparison, the prospects of the transformation of the lease relations in the concession in the ports of Ukraine are described.

Key words: public-private partnership, models, lease, concession, transformation.

За чверть століття самостійного розвитку України ста-
ло ясно, що держава неефективно управляє своїми порта-
ми. Водночас  там,  де приватний  сектор  зумів  завоювати 
й закріпити позиції, справи йдуть набагато краще. Отже, 
стало абсолютно ясно, що тільки роздержавлення порто-
вого господарства може забезпечити високу ефективність 
його функціонування.

Звичайно,  в  Україні  є  безліч  юридичних  механізмів 
організації  процесу приватного  інвестування:  і  концесія, 
і спільна діяльність,  і створення спільних підприємств,  і 
корпоратизація, та й багато інших схеми роздержавлення 
власності й діяльності  в портовому секторі українського 
господарства цілком прийнятні та допустимі. Проте орен-
да фактично й по суті залишається єдиним дієвим механіз-
мом інвестування сьогодні. 

Концесія є досить новим засобом здійснення держав-
но-приватного  партнерства  (далі  – ДПП). Дедалі  більше 
з’являється  нормативно-правових  актів,  які  регулюють 
питання концесійних відносин. При цьому частіше пору-
шується питання про доречність застосування концесії за 
наявності такої форми ДПП, як оренда.

Дослідження  концесії  як  ефективного  засобу  управ-
ління  й  удосконалення  механізму  надання  об’єктів  у 
концесію перебувають у центрі уваги таких вітчизняних 
і  зарубіжних  учених,  як  О.  Веретеннікова  [1],  Є.  Гайко 
[2], Д. Зятіна [3], О. Левицька [4], М. Свистунов [5] та ін. 
Ними розглянуто ефективність застосування концесійних 
та  орендних  відносин  у  процесі  використання  об’єктів 
власності, визначено недоліки законодавства, яке регулює 
концесійні відносини та шляхи їх усунення.

Метою статті є дослідження передумов та особливостей 
заміни орендних відносин на концесійні в портах України.

Довгий час предметом дискусії було визначення пра-
вової природи концесійної угоди. Щоб установити пра-
вову природу концесійної угоди, необхідно порівняти її 
із загальнопоширеними цивільно-правовими договорами 
й  виявити  подібності  та  відмінності.  Деякі  теоретики 
права вважали, що відносини оренди й концесії практич-
но ідентичні. 

Однак більшість дослідників відзначають, що відноси-
ни концесії й оренди різні. 

Виділимо три основні відмінності:
1)  основна відмінність полягає в тому, що за концесій-

ною угодою концесіонер зобов’язаний не тільки користу-
ватися концесійним майном, а й якісно покращувати його 
стан,  причому  поліпшення  має  бути  таким,  щоб  надане 
концесіонеру майно набувало б властивості нової речі. За 
договором же оренди передбачається повернення орендо-
давцю  після  закінчення  терміну  договору  того  ж,  тобто 
такого, що зберегло свої натуральні властивості в процесі 
використання, майна;

2)  користування  об’єктом  концесійної  угоди  стано-
вить не  тільки право,  а  й  обов’язок  концесіонера. Тобто 
дія Закону передбачає обов’язок концесіонера здійснюва-
ти діяльність, передбачену концесійною угодою, і не при-
пиняти цю діяльність без згоди концедента;

3)  особлива  природа  об’єкта  концесійної  угоди,  яка 
полягає  в  неможливості  звернути  стягнення  в  натурі  на 
таке майно в разі настання договірної або позадоговірної 
відповідальності  концедента,  а  також  неможливості  по-
дальшого переходу права власності на об’єкт до концесіо-
нера й неможливості існування прав третіх осіб на об’єкт 
концесійної угоди на момент його передачі концесіонеру. 

Отже, з огляду на вищесказане, доходимо висновку, 
що відносини оренди й концесії різні в силу причин, на-
званих вище. 

У науковій літературі вказується, що концесійна угода 
має низку переваг порівняно з іншими способами реаліза-
ції  права  державної  та муніципальної  власності:  правом 
господарського  відання,  правом  оперативного  управлін-
ня,  приватизацією,  цивільно-правовими  договорами,  лі-
цензіями  на  використання  об’єктів,  обмежених  в  обігу 
[1, с. 126]. 

О. Левицька виділяє такі переваги концесії над орен-
дою [4]: 

–  закріплення  обов’язку  концесіонера  здійснювати 
діяльність з використанням об’єкта концесійної угоди, не 
припиняти її без згоди концесієдавця; 
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–  можливість  модернізації  комунальної  інфраструк-
тури,  оновлення  обладнання  й  технологій,  підвищення 
якості без застосування державних коштів; 

–  додаткові гарантії якості утвореного та (або) рекон-
струйованого нерухомого майна, неможливість зміни осіб у 
зобов’язанні до моменту введення об’єкта в експлуатацію; 

–  збереження права власності муніципального утво-
рення на концесійне майно та його цільове призначення, а 
також набуття права власності на нерухоме майно, що не є 
об’єктом угоди й утворене без згоди концесієдавця; 

–  обов’язкове закріплення в договорі способів забез-
печення  виконання  концесіонером  зобов’язань  за  конце-
сійною угодою; 

–  незалежність  виконання  концесіонером  своїх 
зобов’язань від його правовідносин з третіми особами. 

Законодавчими  актами,  що  регулюють  відносини 
концесії  в  Україні,  є  Господарський  кодекс  України  та 
Закон  України  «Про  концесії»  від  16.07.1999  [6].  При 
цьому концесія – це один із найважливіших видів ДПП 
згідно  із  Законом  України  «Про  державно-приватне 
партнерство»  від  01.07.2010.  Більше  того,  після  змін  у 
2015 році в законодавство про ДПП, зокрема в ст. 7 Зако-
ну України  «Про  державно-приватне  партнерство»  [7], 
спектр  можливостей  організації  концесійних  відносин 
значно розширився. Положення про проведення конце-
сійного  конкурсу  та  укладення  концесійних  договорів 
на об’єкти права державної й комунальної власності, які 
надаються  в  концесію,  затверджене  Постановою  Кабі-
нету Міністрів України від 12.04.2000 № 642, прописує 
процедуру укладення договору.

Стало набагато гнучкішим законодавство, яким регу-
люються відносини з приводу концесійних платежів. Так, 
Постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  04.02.2016 
№ 130 у новій редакції  викладено Методику розрахунку 
концесійних  платежів  [8].  Відповідно  до  неї,  передбача-
ється чотири способи розрахунку концесійних платежів. 

Разом  із  тим  із  2014  року  в Мінінфрастуктурі  знахо-
диться  Проект  Закону  України  про  концесії  в  морських 
портах,  який  базується  на  передовому  європейському 
досвіді,  однак  так  і  не  розглянутий  належним  чином. 
У Комітеті з питань транспорту і зв’язку Верховної Ради 
України  перебував  Законопроект  «Про  внесення  змін  до 
деяких  законодавчих  актів  України  (щодо  забезпечення 
безпеки торговельного мореплавства  і  розвитку потенці-
алу української морської галузі)» № 3239, зареєстрований 
13.09.2013.  У  цьому  Законопроекті  пропонувалося  до-
повнити  ст.  26  Закону України  «Про морські  порти»  від 
17.05.2012 механізмом передачі в концесію об’єктів пор-
тової інфраструктури, однак Верховною Радою цей Зако-
нопроект прийнятий не був.

Крім того, варто зазначити, що особливості концесії в 
Україні визначає ст. 20 Закону України «Про концесії», яка 
встановлює правовий режим майна, наданого в концесію 
або створеного у зв’язку з виконанням умов концесійного 
договору. Так,  передача  об’єктів  у  концесію не  визначає 
перехід права власності на цей об’єкт до концесіонеру й 
не припиняє права державної чи комунальної власності на 
ці об’єкти. Майно, створене на виконання умов концесій-
ного договору, є об’єктом права державної або комуналь-
ної  власності,  а  концесіонеру  належить  право  власності 
на  прибуток,  отриманий  від  управління  (експлуатації) 
об’єкта  концесії,  а  також  на  продукцію,  отриману  в  ре-
зультаті  виконання  умов  концесійного  договору.  Також 
необхідно  відзначити,  що  об’єкти  права  державної  або 
комунальної власності, надані в концесію, не підлягають 
приватизації протягом дії концесійного договору без згоди 
концесіонера.

Отже, відмінною рисою концесії від оренди є те, що, 
крім  обов’язку  вносити  плату  за  користування  майном, 
концесіонер  зобов’язаний  побудувати  й/або  керувати 
об’єктом концесії за свій рахунок.

Також  важливо  відзначити,  що  Закон  України  «Про 
концесії» не пішов по шляху надання концесіонеру мож-
ливості придбати право власності на об’єкт концесії після 
закінчення терміну дії концесійної угоди. Звісно ж, зако-
нодавче  закріплення  такої  можливості  сприяло  б  більш 
активному розвитку практики використання концесійних 
угод, оскільки концесіонеру в цьому випадку було б про-
стіше надати забезпечення кредитних запозичень.

Отже, концесія й такі відносини, як орендні, підрядні 
та відносини комерційної концесії, мають деяку схожість, 
однак за найбільш істотними ознаками вони різні.

У світлі розгорнутої дискусії ми докладніше  зупини-
мося на відмінностях оренди від концесії, оскільки зовні 
ці інститути мають багато спільного.

Концесіонер  зобов’язаний  використовувати  отримане 
в концесію майно, оскільки права на створення (будівни-
цтво) або експлуатацію об’єкта концесії надаються конце-
сіонеру тільки за умови прийняття суб’єктом підприємни-
цтва – концесіонером – на себе обов’язків щодо створення 
або  управління  об’єктом,  а  також майнової  відповідаль-
ності й можливого підприємницького ризику.

Очевидно, що концесія – це інститут за самою своєю 
природою комерційний, торговий. 

Портова  інфраструктура  знаходиться  в  державній 
власності, тому фактично орендодавцем, як і концесієдав-
цем, може бути тільки держава, коли мова йде про об’єкти 
державної власності.

Орендарю в  тимчасове  володіння й  користування  за-
вжди передається  готове майно,  а  в  його  обов’язки  вхо-
дить лише поточний, а у випадках, передбачених законом 
або договором,  і капітальний ремонт.  Інвестування в по-
ліпшення орендованого майна здійснюється лише за зго-
дою орендодавця, а в концесіонера є не тільки право, як 
правило,  він  зобов’язаний  інвестувати  в  об’єкт  концесії, 
покращувати його. 

Згрупуємо  основні  суттєві  відмінності  концесійних 
відносин від орендних:

1.  Об’єкт оренди орендар використовує для здійснен-
ня підприємницької діяльності. Управління об’єктом кон-
цесії здійснюється для задоволення громадських потреб.

2.  Оренда: можливість унесення інвестицій тільки за 
згодою орендодавця. Концесія: обов’язкові вкладення ін-
вестицій в об’єкт концесії.

3.  Зазвичай термін оренди становить до 5 років. 
4.  Право  орендаря  на  викуп  орендованого  майна  за 

наявності невід’ємних поліпшень такого майна за згодою 
орендодавця – не менше ніж 25% його балансової вартос-
ті. Термін концесії – зазвичай від 10 до 50 років. У концесії 
діє заборона приватизації об’єкта концесії.

5.  Використання об’єкта оренди тільки для здійснен-
ня того виду діяльності, що оговорений у договорі орен-
ди.  Концесія  передбачає,  окрім  здійснення  основного 
виду діяльності, ще й додаткові для задоволення громад-
ських потреб.

6.  Орендарем може бути не тільки суб’єкт господар-
ської діяльності (далі – СПД), а й фізична особа. Концесі-
онером може бути тільки СПД.

Новий Законопроект «Про концесії» передбачає меха-
нізм трансформації оренди в концесію, який раніше не ви-
користовувався.

Згідно з ним, документ також дозволяє орендарю бути 
ініціатором ДПП у формі концесії.

Умовами застосування такого механізму є такі:
–  відповідність орендаря вимогам закону до концесі-

онера; 
–  термін концесійного договору не повинен переви-

щувати термін договору оренди; 
–  орендар повинен виконувати зобов’язання згідно з 

договором; 
–  у договорі оренди мають бути зобов’язання про по-

ліпшення орендованого майна. 
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Укладення й виконання договору концесії не має при-
зводити  до  зменшення  обсягу  інвестицій  концесіонера, 
порівняно з договором оренди.

Згідно  із  Законопроектом,  терміни  концесії  визнача-
ються з урахуванням строків експлуатації об’єкта концесії 
й термінів його амортизації; термінів, необхідних конце-
сіонеру для відшкодування його інвестицій та отримання 
встановленого  рівня  прибутку;  терміну,  необхідного  для 
досягнення цілей і завдань концесії. Термін концесії може 
становити від трьох до 50 років.

Ініціаторами  концесії  можуть  бути  держава,  органи 
місцевого  самоврядування,  юридичні  особи  приватного 
права. Можливими  видами  платежів  за  договорами  кон-
цесії  можуть  бути  плата  концесіонеру  від  користувачів; 
плата концесіонера на користь концесієдавця; плата кон-
цесієдавця на користь концесіонера.

Крім того, передбачається державна підтримка конце-
сійних проектів, але вона не повинна покривати в повно-
му обсязі ризик попиту й/або пропозиції та перевищувати 
інвестиції концесіонера.

Ще одним нововведенням документа є можливість замі-
ни концесіонера. Її можуть ініціювати концесієдавець або 
кредитор, якщо концесіонер не виконує свої зобов’язання 
за  договором.  Кредитори  можуть  скористатися  правом 
вступу в концесійний договір і заміни концесіонера. Кон-
цесієдавець  або  кредитори  мають  право  тимчасово  при-
йняти  на  себе  зобов’язання  концесіонера  за  договором. 
Новий же концесіонер повинен відповідати всім кваліфі-
каційним вимогам і вимогам, яким відповідав попередній.

Сам  договір  концесії  має  передбачати  зобов’язання 
концесієдавця компенсувати концесіонеру частина внесе-
них ним інвестицій, яку останній не може заповнити вна-
слідок  установлення  держрегуляторами  тарифів  нижче, 
ніж передбачено в договорі. Якщо такого пункту в дого-
ворі немає, то він повинен передбачати право концесіоне-
ра відмовитися від договору або призупинити виконання 
інвестзобов’язань до затвердження тарифів відповідно до 
договору або ж має бути встановлено право концесіонера 
ініціювати внесення змін до договору.

Крім  іншого,  зазначений  Законопроект  передбачає 
два  способи  визначення  концесіонера. Перший  –  конце-

сійний конкурс з попереднім відбором претендентів, по-
дачею пропозицій, їх оцінюванням і переговорами з пере-
можцем. Другий – прямі переговори за рішенням Кабміну 
України. Такий метод можна застосовувати в разі необхід-
ності забезпечення національної безпеки й оборони; мож-
ливості  виконання  робіт  тільки  однією  особою  (ноу-хау, 
авторські права тощо); за результатами аналізу пропозиції 
орендаря майна.

Під  час  процедури  конкурсу  конкурсну  комісію  про-
понується формувати двома способами: Кабміном – якщо 
вартість держмайна перевищує 1 млрд гривень, а очікува-
ні обсяги інвестицій перевищують 50 млн євро; органом 
управління об’єктом концесії – для всіх інших проектів.

Серед  критеріїв  оцінювання  конкурсних  пропози-
цій – технічні характеристики проекту; дотримання екос-
тандартів;  якість  робіт;  обсяг  держпідтримки;  NPV  всіх 
грошових потоків протягом терміну концесії.

Нововведенням документа також є можливість конце-
сієдавця щодо залучення радників для розробки техніко-
економічного  обґрунтування  проектів,  підготовки  кон-
курсної документації, пошуку інвесторів.

Положення концесійного договору можуть бути пере-
глянуті в разі зміни законодавства або прийняття держор-
ганами рішень, які змінюють умови здійснення концесій-
них проектів.

Отже, концесійний механізм активно використовуєть-
ся  в  багатьох  зарубіжних країнах  як  ефективний  інстру-
мент  експлуатації  та  модернізації  державних  активів  у 
різних галузях економіки, в тому числі в портовій галузі. 
В Україні ж ця форма поки ще мало  поширена. Відмін-
ною рисою договору концесії порівняно  з орендою є  те, 
що  концесія  передбачає  не  тільки  й  не  стільки  пасивне 
використання об’єкта, як створення (будівництво) нового 
об’єкта на базі наявного, або  істотну модернізацію тако-
го об’єкта, або як мінімум його більш ефективну експлу-
атацію в обмін на зобов’язання концесіонера (інвестора) 
оплачувати регулярні концесійні платежі. Отже, концесія 
є  більш придатним  інструментом для  реалізації  інвести-
ційних проектів у портовій галузі, зокрема проектів з бу-
дівництва, реконструкції, модернізації портових терміна-
лів, перевантажувальних комплексів тощо.
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Упродовж  останніх  років  зростає  роль  іноземних  ін-
вестицій  в  економічному  розвитку  України.  Залучення 
іноземних  інвестицій  в  економіку  є  одним  із  найбільш 
пріоритетних  завдань,  які  стоять  перед  урядом  України 
на шляху подолання економічної кризи, структурних зру-
шень у народному господарстві, підвищення якісних по-
казників господарської діяльності й розвитку конкуренто-
спроможного та високотехнологічного виробництва. 

Варто  зазначити,  що  правовий  режим  іноземних  ін-
вестицій  установлює  держава,  на  території  якої  вони 
здійснюються. Однак норми національного законодавства 
щодо іноземних інвестицій не повинні суперечити нормам 
міжнародного інвестиційного права.

Одним із найважливіших факторів, що сприяє припли-
ву іноземних інвестицій у країну, є наявність ефективного, 
стабільного  законодавства про  іноземні  інвестиції  та  зо-
внішньоекономічну діяльність. 

Однією  з  найгостріших  проблем  у  сфері  державного 
регулювання іноземних інвестицій в Україні є забезпечен-
ня правової стабільності. В Україні рівень законодавчого 
забезпечення діяльності іноземних інвесторів ще не мож-
на  визначити оптимальним. Важливою проблемою нате-
пер є часті зміни законодавчих і підзаконних актів. Інколи 
ці  зміни суперечать здоровому глузду й економічним за-
конам розвитку суспільства.

У свою чергу,  інвестор зацікавлений у державних га-
рантіях,  що  умови  господарювання  не  зміняться  в  май-
бутньому  або  якщо  зміняться,  то  не  погіршать  його  ко-
мерційного становища. Крім того, стабільність правового 
режиму у сфері недоторканності приватної власності, опо-
датковування, діяльності акціонерних та інших товариств 
забезпечує приплив іноземних інвестицій. Не менш важ-
ливими для іноземного інвестора є правові гарантії забез-
печення швидкого вирішення спорів між державою-реци-
пієнтом та іноземним інвестором або між юридичними та 
фізичними особами, які беруть участь в одному інвести-
ційному проекті. 

Метою статті  є  всебічне  і  структурне  розкриття  пи-
тання правового регулювання іноземних інвестицій за до-

помогою аналізу чинного законодавства у сфері іноземно-
го інвестування.

Питання  правової  політики  залучення  іноземних  ін-
вестицій постійно перебувають у полі зору вчених. Ними 
безпосередньо займалися Г. Пузанова, В. Сухонос, В. Чер-
надчук, Т. Чернадчук, В. Крайнюкова, А. Бочі, І. Фархут-
дінов. Однак проблеми іноземного інвестування в Україні 
досі залишаються недостатньо дослідженими.

Світовий  досвід  свідчить,  що  найкоротшим  шляхом 
піднесення розвитку країни на новий рівень є оптимальне 
використання іноземних інвестицій у різноманітних орга-
нізаційно-правових формах. Залучення необхідної кількос-
ті іноземного капіталу й уникання його експансії можливе 
лише завдяки правильній збалансованій політиці держави. 
Створення  привабливого  інвестиційного  клімату  можли-
ве лише в разі забезпечення стабільності правового регу-
лювання інвестиційної та іншої господарської діяльності, 
відповідності  правових  умов  господарювання  загально-
прийнятим принципам. Передусім держава має визначити 
стратегічні засади політики щодо іноземного інвестора. 

Говорячи про природу поняття «інвестиції», варто за-
значити, що на практиці під інвестиціями розуміють тра-
диційні інвестиції у формі капітальних вкладень, внески у 
спільні підприємства або позики, а також інші види інвес-
тування, які здійснюються на основі контрактів з розподі-
лом одержаного прибутку між учасниками. У свою чергу, 
Г.  Пузанова  вказує,  що  іноземні  інвестиції  –  це  об’єкти 
цивільних прав, що належать іноземному інвестору, які не 
вилучені й не обмежені в обігу на території приймаючої 
держави [1, с. 79].

В. Сухонос, В. Чернадчук, Т. Чернадчук наголошують, 
що, визначаючи правовий зміст поняття «іноземні  інвес-
тиції», варто звернути увагу на такі положення. Будь-яка 
інвестиція – це майно або майнові права,  які  є об’єктом 
права власності. Наступним важливим елементом право-
вої характеристики іноземних інвестицій є те, що під іно-
земними інвестиціями розуміють усі майнові цінності, які 
дозволені для інвестування національним законодавством 
або міжнародними договорами [2, с. 156].



177

Порівняльно-аналітичне право
♦

Правовий статус іноземних інвестицій в інвестованих 
країнах  характеризується  великою  різноманітністю,  зу-
мовленою відмінностями в політиці цих країн щодо іно-
земного  капіталу.  Правовий  режим  іноземної  власності 
визначається  насамперед  внутрішнім  законодавством  ін-
вестованих  країн  (гірничим  законодавством,  законодав-
ством  про  розробку  природних  багатств,  спеціальними 
інвестиційними кодексами) [3, с. 18–37].

Сьогодні в Україні практично створено основи законо-
давчої  бази,  яка  регулює діяльність  іноземних  інвесторів 
і механізм залучення іноземних інвестицій. На національ-
ному рівні в 1991 р. прийнято Закон України «Про інвес-
тиційну діяльність», у якому проголошено про створення 
пільгових умов для інвесторів, які працюють у пріоритет-
них сферах (ст. 11), про державне регулювання інвестицій-
ної діяльності за допомогою податкової, кредитної, амор-
тизаційної, цінової політики, а також державної фінансової 
підтримки (ст. 12), застосування державного замовлення у 
сфері капітального будівництва (ст. 14), страховий захист 
інвестицій  (ст. 19). Окрім цього, вагомим внеском у пра-
вове регулювання іноземних інвестицій стало прийняття в 
1996 р. спеціального Закону України «Про режим інозем-
ного  інвестування».  Новою  віхою  в  розвитку  національ-
ного законодавства стало прийняття в 1996 р. Конституції 
України, яка визнала пріоритет правил міжнародних дого-
ворів над нормами законів у разі їх протиріччя [4, с. 25].

Так,  відповідно до Закону України «Про  інвестиційну 
діяльність», інвестиціями є всі види майнових та інтелекту-
альних цінностей, що вкладаються в об’єкти підприємниць-
кої й інших видів діяльності, в результаті якої створюється 
прибуток  або  досягається  соціальний  ефект  [5].  Згідно  із 
Законом  України  «Про  режим  іноземного  інвестування», 
іноземними інвестиціями є цінності, що вкладаються іно-
земними  інвесторами  в  об’єкти  інвестиційної  діяльності 
відповідно  до  законодавства  України  з  метою  отримання 
прибутку або досягнення соціального ефекту [6].

Більше того, згідно зі ст. 4 Закону України «Про інвес-
тиційну діяльність», який має застосовуватись як загаль-
ний закон, що регулює порядок здійснення інвестиційної 
діяльності, об’єктами інвестиційної діяльності може бути 
будь-яке майно, зокрема основні фонди й обігові кошти в 
усіх галузях і сферах народного господарства, цінні папе-
ри,  цільові  грошові  вклади,  науково-технічна  продукція, 
інтелектуальні  цінності,  інші  об’єкти  власності,  а  також 
майнові  права  [7,  с.  83].  Забороняється  інвестування  в 
об’єкти, створення й використання яких не відповідає ви-
могам  санітарно-гігієнічних,  радіаційних,  екологічних, 
архітектурних  та  інших  норм,  установлених  законодав-
ством України, а також порушує права й інтереси грома-
дян, юридичних осіб і держави.

З метою забезпечення сприятливого  і  стабільного  ін-
вестиційного  режиму  держава  встановлює  державні  га-
рантії  захисту  інвестицій.  У  статті  19  Закону  України 
«Про інвестиційну діяльність» визначено державні гаран-
тії захисту інвестицій як системи правових норм, які спря-
мовані на захист інвестицій і не стосуються питань фінан-
сово-господарської  діяльності  учасників  інвестиційної 
діяльності та сплати ними податків, зборів (обов’язкових 
платежів).  Державні  гарантії  захисту  інвестицій  не  мо-
жуть  бути  скасовані  або  звужені  стосовно  інвестицій, 
здійснених у період дії цих гарантій.

У 1997 р. Україна ратифікувала Конвенцію про захист 
прав людини і основоположних свобод і додаткові Прото-
коли до неї. Згідно зі ст. 1 першого додаткового Протоколу 
до  Конвенції,  Україна  зобов’язалася  поважати  приватну 
власність фізичних  і юридичних осіб. Що стосується  ін-
вестицій, то ст. 1 установлює стандарти захисту від ризику 
відчуження власності інвесторів [7, с. 90].

Варто  зазначити,  що  вагоме  значення  для  залучення 
іноземного інвестування має рейтинг інвестиційного клі-
мату. Україна представлена в таких рейтингах інвестицій-

ної  привабливості:  Глобальний  індекс  конкурентоспро-
можності;  Індекс «Doing Business»;  Індекс  інвестиційної 
привабливості;  Індекс  сприйняття  корупції;  Глобальний 
барометр корупції; Індекс економічної свободи [8, с. 14]. 

Суттєвою проблемою є також компенсація та відшко-
дування  збитків  іноземним  інвестором.  Відповідно  до 
ст. 10 Закону України «Про режим іноземного інвестуван-
ня»,  іноземні  інвестори  мають  право  на  відшкодування 
збитків,  включаючи  втрачену  вигоду  й  моральну шкоду, 
завданих  їм унаслідок дій, бездіяльності або неналежно-
го  виконання державними органами України чи  їх поса-
довими особами передбачених законодавством обов’язків 
щодо іноземного інвестора або підприємства з іноземни-
ми інвестиціями. На наш погляд, у законодавстві про іно-
земні  інвестиції  доцільно  передбачити  конкретні  строки 
виплати  компенсації.  Це  посилило  б  дію  коментованої 
державно-правової гарантії.

Щодо  припинення  інвестиційної  діяльності,  то  іно-
земний інвестор має право на повернення протягом шести 
місяців своїх  інвестицій, а також доходів з них у грошо-
вій або речовій формах за реальними ринковими цінами, 
сформованими в момент припинення інвестиційної діяль-
ності. У цьому випадку Національний банк України вста-
новлює порядок безперешкодного переведення за кордон 
одержаних  на  законних  підставах  засобів  в  іноземній 
валюті. Національним банком України розроблено Поло-
ження про порядок іноземного інвестування в Україну, яке 
затверджене Постановою Правління Національного банку 
України від 10 серпня 2005 р. [9].

Варто додати, що  іноземні  інвестори мають право на 
придбання паїв  і цінних паперів відповідно до валютно-
го  законодавства  й  законів  про  цінні  папери  та фондову 
біржу, брати участь у приватизації майна державних під-
приємств  і  незавершеного  будівництва,  у  конкурсах  та 
аукціонах. Надання майна в оренду іноземним інвесторам 
на  суму понад 10 млн доларів США здійснюється  за рі-
шенням Фонду держмайна України.

В Україні іноземні інвестори мають дотримуватися за-
конодавства України й не завдавати шкоди її державним, 
соціальним та економічним  інтересам. Держава не може 
націоналізувати іноземні інвестиції (в Україні вони не під-
лягають націоналізації, ч. 3 ст. 397 Господарського кодексу 
України (далі – ГКУ)). Органи державної влади та їх поса-
дові особи не мають права реквізувати іноземні інвестиції, 
за винятком випадків здійснення рятівних заходів під час 
стихійного лиха, аварій, епідемій, епізоотій. Реквізування 
може  бути  здійснене  лише  на  підставі  рішення  органів, 
уповноважених на це Кабінетом Міністрів України, у по-
рядку, встановленому законом (ч. 4 ст. 397 ГКУ). Компен-
сація, що сплачується в цих випадках  іноземному  інвес-
торові, має  бути  адекватною,  ефективною й  визначеною 
на момент виконання рішення про відшкодування збитків. 
Сума компенсації за цим рішенням повинна бути негайно 
сплачена у валюті, в якій здійснено інвестиції, або в іншій, 
прийнятній  для  іноземного  інвестора,  валюті  відповідно 
до валютного законодавства. Законом можуть бути перед-
бачені відсотки на суму компенсації (ч. 6 ст. 397 ГКУ)

Отже, можна зробити висновки, що нині Україна, безу-
мовно, є державою, яка залучає іноземний капітал на свою 
територію. Більше того, Україна  зацікавлена в  залученні 
й  оптимальному  використанні  іноземних  інвестицій. 
З огляду на це, особливої актуальності набуває потреба в 
створенні кодифікованого правового документа, який буде 
регулювати інвестиційні відносини в окремих галузях гос-
подарства та бізнесу. Вирішення цього питання має стати 
пріоритетним, адже від ефективності інвестиційної полі-
тики залежать стан виробництва, можливості структурної 
перебудови економічного розвитку. Необхідно також ство-
рити систему, яка б унеможливила прийняття передчасних 
і  недосконалих  правових  приписів  у  сфері  регулювання 
економіки загалом та іноземного інвестування зокрема.
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Національної академії правових наук України 

Стаття присвячена актуальним проблемам фінансового лізингу в Україні. Автор здійснює дослідження сутності та правового регу-
лювання діяльності суб’єктів надання лізингових послуг в Україні та Європейському Союзі. Надаються пропозиції щодо перспективних 
напрямів реформування й удосконалення національних нормативно-правових актів у сфері фінансового лізингу з метою усунення право-
вих колізій і приведення їх у відповідність до законодавства Європейського Союзу.
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Статья посвящена актуальным проблемам финансового лизинга в Украине. Автор осуществляет исследование сущности и правового 
регулирования деятельности субъектов предоставления лизинговых услуг в Украине и Европейском Союзе. Предоставляются предложения 
по перспективным направлениям реформирования и совершенствования национальных нормативно-правовых актов в сфере финансового 
лизинга с целью устранения правовых коллизий и приведения их в соответствие с законодательством Европейского Союза.
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The article is devoted to actual problems of financial leasing in Ukraine. The author carries out research of the essence and legal regulation 
of activity of subjects of providing of leasing services in Ukraine and in the EU. The article offers proposals on promising directions of reforming 
and improving the national legal acts in the field of financial leasing in order to eliminate legal conflicts and bring them in line with the legislation 
of the European Union.
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Фінансовий  лізинг,  відносно  новий  вид  діяльності  в 
Україні,  є  важливим  складником  розвитку  національної 
економіки. Правове регулювання діяльності суб’єктів на-
дання лізингових послуг здійснюється декількома норма-
тивно-правовими актами, під час застосування яких спо-
стерігається певна неузгодженість деяких  з  їх положень. 
Крім  того,  аналіз  законодавства  Європейського  Союзу 
(далі  –  ЄС)  дає  змогу  констатувати  колізії  між  змістом 
нормативно-правових актів національного та міжнародно-
го  рівнів, що  регулюють  лізингову  діяльність. У  зв’язку 
з  цим  виникає  нагальна  потреба  здійснити  дослідження 
щодо перспективних напрямів удосконалення лізингового 
законодавства з метою подальшого стимулювання розви-
тку ринку фінансового лізингу в Україні.

Метою дослідження є  здійснити порівняльний аналіз 
законодавчого регулювання сутності лізингових послуг  і 
правового статусу суб’єктів їх надання на національному 
рівні та рівні ЄС, а також надати рекомендації щодо по-
треби  вдосконалення  змісту  нормативно-правових  актів 
України,  які  регулюють  функціонування  ринку  фінансо-
вого лізингу.

Правову  природу  фінансового  лізингу  та  специфіки 
надання лізингових послуг досліджували в наукових пра-
цях такі вчені-правники й економісти, як С.К. Амелін [1], 

Р.Й. Бачо [2], Н.М. Внукова [3], Т.І. Галецька [4], В.О. Гон-
чаренко  [5], Т.Є. Крисань  [6], Т.М. Завора  [7], О.А. Лев-
ченко [8], Н.І. Подольчак [9], Д.С. Січко [10], А.І. Сирота 
[11], О.В. Слободянюк, І.В. Степанова [12], В.І. Фридель 
[13] та інші. Однак вони здебільшого розглядали зміст до-
говорів з надання лізингових послуг і сутність лізингової 
діяльності. На наш погляд, доцільно детально дослідити 
особливості господарської компетенції суб’єктів, які нада-
ють лізингові послуги. 

Натепер існує декілька законодавчих визначень фінан-
совому лізингу. Розглянемо кожен із них.

Закон  України  «Про  фінансовий  лізинг»  розуміє  фі-
нансовий лізинг як вид цивільно-правових відносин, що 
виникають із договору фінансового лізингу, за яким лізин-
годавець зобов’язується набути у власність річ у продавця 
(постачальника) відповідно до встановлених лізингоодер-
жувачем специфікацій та умов і передати її в користуван-
ня лізингоодержувачу на визначений строк – не менше ніж 
один рік – за встановлену плату (лізингові платежі). 

Конвенція  УНІДРУА  про  міжнародний  фінансовий 
лізинг  визначає  операцію фінансового  лізингу  як  таку,  в 
якій одна сторона (лізингодавець) на умовах іншої сторо-
ни  (лізингоодержувача)  укладає  договір  (договір  постав-
ки)  з  третьою стороною  (постачальником),  згідно  з  яким 
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лізингодавець одержує виробниче обладнання, засоби ви-
робництва  або  інше обладнання  (обладнання) на умовах, 
схвалених лізингоодержувачем настільки, наскільки вони 
стосуються його інтересів, та укладає договір (договір лі-
зингу) з лізингоодержувачем, надаючи лізингоодержуваче-
ві право користування обладнанням за лізингові платежі. 

Відповідно до абз. 2 ст. 1 цієї Конвенції, операція фі-
нансового лізингу є операцією, яка включає такі характер-
ні риси: 

(a) лізингоодержувач  визначає  обладнання  й  вибирає 
постачальника, здебільшого не покладаючись на досвід і 
думку лізингодавця; 

(b) обладнання придбане лізингодавцем у зв’язку з до-
говором  лізингу,  який,  наскільки  відомо  постачальнику, 
або укладений, або повинен бути укладений між лізинго-
давцем і лізингоодержувачем; 

(c) лізингові платежі, належні до сплати за договором 
лізингу, обчислюються так, щоб урахувати, зокрема, амор-
тизацію всієї або значної частини вартості обладнання.

Проект  Закону України  «Про фінансовий  лізинг»  від 
19.04.2017  №  6395  визначає  фінансовий  лізинг  як  вид 
цивільно-правових  відносин,  за  якими  лізингодавець 
зобов’язується  передати  лізингоодержувачу  на  визна-
чений строк (але не менше ніж один рік) у володіння та 
користування  річ,  що  належить  лізингодавцю  на  праві 
власності й була набута ним без попередньої домовленос-
ті з лізингоодержувачем, або річ, що спеціально придбана 
лізингодавцем у продавця (постачальника) відповідно до 
встановлених лізингоодержувачем специфікацій та умов і 
передбачає наявність однієї з таких ознак на дату укладан-
ня договору фінансового лізингу: 

а)  до лізингоодержувача переходять усі ризики й ви-
нагороди  щодо  користування  та  володіння  об’єктом  фі-
нансового лізингу;

б)  лізингоодержувач після закінчення визначеного до-
говором фінансового лізингу строку фінансового лізингу 
має  право  на  підставі  такого  договору  або  окремого  до-
говору набути у власність об’єкт фінансового лізингу  за 
ціною, визначеною в договорі;

в)  лізингові  платежі  на  момент  укладання  догово-
ру  фінансового  лізингу  дорівнюють  первісній  вартості 
об’єкта фінансового лізингу або перевищують її;

г)  об’єкт фінансового лізингу, виготовлений за замов-
ленням лізингоодержувача, після закінчення дії договору 
фінансового лізингу має обмежений обіг.

Згідно  зі  ст.  4  Закону  України  «Про  фінансовий  лі-
зинг», суб’єктами лізингу можуть бути: 

1)  лізингодавець; 
2)  лізингоодержувач; 
3)  продавець (постачальник); 
4)  інші юридичні або фізичні особи, які є сторонами 

багатостороннього договору лізингу.
Отже, спільним у всіх характеристиках наведених нор-

мативно-правових актів є визначення фінансового лізингу 
на основі цивільно-правового складу правовідносин з фі-
нансового лізингу. Такі визначення не дають можливості 
встановити спеціальні вимоги щодо діяльності з надання 
послуг фінансового лізингу на ринку фінансових послуг. 
Для цього необхідно звернутися до спеціального законо-
давства  в  цій  сфері  та  провести  інституційно-функціо-
нальний аналіз такої діяльності.

Відповідно до Закону України «Про фінансові послу-
ги та державне регулювання ринків фінансових послуг», 
лізингова  компанія  є  видом  фінансової  установи,  відпо-
відно, лізингові послуги включені до складу фінансових 
послуг. Разом із тим у цьому Законі згадуються фінансові 
компанії.  Відповідно  до  Положення  про  Державний  ре-
єстр фінансових установ, затвердженого Розпорядженням 
Держкомфінпослуг від 28.08.2003 № 41 (далі – Положен-
ня № 41), фінансова компанія – фінансова установа,  яка 
надає  фінансові  послуги,  державне  регулювання  яких, 

згідно  із  законодавством,  зараховано  до  компетенції На-
ціональної комісії, що здійснює державне регулювання у 
сфері ринків фінансових послуг (далі – Нацкомфінпослуг) 
і яка не є страховиком, фінансовою установою, що надає 
послуги з накопичувального пенсійного забезпечення, фі-
нансовою  установою  –  юридичною  особою  публічного 
права,  а  також  кредитною установою,  у  тому  числі  кре-
дитною  спілкою  та  ломбардом.  Отже,  можна  визначити 
лізингову компанію як вид фінансової компанії.

На рівні ЄС лізингова діяльність регулюється такими 
актами.  Директива  2013/36/ЄС  від  26  червня  2013  року 
Європейського  Парламенту  та  Ради  про  започаткування 
та  здійснення  діяльності  кредитних  установ  у  додатку 
№ 1 зараховує фінансовий лізинг до діяльності кредитних 
установ. Регламент (ЄС) № 575/2013 Європейського Пар-
ламенту та Ради від 26 червня 2013 року про пруденційні 
вимоги до кредитних установ та інвестиційних фірм і вне-
сення змін до Регламенту (ЄС) № 648/2012 регулює в тому 
числі ризики, пов’язані з лізингом (ст. 89), лізингом майна 
(п. б ч. 1 ст. 125). Крім того, лізинг розглядається як форма 
забезпечення, яка може застосовуватися фінансовою уста-
новою (ст. 199). 

У статті 211 Регламенту (ЄС) № 575/2013 закріплено 
вимоги щодо ліквідації ризиків лізингу. Так, відповідно 
до цієї норми, установи визначають ризики, пов’язані з 
лізинговими  операціями,  на  підставі  забезпечення  пев-
ним типом майна,  зданого в оренду,  якщо виконуються 
всі такі умови:

(а) задовольняються умови, викладені в ст. ст. 208 або 
210,  якщо  це  застосовується  для  виду  майна,  зданого  в 
оренду, для кваліфікації як відповідне забезпечення;

(б) лізингодавець має належний контроль за настан-
ням  ризику  стосовно  використання  предмета  лізингу, 
його місцезнаходження, віку та планової тривалості його 
використання, включаючи належний моніторинг вартос-
ті цінного папера;

(в)  лізингодавець  має  легальну  власність  на  майно  і 
здатний своєчасно виконувати свої права як власник;

(г) якщо це ще не встановлено під час розрахунку рів-
ня LGD («loss given default» – «ризик, що спричинюєть-
ся  дефолтом»),  різниця між  величиною неамортизованої 
суми й ринковою вартістю забезпечення не настільки ве-
лика, щоб переоцінити зменшення кредитного ризику, що 
належить до лізингових активів.

Згідно зі ст. 317 Регламенту 375/2013, за стандартизо-
ваним  підходом  установи  розподіляють  свою  діяльність 
на бізнес-напрями. Так, фінансовий лізинг включений до 
бізнес-напрямів комерційних банків  і роздрібних банків-
ських послуг (діяльність з фізичними особами або з МСП, 
які відповідають критеріям, викладеним у ст. 123, для роз-
дрібного класу). 

Важливим  є  питання  визначення  лізингу  або  лізин-
гової діяльності як об’єкта регулювання та пов’язаного з 
ним характеру відносин, які впливають на засоби регулю-
вання. Якщо враховувати зміст лізингу за ст. 806 Цивіль-
ного кодексу (далі – ЦК) України, то лізинг визначається 
як вид договору, який має особливим зміст, але належить 
до глави, що регулює найм. За другим більш правозасто-
совним підходом, лізинг – це господарська діяльність на 
підставі 292 Господарського кодексу (далі – ГК) України, 
але таке формування, безумовно, відповідне змісту діяль-
ності,  не  усуває  суперечностей щодо  зарахування  лізин-
гових правовідносин до найму (оренди), купівлі-продажу, 
поставки відповідно до ст. 806 ЦК України, що підтвер-
джується й у наукових поглядах Т.Є. Крисань [6, с. 93–94] 
і В.О. Гончаренко [5, с. 20].

Н.М. Внукова застосовує різні визначення до лізинго-
вої  діяльності:  лізингові  операції,  лізингове  кредитуван-
ня та лізингові послуги. При цьому лізинг розуміється як 
комплекс  цивільно-правових,  економічних,  товарно-кре-
дитних, майнових, виробничих відносин [3, с. 85, 86, 91].
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Отже,  виходячи  з  аналізу  законодавства  ЄС,  можна 
зробити висновок, що лізингові компанії доцільно вважа-
ти кредитними установами  та  застосовувати до них  такі 
самі вимоги, тим більше що лізинг належить до кредитних 
операцій,  згідно  зі  ст.  49  Закону України  «Про банки  та 
банківську  діяльність»,  що  підтверджується  науковцями 
[14, с. 194].

Серед  специфічних  ознак  діяльності  лізингових  ком-
паній можна виділити такі:

1.  Особливі вимоги для реєстрації в Нацкомфінпослуг 
і започаткування діяльності. Це питання регулюється Поло-
женням про надання послуг з фінансового лізингу юридич-
ними  особами  –  суб’єктами  господарювання,  які  за  своїм 
правовим  статусом  не  є  фінансовими  установами,  затвер-
дженим  Розпорядженням  Державної  комісії  з  регулюван-
ня ринків фінансових послуг України від 22.01.2004 № 21 
(далі – Положення № 21). Відповідно до п. 2.1 цього Поло-
ження, юридична особа має можливість надавати послугу з 
фінансового лізингу, якщо в предметі діяльності, визначено-
му установчими  (засновницькими)  документами,  передба-
чено здійснення діяльності з надання послуг з фінансового 
лізингу й ураховано вимоги законодавства щодо можливості 
суміщення фінансових послуг, а також за наявності: 

1)  Внутрішніх  правил  з  надання  послуги  з  фінансо-
вого лізингу, затверджених уповноваженим органом юри-
дичної особи, згідно з установчими документами. 

2)  Кваліфікованих  працівників,  які  безпосередньо 
здійснюють  діяльність  з  фінансового  лізингу  (укладан-
ня, супроводження та виконання відповідних договорів), 
мають вищу освіту за фінансовим, економічним або юри-
дичним напрямами й не мають непогашеної або незнятої 
судимості за корисливі злочини. 

3)  Довідки про взяття на облік юридичної особи, яка 
надається за додержання умов, передбачених п. 3.1 Поло-
ження № 21.

4)  Керівників  (засновників),  які  не мають  непогаше-
ної або незнятої судимості за корисливі злочини.

5)  Документа, що підтверджує право власності або ко-
ристування приміщенням за місцезнаходженням юридич-
ної особи. 

Вимоги  під  час  реєстрації  фінансових  компаній  уста-
новлюються в Положенні № 41 і передбачають такі умови: 
наявність у заявника на дату подання заяви власного капіта-
лу в розмірі не менше ніж 3 млн. грн. для заявників, які пла-
нують надавати один вид фінансових послуг, визначений у 
пункті 3 розділу ХІ, і не менше ніж 5 млн. грн. для заявни-
ків, які планують надавати два та більше видів фінансових 
послуг, визначених у п. 3 розділу ХІ цього Положення.

Унесення  в  реєстри  суб’єктів  господарювання,  які 
надають послуги фінансового лізингу, здійснюється дво-
ма шляхами. Якщо лізингові послуги надає не фінансова 
компанія,  то  відомості  про  такого  суб’єкта  вносяться  до 
Реєстру  осіб,  які  не  є  фінансовими  установами,  але  ма-
ють право надавати окремі фінансові послуги, а якщо такі 
послуги надає фінансова компанія – у Державний реєстр 
фінансових установ. Станом на 01.09.2018 в Державному 
реєстрі  фінансових  установ  зареєстровано  6  фінансових 
компаній, які надають послуги лізингу. Згідно з їхнім ко-
дом КВЕД,  крім фінансового  лізингу  (код КВЕД  64.91), 
деякі  з  них  також  здійснюють  діяльність  з  інших  видів 
грошового посередництва (код КВЕД 64.19), інших видів 
кредитування (код КВЕД 64.92), надання інших фінансо-
вих послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення) 
(код КВЕД 64.99), управління фінансовими ринками (код 
КВЕД 66.11), діяльність агентств зі стягування платежів і 
бюро кредитних історій (код КВЕД 82.91) тощо.

У Реєстрі осіб, які не є фінансовими установами, але 
мають  право  надавати  окремі  фінансові  послуги,  зареє-
стровано 106 юридичних осіб, що мають ліцензію на здій-
снення фінансового лізингу. Згідно з  їхнім кодом КВЕД, 
крім фінансового лізингу (код КВЕД 64.91), деякі з них та-

кож здійснюють діяльність з торгівлі автомобілями й лег-
ковими  автотранспортними  засобами  (код  КВЕД  45.11), 
торгівлі іншими автотранспортними засобами (код КВЕД 
45.19),  діяльність  посередників  у  торгівлі  товарами ши-
рокого асортименту  (код КВЕД 46.19), неспеціалізованої 
оптової торгівлі  (код КВЕД 46.90), надання в оренду ав-
томобілів і легкових автотранспортних засобів (код КВЕД 
77.11), надання в оренду й експлуатацію власного чи орен-
дованого нерухомого майна (код КВЕД 68.20); консульту-
вання  з  питань  комерційної  діяльності  й  керування  (код 
КВЕД  70.22),  надання  інших  допоміжних  комерційних 
послуг, н. в. і. у. (код КВЕД 82.99); тощо.

Викладені  особливості  започаткування  діяльності  лі-
зинговими компаніями свідчить про порушення рівності 
умов діяльності суб’єктів господарювання, що може вва-
жатися відхиленням від основ економічної конкуренції. 

2.  Наявність  спеціальної  господарської  компетенції. 
Положенням про встановлення обмежень на суміщення ді-
яльності фінансових установ з надання певних видів фінан-
сових послуг, затвердженим Розпорядженням Державної ко-
місії з регулювання ринків фінансових послуг від 08.07.2004 
№ 1515, обмежень щодо лізингової діяльності не встановле-
но. Але, згідно з Положенням № 41, у додаток до свідоцтва 
відповідно  до  встановлених  законодавством  обмежень  на 
суміщення  діяльності  з  надання  певних  видів  фінансових 
послуг Нацкомфінпослуг уносить у тому числі фінансовий 
лізинг, який, можливо, є видом діяльності, що не заборонено 
здійснювати  суб’єктам ринку фінансових послуг,  які  є фі-
нансовими установами й фінансовими компаніями.

Законодавством  України  передбачено  ліцензування 
лізингової діяльності. Відповідно до Постанови Кабінету 
Міністрів України «Про  затвердження Ліцензійних умов 
провадження  господарської  діяльності  з  надання  фінан-
сових послуг (крім професійної діяльності на ринку цін-
них  паперів)»  від  07.12.2016 № 913,  орган  ліцензування 
видає ліцензії на провадження господарської діяльності з 
надання фінансових  послуг  (крім  професійної  діяльнос-
ті на ринку цінних паперів)  (далі – ліцензія), зокрема на 
надання  послуг  з  фінансового  лізингу.  Крім  того,  цими 
Ліцензійними умовами встановлено додаткові вимоги до 
діяльності лізингових компаній. 

Викладене  свідчить  про  наявність  чітко  відміченої 
спеціальної компетенції, що часто підтверджується й до-
слідженнями науковців. Так, Н.Ф. Ментух під час визна-
чення власної компетенції лізингових компаній серед  ін-
ших ознак  виокремлює  здійснення  лізингової  діяльності 
й господарської компетенції лізингодавця [15], але госпо-
дарську правосуб’єктність суб’єкта лізингової діяльності 
визначає на підставі загального переліку ознак, який від-
повідає  господарській  компетенції  будь-якого  суб’єкта 
господарювання [15].

Отже, порядок ліцензування надання послуг з фінан-
сового  лізингу  передбачає  також  нерівність  у  реалізації 
ринкових умов економічної конкуренції. Так, ліцензіати – 
виробники, що здійснюють фінансовий лізинг, можуть за-
йматися будь-якою діяльністю, крім надання фінансових 
послуг, на відміну від лізингових компаній, що обмежені 
у виборі переліком видів фінансових послуг та умовами 
суміщення.

3.  Вимоги  щодо  господарсько-організаційних  від-
носин. Положення № 21 висуває такі вимоги до деклару-
вання  господарсько-організаційної  структури  лізингової 
компанії  –  нефінансової  установи.  Так,  зокрема,  суб’єкт 
господарювання  повинен  надавати  відомості  про  освіт-
ньо-кваліфікаційний  рівень  працівників  юридичної  осо-
би,  особу, що  відповідальна  за  здійснення  внутрішнього 
фінансового  моніторингу,  особливості  надання  послуг  з 
фінансового лізингу, внутрішнього контролю за наданням 
послуг з фінансового лізингу, щодо відповідальності по-
садових осіб і працівників, а також щодо журналу обліку 
укладених і виконаних договорів. Положення № 41 указує 
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на необхідність подання  інформації лізинговою компані-
єю – фінансовою установою – відомостей про організацію 
внутрішнього фінансового моніторингу, в тому числі при-
значення працівника, відповідального за проведення вну-
трішнього фінансового моніторингу, правила проваджен-
ня певного виду фінансових послуг, правила провадження 
фінансової  послуги,  про  відокремлені  підрозділи  (за  на-
явності)  фінансової  установи,  види  фінансових  послуг, 
які  може  надавати  відокремлений  підрозділ,  і  про  його 
керівника й інші відомості, передбачені цим Положенням. 
Крім  того,  в  установчих  документах  заявника  зазначено 
вичерпний перелік видів фінансових послуг, які буде на-
давати заявник як виключний вид його діяльності. Необ-
хідна  наявність  у  заявника  внутрішнього  документа, що 
регламентує  порядок  надання  фінансових  послуг,  і  при-
мірних договорів зі споживачами фінансових послуг, сис-
теми бухгалтерського обліку, що відповідає вимогам зако-
нодавства, облікової та реєструючої систем (програмного 
забезпечення та спеціального технічного обладнання), які 
мають  відповідати  вимогам,  установленим  Нацкомфін-
послуг,  і передбачають ведення обліку операцій з надан-
ня  фінансових  послуг  споживачам  і  подання  звітності 
до  Нацкомфінпослуг,  формування  заявником  статутного 
(складеного, пайового) капіталу коштами, а також відпо-
відність розміру статутного (складеного, пайового) та/або 
власного капіталу заявника вимогам законодавства, якщо 
такі вимоги встановлені (крім фінансової установи – юри-
дичної особи публічного права);  відповідність керівника 
й  головного  бухгалтера  заявника  Професійним  вимогам 
до  керівників  та  головних  бухгалтерів  фінансових  уста-
нов; наявність умов, необхідних для надання споживачам 
фінансових послуг, а саме: а) власного або орендованого 
приміщення за місцезнаходженням заявника; в) відповід-
ної комп’ютерної техніки, яка дає змогу забезпечити вико-
нання вимог щодо подання до Нацкомфінпослуг інформа-
ції,  встановленої  законодавством, що регулює діяльність 
з надання фінансових послуг, і засобів зв’язку (телефону, 
Інтернету, електронної пошти).

4. Здійснення нагляду  за діяльністю фінансових ком-
паній і суб’єктами господарювання. Відповідно до п. 2.2 
Положення № 21, юридичні особи, які систематично на-
дають  послуги  з  фінансового  лізингу  (уклали  протягом 

календарного  року  три  й  більше  договорів  фінансового 
лізингу)  або уклали хоча б один договір фінансового лі-
зингу на суму, що дорівнює чи перевищує 80000 гривень, 
у  своїй  діяльності  повинні  керуватись  вимогами  Закону 
України «Про запобігання та протидію легалізації (відми-
ванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» та інши-
ми нормативними  актами у  сфері  запобігання  і  протидії 
легалізації  (відмиванню)  доходів,  одержаних  злочинним 
шляхом, і фінансуванню тероризму. Договори фінансово-
го  лізингу  зберігаються протягом п’яти  років  після при-
пинення зобов’язань за договором. Додатки до договорів 
зберігаються  разом  з  відповідними  договорами.  Юри-
дичні особи зобов’язані надавати звітність щодо надання 
фінансових  послуг  у  встановленому  Нацкомфінпослуг 
порядку  (пп.  4.5–4.6). Порядок  надання  звітності фінан-
совими  компаніями,  довірчими  товариствами,  а  також 
юридичними особами –  суб’єктами  господарювання,  які 
за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, 
але мають визначену законами та нормативно-правовими 
актами Держфінпослуг можливість надавати послуги з фі-
нансового лізингу,  затверджений розпорядженням Держ-
фінпослуг від 26.09.2017 № 3840, установлює специфіку 
процедури здійснення такого виду нагляду.

Застосування санкцій здійснюється згідно з Положен-
ням  про  застосування  Національною  комісією,  що  здій-
снює  державне  регулювання  у  сфері  ринків  фінансових 
послуг,  заходів  впливу  за  порушення  законодавства  про 
фінансові послуги, та визнання такими, що втратили чин-
ність,  деяких розпоряджень Державної  комісії  з  регулю-
вання  ринків  фінансових  послуг  України,  затвердженим 
Розпорядженням Нацкомфінпослуг від 20.11.2012 № 2319.

Отже,  аналіз  законодавства  ЄС  та  України  дає  змогу 
підсумувати вищенаведене й відмітити, що в законодавстві 
України потрібно провести уніфікацію термінів  і консолі-
дацію правових положень у частині проведення системного 
узгодження критеріїв класифікації кредитних установ, фі-
нансових установ, фінансових компаній, суб’єктів господа-
рювання, які надають послуги фінансового лізингу.

У  подальшому  необхідно  виявити  правові  законо-
мірності  в  напрямі  встановлення  рівних  умов  для  всіх 
суб’єктів господарювання, що надають послуги фінансо-
вого лізингу.
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У статті розглядаються особливості прийняття, впровадження та застосування “squeeze-out” та “sell-out” у рамках внесених попра-
вок до Закону «Про акціонерні товариства» в умовах української дійсності. Вищезгадані процедури розглядаються в контексті судової 
практики зарубіжних країн. Були детально проаналізовані позитивні та негативні аспекти “squeeze-out”, “sell-out” як актуальний механізм 
захисту прав акціонерів. 

Ключові слова: “squeeze-out”, “sell-out”, мажоритарні акціонери, міноритарні акціонери, акції.

В статье рассматриваются особенности принятия, внедрения и применения “squeeze-out” и “sell-out” в рамках внесенных поправок к 
Закону «Об акционерных обществах» в условиях украинской действительности. Вышеописанные процедуры рассматриваются в контек-
сте судебной практики зарубежних стран. Были детально проанализированы позитивные и негативные аспекты “squeeze-out”, “sell-out” 
как механизм защиты прав акционеров.

Ключевые слова: “squeeze-out”, “sell-out”, мажоритарные акционеры, миноритарные акционеры, акции. 

This article examines the peculiarities of the adoption, implementation and application of the “squeeze-out” and “sell-out” mechanisms in 
terms of adopted amendments to the Law “About corporations” with regard to Ukrainian reality. Aforementioned procedures were rewieved 
through the prism of the foreign court practice. While analyzing both positive and negative aspects were taken into account.

Key words: “squeeze-out”, “sell-out”, majority shareholders, minority shareholders, shares.

Постановка проблеми. У березні 2017 року до Зако-
ну  «Про  акціонерні  товариства»  були  внесені  поправки 
на  основі  директив  Європейського  Союзу  в  частині  ре-
форми  фондового  ринку,  на  підставі  яких  власник  95% 
акцій  і  більше може  здійснювати  примусовий  викуп  ак-
цій у міноритарних акціонерів, тобто так званий механізм 
“squeeze-out”, та право акціонерів вимагати обов’язкового 
придбання  за ринковою ціною  їх акцій у власника домі-
нуючого пакета акцій, так званий механізм “sell-out”, що 
в сучасних умовах істотно обмежують права акціонерів і 
вимагають удосконалення.

Аналіз останніх досліджень та публікацій.  Свої 
погляди  щодо  процедури  “squeeze-out”  та  “sell-out”  ви-
разили  такі  іноземні  вчені-юристи,  як:  Mike  Burkart, 
Fausto Panunzi, Henry Hansmann, Reinier Kraakman, Guhan 
Subramanian, але їхні погляди демонструють різні аспек-
ти, які часто суперечать один одному. Вітчизняні науковці 
детально цю тему не досліджували.

Метою цього дослідження є визначення позитивних та 
негативних  аспектів  нововведеному  механізму  “squeeze-
out” та “sell-out” як методу захисту прав акціонерів. Також 
потрібно  дослідити  витоки  цих  процедур,  їх  первинний 
сенс та досвід зарубіжних країн у їх застосуванні для кра-
щого розуміння суті та обґрунтування необхідності засто-
сування. 

Виклад основного матеріалу.  Незважаючи  на  від-
мінності в правових системах та правовому регулюванні 
корпоративних відносин у  законодавстві  різних країн на 
поточний  момент  відбувається  їх  неухильне  зближення 
та процес гармонізації. Прикладом цього може слугувати 
введення нових для нашого корпоративного права  інсти-
тутів правового регулювання, які вже давно активно роз-
виваються в інших державах. За словами Генрі Хансмана 
та Рейніра Краакмана, це певна «конвергенція» сучасного 
корпоративного права [1, с. 68].

Можна констатувати, що найактивніше гармонізація і 
разом з тим модернізація відбувається в напрямі абсолют-
ної пріоритетності прав акціонерів  (shareholder primacy), 
що  не  дивно,  адже  акціонерні  товариства  є  найвищою 

формою  капіталістичної формації  та  продовжують  зали-
шатись найбільш впливовими суб’єктами підприємниць-
кої діяльності, що свідчить про їхню непересічну роль у 
розвитку та формуванні корпоративного права та сучасно-
го українського законодавства загалом [2, с. 112].

У  зв’язку  з  цим  у  2017  році  вперше  в  українському 
правовому полі з’явилася процедура, яка викликала жваві 
дискусії щодо захисту прав акціонерів. В ідеалі цей меха-
нізм був розроблений задля забезпечення прав усіх акціо-
нерів, але варто розглянути, чи насправді це так.

Були внесені поправки до Закону «Про акціонерні то-
вариства» на підставі директив Європейського Союзу без-
посередньо в частині реформи фондового ринку, що сто-
суються продажу акцій міноритарних акціонерів власнику 
домінуючого контрольного пакета [3].

Міноритарний  акціонер  або  міноритарій  –  це  акці-
онер компанії  (фізична  або юридична особа),  розмір па-
кета акцій якого не дає йому змогу безпосередньо брати 
участь у прямому управлінні компанією. Йому належить 
так званий «неконтролюючий» пакет акцій. Міноритарні 
акціонери мають малу частку пакета акцій, але серед їхніх 
переваг є можливість отримати дивіденди і при цьому не 
понести значного збитку.

Власник домінуючого пакета акцій, тобто мажоритар-
ний  акціонер  або  мажоритарій  –  це  найбільші,  головні 
акціонери компанії, які мають право брати участь в управ-
лінні компанією. Сама назва походить від слова majorite, 
що в перекладі з французької означає «більшість». Це сло-
во стало основою терміна majoritaire, який перейшов  і в 
інші  мови.  Відповідно,  слово  «міноритарний»  веде  своє 
походження від слова minorite – меншість [4, с. 23].

Тобто  в  цьому  разі  йдеться про  так  званий  “squeeze-
out”, який є механізмом, що добре відомий корпоративно-
му законодавству країн Європейського Союзу. За новими 
приписами акціонеру, що стає власником 95% акцій това-
риства, тобто мажоритарним акціонером, надається право 
вимагати від міноритарних акціонерів продати належні їм 
акції. Процедура передбачає, що мажоритарний акціонер 
має право надіслати товариству публічну безвідкличну ви-
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могу  про  придбання  акцій  у  всіх  інших  власників  акцій 
товариства разом з копією договору, укладеного з банків-
ською установою, у якій відкрито рахунок умовного збе-
рігання.

У цьому разі ціна обов’язкового продажу акцій визна-
чається через найвищу ціну, сплачену за акції цього товари-
ства прямо або опосередковано через іншу юридичну осо-
бу. Крім того, до уваги може братися ринкова вартість акцій, 
визначена  суб’єктом  оціночної  діяльності.  Мажоритарій 
сплачує  міноритаріям  ціну  акцій  шляхом  перерахування 
грошей банківській установі, у якій ним відкрито рахунок 
умовного зберігання, бенефіціарами якого є міноритарії.

Однак варто акцентувати увагу, що примусовий викуп 
акцій у міноритаріїв – це право, а не обов’язок мажори-
тарія. Тобто домінуючий акціонер може не скористатися 
цим правом, тоді міноритарні акціонери матимуть можли-
вість використати механізм “sell-out” [5].

Відповідно до змін у законодавстві “sell-out” – це пра-
во  міноритаріїв  вимагати  від  акціонера-власника  95% 
акцій  товариства  обов’язкового  придбання  за  ринковою 
ціною їхніх акцій. Подання такої вимоги стає можливим 
після набуття мажоритарієм права власності на доміную-
чий контрольний пакет акцій (95 і більше відсотків). 

За  процедурою  міноритарій,  який  має  намір  реалізу-
вати  таке  право,  подає  товариству  письмову  вимогу  про 
обов’язкове придбання акцій. Ціна обов’язкового придбан-
ня визначається за тією ж процедурою, що “squeeze-out”. 

Необхідність появи цих процедур в Україні була про-
диктована імплементацією Директиви 2004/25 / ЄС Євро-
пейського Парламенту та Ради в рамках виконання Угоди 
про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. 

Насамперед  для  вирішення  вищезазначеної  дискусії 
необхідно проаналізувати витоки цього механізму та до-
свід його застосування в інших країнах. 

В  американській  літературі  “squeeze-out”  означає  до-
говір, за яким мажоритарний акціонер викупає в мінори-
тарного  акціонера  акції.  Акції  можуть  оплачуватись  як 
грошима, так і акціями іншої компанії. 

Інститут «витіснення» міноритарних акціонерів набув 
широкого розповсюдження в США у середині 1920-х років, 
коли штат Флорида прийняв перший закон про поглинання 
(cash-out merger statute), але найбільш широке поширення 
отримав у 1950-х роках, коли штат Делавер прийняв Мо-
дельний кодекс про корпорації  (Model Business Corporate 
Act) та закони про поглинання. Ці закони встановлювали 
механізми статутного об’єднання для витіснених мінори-
тарних акціонерів, які діють до сих пір [6].

Завдяки  американським  ученим-юристам  у  доктрині 
договори щодо купівлі великих пакетів акцій та договори 
щодо  купівлі  акцій  у  міноритарних  акціонерів  також  на-
зивають  «договорами  зі  встановлення  контролю»  (control 
transactions). Метою такого договору є купівля акцій певної 
компанії та обрання в раду директорів представника такого 
покупця.  Така мета може  бути  досягнута  досить  різними 
методами. По-перше, шляхом укладення договору з акціо-
нером про купівлю у нього необхідної кількості акцій. По-
друге, шляхом купівлі акцій на фондовій біржі. По-третє, 
шляхом  направлення  публічної  оферти  (public  offer)  всім 
акціонерам про бажання придбати у них акції. При цьому 
публічна оферта може бути «дружньою» (friendly), якщо ця 
оферта підтримується менеджментом компанії та «недруж-
ньою» (hostile), якщо ця підтримка відсутня [7]. 

У  світовій  практиці  питання  узгодження  механізму 
“squeeze-out” з правом власності міноритарних акціонерів 
не нове  і неодноразово вже розглядалося в судах. Найві-
домішою  в  практиці  ЄСПЛ  справою  стосовно  “squeeze-
out” вважається справа Bramelid and Malmström v. Sweden 
1982  року. На  той момент  скаргу  розглядав  не ЄСПЛ,  а 
Європейська комісія з прав людини [8].

Відповідно до обставин справи в середині 70-х років 
ХХ  століття  до  законодавства Швеції  були  внесені  змі-

ни, які дозволили реалізувати процедуру “squeeze-out” не 
лише одноосібним власникам домінуючого пакета акцій, 
тобто  так  званим  мажоритарним  акціонерам,  але  й  осо-
бам, які діють спільно. Цим нововведенням вирішила ско-
ристалась одна  з місцевих компаній  і  викупила акції мі-
норитарних акціонерів,  зокрема  акції  заявників. Останні 
заявляли, що відчуження ними акцій здійснювалося не за 
їхньою волею та посилалися на порушення ст. 1 Першо-
го  протоколу  до  Європейської  конвенції  з  прав  людини. 
Ст.  1  встановлює:  «Кожна  фізична  або  юридична  особа 
має право мирно володіти  своїм майном. Ніхто не може 
бути позбавлений своєї власності  інакше, як в  інтересах 
суспільства та на умовах, передбачених законом і загаль-
ними принципами міжнародного права.

Вирішуючи питання щодо допустимості та обґрунто-
ваності  скарги  про  порушення  ст.  1 Першого  протоколу 
до  Європейської  конвенції  з  прав  людини,  Європейська 
комісія  з  прав  людини  вказала, що  зміни  в  регулюванні 
приватно-правових відносин впливає, зокрема, на майнові 
питання, а також, що в окремих випадках обов’язок пере-
дати своє майно іншій особі є допустимим. Це стосується 
певних особливих випадків, як наприклад, поділу спадщи-
ни чи спільної власності подружжя, звернення стягнення 
на майно боржника. Такі випадки не суперечать ст. 1, про-
те в будь-якому разі необхідно гарантувати, що закон не 
створює нерівність  сторін,  за  якої одна  з них може бути 
свавільно та несправедливо позбавлена своєї власності на 
користь іншої [9].

Відповідно до  висновку у  вищезгаданій  справі Комі-
сія  визнала, що положення шведського  законодавства не 
створювали таку нерівність та загрозу для приватної влас-
ності,  а  отже,  не порушували право на мирне  володіння 
майном  з  двох  описаних нижче причин. По-перше,  хоча 
закон і передбачав обов’язок міноритаріїв продати свої ак-
ції на вимогу мажоритарного акціонера, він також надавав 
міноритаріям  право  вимагати  викупити  їхні  акції,  тобто 
“sell-out”.  По-друге,  право  особи  на  приватну  власність 
не може бути перешкодою для впровадження новітніх ре-
форм у регулюванні приватноправових відносин власнос-
ті, якщо дотримано баланс інтересів усіх акціонерів. 

Питання примусового викупу акцій міноритаріїв було 
також  предметом  скарги  у  відомій  справі  Offerhaus  and 
Offerhaus  v.  the Netherlands.  ЄСПЛ  відмовив  у  судовому 
розгляді  справи,  але  у  своїй  відмові  зазначив,  що  втру-
чання у право на мирне володіння майном може здійсню-
ватися  лише  з  дотриманням  справедливого  балансу  між 
суспільними  інтересами та вимогами щодо захисту фун-
даментальних  прав  кожної  людини.  Зокрема,  це  означає 
насамперед розумне співвідношення мети, яка досягаєть-
ся шляхом позбавлення особи права власності, та безпосе-
редньо засобів її досягнення. Посилаючись на п. 89 рішен-
ня у справі the Former King of Greece and Others v. Greece, 
ЄСПЛ вказав, що, встановлюючи порушення ст. 1, необ-
хідно визначити, чи забезпечують засоби досягнення мети 
справедливий  баланс  інтересів.  Ключовими  для  цього  є 
умови компенсації для міноритарних акціонерів, яка має 
бути розумною та пропорційною ринковій ціні акцій [10].

Таким чином, можна підсумувати вищезазначене, що 
ЄСПЛ у своїй практиці фактично визнав, що “squeeze-out” 
є неправомірним не сам по собі, а лише тоді, коли позбав-
лення права власності здійснюється без виплати розумної 
компенсації, яка відповідає реальній вартості майна.

Для  того  щоб  остаточно  зрозуміти  первинний  сенс 
процедури “squeeze-out”, існує стійка необхідність розгля-
нути особливості її реалізації в інших країнах.

Наприклад, у 2000 році Федеральний Конституційний 
Суд Німеччини за заявою міноритарного акціонера компа-
нії Moto Meter розглянув питання відповідності “squeeze-
out”  ст.  14  Основного  закону  ФРН,  яка  гарантує  право 
власності, дозволяє експропріацію лише в інтересах сус-
пільства, дозволяє вилучення майна винятково на підставі 
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чи  відповідно  до  закону, що  визначає  характер  та  обсяг 
компенсації,  яка має  забезпечувати справедливий баланс 
між  суспільним  інтересом  та  інтересами  осіб,  яких  по-
збавляють права власності.

Суд вказав, що ст. 14 Основного закону ФРН не виклю-
чає можливість примусового викупу акцій міноритарних 
акціонерів. Міноритарні акціонери не мають таких пере-
ваг, як важелі впливу на прийняття рішень у компанії, про-
те їх наявність може створювати для мажоритарного акці-
онера перешкоди та затримку в реалізації рішень компанії. 
Наприклад, такою перешкодою є зловживання правом на 
оскарження рішень загальних зборів, яке може бути реалі-
зовано акціонером навіть з однією акцією. Отже, концен-
трація у мажоритарного акціонера всіх акцій може значно 
полегшити реалізацію окремих процедур [11].

У  висновку Федеральний Конституційний Суд Німеч-
чини постановив та роз’яснив, що інтерес мажоритарного 
акціонера у вільному здійсненні підприємницької діяльнос-
ті може бути поставлений вище, ніж інтереси міноритарі-
їв, за умови охорони та захисту останніх від зловживання 
мажоритарним акціонером своїм  економічним впливом,  а 
також за умови виплати розумної компенсації  за втрачені 
акції. Суд офіційно визнав у своєму рішенні, що застосу-
вання “squeeze-out” може бути виправданим, а початок цієї 
процедури сам по собі не свідчить про зловживання мажо-
ритарним акціонером своїм економічним становищем.

Варто зазначити, що не завжди у разі оскарження ме-
ханізму  “squeeze-out”  суди  виступають  на  боці  нововве-
дення та обґрунтовують та роз’яснюють його доцільність. 
Таким прикладом може слугувати Грузія, де “squeeze-out” 
впровадили у 2005 р. Однак через 2 роки процедуру було 
визнано  неконституційною.  Основним  аргументом  заяв-
ників  було  порушення  ст.  21 Конституції  Грузії,  яка  ви-
знає та гарантує право власності, передбачає можливість 
обмеження права  власності  лише  за наявності  нагальної 
соціальної  потреби  у  випадках  і  порядку,  передбачених 
законом,  а  також  передбачає, що  за  наявності  нагальної 
соціальної потреби позбавлення права власності дозволя-
ється лише у прямо передбачених законом обставинах, на 
підставі рішення суду або у разі передбаченої законом на-
гальної потреби та за умови належної компенсації. 

Хоча “squeeze-out” був визнаний неконституційним, ар-
гументи Конституційного Суду Грузії не можна назвати од-
нозначними. Навпаки,  деякі  з  них  скоріше  виправдовують 
можливість  застосування  “squeeze-out”.  Суд  визнав  право 
законодавця діяти в межах нагальної соціальної потреби для 
досягнення позитивного суспільного ефекту, що важливо без 
необхідності обов’язкового визначення, задля якої конкрет-
ної потреби він ухвалює ту чи іншу норму. Примусовий ви-
куп акцій міноритаріїв сам по собі не є суспільною потребою 
та легітимною метою, оскільки передбачає певні обмеження. 
Таке тлумачення, на думку Суду, суперечило б ч. 1 ст. 21 Кон-
ституції Грузії, згідно з якою обмеження може бути засобом 
досягнення певної мети, але не власне метою [12].

Таким чином, проаналізувавши практику застосування 
механізму  в  грузинському  законодавстві,  можна  конста-
тувати, що “squeeze-out” є лише  інструментом, а за його 
застосуванням  має  стояти  певна  мета.  У  зв’язку  з  цим 
обов’язково необхідно встановити, чи така мета є легітим-
ною  та  чи  є  пропорційним  до  неї  “squeeze-out”  як  засіб 
її досягнення. Також норми щодо “squeeze-out” мають га-
рантувати справедливий баланс інтересів сторін і виклю-
чати можливість зловживання мажоритарним акціонером 
економічною силою, а міноритарій має право знати при-
чини  викупу  акцій  та  мати  механізми  для  відстоювання 
власної позиції з цього питання. 

Окрім  того,  відповідність  “squeeze-out”  конституцій-
ним  положенням  розглянув  Конституційний  Трибунал 
Польщі у 2005 р. Трибунал визнав, що процедура “squeeze-
out”,  передбачена  ст.  418 Кодексу комерційних компаній 
Польщі, відповідає ст. 21 Конституції Польщі, яка гаран-
тує право власності, а також передбачає, що застосування 
цієї процедури дозволяється лише для суспільних цілей та 
з  виплатою  справедливої  компенсації.  Трибунал  визнав, 
що процедура “squeeze-out”, передбачена ст. 418 Кодексу 
комерційних компаній Польщі, відповідає ст. 21 Конститу-
ції Польщі, яка гарантує право власності, а також передба-
чає, що експропріація дозволяється лише для суспільних 
цілей та з виплатою справедливої компенсації [13]. Згідно 
з позицією Трибуналу, “squeeze-out” передбачає примусо-
ву передачу права власності між приватними особами, а 
не на користь публічно-правового утворення, у зв’язку з 
чим не є експропріацією в розумінні Конституції.

Висновок.  Проаналізувавши  наведену  вище  судову 
практику  іноземних  судів  та  порівнюючи  з  ситуацією  в 
Україні, можна зробити кілька висновків.

По-перше, відповідно до ч. 5 ст. 41 Конституції Укра-
їни  «примусове  відчуження  об’єктів  права  приватної 
власності може бути застосоване лише як виняток з мо-
тивів суспільної необхідності, на підставі та в порядку, 
встановлених законом, за умови попереднього і повного 
відшкодування їх вартості» [14]. Проте не можна одно-
значно стверджувати про застосування цієї норми до ме-
ханізму “squeeze-out”. Європейська конвенція з прав лю-
дини та конституції іноземних країн містять аналогічні 
за своєю сутністю та метою положення, проте як ЄСПЛ, 
так і окремі іноземні конституційні суди визнавали, що 
така позиція не може бути застосована до приватно-пра-
вових відносин.

По-друге,  детально  дослідивши  походження  та  пра-
вову  природу  процедури  “squeeze-out”,  можна  зробити 
висновок, що  вона  по  суті  не  порушує  право  власності. 
Закон  може  передбачати  випадки  примусового  переходу 
права власності у приватно-правових відносинах за умо-
ви дотримання справедливого балансу інтересів мажори-
тарного та міноритарних акціонерів. Для визначення до-
тримання балансу слід з’ясувати, чи є мета застосування 
“squeeze-out”  виправданою,  чи  є  достатніми  гарантії  за-
хисту інтересів сторін.

Можна зробити припущення, що в українських реа-
ліях ця реформа надасть більше можливостей мажори-
тарним акціонерам «очистити» компанію від мінорита-
ріїв  та  управляти  товариством  одноосібно  або  групою 
мажоритарних акціонерів. У будь-якому разі «очищен-
ня»  товариства  від міноритарних  акціонерів,  кількість 
яких  у  певних  акціонерних  товариствах  сягає  декіль-
кох тисяч  (іноді  таким акціонерам належить 0,0001%–
0,01%  акцій),  надає  мажоритарним  акціонерам  безліч 
переваг.  Насамперед  це  отримання  повного  контролю 
над компанією та  спрощення управління  та прийняття 
рішень,  окрім  того,  це  зменшення  суми  витрат  на  об-
слуговування діяльності товариства. Також слід враху-
вати, що таким чином відбувається мінімізація ризику 
недобросовісного  зловживання  міноритарними  акціо-
нерами своїми правами та корпоративного шантажу та 
зниження  ризику  рейдерського  захвату  компанії  через 
міноритарних акціонерів. По суті це відкриває шлях до 
перетворення акціонерного товариства на товариство з 
обмеженою відповідальністю, яке хоча і є іншою орга-
нізаційно-правовою  формою,  але  має  низку  аспектів, 
які  значно спрощують контроль та певні організаційні 
моменти.
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗДІЙСНЕННЯ ФІЗИЧНОГО ЗАХИСТУ  
ФІЗИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ

LEGAL REGULATION OF THE IMPLEMENTATION OF PHYSICAL PROTECTION  
OF PHYSICAL PERSONS IN UKRAINE

Яфонкіна Ю.А.,
магістрант кафедри олімпійського та професійного спорту

факультету фізичного виховання, спорту і здоров’я
 Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова

У статті висвітлені питання правового забезпечення господарської діяльності у сфері надання охоронних послуг юридичними та 
фізичними особами в Україні. Здійснено аналіз основних законодавчих актів щодо цієї сфери діяльності. Особливу увагу приділено про-
блемам практичного застосування вітчизняного законодавства у зазначеній сфері. 

Ключові слова: правове регулювання, надання охоронних послуг, фізичний захист, законодавство, замах, захист життя та здоров’я 
громадян.

В статье освещены проблемные вопросы правового обеспечения хозяйственной деятельности в сфере оказания охранных услуг 
юридическими и физическими лицами. Осуществлен анализ основных законодательных актов в данной сфере деятельности. Особое 
внимание уделено проблемам практического применения отечественного законодательства в указанной сфере.

Ключевые слова: правовое регулирование, предоставление охранных услуг, физическая защита, законодательство, покушение, 
защита жизни и здоровья граждан.

The article highlights the problematic issues of legal support of economic activities in the provision of security services by legal entities and 
individuals. The main legislative acts in this field of activity was analyzed. Particular attention is paid to the problems of practical application of 
domestic legislation in this area.

Key words: legal regulation, provision of security services, physical protection, legislation, attempt, protection of life and health of citizens.

Постановка проблеми.  В  умовах  проведення  масш-
табних реформ в України, політичної  і промислової кон-
куренції в нашій країні, сучасного економічного станови-
ща держави, тотальної корупції у всіх сферах суспільного 
життя,  зрощення  бізнесу  і  криміналу,  недіючої  правової 
системи проблема фізичного захисту фізичних осіб набула 
досить актуального значення. 

Загальновідомо,  що  останнім  часом  зросла  кількість 
правопорушень, пов’язаних з насильством стосовно гро-
мадян держави і іноземних гостей на території України як 
з боку вітчизняних  злочинних угруповань, окремих пра-
вопорушників,  так  і  громадян  інших держав  (так  званих 
«гастролерів»)  та  протиправна  діяльність  колекторських 
компаній  і рейдерів. Про це свідчить  інформація  із засо-

бів  масової  комунікації,  доступні  дані  кримінального  та 
адміністративного  судочинства,  показання  пересічних 
громадян,  які  стали  свідками  таких  подій.  Прикладами 
вищевказаного є вбивства відомих бізнесменів, політиків, 
журналістів та пересічних громадян, грабежі та розбійні 
напади, викрадення людей, доведення до самогубства та 
багато інших злочинів.

За статистичними даними, у 2017 році по злочинах, які 
кваліфікуються за ст. 115 ч. 2 п. 11 «Навмисне вбивство, 
яке здійснено на замовлення», тільки у Київській області 
здійснено 22 замахи, в результаті яких загинуло 23 та по-
ранено 17 осіб. Перше місце за замовними вбивствами в 
Україні посідає Київська область, друге –  Дніпропетров-
ська, третє – Одеська області.
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Загалом у 2017 році по Україні  здійснено 44  замахи, 
в  результаті  яких  загинуло 42 особи  та  50 отримали по-
ранення. На  один  замах  у  середньому  припадає  0,95  за-
гиблих та 1,2 поранених. Імовірність смерті складає 95%. 
Викликає занепокоєння те, що кількість потерпілих пере-
вищує кількість загиблих. Таким чином, 40% замахів не-
безпечні для сторонніх осіб та здійснюються небезпечним 
для оточуючих способом [1]. 

Неконтрольований державою незаконний обіг зброї та 
боєприпасів на територій України також викликає занепо-
коєння як  громадян,  так  і правоохоронних органів. При-
чому  здебільшого  застосування  незареєстрованої  зброї 
та  боєприпасів  є  найбільш  небезпечним  видом  замахів, 
тому що їх застосування дає більш ефективні результати 
порівняно  з  іншими  способами  здійснення  замахів  (ви-
користання холодної зброї, отруйних речовин, фізичного 
примусу).

З огляду на вищевикладене, слід зазначити, що захист 
життя та здоров’я громадян стає дуже актуальною пробле-
мою  як  для  правоохоронних  органів,  так  і  для  суб’єктів 
господарської діяльності з надання охоронних послуг.

Стан опрацювання.  Дослідженням  окремих  питань 
у зазначеній сфері присвячені наукові праці таких вітчиз-
няних та зарубіжних вчених, як: М. Амосов, О.  Борисо-
ва, М.   Булатова, М.   Зубок, С.   Делікатний, М.   Дутчак, 
Н.  Долбишева, Є.  Імас, Т. Круцевич, О.  Куц, В.  Маце-
люх, Ю.  Мічуда, С.  Матвєєв, В.  Платонов, Ж.  Половни-
кова, П.  Пригунов, А.  Суббот, В.  Терещенко, Б.  Шиян, 
А.  Цьось, А.  Яфонкін та ін.

Більшість  авторів  значну  увагу    звертали  на  правове 
забезпечення  діяльності  охоронних  структур,  однак  не 
вирішеними остаточно залишились питання практичного 
застосування  вітчизняного  законодавства  внаслідок  його 
недосконалості. 

Метою статті є аналіз законодавства України у сфері 
охоронної діяльності та внесення авторських пропозицій 
щодо її вдосконалення.

Виклад основного матеріалу. В Україні створена до-
статня  нормативна  база щодо  охорони  та  захисту життя 
та  здоров’я  громадян. Це – Конституція України, Госпо-
дарський  кодекс  України,  акти  Верховної  Ради  України, 
Президента  України,  нормативно-розпорядчі  акти,  акти 
Кабінету Міністрів, відомчі акти та інші нормативно-пра-
вові акти. Разом з тим  слід констатувати, що охорона та 
захист фізичних осіб на законодавчому рівні забезпечена 
не в повному обсязі.

Необхідно  зазначити,  що  ст.  3  Конституції  України 
стверджує, що людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, 
недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою 
соціальною цінністю. У ст. 27 йдеться, що «Кожна людина 
має невід’ємне право на життя» та наголошується на тому, 
що ніхто не може бути свавільно позбавлений життя, що 
обов’язком держави є захист життя людини. 

Основоположним  для  нашого  дослідження  є  конститу-
ційне  право  кожного  громадянина  захищати  своє  життя  і 
здоров’я, життя  і  здоров’я  інших  людей  від  протиправних 
посягань [2] будь-якими засобами, не забороненими законом.

Правове  регулювання  охоронних  послуг  здійснюєть-
ся, головним чином, відповідно до законів України «Про 
охоронну діяльність» [3], «Про ліцензування певних видів 
господарської  діяльності»  [4],  «Про  основні  засади  дер-
жавного нагляду (контролю) у сфері господарської діяль-
ності» [5], Наказу Управління державної охорони України 
від 27.05.2011 № 210 «Про затвердження Порядку забез-
печення безпеки посадових осіб, щодо яких здійснюється 
державна охорона у місцях постійного та тимчасового пе-
ребування» [6] та інших законодавчих актів.

Прийнятий у 2012 році Закон України «Про охорон-
ну  діяльність»  регламентує  основні  напрями  надання 
послуг з охорони власності та громадян – охоронній ді-
яльності в Україні. Ст. 1 Закону дає визначення понят-

тя охорони фізичної особи: «діяльність з організації та 
практичного  здійснення  заходів  охорони,  спрямованих 
на  забезпечення  особистої  безпеки,  життя  та  здоров’я 
індивідуально  визначеної  фізичної  особи  (групи  осіб) 
шляхом запобігання або недопущення негативного без-
посереднього впливу факторів (діяльності або бездіяль-
ності) протиправного характеру».

Закон  регулює  діяльність  суб’єкта  охоронної  діяль-
ності шляхом визначення видів охоронних послуг, шляхів 
забезпечення охоронної діяльності, ліцензування охорон-
ної діяльності, укладення договорів про надання послуг з 
охорони, визначає права суб’єкта охоронної діяльності та 
обмеження їх діяльності. Велика увага в Законі приділена 
кадровому  забезпеченню суб’єктів  охоронної  діяльності: 
умовам залучення громадян до охоронної діяльності, ви-
значені права та обов’язки персоналу охорони, зазначені 
умови підготовки та перепідготовки персоналу охорони і 
ступінь їх відповідальності.

Відомо, що в охоронній діяльності у деяких випадках 
виникає  потреба  у  застосуванні  заходів фізичного  впли-
ву, спеціальних засобів та використання службових собак, 
тому розділ 4 присвячений їх застосуванню.

Розділ 5 Закону присвячений взаємодії суб’єктів охо-
ронної  діяльності  з  правоохоронними  органами  та  гро-
мадськістю, без якої не може бути ефективної охоронної 
діяльності.

Таким  чином,  прийняття  вказаного  Закону  дало  змо-
гу  розв’язати  багато  проблем  в  охоронній  діяльності 
суб’єктів охорони.

Необхідно  зазначити, що  органами  державного  регу-
лювання у сфері охоронної діяльності є Кабінет Міністрів 
України,  а  також центральний  орган  виконавчої  влади  у 
сфері  охоронної  діяльності,  який  затверджує  ліцензійні 
умови провадження охоронної діяльності, порядок конт-
ролю  за  додержанням  ліцензійних  умов  провадження 
охоронної діяльності, видає та переоформлює ліцензії на 
здійснення  охоронної  діяльності,  видає  дублікати  таких 
ліцензій  та  приймає  рішення  про  визнання  їх  недійсни-
ми,  здійснює  у межах  своєї  компетенції  контроль  за  до-
держанням  суб’єктами охоронної  діяльності  ліцензійних 
умов шляхом проведення  планових  та  позапланових  пе-
ревірок, приймає рішення про усунення недоліків, анулю-
вання ліцензії на охоронну діяльність, а також вносить до 
Єдиного  державного  реєстру юридичних  осіб,  фізичних 
осіб-підприємців  та  громадських  формувань  відомості 
про  ліцензування  господарської  діяльності  суб’єкта  охо-
ронної діяльності.

Закон «Про ліцензування певних видів  господарської 
діяльності» регулює суспільні відносини у сфері ліцензу-
вання видів господарської діяльності, зокрема з охоронної 
діяльності,  визначає  виключний  перелік  видів  господар-
ської  діяльності,  що  підлягають  ліцензуванню,  встанов-
лює уніфікований порядок їх ліцензування, нагляд і контр-
оль у сфері ліцензування, відповідальність за порушення 
законодавства  у  сфері  ліцензування  видів  господарської 
діяльності.

Так,  відповідно  до  ст.  7  зазначеного  Закону  охорон-
на діяльність підлягає ліцензуванню, для отримання якої 
необхідно подати спеціальну заяву та визначений перелік 
документів,  серед  яких  обов’язковими  мають  бути  до-
кументи,  які  підтверджують  відповідність  залучених  до 
роботи співробітників встановленим законодавством умо-
вам,  підтверджують  відсутність  певних  обмежень  щодо 
працівників, залучених до здійснення охоронних заходів.

За Законом у десятиденний строк  за наявності всіх не-
обхідних документів та правильного їх оформлення орган 
ліцензування приймає  обґрунтоване  рішення про  видачу 
або відмову у видачі ліцензії. Причинами у відмові ліцен-
зії можуть бути недостовірність поданих заявником даних 
або невідповідність заявника поданим документам. У разі 
незаконної відмови у видачі ліцензії для здійснення охо-
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ронної  діяльності  заявник має право  звернутися до  суду 
для вирішення зазначеної проблеми.

Загальновідомо,  що  за  отримання  ліцензії,  її  пере-
оформлення, видачу відповідних копій встановлено плату. 
У разі несплати за отримання ліцензії в 30-денний термін з 
моменту прийняття рішення про видачу такого документа 
та якщо заявник не забрав цю ліцензію у визначений тер-
мін вона може бути скасована або ж визнана недійсною. 
У  такому  разі  можливе  оформлення  та  отримання  нової 
ліцензії.  Дотримання  ліцензійних  вимог  на  проведення 
охоронної діяльності є обов’язковою умовою на здійснен-
ня охоронних послуг.

Законом передбачено, що важливою умовою надання 
охоронних  послуг  є  відсутність  серед  персоналу  осіб  із 
судимістю  за  скоєння  умисного  злочину,  осіб,  які  пере-
бувають на обліку  з психологічної проблеми, наркоманії 
або  алкоголізму  та  осіб,  що  мають  інші  обмеження,  які 
заважають їм виконувати свої функціональні обов’язки, а 
також осіб, які не пройшли відповідну підготовку або не 
уклали  із  суб’єктом надання охоронних послуг контракт 
(трудовий договір).

Важливою  умовою  здійснення  охоронної  діяльності 
суб’єктом господарювання є його зобов’язання забезпечи-
ти персонал охорони спеціальними посвідченнями з фото-
графією охоронця, що мають бути підписані керівником та 
завірені печаткою підприємства.

Відповідно  до  вищевказаного  Закону  важливим  для 
здійснення  охоронної  діяльності  є  забезпечення  різними 
технічними засобами, транспортом, засобами радіозв’язку 
та іншими спеціальними засобами, які не заборонені зако-
нодавством. При цьому слід суворо дотримуватись право-
вих особливостей процедури закупівлі, сертифікації, збе-
рігання та використання таких засобів. Забороні підлягає 
використання майна, яке за чинним законодавством Укра-
їни дозволено до  використання  тільки правоохоронними 
органами або воно призначено тільки для військового ви-
користання.

Вищевказаний  Закон  регламентує  виконання  спів-
робітниками  охоронних  організацій  їхніх  обов’язків  та 
прямо  попереджає  про  недопустимість  створення  ними 
перепон  у  роботі  державних  органів,  органів  місцевого 
самоврядування, правоохоронних органів та ін.

Особливістю  надання  охоронних  послуг  суб’єктом 
охоронної  діяльності  є  договірна  форма  із  замовником 
такої  послуги.  Законним  слід  вважати  письмову  форму 
укладання такого договору (контракту). У разі замовлення 
послуги на охорону майна замовник зобов’язаний надати 
охоронній  організації  всі  необхідні  документи,  які  під-
тверджують його права на це майно.

Аналіз наведеного в статті 978 ЦК України дає змогу 
зробити висновок, що цивільно-правова послуга охорони 
життя та здоров’я фізичної особи передусім є діяльністю 
(дія,  сукупність  дій  або  бездіяльність),  яка  здійснюється 
суб’єктом цивільного права, умовно її можна назвати охо-
ронною діяльністю. Такий вид діяльності характеризуєть-
ся певним змістом, тобто вона спрямована на досягнення 
певних  цілей  (створення  визначеного  блага)  із  викорис-
танням певних засобів та способів. При цьому зміст діяль-
ності  визначається  потребами  та  інтересами  особи,  якій 
надаються  ці  послуги,  це  витікає  з  підстав  виникнення 
правовідносин з надання послуг – договору. Адже особа 
вступає в договірні правовідносини саме для задоволення 
своїх потреб. Наявність суб’єкта, якому надаються ці по-
слуги, є обов’язковим елементом послуги [7].

Договір охорони фізичних осіб, на відміну від  інших 
цивільно-правових зобов’язань, запропонований у Цивіль-
ному кодексі України (далі – ЦК України). Регламентація 
таких  відносин  у  договірному  праві  здійснюється  також 
загальними положеннями зобов’язального права та інши-
ми підзаконними нормативними актами. Так, саме прин-
цип  свободи  договору,  як  правильно  відзначив  В.  Луць, 

є неминучим наслідком самого призначення договору і є 
формою для закріплення приватних відносин [8].

На думку А. Басової, договір охорони фізичної особи 
відноситься до зобов’язань на надання послуг у зв’язку з 
тим, що серед зобов’язань на надання послуг окремо ви-
діляються три підгрупи: зобов’язання на надання фактич-
них послуг (зберігання, перевезення та ін.), зобов’язання 
на надання юридичних послуг (доручення, комісія та ін.) 
та змішаний вид зобов’язань (експедиція) [9]. У зв’язку з 
цим виникає необхідність віднесення договору охорони до 
однієї з цих підгруп. Договір охорони фізичної особи має 
деяку схожість із договором доручення. Проте за догово-
ром доручення повірений для виконання своїх обов’язків 
має вступити у правовідносини з третіми особами. За до-
говором охорони фізичної особи охоронцю цього робити 
не обов’язково.

Цей момент  є  дуже  важливим  для  договору  охорони 
особи як різновиду договору про надання послуг, оскільки 
замовник  сам  бере  безпосередню  участь  у  процесі  здій-
снення  охоронної  діяльності,  що  виражається  у  надан-
ні  охоронцю  службових  приміщень,  перевірці  та  огляді 
об’єкта перед здачею його під охорону, наприклад на пред-
мет відсутності сторонніх осіб на об’єкті та інших умов, 
передбачених договором.

Особливого значення в діяльності охоронної компанії 
відіграє дотримання конфіденційної інформації та нероз-
голошення  відомостей,  які  стали  відомі  в  процесі  вико-
нання нею своїх обов’язків.

Так, відповідно до ст. 27 Закону України «Про інфор-
мацію» [10] порушення законодавства України про інфор-
мацію тягне за собою  дисциплінарну, цивільно-правову, 
адміністративну або кримінальну відповідальність згідно 
із законами України. 

Конституційний Суд України від 20 січня 2012 року 
№ 2-рп/2012 під час розгляду справи № 1-9/2012 надав 
офіційне тлумачення інформації про особисте та сімей-
не життя особи  (персональні дані про неї): це будь-які 
відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, 
яка  ідентифікована  або може бути конкретно  ідентифі-
кована, а саме національність, освіта, сімейний стан, ре-
лігійні  переконання,  стан  здоров’я,  матеріальний  стан, 
адреса,  дата  і  місце  народження,  місце  проживання  та 
перебування тощо, дані про особисті майнові та немай-
нові  відносини  цієї  особи  з  іншими  особами,  зокрема 
членами сім’ї, а також відомості про події та явища, що 
відбувалися або відбуваються у побутовому, інтимному, 
товариському,  професійному,  діловому  та  інших  сфе-
рах життя особи, за винятком даних стосовно виконан-
ня повноважень особою, яка обіймає посаду, пов’язану 
зі  здійсненням функцій держави  або органів місцевого 
самоврядування. Така інформація про фізичну особу та 
членів її сім’ї є конфіденційною і може бути поширена 
тільки за її згодою, крім випадків, визначених законом, 
і лише в  інтересах національної безпеки, економічного 
добробуту та прав людини [11]. 

Однак,  на  нашу  думку,  втрата  репутації  охоронної 
фірми або приватного охоронця внаслідок розголошення 
ними конфіденційної  інформації щодо особи,  яка охоро-
няється, тягне для них більш тяжкі економічні наслідки в 
майбутньому внаслідок втрати замовників такої послуги.

Необхідно підкреслити, що чинне законодавство Укра-
їни забороняє охороняти фізичну особу, яка здійснює кри-
мінальне або адміністративне правопорушення та прихо-
вувати відомі факти про будь-які злочини. Однак, на жаль, 
це не завжди має місце у діяльності охоронних структур та 
приватних охоронців.

Не можна не відзначити вагомої ролі у здійсненні охо-
ронної діяльності Наказу Управління державної охорони 
України від 27.05.2011 № 210 «Про затвердження Порядку 
забезпечення безпеки посадових осіб, щодо яких здійсню-
ється державна охорона у місцях постійного та тимчасо-
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вого  перебування»  [12],  який  розроблено  відповідно  до 
вимог  статей  11–15  і  18  Закону України  «Про  державну 
охорону  органів  державної  влади  України  та  посадових 
осіб»,  статті  21  Закону України  «Про  інформацію»,  ста-
тей 12–15-1 Закону України «Про Національну поліцію», 
статті 26-1 Закону України «Про дорожній рух», Статуту 
внутрішньої служби Збройних сил України, Дисциплінар-
ного статуту Збройних сил України та Статуту гарнізонної 
та вартової служб Збройних сил України, з метою забез-
печення нормального функціонування органів державної 
влади України, безпеки посадових осіб та об’єктів, щодо 
яких здійснюється державна охорона.

Цим Наказом визначаються режим та здійснення конт-
ролю за безпекою транспортних засобів, вантажу й інших 
речей,  а  також особистого контролю за безпекою грома-
дян  під  час  проведення  охоронних  заходів  військовос-
лужбовцями  Управління  державної  охорони  України  і  є 

обов’язковим для виконання підприємствами, установами 
й організаціями всіх форм власності, а також громадянами 
України, іноземцями та особами без громадянства.

Не  можна  також  не  зазначити  «Державний  стандарт  
професійно-технічної освіти» (ДСПТО 5169-ОК.74.60-2013)  
(далі – Стандарт) щодо професії «Охоронець», кваліфіка-
ція «Охоронець,  старший охоронець»,  затверджений На-
казом Міністерства освіти і науки України від 28.10.2013 
№  1486  [13],  в  якому  міститься  вимоги  до  рівня  знань, 
умінь і навичок охоронців.

Висновки.  Таким  чином,  для  здійснення  підприєм-
ницької  діяльності  суб’єктами  господарювання  у  сфері 
надання охоронних послуг в Україні створена потужна за-
конодавча  база,  дотримання  якої  дасть  змогу  охоронним 
структурам професійно, юридично грамотно здійснювати 
такий  серйозний  від  практичної  підприємницької  діяль-
ності, як охоронна. 
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У статті розкрито об’єктивні передумови, що визначають необхідність зближення міжнародного й національного регулювання від-
носин у сфері праці. З’ясовано особливості механізму національної імплементації міжнародних трудових стандартів, обґрунтовано шля-
хи його вдосконалення. Виявлено напрями подальшого розвитку трудового законодавства України під впливом міжнародних трудових 
стандартів.

Ключові слова: імплементація, трудове законодавство, міжнародні трудові стандарти.

В статье раскрыты объективные предпосылки, определяющие необходимость сближения международного и национального регули-
рования отношений в сфере труда. Выяснены особенности механизма национальной имплементации международных трудовых стан-
дартов, обоснованы пути его совершенствования. Выявлены направления дальнейшего развития трудового законодательства Украины 
под влиянием международных трудовых стандартов.

Ключевые слова: имплементация, трудовое законодательство, международные трудовые стандарты.

The article reveals the objective preconditions determining the necessity of convergence of international and national regulation of relations 
in the field of labor. The peculiarities of the mechanism of national implementation of international labor standards are revealed and ways of its 
improvement are substantiated. The directions of further development of labor legislation of Ukraine under the influence of international labor 
standards are revealed.

Key words: implementation, labor law, international labor standards.

Постановка питання. У зв’язку з укладенням Угоди 
про Асоціацію України з Європейським Союзом (далі – ЄС)  
гостро постає питання реформування чинного трудового 
законодавства й узгодження його з положеннями міжна-
родних  стандартів.  Інтеграція  України  до  міжнародних, 
зокрема  європейських,  структур  неможлива  без  забез-
печення  ефективного  процесу  впровадження  норм  між-
народного права в національне законодавство, виконання 
державою міжнародно-правових зобов’язань із прав лю-
дини у сфері трудових відносин. Саме тому дослідження 
міжнародного досвіду має велике теоретичне й практичне 
значення.

Стан опрацювання.  Дослідженню  теоретичних  і 
практичних  проблем  удосконалення  вітчизняного  пра-
вового  регулювання  трудових  відносин  під  впливом 
міжнародних  трудових  стандартів  присвячено  праці 
провідних  вітчизняних  і  закордонних  учених:  З.  Богати-
ренка, Н. Болотіної, В. Венедіктова, К. Гусова, В. Жерна-
кова, І. Кисельова, Л. Костіна, М. Куриліна, А. Лушнікова, 
В. Смолярчука, В. Толкунової, М. Феськова, Г. Чанишевої, 
О. Ярошенка й  ін. За достатньо високого рівня наукових 
напрацювань  у  цій  сфері  були  лише  частково  вирішені 
проблеми  вдосконалення  національного  законодавства, 
які пов’язані з його невідповідністю міжнародним трудо-
вим стандартам щодо окремого правового інституту, який 
є основним предметом дослідження. Саме тому проблеми 
вдосконалення  національного  законодавства  й  реалізації 
міжнародних  трудових  стандартів  потребують  комплек-
сного наукового розроблення.

Мета статті полягає у вирішенні теоретичних і прак-
тичних  проблем  удосконалення  національного  трудово-
го  законодавства  з  урахуванням  міжнародних  трудових 
стандартів на підставі комплексного аналізу міжнародних 
актів, законодавства України, спеціальної літератури й ма-
теріалів судової практики. 

Виклад основного матеріалу. У процесі  регулюван-
ня  трудових  відносин  бере  участь  більшість  країн  світу. 
Складниками даного процесу є визнання принципів і норм 
міжнародного права, вивчення й узагальнення передових 
положень міжнародних трудових стандартів, пошук кон-
сенсусу  та  визначення  компромісних  варіантів  відповід-
ності національних норм, що регулюють трудові відноси-
ни, загальновизнаним принципам і нормам міжнародного 
права. Кінцевим результатом цього процесу є розроблення 
і вдосконалення міжнародних і національних норм право-
вого регулювання трудових відносин [12].

Використання міжнародного досвіду надасть можливос-
ті  наблизити  національне  законодавство  (передусім  новий 
Трудовий  кодекс)  до  рівня  міжнародних  трудових  стан-
дартів. Але впровадження цього досвіду має відбуватися з 
обов’язковим урахуванням особливостей, що характеризу-
ють правові системи різних країн, зокрема й нашої держави. 

За сучасних умов наявна невизначеність у розроблен-
ні єдиної концепції та напрямів, за якими необхідно про-
вадити  роботу  з  удосконалення  трудового  законодавства 
України  під  впливом  міжнародних  трудових  стандартів; 
не закріплено поняття міжнародних трудових стандартів; 
не завершено формування механізму їх національної імп-
лементації. Потребує додаткового дослідження роль актів 
вищих судових органів держави, зокрема, Конституційно-
го й Верховного судів, у реалізації міжнародних трудових 
стандартів. Крім того, у вітчизняному трудовому законо-
давстві є положення й інститути, які за своїм змістом не в 
повному обсязі відповідають вимогам міжнародних пра-
вових документів, а іноді й суперечать їм [1; 7; 11].

У  сучасному  світі  посилюються  тенденції  взаємоза-
лежності і взаємовпливу держав. Створені із цією метою 
міжнародні  організації  і  спільноти держав  сприяють по-
годженому  вирішенню  загальних  проблем  світової  спів-
дружності.
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Термін «імплементація» перекладається з англійської 
(“іmplement”)  як  «здійснення,  забезпечення  виконання» 
і може бути інтерпретований як «забезпечення практич-
ного  результату  і  фактичного  виконання  конкретними 
засобами». У  вітчизняну  літературу  його  запроваджено 
І.  Лукашуком  і  П. Мартиненком.  Імплементація  –  фак-
тична реалізація міжнародних обов’язків на внутрішньо-
державному  рівні,  здійснювана  шляхом  трансформації 
міжнародно-правових норм у національні закони та під-
законні акти [10].

У  широкому  розумінні  трансформація,  на  думку 
Р. Мюллерсона, являє собою «засіб здійснення міжнарод-
ного права  за допомогою видання державою внутрішніх 
нормативних актів та забезпечення виконання нею свого 
міжнародного  обов’язку  або  в  інтересах  використання 
нею своєї міжнародної правомочності».

Міжнародно-правове  регулювання  праці  розумієть-
ся  як  регулювання  умов  праці  й  охорони  законних  прав 
працівників за допомогою міжнародних угод, а розмаїття 
міжнародних відносин у сфері праці призводить до наяв-
ності різноманітних міжнародно-правових норм.

У  свою  чергу,  імплементація  передбачає  сукупність 
правових та інституційних засобів, що використовуються 
суб’єктами міжнародного права на міжнародному  та на-
ціональному рівнях.

Більшість  міжнародно-правових  норм  реалізуються 
через механізм національної імплементації. Отже, ефек-
тивне  узгодження  національного  законодавства  з  між-
народними  стандартами  залежить  від  того,  яким  саме 
способом імплементуються в нього міжнародно-правові 
норми [1; 11].

Щодо цього Г. Куц зазначає: «Питання про вибір юри-
дичної процедури, за допомогою якої міжнародно-правові 
угоди  інкорпоруються в національну систему права,  є,  у 
принципі, питанням, яке має визначатися конституційним 
правом держави» [9].

Ратифікація  –  остаточне  схвалення  та  затвердження 
найвищим органом держави міжнародного акта. Ратифіка-
ція є остаточною, від неї не можна відмовитися або знову 
винести договір на обговорення.

В Україні порядок ратифікації міжнародних актів ре-
гулюється Конституцією (ст. 9) та Законом України «Про 
міжнародні договори України». Ратифікація міжнародних 
договорів України здійснюється шляхом ухвалення зако-
ну про ратифікацію, невід’ємною частиною якого є текст 
міжнародного  договору.  Ратифікації  підлягають  міжна-
родні договори України, виконання яких зумовлює зміну 
законів або ухвалення нових.

В  Україні  сьогодні  реалізація  міжнародно-правових 
норм  у  галузі  праці ще  не  завершилася,  незважаючи  на 
ратифікацію відповідних міжнародно-правових актів: до-
тепер порушуються права трудящих; непоодинокі випад-
ки незаконного звільнення з роботи, прийняття на роботу 
дітей, чий вік не відповідає встановленим вимогам; спів-
робітники  працюють  без  укладення  трудового  договору. 
Отже,  порушуються  ратифіковані  міжнародні  договори: 
Конвенція № 138 Міжнародної організації праці «Про мі-
німальний вік для прийому на роботу», Конвенція № 95 
Міжнародної організації праці (далі – МОП) «Про захист 
заробітної плати» тощо. Тому процес імплементації та ра-
тифікації в цій галузі потребує підвищеної уваги, а норми 
національного права необхідно тлумачити й застосовувати 
так, щоб це відповідало нормам і принципам міжнародно-
го права [1; 11].

У межах Організації Об’єднаних Націй (далі – ООН) 
закріплено основні права людини у сфері праці. Саме пра-
вові документи ООН, в яких набули програмного та норма-
тивного закріплення трудові права, стали фундаменталь-
ними в процесі формування правової моделі міжнародних 
трудових  стандартів.  До  основних  документів  ООН,  в 
яких  закріплені  базові  трудові  стандарти,  належать  такі: 

Загальна декларація прав людини  (1948 p.), Міжнародна 
конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації 
(1966 p.), Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримі-
нації щодо жінок (1979 p.), Міжнародна конвенція про за-
хист прав  усіх  трудящих-мігрантів  та  членів  їхніх  сімей 
(1990 p.), Конвенція про права дитини (1989 р.) [12].

Момент  набуття  чинності  таким  актом  пов’язаний  із 
виконанням  певних  дій,  що  означають  вираження  згоди 
його учасників на його обов’язковість (підписання, рати-
фікація, приєднання), або з настанням певних подій (кон-
кретна дата  закінчення строку після ратифікації).  Імпле-
ментація міжнародно-правових норм із регулювання праці 
відбувається занадто повільними темпами, водночас узго-
дження  національного  законодавства  з  нормами  щойно 
ухваленого  міжнародного  договору  здійснюється  значно 
пізніше, ніж ратифікація самого договору [1; 11].

Загальна Декларація  прав  людини  проголошує  низку 
основних трудових прав, а саме:

–  – кожна людина як член суспільства має право на 
соціальне  забезпечення  і  на  здійснення  необхідних  для 
підтримання  її  гідності  і  для  вільного  розвитку  її  осо-
би  прав  в  економічній,  соціальній  і  культурній  галузях 
(ст. 21);

–  кожна людина має право на працю, на вільний ви-
бір роботи, на справедливі і сприятливі умови праці та на 
захист від безробіття (п. 1 ст. 22);

–  кожна людина без будь-якої дискримінації має пра-
во на рівну оплату за однакову працю (п. 2 ст. 23);

–  кожний працюючий має право на справедливу і за-
довільну  винагороду,  яка  забезпечує  гідне  людини  існу-
вання його самого та його сім’ї і яка за необхідності допо-
внюється іншими засобами соціального забезпечення (п. 3 
ст. 23);

–  кожна  людина  має  право  створювати  професійні 
спілки і входити до професійних спілок для захисту своїх 
інтересів (п. 4 ст. 23);

–  кожна людина має право на відпочинок і дозвілля, 
зокрема право на розумне обмеження робочого дня та на 
оплачувану періодичну відпустку (ст. 24);

–  кожна людина має право на такий життєвий рівень, 
включаючи їжу, одяг, житло, медичний догляд та необхідне 
соціальне обслуговування, який є необхідним для підтри-
мання здоров’я  і добробуту  її самої та  її сім’ї,  і право на 
забезпечення в разі безробіття, хвороби, інвалідності, вді-
вства, старості чи іншого випадку втрати засобів до існу-
вання через незалежні від неї обставини (п. 1 ст. 25) [2; 12].

Важливим  міжнародним  актом,  який,  серед  іншого, 
визначає права громадян у сфері праці, є Європейська со-
ціальна хартія (переглянута), ратифікована Законом Укра-
їни «Про ратифікацію Європейської соціальної хартії (пе-
реглянутої)» від 14 вересня 2006 р. № 137–V. Особливість 
її ратифікації полягає в тому, що безпосередньо в названо-
му Законі зазначено конкретні статті і пункти ч. 2 Хартії, 
які є обов’язковими для України.

Із другої половини 90-х рр. розвинулася й набула послі-
довного характеру програмна співпраця України з МОП, 
технічна й експертна допомога в питаннях забезпечення, 
реформування  законодавства у сфері  трудових відносин, 
статистики праці тощо. Взаємодія з міжнародними органі-
заціями, зокрема з МОП, у цей період відбувається вже за 
принципово нових умов, а міжнародні трудові стандарти 
набули  сучасного  значення й  використовуються  з метою 
прискорення  процесу  реформування  нормативних  основ 
регулювання трудових відносин [8].

Фундаментальними  конвенціями  МОП  є:  Конвенція 
№ 87 про свободу асоціації та захист права на організацію 
(1948 р.), Конвенція № 98 про застосування права на ор-
ганізацію і на ведення колективних переговорів (1949 р.), 
Конвенція  №  29  про  примусову  чи  обов’язкову  працю 
(1930  р.),  Конвенція  №  105  про  скасування  примусової 
праці (1957 р.), Конвенція № 138 про мінімальний вік при-
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йняття  на  роботу  (1973  р.),  Конвенція №  100  про  рівну 
винагороду чоловіків і жінок за працю однакової ціннос-
ті (1951 р.), Конвенція № 111 про дискримінацію в галузі 
праці і занять (1958 р.) та Конвенція № 182 про заборону 
та негайні заходи щодо ліквідації найгірших форм дитячої 
праці (1999 р.) [5; 6]. Усі члени МОП, навіть ті з них, які не 
ратифікували зазначених конвенцій, мають зобов’язання, 
що випливають уже із самого факту їхнього членства в цій 
організації,  дотримуватися,  зміцнювати  і  реалізовувати 
сумлінно і відповідно до Статуту МОП принципи, що сто-
суються основних прав, які є предметом цих конвенцій.

З ухваленням 1998 р. Декларації МОП основних прин-
ципів і прав у світі праці фактично ухвалено рішення пе-
ретворити ці базові Конвенції МОП на умови членства в 
даній міжнародній організації. У Декларації МОП закрі-
плені чотири принципи формування системи міжнародних 
трудових стандартів, узагальнюючі основоположні права, 
що містяться в даних конвенціях МОП (№ № 29, 87, 98, 
100, 105, 111, 138 і 182). Це принципи: свободи об’єднання 
і права на ведення колективних переговорів; викорінення 
всіх форм примусової праці; заборони дитячої праці; забо-
рони дискримінації в соціально-трудових відносинах [2].

Під  час  вивчення  взаємозв’язку  основних  напрямів 
своєї діяльності, а також для послідовного проведення їх 
у життя, МОП 1999 р. визнала доцільним інтегрувати їх в 
єдину систему, що дістала назву Концепція «Гідна праця». 
З того часу ця Концепція визначає стратегію всіх напрямів 
діяльності МОП  з  урахуванням  її  кінцевої  мети  –  одно-
часного виконання чотирьох завдань: сприяння основним 
принципам і правам у сфері праці; зайнятість; соціальна 
політика; соціальний діалог [3; 8].

Перший  і  найбільш поширений  спосіб  впливу між-
народних правових актів на внутрішнє законодавство – 
це  їх  імплементація  у  внутрішньому праві. Відповідно 
до міжнародного права, після того як держава приймає 
на себе зобов’язання за міжнародним договором, цей до-
говір стає складовою частиною внутрішнього права. Це 
правило підтверджується положенням ст. 9 Конституції 
України [5], відповідно до якої чинні міжнародні догово-
ри, згода на обов’язковість яких дана Верховною Радою, 
є частиною національного законодавства України. Якщо 
міжнародним  договором  або  міжнародною  угодою,  в 
яких  бере  участь  Україна,  встановлені  інші  правила, 
ніж  ті,  які  містить  законодавство  України  про  працю, 
то  застосовуються правила міжнародного договору або 
міжнародної  угоди  (ст.  8–1 Кодексу  законів про працю 
(далі – КЗпП) України)  [6]. Отже, у Конституції нашої 
держави і в КЗпП закріплений принцип пріоритету між-
народно-правових  норм  перед  нормами  національного 
законодавства.

Другий спосіб реалізації міжнародних трудових стан-
дартів у правовому механізмі державного регулювання со-
ціально-трудових відносин в Україні – це ухвалення вну-
трішніх актів з урахуванням міжнародних норм. У деяких 
випадках внутрішнє законодавство формулюється за без-
посередньої консультативної участі міжнародних органі-
зацій. Так, 2001 р. в Україні за підтримки МОП розпочато 
роботу  з  підготовки  реформування  трудового  законодав-
ства. Розроблено Концепцію реформування законодавства 
про працю, схвалену на Національній тристоронній кон-
ференції в червні 2002 р., яка визначила концептуальні за-
сади нового Трудового кодексу України. Однак і без без-
посередньої участі міжнародних організацій у підготовці 
законопроектів законодавство України, безумовно, форму-
ється з урахуванням змісту міжнародних актів [7].

Співпраця МОП з Україною у сфері реалізації міжна-
родних трудових стандартів спрямована на: ратифікацію й 
практичне впровадження конвенцій МОП і сприяння гар-
монізації  національного  законодавства  з  міжнародними 
трудовими нормами МОП та європейськими стандартами. 
За період членства в МОП Україна ратифікувала 64 кон-

венції (за роки незалежності – 20), серед яких вісім фунда-
ментальних, чинними з них є 56; відбулося реформування 
трудового  законодавства  і підтримка реформ у  сфері  со-
ціального страхування та соціального  забезпечення, роз-
роблення та реалізація програм забезпечення зайнятості, 
зокрема молоді, інвалідів, осіб, постраждалих від торгівлі 
людьми, реформування статистики праці, сприяння фор-
муванню і підвищенню ефективності адміністрації праці 
та  її  складників,  зокрема таких  інституцій,  як: державна 
інспекція праці, органи державного нагляду у сфері охоро-
ни праці, служба посередництва і примирення [4].

В Україні наявна проблема захисту класичних трудо-
вих прав працівників, що проявляється  в недостатньому 
рівні  регламентування  в  трудовому  та  суміжних  законо-
давствах норм, що передбачають відповідальність робото-
давця за порушення тих чи інших трудових прав і в ухва-
ленні  законодавцем  низки  дискримінаційних  трудових 
нормативно-правових актів.

Модифікація  національного  трудового  законодавства 
є виконанням міжнародних зобов’язань держави та реалі-
зацією глобальної узгодженості трудового права України 
з міжнародними трудовими стандартами, що випливають 
із ратифікованих та універсальних конвенцій ООН, МОП, 
регіональних норм ЄС. Для втілення міжнародних норм і 
принципів праці в України потрібно створити умови для 
їх  сприйняття  національним  правом,  зокрема,  необхідне 
створення чіткої законодавчої бази, яка визначає порядок 
застосування міжнародних  актів,  а  також наслідків  за  їх 
порушення. Під час імплементації міжнародних трудових 
стандартів  потрібно  враховувати  характер  національної 
правової  системи,  стан  економіки,  рівень  культури,  іс-
торичні особливості  і традиції, що дозволить підвищити 
ефективність міжнародних норм праці та їх благотворний 
вплив на соціально-трудові відносини в державі.

Механізм  імплементації  має  бути  спрямований  не 
тільки  на  впровадження  нових  міжнародних  трудових 
стандартів у національне законодавство, а й на досягнен-
ня ефективної реалізації вже імплементованих стандартів. 
Саме  завдяки  цьому  забезпечуватиметься  комплексність 
дії  механізму  національної  імплементації  міжнародних 
трудових стандартів, що полягає як у впровадженні нових, 
так  і в удосконаленні ефективності реалізації вже імпле-
ментованих норм [7].

Верховний Суд України, з огляду на спрямованість сво-
єї діяльності, на відміну від Конституційного Суду Укра-
їни,  є  лише  суб’єктом  реалізації  міжнародних  трудових 
стандартів.  З  огляду  на  важливість  реалізації  положень 
останніх у формі їх застосування в діяльності Верховного 
Суду України, найбільш вагоме значення має функція ана-
літичного забезпечення. 

Для  забезпечення  правильного  застосування  міжна-
родних трудових стандартів й усунення недоліків і поми-
лок у діяльності судів під час вирішення трудових спорів 
необхідно ухвалити Пленумом Верховного Суду України 
спеціальну  постанову, що має  визначити  основні  засади 
застосування судами загальної юрисдикції основополож-
них принципів і норм міжнародних договорів у сфері тру-
дових відносин.

Висновки. З огляду на вищезазначене, погоджуємося 
з  думкою М. Грекової,  яка  у  своєму дисертаційному до-
слідженні  проаналізувала  згадані  проблеми,  і  доходимо 
таких висновків:

–  по-перше,  необхідне  впровадження  в  національне 
законодавство основоположних принципів і прав у сфері 
трудових відносин,  визначених Декларацією МОП «Про 
основні принципи і права у сфері праці й механізм їх реа-
лізації» (1998 р.); 

–  по-друге, необхідне вдосконалення окремих право-
вих інститутів національного трудового законодавства для 
забезпечення відповідності їхнього змісту вимогам міжна-
родних договорів у сфері трудових відносин; 
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–  по-третє,  потрібне  закріплення  в  національному 
трудовому законодавстві особливостей регулювання пра-
ці окремих категорій працівників згідно з міжнародними 
трудовими стандартами. 

–  по-четверте,  впровадження  в  національне  законо-
давство основоположних принципів і прав у сфері трудо-
вих відносин відображатиме загальну спрямованість цієї 
діяльності  на  побудову правової  системи України  відпо-
відно до основних засад, визнаних фундаментальними як 
державами-членами МОП, так і іншими країнами [7].

Досягти ефективної реалізації міжнародних трудових 
стандартів  можна  лише  шляхом  систематичного  аналі-
зу  практичного  застосування  їхніх  положень,  виявлення 
проблем в їх правозастосуванні, а також формулюванням 
конкретних пропозицій щодо узгодження трудового зако-
нодавства  України  з  міжнародними  трудовими  стандар-
тами.  Ефективний  механізм  національної  імплементації 
міжнародних трудових стандартів є основою для впрова-

дження міжнародних стандартів у законодавство України, 
якісним показником дієвості якого виступає поширеність 
реалізації імплементованих норм у практичній діяльності 
як найефективніша система захисту прав і свобод людини.

Проект  Трудового  кодексу  потрібно  доповнити  по-
ложеннями  щодо:  по-перше,  встановлення  рівної  вина-
городи за працю рівної цінності; по-друге, встановлення 
справедливих  і  безпечних  умов  праці,  що  відповідають 
вимогам  безпеки  та  гігієни  на  рівні  міжнародних  стан-
дартів; по-третє,  справедливої й  задовільної винагороди, 
що забезпечує гідне людини існування для неї самої та її 
родини, що доповнюється за необхідності коштами соці-
ального забезпечення тощо [7].

Отже,  у  підсумку  можна  зробити  важливий  висно-
вок,  що  імплементація  міжнародно-правових  норм  –  це 
обов’язковий та природний процес, який позитивно впли-
ває в умовах, сприятливих для конкретної держави, і веде 
до прогресивного розвитку національного законодавства.
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Статтю присвячено особливостям праці науково-педагогічних працівників у закладах вищої освіти культури та мистецтва. Окрему 
увагу приділено питанням планування й обліку робочого часу зазначених працівників. На основі сформульованих висновків надано про-
позиції щодо вдосконалення існуючої нормативно-правової бази в цій сфері. 

Ключові слова: освітній процес, культурно-мистецька освіта, науково-педагогічні працівники, заклади вищої освіти культури та мис-
тецтва, облік робочого часу.

Статья посвящена особенностям труда научно-педагогических работников в учреждениях высшего образования культуры и искус-
ства. Особое внимание уделено вопросам планирования и учета рабочего времени указанных работников. На основе сформулирован-
ных выводов даны предложения по совершенствованию существующей нормативно-правовой базы в этой сфере.

Ключевые слова: образовательный процесс, культурно-художественное образование, научно-педагогические работники, учрежде-
ния высшего образования культуры и искусства, учет рабочего времени.

The article is devoted to the peculiarities of the work of scientific and pedagogical workers in institutions of higher education of culture and art. 
Particular attention is paid to the planning and accounting of working time of these workers. On the basis of the formulated conclusions, proposals 
are made for improving the existing regulatory framework in this area.

Key words: educational process, cultural and art education, scientific and pedagogical workers, institutions of higher education of culture 
and art, accounting of working time.

Постановка проблеми.  Освіченість  будь-якого  сус-
пільства  (а  надто  сучасного)  є  основною  передумовою 
благополуччя  його  громадян  та  могутності  країни.  Тож, 
може, не варто вкотре наголошувати на важливості осві-
ти  як  складника  державної  політики,  проте  важливо 
пам’ятати, що саме вона в Україні  є основою  інтелекту-
ального, духовного, фізичного і культурного розвитку осо-
бистості, її успішної соціалізації, економічного добробуту, 
запорукою  розвитку  суспільства,  об’єднаного  спільними 
цінностями і культурою, та держави [1].

Якщо виходити із сучасної освітньої концепції ‒ сту-
дентоцентризму,  то  стає  зрозумілим,  що  на  найближчій 
до студента орбіті знаходиться викладач, а не, наприклад, 
E-learning,  електронне,  дистанційне  навчання.  Так,  щоб 
виховати людину «інноваційного типу мислення та куль-
тури» [2], останні, безумовно, посядуть належне місце у 
цьому процесі, проте викладача вони не замінять, особли-
во у сфері мистецькій. Саме від неї, як справедливо заува-
жує С. Волков, залежить формування особистості, здатної 
самостійно  і  свідомо будувати  власне життя  з  урахуван-
ням традицій свого народу, його культури та моральності, 
соціальної  справедливості  і  відповідальності,  патріотиз-
му, поваги до інших народів на основі високої професій-
ної компетентності. Через заклади вищої освіти культури 
і мистецтва реалізуються актуальні завдання збереження 
духовного багатства нації, формується естетична культура 
особистості [3, с. 1]. Адже митці, виховані високопрофе-
сійними майстрами-педагогами, зберігають духовне над-
бання народу, розвивають його свідомість, підносять своє 
мистецтво до світових вершин, утверджуючи його серед 
інших народів. Тому саме в культурно-мистецькій освіті 
роль майстра, викладача, мовою закону «науково-педаго-
гічного працівника», дуже велика, а праця його особлива. 
Оскільки  освітній  процес  у  закладах  вищої  освіти  куль-
тури та мистецтва дещо відрізняється від інших ЗВО, то 
й підхід до нормування праці викладача має бути таким, 
щоб урахував її специфіку. 

Аналіз останніх досліджень. Окреме питання, зокре-
ма стану вищої культурно-мистецької освіти в Україні та 

невідкладній  потребі  вдосконалення  наявної  норматив-
но-правової  бази, що  регламентує  діяльність  зазначених 
закладів,  було  предметом  дослідження  таких  авторів,  як 
В. Шейко, М. Каністратенко. Перспективи розвитку куль-
турно-мистецької освіти в контексті реформування освіт-
нього  законодавства  розглянуто  в  працях Т. Колос.  Різні 
аспекти  державної  політики  у  сфері  культури  та  освіти 
досліджували В. Зуй, І. Безгін, С. Кучін, В. Кремень та ін. 
Наукових  досліджень,  які  безпосередньо  стосуються  об-
раної теми, сьогодні у вітчизняній літературі не існує.

Метою статті  є  дослідження  окремих  особливостей 
праці науково-педагогічних працівників у закладах вищої 
освіти культури та мистецтва та формулювання пропози-
цій щодо вдосконалення нормативно-правової бази в цій 
сфері. 

Виклад основного матеріалу.  Сьогодні  в  Україні 
відбуваються  реформаційні  процеси,  які  безпосередньо 
впливають на  діяльність  закладів  вищої  освіти  культури 
і мистецтва, що, у свою чергу, відбивається і на праці ви-
кладачів цих вишів. Окремо необхідно зробити акцент на 
тих позитивних змінах, які відбулися останніми роками в 
українському законодавстві в освітній сфері. Так, у Законі 
України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 р. № 1556-
VII вперше за останні десятиліття уміщено окремі норми, 
які декларують наявність спеціалізованих закладів освіти 
мистецького і культурологічного спрямування та визнача-
ють деякі особливості роботи. У ст. 28 зазначеного Закону 
до переліку типів закладів вищої освіти вміщено мистець-
кі  та  культурологічні  університети  та  академії  [4].  Слід 
зазначити, що Закон України «Про вищу освіту» 2002 р., 
який  утратив  чинність,  не  містив  жодних  специфічних 
норм щодо вищої культурно-мистецької освіти. 

Наступним  важливим  кроком було  прийняття  Закону 
України «Про освіту» від 5 вересня 2017 р. № 2145-VІІІ, 
який  визначає  основний  інструментарій  для  реалізації 
масштабної  освітньої  реформи.  Однією  з  новацій  цього 
Закону  є  запровадження  підготовки  докторів  мистецтва, 
яка  здійснюватиметься  на  дев’ятому  рівні  Національної 
рамки кваліфікацій. Освітньо-науковий рівень вищої осві-
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ти передбачає здобуття особою теоретичних знань, умінь, 
навичок  та  інших  компетентностей,  достатніх  для  про-
дукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем 
у  галузі  професійної  та/або  дослідницько-інноваційної 
діяльності,  оволодіння методологією наукової  та педаго-
гічної  діяльності,  а  також проведення  власного  науково-
го дослідження, результати якого мають наукову новизну, 
теоретичне  та практичне  значення. Освітньо-творчий рі-
вень  вищої  освіти  передбачає  оволодіння  методологією 
мистецької  та  мистецько-педагогічної  діяльності,  здій-
снення самостійного творчого мистецького проекту,  здо-
буття  практичних  навичок  продукування  нових  ідей  і 
розв’язання теоретичних та практичних проблем у твор-
чій мистецькій  сфері. Також у розділі ХІІ прикінцевих  і 
перехідних  положень  Закону України  «Про  освіту»  вно-
сяться  відповідні  зміни  до  Закону  «Про  вищу  освіту». 
Передбачається,  що  ступінь  доктора  мистецтва  стане 
аналогом  ступеня  доктора філософії  у мистецькій  освіті 
для підготовки науково-педагогічних кадрів, які безпосе-
редньо формують майбутнього митця та його виконавську 
майстерність [5]. У Законі «Про вищу освіту» зазначено, 
що  «ступінь  доктора мистецтва  присуджується  спеціалі-
зованою радою з присудження ступеня доктора мистецтва 
закладу вищої освіти мистецького спрямування за резуль-
татом успішного виконання здобувачем вищої освіти від-
повідної освітньо-творчої програми та публічного захисту 
творчого мистецького проекту в порядку, визначеному Ка-
бінетом Міністрів України». Згадані досягнення вказують 
на значний прогрес, що відбувається у вищій культурно-
мистецькій освіті. 

Що ж до призначення на посаду доцента чи профе-
сора,  то  зазначена  умова  –  наявність  наукового  ступе-
ня – мусить мати альтернативу. Так, для викладача тео-
ретичних дисциплін  (історія музики,  театру, живопису, 
теорія драми), безумовно, така вимога є справедливою. 
Викладачеві  спеціальності  (вокал,  режисура,  графіка 
тощо) дещо простіше,  адже він хоча й не має науково-
го ступеня, проте має визнання як митець. А як бути з 
такими  дисциплінами,  як,  наприклад,  техніка  сцени, 
грим, звукове чи світлове оформлення спектаклю та ін.? 
Їх викладають практики з безцінним досвідом роботи з 
великими  акторами,  режисерами,  які  довіряли  їм  свої 
ролі,  свої  спектаклі.  І  вони  мають  звання  заслуженого 
робітника культури. Отже, посаду професора їм апріорі 
не зайняти ніколи.

Питання з призначенням на посаду «доцента» і «про-
фесора» з точки зору правової регламентації не таке вже 
і просте. Убачається, що його варто ретельно осмислити, 
зважити  на  особливості  викладацької  праці  в  закладах 
вищої освіти, де готують саме майбутніх митців та пра-
цівників у сфері культури, виробити об’єктивні та зрозу-
мілі  критерії. При  цьому  пам’ятати, що  головні  дисци-
пліни  в  цих  ЗВО не  теоретичні,  а  практичні,  тому  слід 
максимально  сприяти,  зокрема  законодавчо,  створенню 
педагогам-митцям достойних умов для творчої роботи з 
плекання  талантів.  Тому  критерії  мають  бути  відповід-
ні – їхня творчість.

Уважаємо,  що  у  питанні  кадрів  для  закладів  вищої 
освіти, що  готують фахівців,  зокрема у  сфері культури  і 
мистецтва, доцільно скористатися досвідом західної (аме-
риканської, німецької, французької) освітньої політики, де 
превалює прагматизм. Такий підхід полягає в корисності 
та  затребуваності  самої  спеціальності,  з  одного  боку,  та 
фаховості  викладача,  його  майстерності  –  з  іншого,  а  з 
третього – відповідності курсу, який він викладає,  інтер-
есам  та  потребам  студента.  Критерієм  для  викладацької 
роботи є запит на того чи іншого викладача та курс, який 
він читає. В українських ЗВО цей принцип іноді спрацьо-
вує у підготовці мистецьких кадрів,  коли майбутні вока-
лісти,  режисери  чи  живописці  чекають  того  часу,  коли 
майстер-педагог, до якого вони бажають потрапити, буде 

«набирати» курс. І такий педагог, як правило, не має на-
укового ступеня  (можливо,  за дуже поодинокими випад-
ками).  Проте  такі  майстри  мали  відзнаки  на  конкурсах, 
їх творчість була відома і визнана слухачем чи глядачем, 
а  також державою  (звання  заслужений,  народний  тощо). 
Такі митці, маючи хист до викладання, стають тими, кого 
його вихованці називають «Майстер». Отже, на наш по-
гляд, європейський підхід, про що йшлося вище, має сенс 
в адаптуванні його до наших реалій. Так, питання в орга-
нічному  симбіозі  майстерності  митця  і  педагога  в  одній 
особі. Проте це, так би мовити, тільки один бік медалі, а 
другий полягає в розумній організації праці такого педаго-
га-митця і не остання роль у цьому належить плануванню 
й обліку робочого часу, з якого складається його навчальне 
навантаження.

Як уже зазначалося, праця науково-педагогічних пра-
цівників у ЗВО культури та мистецтва має свою специфі-
ку. Вона полягає в особливих умовах навчального процесу, 
де індивідуальні та групові заняття, на відміну від інших 
освітніх закладів, є основними формами навчальної робо-
ти, що складають більшу частину навчальних годин від їх 
загальної кількості. Важливо зазначити, що для проведен-
ня таких занять  іноді слід планувати на одного студента 
або на  одну  групу  одночасно  двох науково-педагогічних 
працівників, наприклад, викладача вокалу або сценічного 
руху та концертмейстера.

Зважаючи на це, планування й облік робочого часу 
науково-педагогічних  працівників  у  закладах  вищої 
освіти культури  і мистецтва також мають свої особли-
вості. Як справедливо зазначає Ю. Дикий, через специ-
фіку діяльності й багатокомпонентності праці справжні 
музиканти  –  творці  (тобто  музиканти  практики)  пра-
цюють  у  надрежимі,  надзусиллях.  [6]  Те ж  саме мож-
на сказати і про вокалістів, і про акторів та режисерів, 
і про живописців чи скульпторів, тобто й про тих, хто 
їх  навчає.  У  творчих  майстернях  навчальний  процес 
не може бути регламентований. Підготовка до концер-
ту педагога  і студента, до класних і сольних концертів 
студентів, підготовка до конкурсів вимагає додаткових 
занять із педагогом, тобто більшої тривалості робочого 
часу, ніж це передбачено у нормативах. Зауважимо, що 
жоден  із  перелічених  видів  навчальної  роботи  не  вхо-
дить до переліку й обліку навчальної роботи, яка була б 
затверджена на централізованому рівні. Отже, розгляда-
ючи питання використання робочого часу науково-педа-
гогічних працівників у закладах вищої освіти культури 
і мистецтва, на практиці виникають питання щодо вста-
новлення щоденної тривалості праці. 

По-перше,  це  стосується  нормування  праці.  Стат-
тя  56  Закону  України  «Про  вищу  освіту»  визначає, 
що  робочий  час  науково-педагогічних  працівників 
становить  36  годин  на  тиждень  (скорочена  тривалість 
робочого  часу)  і  містить  виконання  ними  навчальної, 
методичної,  наукової,  організаційної  роботи  та  інших 
трудових  обов’язків,  тобто  в  законодавстві  конкретно 
встановлено  скорочену  тривалість  робочого  часу  для 
таких  працівників.  У  цій  статті  також  указується,  що 
максимальне  навчальне  навантаження  на  одну  ставку 
науково-педагогічного  працівника  не  може  перевищу-
вати 600 годин на навчальний рік. Конкретизація норм 
щодо  обліку  робочого  часу  науково-педагогічних  пра-
цівників міститься в наказі Міністерства освіти і науки 
України від 7 серпня 2002 р. № 450 «Про затвердження 
норм  часу  для  планування  й  обліку  навчальної  робо-
ти та переліків основних видів методичної, наукової й 
організаційної  роботи  педагогічних  і  науково-педаго-
гічних  працівників  вищих навчальних  закладів»,  яким 
визначені норми часу для планування й обліку навчаль-
ної  роботи  науково-педагогічних  працівників  закладів 
вищої  освіти  [7].  У  цьому  документі  міститься  тільки 
рекомендований перелік видів методичної, наукової  та 
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організаційної роботи для науково-педагогічних праців-
ників, але не вказано норми часу для планування й об-
ліку зазначених видів роботи. Таким чином, з усіх видів 
роботи, яку виконують науково-педагогічні працівники, 
нормується тільки навчальна робота, яка пов’язана, як 
правило,  з  аудиторним  навантаженням.  Окрім  цього, 
зазначимо,  що  у  переліку  навчального  навантаження 
конкретно  не  визначено  всі  види  навчальної  роботи, 
яка виконується безпосередньо у закладах вищої освіти 
культури та мистецтва. Уважаємо, що норми вищезгада-
ного наказу є застарілими і потребують перегляду з ура-
хуванням  нових  норм  навантаження  на  одного  науко-
во-педагогічного працівника, враховуючи як специфіку 
праці викладачів мистецьких закладів вищої освіти, так 
і положення Закону України «Про вищу освіту». 

По-друге, щодо обліку робочого часу, то робочий час 
науково-педагогічних працівників закладів вищої осві-
ти мистецтва і культури має певні особливості як в ор-
ганізації самої роботи, так і в її обліку, що пов’язано зі 
специфікою праці. Режим робочого часу таких праців-
ників може бути однозмінний (двозмінний) з урахуван-
ням особливостей режиму роботи навчального закладу. 
Облік  робочого  часу  є  основним  засобом  контролю  за 
додержанням законодавчо встановленої норми. Він на-
лічує  певну  тривалість  робочого  часу  за  відповідний 
період.  Облік  робочого  часу  вважається  за  доцільне 
розглядати як фіксацію відомостей про явку працівни-
ків на роботу і виконання ними встановленої тривалості 
робочого часу. Облік робочого часу ведеться в табелях 
встановленої форми.  За  загальними правилами  розріз-
няють  поденний  та  підсумований  облік  робочого  часу 
[8, с. 74]. Ураховуючи всю специфіку роботи викладачів 
мистецьких  закладів  вищої  освіти,  зокрема  й  таку,  як 
проведення занять на різних сценічних площадках або 
взагалі на пленері, практично неможливо  застосовува-
ти щоденний облік робочого часу в таких працівників, 
оскільки тривалість робочого дня може бути різною, як 
і  кількість  відпрацьованих  годин  протягом  тижня.  На 
підставі  цього  можна  зробити  висновок, що  здійснен-
ня табельного обліку науково-педагогічних працівників 
закладів  освіти  культури  і  мистецтва  має  формальний 
характер.  Не  можна  творчість  та  вдосконалення  май-
стерності поставити в рамки 6-годинного робочого дня.  

Окремої уваги потребує питання про виконання на-
укової  роботи  науково-педагогічними  працівниками 
закладів  вищої  освіти  культури  та  мистецтва.  Серед 
обов’язків  науково-педагогічних  працівників  у  ст.  58 
Закону України «Про вищу освіту» визначено, що вони 
зобов’язані  забезпечувати викладання на високому на-
уково-теоретичному  і  методичному  рівні  навчальних 
дисциплін відповідної освітньої програми за спеціаль-
ністю, провадити наукову діяльність (для науково-педа-
гогічних працівників).

У ст. 65 Закону України «Про вищу освіту» зазначе-
но, що наукова, науково-технічна та інноваційна діяль-
ність у закладах вищої освіти є невід’ємним складником 
освітньої  діяльності  і  провадиться  з  метою  інтеграції 
наукової, освітньої і виробничої діяльності в системі ви-
щої  освіти.  Провадження  наукової  і  науково-технічної 
діяльності  університетами,  академіями,  інститутами  є 
обов’язковим. Частину першу цієї статті було доповне-
но  абзацом  другим,  де  надається  визначення мистець-
кої діяльності, яка є невід’ємним складником освітньої 
діяльності закладів вищої освіти культурологічного та/
або мистецького спрямування і провадиться з метою по-
глиблення професійних компетентностей,  інноваційної 
діяльності  в  мистецтві,  що  сприяє  створенню  нового 
культурно-мистецького продукту. Суб’єктами наукової, 
науково-технічної, мистецької та інноваційної діяльнос-
ті є наукові, науково-педагогічні працівники, особи, які 
навчаються  у  закладах  вищої  освіти,  інші  працівники 

закладів вищої освіти, а також працівники підприємств, 
які спільно з закладами вищої освіти провадять наукову, 
науково-технічну, мистецьку та інноваційну діяльність. 
Далі в Законі визначена основна мета наукової, науко-
во-технічної  та  інноваційної  діяльності  –  це  здобуття 
нових наукових знань шляхом проведення наукових до-
сліджень  і  розробок  та  їх  спрямування  на  створення  і 
впровадження  нових  конкурентоспроможних  техноло-
гій, видів техніки, матеріалів тощо для забезпечення ін-
новаційного розвитку суспільства, підготовки фахівців 
інноваційного типу. На жаль, мусимо констатувати, що 
про основну мету та  завдання мистецької діяльності у 
вищезгаданій статті не йдеться. 

Наукова  робота  містить  конкретні  види  робіт:  ви-
конання  планових  наукових  досліджень  зі  звітністю  в 
таких  формах,  як  науково-технічний  звіт,  дисертація, 
монографія, підручник, навчальний посібник, словник, 
довідник, наукова стаття в журналах, тези доповідей на 
науково-практичних  конференціях,  симпозіумах,  семі-
нарах; рецензування монографій, підручників, навчаль-
них посібників, авторефератів, наукових статей, науко-
вих проектів; керівництво науковою роботою студентів 
тощо. Плановими є наукові дослідження, що включені 
до  тематичних  планів  науково-дослідних  робіт  вищо-
го навчального закладу, кафедри та наукових, науково-
технічних програм. На нашу думку, виконання наукової 
роботи в такому вигляді у вишах культури і мистецтва 
не завжди прийнятна. Жодним чином не применшуючи 
ролі наукової роботи, вважаємо, що її мають виконува-
ти фахівці, що здобули відповідну музикознавчу освіту 
(історик  музики,  теоретик  музики,  музичний  критик, 
мистецтвознавець) або ж відчули теоретичного осмис-
лення  своїх  творчих  здобутків.  Педагогам-практикам 
наукову роботу можна зараховувати, якщо вони беруть 
участь у виконанні концертних програм, у престижних 
музичних  фестивалях,  випускають  нотні  видання,  ма-
ють  постановки  в  театрах  (режисерські  або  акторські 
роботи), а якщо це майстри образотворчого мистецтва – 
експонують  свої  роботи  на  відомих  виставках,  мають 
персональні. Саме суспільне визнання творчості митця, 
який  займається  педагогічною  діяльністю,  може  стати 
об’єктивним критерієм відповідності до посади у вищо-
му  закладі  освіти. У  такому  підході ми  бачимо  враху-
вання специфіки діяльності митця-педагога, де в осно-
ву  підготовки  майбутнього  представника  мистецької 
спільноти покладено (поряд із теоретичними знаннями 
педагога-вченого) творчу майстерність педагога-митця. 

Висновки. Отже, на сучасному етапі вища культур-
но-мистецька  освіта  потребує подальшого  інтенсивно-
го  розвитку шляхом  збереження  кращих національних 
надбань  та  врахування  європейських  і  світових  стан-
дартів  освіти  з метою формування  єдиного  освітнього 
простору [9, с. 29]. Уважаємо, що підвищення ефектив-
ного та раціонального використання праці науково-пе-
дагогічних працівників закладів вищої освіти культури 
та мистецтва можливе, серед іншого, за умов перегляду 
Міністерством  освіти  і  науки  конкретизованих  норма-
тивів робочого часу для планування й обліку навчаль-
ної, наукової, методичної, організаційної роботи, врахо-
вуючи окрему специфіку організації  всього освітнього 
процесу в таких вишах. Окрім цього, потребує доповне-
ння додатковий перелік до наказу Міністерства освіти і 
науки України від 7 серпня 2002 р. № 450 «Про затвер-
дження норм часу для планування й обліку навчальної 
роботи та переліків основних видів методичної, науко-
вої та організаційної роботи педагогічних і науково-пе-
дагогічних працівників вищих навчальних  закладів» у 
контексті тих змін, які було внесено до Закону України 
«Про  вищу  освіту»,  який  буде  містити  чіткий  перелік 
видів  мистецької  діяльності  в  закладах  вищої  освіти 
культури та мистецтва.
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ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПРАВОВІДНОСИН  
У СФЕРІ КОДИФІКАЦІЇ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА

SOME ISSUES OF LEGAL RELATIONS  
IN THE FIELD OF CODIFICATION OF LABOR LEGISLATION

Пікалюк С.С.,
старший викладач кафедра права 

Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна»

У статті визначаються поняття й роль кодифікації трудового законодавства, правовідносини у сфері трудового законодавства. Кон-
статується, що такими правовідносинами є врегульовані нормами права суспільні відносини правотворчого характеру між суб’єктами 
кодифікації, спрямовані на систематизацію, а також формальну та сутнісну переробку чинних нормативно-правових актів, що регулюють 
трудові відносини в Україні. Метою цього процесу є усунення застарілих норм, неточностей, прогалин, колізій, недоліків юридичної техні-
ки таких актів для забезпечення регулювання основних елементів трудових правовідносин.

Ключові слова: трудове законодавство, праця, кодифікація, законотворча діяльність, суб’єкти кодифікації, правовідносини у сфері 
кодифікації.

В статье определяются понятие и роль кодификации трудового законодательства, правоотношения в сфере трудового законодатель-
ства. Констатируется, что такими правоотношениями являются урегулированные нормами права общественные отношения правотвор-
ческого характера между субъектами кодификации, направленные на систематизацию, а также формальную и сущностную переработку 
действующих нормативно-правовых актов, регулирующих трудовые отношения в Украине. Целью этого процесса является устранение 
устаревших норм, неточностей, пробелов, коллизий, недостатков юридической техники таких актов для обеспечения регулирования 
основных элементов трудовых правоотношений.

Ключевые слова: трудовое законодательство, труд, кодификация, законотворческая деятельность, субъекты кодификации, право-
отношения в сфере кодификации.

The article defines the notion and role of codification of labor legislation, legal relations in the field of labor legislation. It is stated that such 
legal relations are regulated by the norms of law the social relations of the law-making character between the subjects of codification aimed at 
systematization, as well as the formal and substantive processing of the current normative legal acts regulating labor relations in Ukraine. The 
purpose of this process is to eliminate outdated norms, inaccuracies, gaps, collisions, shortcomings of the legal technique of such acts, to ensure 
the regulation of the main elements of labor relations.

Key words: labor law, labor, codification, lawmaking activity, subjects of codification, legal relations in the field of codification.

У трудовому праві протягом останніх років суспільні 
відносини у сфері праці набувають нових правових форм, 
які потребують правового регламентування.

Як  відомо,  норми  Кодексу  законів  про  працю 
(далі  – КЗпП)  [1] пов’язані  з  продовженням дії  на  тери-
торії України радянського трудового законодавства, тому 
ґрунтуються  на  домінуванні  держави  й  роботодавців  у 
правовідносинах з питань праці.

Це зумовлює очевидні диспропорції в розвитку трудо-
вих відносин, оскільки накопичується законодавчий досвід 
державних органів, наша країна проводить усе більше ре-
форм,  зокрема,  у  трудовому  праві,  суспільні  відносини  в 
цій сфері швидко змінюються й набувають інших правових 
форм, які потребують правового регламентування [2, с. 52].

Слушно  зауважує  О.А.  Любчик,  що  множинність 
нормативно-правових  актів,  їх  неузгодженість,  фрагмен-
тарність,  невідповідність  потребам  сучасному  розвитку 
суспільних  відносин,  що  утворюються,  змінюються  чи 
припиняються у сфері трудового права, недостатність пра-
вових інструментів для реалізації норм права на практиці, 
їх  технічна  недосконалість,  відсутність  чіткої  логіки  по-
будови структури нормативно-правових актів, а також ха-
отичність дії  такого  законодавства  зумовлюють причини 
проведення кодифікації трудового законодавства [3, с. 9].

Проблематиці  сутності,  значення  та  ролі  кодифіка-
ції  трудового  законодавства  багато  уваги  приділяли  ві-
тчизняні  вчені,  а  саме:  В.С.  Венедиктов,  М.І.  Іншин, 
Л.І. Лазор, В.В. Лазор, О.І. Процевський, П.Д. Пилипенко, 
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С.М. Прилипко, В.Г. Ротань, Н.М. Хуторян, Г.І. Чанишева, 
О.М. Ярошенко та інші.

Одним  із  фундаментальних  напрямів  здійснення  ре-
формування  правового  регулювання  відносин  з  питань 
праці  є  кодифікація  трудового  законодавства.  За  своєю 
сутністю,  кодифікація  трудового  законодавства  –  це  на-
уково  обґрунтований,  виважений  і  суспільно  схвалений 
процес формування новітніх підходів, стандартів і норм з 
питань праці шляхом ухвалення Трудового кодексу Украї-
ни [4, с. 87]. Цей факт свідчить про те, що Трудовий кодекс 
має стати базовим кодифікованим законом з питань праці.

Більшість  учених  у  наукових  працях  визначають  ко-
дифікацію  як  форму,  вид  систематизації  (С.М.  Братусь, 
Є.А. Гетьман, В.В. Копєйчиков, І.С. Самощенко, О.Ф. Ска-
кун, О.І. Ющик  та  ін).  Тобто  вони  вважають, що  систе-
матизація  –  родове  поняття,  яке  полягає  в  упорядкуван-
ні  законодавства,  а  кодифікаційна діяльність – це форма 
систематизації, яка має притаманні їй властивості. Напри-
клад, О.Ф. Скакун  зазначає, що  кодифікація  –  це  спосіб 
або  форма  систематизації  нормативно-правових  актів  з 
метою  вдосконалення шляхом  переробки  чи  узгодження 
змісту юридичних норм і створення якісно нового єдиного 
систематизованого акта [5, с. 256]. О.І. Ющик визначає ко-
дифікацію як форму систематизації, що полягає в систем-
ному впорядкуванні юридичних норм у рамках правових 
інститутів,  їх  розвиток  –  як  органічних  складників  єди-
ної  системи  законодавства  шляхом  уніфікації  положень 
чинних нормативно-правових актів однакової юридичної 
сили та зведення їх у єдиний кодифікаційний акт [6, с. 82].

Узагальнюючи висловлені вище позиції різних учених, 
варто зазначити, що в основному всі вони розглядають ко-
дифікаційну діяльність як правотворчу, а іноді й законот-
ворчу, інші вбачають у ній лише вид систематизації щодо 
впорядкування чинних правових норм.

Проте О.М. Чашин виділяє три точки зору щодо трак-
тування  кодифікації,  а  саме:  1)  як  вид  правотворчості, 
що здійснює єдине, погоджене та впорядковане правове 
регламентування суспільних відносин, як результат, утво-
рення логічно побудованої системи нормативно-правових 
актів; 2) як форму або вид систематизації законодавства, 
що полягає в обробці та об’єднанні норм права, які міс-
тяться в нормативно-правових актах, в один кодифікова-
но узгоджений акт, такий акт має санкціонуватись компе-
тентним державним органом, у зв’язку з його прийняттям 
усі  інші  акти  автоматично  втрачають  свою  юридичну 
силу; 3) як державну діяльність, що здійснюється з метою 
зовнішньої  та  внутрішньої  системної  обробки  чинного 
законодавства, результатом якої є прийняття нового коди-
фікованого акта [7, с. 41].

Кодифікацію називають  законотворчістю  з  упорядку-
вання вже наявного й чинного законодавства, доповнюю-
чи, змінюючи та перетворюючи його [8, с. 38]. Крім того, 
як зазначає відомий учений О.І. Процевський, серцевину 
сучасної  систематизації  повинна  становити  соціальна 
спрямованість, яка відображала б принципи демократич-
ної, соціальної, правової держави [9, с. 104].

З огляду на наукові напрацювання, що існують у юри-
дичній  літературі,  кодифікацію  трудового  законодавства 
варто  сприймати  як  офіційну  діяльність щодо  вдоскона-
лення та упорядкування змісту й форми юридичних норм, 
які є предметом урегулювання трудових і тісно пов’язаних 
з ними суспільних відносин, шляхом їх систематичної об-
робки  у  зведений  єдиний  внутрішньо  й  зовнішньо  узго-
джений кодифікований акт, який має найвищу юридичну 
силу в системі трудового права серед інших законодавчих 
актів, окрім Основного Закону держави.

Відомо,  що  кодифікація  –  це  доволі  складний,  три-
валий  процес,  діяльність  уповноважених  суб’єктів щодо 
впорядкування вітчизняного законодавства, забезпечення 
його системності й узгодженості, результатом якого є при-
йняття кодифікованого акта [10, с. 139–140].

Необхідно звернути увагу й на те, що кодифікація за-
конодавства  вимагає  певної  послідовності  здійснення 
процесу  законотворчості,  урахування  та  передбачення 
взаємозв’язку і взаємодії законодавчих актів, обов’язкову 
узгодженість кожного нового законодавчого акта з консти-
туційними нормами, актами своєї та інших галузей права 
з  максимальним  використанням  світового  законодавчого 
досвіду.  Крім  того,  системний  розвиток  законодавства 
залежить  від  правової  термінологічної  впорядкованості. 
Досить  часто  органи  державної  влади,  запроваджуючи 
правові норми, що містяться в різних правових актах, уре-
гульовуючи одну проблему, користуються різними термі-
нами, які іноді є застарілими чи запозиченими й не відпо-
відають дійсності [11, с. 7].

Характеризуючи кодифікаційну діяльність, варто вка-
зати основне її завдання – це внутрішня переробка норма-
тивного матеріалу, розподіленого за галузями чи інститу-
тами, створення нового правового акта  [12, с. 36]. Тобто 
шляхом  кодифікації  створюється  єдиний  уніфікований 
акт,  який  і  є  основним  джерелом  права  для  відповідної 
сфери. Такий акт вирішує два завдання:

(1) упорядкування всієї системи правових норм і
(2) вдосконалення самого змісту правового регулювання.
Під час систематизації трудового законодавства перед 

законотворчим органом постає завдання не лише згрупу-
вати велику кількість правових норм і внести певні про-
позиції, які б забезпечили прийняття відповідного акта, а 
й гарантувати ефективність правового регулювання різно-
сторонніх  трудових  відносин,  забезпечити  доступність  і 
зрозумілість його положень.

Кодифікація  трудового  законодавства  відбувається 
шляхом опрацювання низки нормативних  актів,  прийня-
тих  ще  в  радянський  період,  їх  переосмислення,  вияв-
лення недоліків  і прогалин, за результатами чого мали б 
бути внесені пропозиції та новації до Трудового кодексу. 
Тобто необхідно не лише здійснити систематизацію й удо-
сконалення чинного трудового законодавства, а й виявити 
застарілі  положення,  недоліки  правового  регулювання, 
усунути їх шляхом закріплення нових положень, які від-
повідають сучасному етапові розвитку трудових відносин.

Погоджуючись  із  представниками  наукової  доктрини 
щодо  передумов  кодифікації,  вважаємо,  що  первинним 
етапом систематизації  трудового  законодавства має бути 
його  консолідація.  Це  збирання  в  єдине  ціле  норматив-
но-правових  актів  різної юридичної  сили  і  прийняття  їх 
у єдиний консолідований акт за предметом регулювання. 
У процесі консолідації не відбувається зміна змісту пра-
вового регулювання, не приймаються нові правові норми.

Консолідація  дасть  змогу  усунути множинність  і  по-
дрібненість  нормативно-правових  приписів  у  системі 
джерел права, а також об’єднати їх на підставі загальних 
принципів права в більш об’ємні групі [13, с. 24].

У  процесі  підготовки  проекту  консолідованого  акта 
нормативно-правові  приписи  об’єднуються  в  однопро-
фільні статті, глави, параграфи, розміщуються в логічній 
послідовності  в межах  загальної  структури майбутнього 
акта.  При  цьому  здійснюються  редакційні  правки,  вно-
сяться загальні стильові зміни, уніфікується термінологія, 
усуваються  суперечності,  дублювання,  звужується  тек-
стуальний обсяг, а близькі за змістом нормативно-право-
ві приписи об’єднуються в одну статтю, параграф та інші 
структурні підрозділи, відбувається заміна застарілої тер-
мінології.

Під час проведення консолідації вагоме значення має 
питання  про  те,  які  нормативно-правові  акти  необхідно 
консолідувати.  Основним  принципом  для  відбору  таких 
нормативних актів має бути принцип гарантування повно-
ти  правового  регулювання  трудових  відносин  в Україні. 
Тому, крім законів, сюди мають також залучатися й підза-
конні нормативно-правові акти, які дуже часто є єдиними 
офіційними  джерелами  регулювання  певної  групи  сус-
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пільних  відносин,  а  не  засобом  деталізації  нормативних 
актів вищої юридичної сили.

У результаті консолідації має бути прийнято один акт, 
а всі інші на основі яких він прийнятий, утрачають юри-
дичну силу. При цьому такий акт є офіційним документом, 
затвердженим Верховною Радою України,  який має  свої 
реквізити:  назву,  дату  прийняття,  номер  і  підпис Прези-
дента. Як видається, затвердження такого консолідованого 
акта  у  сфері  трудового права  дасть  змогу не  лише  згру-
пувати вже чинні норми у відповідній галузі,  а й вияви-
ти  недоліки  його  структури,  наявність  неврегульованих 
питань, наявність положень, які потребують уточнень чи 
які недоцільно закріплювати з погляду застарілості. Крім 
цього, що  є особливо важливим, у процесі  застосування 
консолідованого  акта  проявляється  його  прогальність, 
тобто відсутність певних норм, які, з огляду на практику 
застосування,  необхідно  закріпити.  Отже,  консолідація 
трудового законодавства та застосування створеного за її 
результатами нормативного акта формують підґрунтя для 
ефективної та кінцевої кодифікації, визначають основні її 
напрями, що,  своєю  чергою,  значно  знижує  обсяги  вне-
сення змін до кінцевого акта в майбутньому.

У  процесі  аналізу  поняття  кодифікації,  що  охоплює 
взаємодію  суб’єктів  трудового  права,  а  також  правовід-
носин,  пов’язаних  з  указаним  поняттям,  Є.А.  Гетьман 
пропонує розглядати їх як відносини із систематизації, у 
яких беруть участь уповноважені органи державної влади 
в процесі законотворчості та підзаконної нормотворчості, 
результатом яких стає прийняття нового як за формою, так 
і  за  змістом кодифікаційного нормативно-правового акта 
[14, с. 8].

О.М. Ярошенко та С.П. Прилипко вказують на те, що 
основний кодифікований акт трудового законодавства має 
стати  домінуючим  законом,  який  регулюватиме  трудові 
відносини та відіграватиме основну роль у соціально-тру-
довій  сфері  як  закон прямої  дії, що дасть  змогу  вимага-
ти  відповідності  йому  всіх  інших  нормативно-правових 
актів указаної сфери [15, c. 16]. Погоджуючись із точкою 

зору дослідників, відзначимо, що необхідність прийняття 
такого основного кодифікованого акта трудового  законо-
давства  є  очевидною.  Разом  із  тим  варто  зважати  на  те, 
що можливими є випадки, коли основний кодифікований 
акт законодавства хоча й містить у собі базові принципи 
та  підходи  до  правового  регулювання  основного масиву 
аспектів трудових правовідносин, усе ж не здатен охопи-
ти всі сфери правовідносин, які потребують регулювання 
на рівні кодифікованого правового акта. Саме в таких ви-
падках  може  виникати  потреба  в  прийнятті  додаткових 
(часто  підзаконних)  кодифікованих  актів  законодавства. 
Незважаючи  на  те що  натепер  найбільш  гостра  потреба 
в  розвитку правовідносин у  сфері  кодифікації  трудового 
законодавства пов’язується саме з прийняттям основного 
кодифікованого акта трудового законодавства, не варто за-
перечувати теоретичну можливість виникнення такої по-
треби в майбутньому під впливом трансформації трудових 
правовідносин.

З  урахуванням  усього  вищезазначеного  можемо  кон-
статувати, що правовідносини у сфері кодифікації трудо-
вого законодавства – це врегульовані нормами права сус-
пільні відносини правотворчого характеру між суб’єктами 
кодифікації – уповноваженими органами законодавчої та 
виконавчої  влади  (а  в  передбачених  законодавством  ви-
падках народом України як суб’єктом всенародного рефе-
рендуму), а також факультативними учасниками процесу 
кодифікації, спрямовані на систематизацію, а також фор-
мальну та сутнісну переробку чинних нормативно-право-
вих  актів, що  регулюють  трудові  відносини  в Україні,  з 
метою усунення застарілих норм, неточностей, прогалин, 
колізій,  недоліків юридичної  техніки  таких  актів  для  за-
безпечення  регулювання  основних  елементів  трудових 
правовідносин  одним  або  декількома  кодифікованими 
актами  законодавчого  й/або  підзаконного  характеру,  що 
сприятимуть  підвищенню  рівня  забезпечення  трудових 
прав людини та громадянина в Україні шляхом урахуван-
ня як національного, так і міжнародного досвіду регулю-
вання трудових правовідносин.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
1. Кодекс законів про працю України: Закон УРСР від 10 грудня 1971 року. Відомості Верховної Ради УРСР. 1971. Додаток до № 50. 

Ст. 375.
2. Любчик О.А. Місце і роль кодифікації трудового законодавства. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія 

«Юриспруденція». 2017. № 29. Т. 2. С. 52–54.
3. Любчик О.А. Проблеми кодифікації трудового законодавства України: автореф. дис. ... докт. юрид. наук: спец. 12.00.05 «Трудове 

право; право соціального забезпечення». Київ, 2018. 43 с.
4. Костюк В.Л. Кодифікація трудового законодавства у контексті прав осіб з інвалідністю: проблеми, новації та перспективи. Вісник 

Запорізького національного університету. Серія «Юридичні науки». 2015. № 1 (1). С. 87–94.
5. Скакун О.Ф. Теорія права і держави: підручник. Київ: Алерта, КНТ; ЦУЛ. 2010. 520 с.
6. Кодифікація законодавства України: теорія, методологія, техніка / Ю.С. Шемшученко, О.І. Ющик, Л.М. Горбунова та ін. Київ,  

2007. 208 с.
7. Чашин А.Н. Теория юридической систематизации. Москва, 2010. 208 с.
8. Бобровник С.В., Богінич О.Л. Система законодавства України: актуальні проблеми та перспективи розвитку. Київ: Наукова думка. 

1994. 121 с.
9. Процевський О. Новий зміст права на працю – основа реформування трудового законодавства України. Право України. 1999. 

№ 6. С. 104.
10. Юридична енциклопедія: в 6 т. / Ю.С. Шемшученко та ін. Київ. 2001. Т. 3. 792 с.
11. Сіренко В.Ф., Пархоменко Н.М., Бобровник С.В. Систематизація законодавства України: проблеми та перспективи вдосконален-

ня. Київ, 2003. 220 с.
12. Анахасян Р.Л. К вопросу о систематизации российского законодательства. Вестник Саратовской государственной академии пра-

ва. Саратов: Изд-во СГАП, 2008. № 3 (61). С. 36–40.
13. Бек У.П. Консолідація трудового законодавства як передумова ефективної кодифікації. Проблеми кодифікації трудового законо-

давства України: тези допов. учасн. Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 26 квіт. 2017 р.) / за ред. М.І. Іншина, відпов. ред. І.С. Сахарук. Київ: 
Прінт-Сервіс, 2017. 267 с.

14. Гетьман Є.А. Кодифікація законодавства України: поняття, особливості, види: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.01  
«Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень». Харків, 2010. 20 с.

15. Прилипко С.М. Проект Трудового кодексу України – важливий етап реформування трудового законодавства. Право України. 2009. 
№ 3. С. 14–21.



199

Порівняльно-аналітичне право
♦

РОЗДІЛ 6 
ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО;  

ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

УДК 349.42

ПОНЯТТЯ ТА ФОРМИ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ АГРАРНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

CONCEPT AND FORMS OF SYSTEMATIZATION OF AGRARIAN LEGISLATION OF UKRAINE

Багай Н.О.,
кандидат юридичних наук, доцент,

доцент кафедри трудового, екологічного та аграрного права
Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

У статті проаналізовано основні наукові підходи до поняття та форм систематизації нормативно-правових актів. Сформульовано 
поняття та виділено форми систематизації аграрного законодавства України. Обґрунтовано висновок про важливість майбутньої коди-
фікації аграрного законодавства як основної форми його систематизації.
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В статье проанализированы основные научные подходы к понятию и формам систематизации нормативно-правовых актов. Сфор-
мулировано понятие и выделены формы систематизации аграрного законодательства Украины. Обоснован вывод о важности будущей 
кодификации аграрного законодательства как основной формы его систематизации.

Ключевые слова: систематизация законодательства, инкорпорация законодательства, кодификация законодательства, кодифици-
рованный акт, аграрное законодательство Украины.

In the article, the basic scientific approaches to the concept and forms of systematization of normative legal acts are analyzed. The author 
has formulated the concept and identified the forms of systematization of agrarian legislation of Ukraine. The conclusion about the importance of 
future codification of agrarian legislation as the main form of its systematization is substantiated. 

Key words: systematization of legislation, incorporation of legislation, codification of legislation, codified act, agrarian legislation of Ukraine.

Постановка проблеми. Реформування аграрного сек-
тора  України  та  підвищення  ефективності  сільськогос-
подарського  виробництва  можливе  за  умови  належного 
законодавчого  забезпечення  аграрних  відносин.  Підви-
щення якості правового регулювання суспільних відносин 
у  сфері  сільськогосподарського  виробництва нерозривно 
пов’язане зі здійсненням систематизації аграрного законо-
давства України. При цьому сучасний розвиток аграрного 
законодавства  повинен  узгоджуватися  із  законодавством 
ЄС про сільське господарство.

Стан дослідження. Питанням систематизації аграрно-
го законодавства присвячено праці багатьох представників 
юридичної науки: А.Л. Бейкуна, А.І. Брінцова, С.І. Бугери, 
І.В.  Духневич,  В.П.  Жушмана,  С.І.  Марченко,  В.В.  Но-
сіка,  Т.О.  Коваленко,  О.О.  Погрібного,  І.Ю.  Сальмана, 
В.І. Семчика, А.М. Статівки, Н.І. Титової, В.Ю. Уркевича, 
В.В. Янчука, В.З. Янчука та  інших. Проте до цього часу 
аграрно-правовою наукою не вироблено єдиного підходу 
до поняття  та форм систематизації  аграрного  законодав-
ства, форми та змісту майбутнього кодифікаційного акта 
аграрного законодавства.

Метою статті є з’ясування поняття та форм система-
тизації аграрного законодавства України на основі аналізу 
існуючих наукових підходів.

Виклад основного матеріалу. Наукові погляди щодо 
поняття  та  основних форм  (видів)  систематизації  сучас-
ного  аграрного  законодавства  сформувалися  на  основі 
загальнотеоретичних уявлень про систематизацію норма-
тивно-правових актів. 

Термін  «систематизація»  розглядається  в  енцикло-
педичній  літературі  як  «впорядкування  законодавства, 
приведення  його  до  внутрішньо  узгодженої  системи» 
[1,  c.  489]  А.І.  Граціанов  визначає  поняття  «системати-
зація законодавства» як «діяльність по упорядкуванню й 
удосконаленню нормативного матеріалу шляхом його об-
робки і розміщення за класифікаційними критеріями, що 

обираються відповідно до тих завдань, які розв’язуються 
цією діяльністю» [2, с. 10]. 

П.М. Рабінович під «систематизацією законодавства» 
розуміє «діяльність щодо зведення нормативно-правових 
актів (або їхніх елементів) у цілісний комплекс» [3, с. 121]. 
На думку О.Ф. Скакун, це «діяльність, пов’язана з упоряд-
куванням  і  удосконаленням  законодавчих  та  інших  нор-
мативно-правових актів, зведення їх в єдину внутрішньо 
узгоджену систему» [4, с. 256].

Як бачимо, в юридичній науці існує певна єдність по-
глядів щодо трактування терміна «систематизація законо-
давства», зокрема, в частині її спрямованості на впорядку-
вання та вдосконалення законодавства.

Ученими на сьогодні справедливо відзначається стійка 
тенденція  до  прискореного  збільшення  нормативно-пра-
вових  актів,  що  приймаються  в  системі  законодавчої  та 
виконавчої влади [5, с. 68]. Тому проблеми систематизації 
законодавства в сучасний період є дуже актуальними. Як 
правильно відзначає В.С. Смородинський, одним з осно-
вних завдань систематизації нормативно-правових актів є 
«забезпечення  уніфікації  національного  законодавства  – 
його приведення до єдиної системи шляхом усунення роз-
біжностей  і  надання  одноманітності  правовому  регулю-
ванню подібних або близьких видів суспільних відносин» 
[6, с. 313].

З урахуванням основних загальнотеоретичних уявлень 
про  систематизацію  нормативно-правових  актів  понят-
тя  «систематизація  аграрного  законодавства»  можна  ви-
значити як діяльність з упорядкування та вдосконалення 
нормативно-правових актів, що регулюють суспільні від-
носини у сфері сільськогосподарського виробництва, яка 
спрямована на зведення  їх у цілісну систему та  забезпе-
чення єдності в регулюванні аграрних відносин.

Особливості  систематизації  аграрного  законодавства 
України  зумовлені  неоднорідністю  суспільних  відносин 
у  сфері  сільськогосподарського  виробництва,  а  отже,  й 
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різною  юридичною  природою  правових  приписів,  що  є 
об’єктом систематизації.

Наукові  погляди щодо поняття  і  основних форм  (ви-
дів)  систематизації  сучасного  аграрного  законодавства 
сформувалися  на  основі  загальних  теоретичних  уявлень 
про систематизацію нормативно-правових актів. 

У питанні щодо виділення форм систематизації зако-
нодавства  у представників  загальнотеоретичної юридич-
ної науки немає достатньої єдності поглядів. Насамперед 
слід  зазначити,  що  форми  систематизації  законодавства 
авторами трактуються також як «види» чи «способи». На 
наш  погляд,  термін  «форма  систематизації»  є  найбільш 
вдалим,  адже  «форма»  –  це  «тип,  будова,  спосіб  органі-
зації  чого-небудь;  зовнішній  вияв  якого-небудь  явища, 
пов’язаний  з  його  сутністю,  змістом;  спосіб  здійснення, 
виявлення будь-якої дії…» [7]. 

По-різному науковці підходять й до визначення пере-
ліку можливих форм (видів) систематизації законодавства. 
П.М.  Рабінович  зазначає, що  «систематизація  законодав-
ства  здійснюється  двома  основними  способами  (шляхом 
інкорпорації і кодифікації)» [3, с. 121]. Водночас у сучасній 
теорії  держави  і  права  існує  і  думка щодо  виділення  чо-
тирьох форм (видів) систематизації нормативно-правових 
актів: 1) обліку; 2)  інкорпорації; 3) консолідації; 4) коди-
фікації [6, с. 315]. До речі, остання точка зору переважно 
підтримується й представниками аграрно-правової науки.

Натомість  автори  Юридичної  енциклопедії  відзна-
чають,  що  «систематизація  законодавства  здійснюється 
у формі інкорпорації, консолідації та кодифікації законо-
давства на основі досягнень юридичної науки і з викорис-
танням правил законодавчої техніки» [1, c. 489]. Подібної 
думки дотримується й О.Ф. Скакун, яка виділяє «три спо-
соби (форми) систематизації нормативно-правових актів: 
кодифікацію,  інкорпорацію.  консолідацію»  [4,  с.  256]. 
Водночас учена справедливо розглядає «облік законодав-
ства» як технічну передумову «трьох способів (форм) сис-
тематизації законодавства» [4, с. 256]. 

Окремі  форми  систематизації  аграрного  законодав-
ства  виділяються  й  представниками  аграрно-правової 
науки.  Зокрема,  І.В.  Духневич  запропонувала  «схему 
проведення  систематизації  аграрного  законодавства,  що 
передбачає поєднання різних форм систематизації та до-
тримання  черговості  їх  застосування»  [8,  с.  181]. Як  за-
значає  дослідниця,  «по-перше,  варто  розпочати  з  обліку 
аграрного  законодавства,  що  являє  собою  діяльність  зі 
збирання, зберігання й підтримання в контрольному ста-
ні нормативних актів  аграрного  законодавства; по-друге, 
доцільно провести інкорпорацію аграрного законодавства, 
що дасть змогу виявити всю сукупність нормативно-пра-
вових  актів,  які  регулюють  аграрні  відносини;  по-третє, 
організувати  консолідацію  аграрного  законодавства,  що 
знайде  своє  вираження  в  об’єднанні  двох  або  декількох 
близьких  за предметом  і методом регулювання аграрних 
нормативно-правових актів в один; по-четверте, здійснити 
кодифікацію аграрного законодавства, тобто суттєву пере-
робку нормативного матеріалу та, як результат, розробку 
нового за формою і змістом Аграрного кодексу України» 
[8, c. 489]. 

Про необхідність чотирьох форм (видів) систематиза-
ції аграрного законодавства – обліку, інкорпорації, консо-
лідації  та  кодифікації  –  зазначають  також В.Ю. Уркевич 
[9, с. 123–124] та М.М. Чабаненко [10, c. 355–356]. 

Важливість  здійснення  систематизації  аграрного  за-
конодавства  в  різних формах,  зокрема, шляхом  його  ко-
дифікації  та  інкорпорації,  підкреслює  у  своїх  працях 
Т.О. Коваленко [11, c. 86–87]. При цьому вченою обґрун-
товується  важлива  ідея щодо  актуальності підготовки  та 
видання систематизованого збірника «Аграрне законодав-
ство України» [11, c. 87].

Аналізуючи  співвідношення  між  інкорпорацією  та 
кодифікацією як формами систематизації аграрного зако-

нодавства, В.П. Жушман  та О.М. Савельєва пишуть, що 
інкорпорація передбачає собою впорядкування законодав-
ства в певній системі без зміни змісту, а кодифікація, на-
впаки,  спрямована  насамперед  на  перегляд  змісту  норм, 
які  містяться  в  тому  чи  іншому  нормативно-правовому 
акті [12, c. 8].

Особливо важливою є пропозиція А.М. Статівки щодо 
необхідності розроблення Концепції державної програми 
систематизації  аграрного  законодавства України на рівні 
Міністерства  аграрної  політики  та  продовольства Украї-
ни [13, с. 80]. За переконанням ученого, в Концепції слід 
закріпити  такі  етапи  систематизації:  «1)  облік  аграрного 
законодавства; 2)  інкорпорацію аграрного законодавства;  
3) прийняття Закону «Про сільське господарство України»; 
3) прийняття єдиного кодифікованого акта» [13, c. 80]. 

Таким чином, переважна більшість науковців підтри-
мують  думку  щодо  необхідності  проведення  системати-
зації  аграрного  законодавства  України  в  різних  формах. 
Проте, як відмітив В.М. Єрмоленко, на сьогодні відсутня 
єдність  пропонованих  підходів  до  форм  систематизації 
аграрного  законодавства  [14,  c.  45].  Водночас,  на  думку 
А.І. Брінцова, «вибір форми систематизації аграрного за-
конодавства не повинен зумовлюватися послідовністю чи 
альтернативністю застосування, а має залежати від нагаль-
них завдань такої систематизації, визначених об’єктивним 
станом чинного аграрного законодавства та спрямованих 
на подолання його проблем і досягнення відповідних сус-
пільно корисних наслідків» [15, c. 26]. 

Слід визнати, що пропозиції вчених щодо певної по-
слідовності  різних  форм  систематизації  законодавства 
покликані  забезпечити належний якісний рівень майбут-
ньої  кодифікації  аграрного  законодавства України. Адже 
поетапне  проведення  систематизації  аграрного  законо-
давства  в  різних формах  є  передумовою  стабільності  та 
ефективності кодифікаційного акта, що буде розроблений 
та  прийнятий  у майбутньому. Водночас,  на  нашу  думку, 
обґрунтованим  є  підхід,  сформульований  загальнотеоре-
тичною юридичною наукою, щодо виділення трьох осно-
вних форм систематизації аграрного законодавства: інкор-
порації, консолідації та кодифікації.

Практично  всі  дослідники  визнають  важливість  та 
необхідність  такої форми  систематизації  аграрного  зако-
нодавства, як кодифікація. Як відзначають В.П. Жушман 
та  О.М.  Савельєва,  «саме  кодифікація  законодавства,  в 
тому числі й аграрного,  забезпечує високу сутність його 
удосконалення,  сприяє  його  вивченню  і  застосуванню» 
[12, c. 15].

Під «кодифікацією» розуміють спосіб упорядкування 
законодавства, забезпечення його системності та узгодже-
ності; одну з форм систематизації, в процесі якої до про-
екту створюваного акта включаються чинні норми й нові 
норми, які вносять зміни в регулювання певної сфери сус-
пільних відносин [16, с. 361]. Слід погодитися з авторами, 
котрі  вважають, що  «у  перспективі  видання  кодифікова-
них актів має перетворитися на основну форму законот-
ворчості» [5, с. 70]. 

Що стосується акта кодифікації аграрного законодав-
ства України, то таким актом могли би стати Основи аграр-
ного законодавства Україні, що визначатимуть загальні за-
сади правового регулювання суспільних відносин у сфері 
сільськогосподарського виробництва [17, с. 125–126].

Представниками юридичної науки, поряд із загальною 
та  галузевою  кодифікацією,  виділяється  ще  один  вид  – 
спеціальна  кодифікація,  яка  передбачає  прийняття  актів, 
що регулюють той чи інший правовий інститут [16, с. 361; 
18, с. 140; 19, с. 4]. Спеціальна (інституційна) кодифікація 
передбачає  впорядкування  нормативно-правових  актів  у 
межах одного законодавчого інституту [20, с. 99]. 

Як  справедливо  зауважує  А.І.  Брінцов,  «метою  ко-
дифікації  аграрного  законодавства  України  є  створення 
упорядкованої,  якісної  та  ефективної  системи  аграрного 
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законодавства, спрямованої на розвиток і посилення ста-
більності правового регулювання сфери суспільних аграр-
них відносин» [15, с. 125].

Слід погодитися з ученими в тому, що «національно-
му аграрному законодавству слід ще пережити етап свого 
становлення, досягти певної стабільності, а це дозволить, 
у свою чергу, більш якісно виконати кодифікацію норма-
тивного матеріалу» [21, c. 58]. Саме в цей період важливи-
ми напрямами  вдосконалення  аграрного  законодавства  є 
проведення обліку аграрно-правових актів, здійснення їх 
інкорпорації та консолідації.

Відповідно до Загальнодержавної програми адаптації 
законодавства  України  до  законодавства  Європейського 
Союзу  від  18  березня  2004  р.,  державна політика Украї-
ни щодо  адаптації  законодавства  формується  як  складо-
ва частина правової реформи в Україні та спрямовується 
на  забезпечення  єдиних підходів до нормопроектування, 
обов’язкового врахування вимог  законодавства Європей-
ського Союзу під час нормопроектування, підготовки ква-
ліфікованих  спеціалістів,  створення  належних  умов  для 
інституціонального,  науково-освітнього,  нормопроектно-
го, технічного, фінансового забезпечення процесу адапта-
ції законодавства України [22]. 

Тому  належне  правове  регулювання  всього  комплек-
су аграрних відносин можливе лише за умови створення 
досконалої  законодавчої  бази, що передбачає  системати-
зацію аграрного законодавства України, оновлення та впо-
рядкування аграрного законодавства, звільнення його від 

значної кількості законодавчих актів, заповнення прогалин 
у законодавчому забезпеченні аграрної реформи, посилен-
ня  системності,  комплексності  в  регулюванні  аграрних 
відносин, а також гармонізацію аграрного законодавства з 
міжнародними договорами і нормами, законодавством ЄС 
у цій сфері.

Висновки. Систематизація аграрного законодавства – 
це діяльність з упорядкування і вдосконалення норматив-
но-правових  актів, що  регулюють  суспільні  відносини  у 
сфері  сільськогосподарського  виробництва,  спрямована 
на зведення їх у цілісну систему та забезпечення єдності в 
регулюванні аграрних відносин. Особливості систематиза-
ції аграрного законодавства України зумовлені неоднорід-
ністю суспільних відносин у сфері сільськогосподарсько-
го виробництва, а отже, й різною юридичною природою 
правових приписів, що є об’єктом систематизації.

Основними  формами  систематизації  аграрного  за-
конодавства  України,  що  виділяються  представниками 
юридичної  науки,  є  інкорпорація,  консолідація  та  коди-
фікація, передумовою яких є облік нормативно-правових 
актів аграрного законодавства. Водночас найважливішою 
формою систематизації аграрного законодавства України 
є його майбутня кодифікація, що сприятиме уніфікації та 
підвищенню ефективності правового регулювання аграр-
них відносин. 

Напрямом майбутніх наукових досліджень у цій пло-
щині може стати виявлення особливостей окремих форм 
систематизації аграрного законодавства України.
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ЕЛЕМЕНТИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ  
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
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FOR ENSURING ENVIRONMENTAL SAFETY
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Стаття присвячена дослідженню структури адміністративно-правового механізму забезпечення екологічної безпеки, автором визна-
чено і проаналізовано основні елементи даного механізму.

Ключові слова: екологічна безпека, забезпечення екологічної безпеки, адміністративно-правове забезпечення, адміністративно-
правовий механізм, елементи адміністративно-правового механізму. 

Статья посвящена исследованию структуры административно-правового механизма обеспечения экологической безопасности, ав-
тором определены и проанализированы основные элементы данного механизма.

Ключевые слова: экологическая безопасность, обеспечение экологической безопасности, административно-правовое обеспече-
ние, административно-правовой механизм, элементы административно-правового механизма.

The article is devoted to the study of the administrative-legal mechanism structure for environmental safety providing. The author has identi-
fied and analyzed the main elements of this mechanism.

Key words: ecological safety, provision of ecological safety, administrative-legal support, administrative-legal mechanism, administrative-
legal mechanism elements.

Після здобуття статусу незалежної держави, Україна 
здобула  і низку складних соціально-політичних  і  соці-
ально-економічних проблем. Сьогодні особливістю со-
ціально-економічного  розвитку  України  є  одночасний 
прояв  кризових  явищ  і  в  екології,  і  в  економіці.  При 
цьому  економічна  криза, що  вразила  сферу матеріаль-
ного  виробництва,  загострила  проблему  забезпечення 
екологічної  безпеки,  оскільки  і  суб’єкти  господарю-
вання,  і  навіть  державні  інституції,  надають  перевагу 
власним економічним інтересам перед екологічними ін-
тересами суспільства. Однак таке ставлення до питань 
забезпечення екологічної безпеки та зниження ступеню 
екологічного  ризику  є  безвідповідальним.  Негативні 
зміни якісного стану довкілля, що зумовлені надмірним 
забрудненням поверхневих і підземних вод, повітря та 
земель,  сьогодні  викликали  потребу  зміни  поведінки 
людей і суспільства, а також політики держави, зокрема 
розроблення  нових  концепцій  державного  управління, 
підприємницької  діяльності,  переоцінки  значення  еко-
систем у житті людства. Так, однією з умов стабілізації 
екологічної  обстановки,  яка  останнім  часом  загостри-
лася, є ліквідація залежності між економічним зростан-
ням  та погіршенням  стану навколишнього природного 
середовища,  а  також  пріоритетне  визнання  і  забезпе-
чення права людини на безпечне навколишнє природне 
середовище. Вирішення даної проблеми можливе через 
розроблення  спеціального механізму, що  включає  сис-
тему відповідних правових заходів, у тому числі адмі-
ністративно-правового  характеру.  Саме  реалізація  та-
кого механізму покликана в  інтересах теперішнього та 
прийдешніх поколінь, підвищити якість навколишнього 
природного  середовища  країни,  обмеживши  вплив  ан-
тропогенного навантаження на довкілля, на основі вза-
ємоузгодженого застосування комплексу заходів.

Значний  внесок  у  дослідження  питань  механіз-
му  адміністративно-правового  регулювання  зроби-
ли  такі  вчені,  як С. Алексєєв, О.  Бандурка, Ю.  Битяк, 
В. Галунько,  І. Голосніченко, Є. Додіна, Р. Калюжний, 
Л.  Коваль,  В.  Колпаков,  Н.  Крестовська,  Л. Матвєєва, 
В. Селіванов, С. Стеценко, О. Скакун, Х. Ярмакі та інші 
науковці. Проте подальшого вивчення потребує питан-

ня  адміністративно-правового  механізму  забезпечення 
екологічної безпеки, зокрема і аналізу його структури. 

Мета статті – визначити структурні елементи адмі-
ністративно-правового  механізму  забезпечення  еколо-
гічної безпеки.

У науковій літературі має широке застосування по-
няття «механізм», при цьому у правовій науці найбільш 
досліджуваною  є  категорія  «механізм  правового  регу-
лювання», у тому числі «механізм адміністративно-пра-
вового регулювання». 

Так,  на  думку  І.П.  Голосніченка  механізм  адміні-
стративно-правового  забезпечення  –  це  сукупність  ад-
міністративно-правових заходів, що здійснюють вплив 
на суспільні відносини, які виникають у процесі реалі-
зації виконавчої влади. До його структурних елементів 
учений відносить норми адміністративного права, акти 
тлумачення норм адміністративного права, адміністра-
тивно-правові відносини та акти реалізації̈ адміністра-
тивно-правових норм і відносин [1, с. 75]. 

С.  Стеценко  визначає  механізм  адміністративно-
правового регулювання як сукупність правових засобів, 
за допомогою яких здійснюється правове регулювання 
суспільних  відносин  у  сфері  адміністративного  права. 
До  складових  частин  (елементів)  механізму  адміні-
стративно-правового регулювання науковець відносить 
органічні  складові  та  функціональні  складові.  Орга-
нічними  складовими  частинами механізму  адміністра-
тивно-правового регулювання можуть вважатися ті, що 
визначають суть самого явища, тобто без яких не може 
відбуватися  сам  механізм  адміністративно-правового 
регулювання.  Функціональними  складовими  частина-
ми  механізму  адміністративно-правового  регулювання 
можуть  вважатися  ті,  які  значною  мірою  впливають 
на  механізм  адміністративно-правового  регулювання, 
на  його  вираженість  та  ефективність,  водночас  вони 
не  є  обов’язковими  елементами.  Тобто  функціональні 
складові  мають  можливість  якісно  змінити  механізм 
адміністративно-правового  регулювання,  вони  суттєво 
впливають на його надійність, але сам по собі механізм 
адміністративно-правового регулювання може існувати 
без  функціональних  складових.  До  органічних  скла-
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дових  частин  (елементів)  механізму  адміністративно-
правового регулювання С. Стеценко відносить – норми 
права, юридичні факти, правові відносини, акти реалі-
зації норм права [2, с. 63-65]. 

Механізм адміністративно-правового регулювання – 
це  засоби  функціонування  єдиної  системи  адміністра-
тивно-правового  регулювання  з  метою  забезпечення 
прав,  свобод  та  публічних  законних  інтересів  фізич-
них  та  юридичних  осіб,  нормального  функціонування 
громадянського  суспільства  і  держави.  До  складових 
елементів  механізму  адміністративно-правового  регу-
лювання  відносяться:  норми  адміністративного  права 
та їх зовнішнє вираження – джерела права; публічна ад-
міністрація; принципи діяльності публічної адміністра-
ції;  індивідуальні акти публічної адміністрації; адміні-
стративно-правові відносини; форми адміністративного 
права;  тлумачення  норм  адміністративного  права;  ме-
тоди  адміністративного  права;  процедура  реалізації 
адміністративно  правових  норм;  принцип  законності 
[3, с. 87-90].

В.М. Комарницький, Р.Ф. Сабіров уважають, що до 
основних складових механізму адміністративно-право-
вого  забезпечення  екологічної  безпеки  слід  віднести: 
1)  норми  адміністративного  законодавства,  зокрема  й 
відомчих  нормативних  актів  із  питань  охорони  навко-
лишнього середовища; 2) природоохоронні адміністра-
тивно-правові  відносини  управлінського  характеру;  
3)  практичну  діяльність  апаратів,  служб  та  окремих 
працівників правоохоронних і природоохоронних щодо 
забезпечення екологічних прав громадян. Істотно впли-
вають на дієвість цього механізму також загальні й га-
лузеві принципи права, правосвідомість, правова куль-
тура та правова активність працівників [4, с. 182-183]. 

Отже, переважна більшість учених  серед основних 
обов’язкових  елементів  механізму  адміністративно-
правового регулювання, перед усім, виділяє адміністра-
тивно-правові норми. 

Адміністративно-правові норми є одним  із базових 
структурних  елементів  і  адміністративно-правового 
механізму  забезпечення  екологічної  безпеки.  Адміні-
стративно-правові  норми  мають  на  меті  регулювання 
суспільних відносин у галузі забезпечення екологічної 
безпеки,  зокрема  за  такими  напрямами,  як  екологічна 
стандартизація,  екологічне  нормування,  оцінка  впливу 
на  довкілля,  екологічне  інформування, моніторинг  на-
вколишнього  природного  середовища,  екологічне  лі-
цензування, екологічний аудит, економіко-правовий ме-
ханізм фінансування забезпечення екологічної безпеки 
тощо. При цьому адміністративно-правові норми вста-
новлюють як поведінку необхідну або дозволену, так  і 
заборону вчинення певних дій. 

Діяльність у сфері забезпечення екологічної безпеки 
регламентується  нормативно-правовими  актами  як  на 
законодавчому рівні, так  і на рівні підзаконних норма-
тивно-правових актів.

Особливу ж роль у сфері адміністративно-правового 
забезпечення екологічної безпеки відіграють екологічні 
програми, які спрямовані на збереження навколишньо-
го природного середовища, покращання якісного стану 
довкілля у цілому та його окремих складових. Зокрема, 
визначити довгострокові цілі  і розробити стратегію на 
відповідний  період,  об’єднавши  при  цьому  всіх  заці-
кавлених суб’єктів та необхідні ресурси можна за допо-
могою розроблення і затвердження загальнодержавних 
екологічних  програм.  Так,  розробку  екологічних  про-
грам організують центральні та місцеві органи виконав-
чої влади, органи місцевого самоврядування. Також до 
розробки і підготовки екологічних програм залучають і 
громадськість,  через оприлюднення проектів  екологіч-

них програм для  їх вивчення громадянами, підготовки 
громадськістю зауважень та пропозицій щодо запропо-
нованих  проектів,  проведення  публічних  слухань  сто-
совно екологічних програм [5; 6].

Ще одним структурним елементом адміністративно-
правового механізму забезпечення екологічної безпеки 
є  адміністративно-правові  відносини.  Саме  в  адміні-
стративно-правових  відносинах  між  суб’єктами  вини-
кають  правові  зв’язки,  при  цьому,  суб’єкти  є  носіями 
прав  і  обов’язків,  що  закріплені  правовими  нормами. 
У таких відносинах, як правило одним із суб’єктів ви-
ступає  орган  державного  управління,  що  наділений 
державно-владними  повноваженнями  у  сфері  забезпе-
чення  екологічної  безпеки.  Так,  І.В.  Бригадир  уважає, 
що суто адміністративно-правовими правовідносинами 
у сфері екологічного управління є відносини, пов’язані 
з  організацією  та  діяльністю  системи  органів  влади  – 
внутрішньоорганізаційні  управлінські  відносини,  не-
залежно  від  того,  якою  саме  сферою  такі  органи  по-
кликані управляти. При цьому важко віднести до  суто 
адміністративно-управлінських,  правовідносини,  які 
виникають між громадськістю та державними органами 
з  приводу  реалізації  права  громадян  на  участь  у  при-
йнятті рішень з питань, що стосуються довкілля. У та-
ких правовідносинах керуючим суб’єктом виступає гро-
мадськість, а державні органи керованим [7, с. 34]. 

Однак  в  адміністративно-правовому  забезпеченні 
екологічної безпеки неостанню роль відіграє саме гро-
мадськість,  зокрема  і  через  об’єднання  у  громадські 
природоохоронні організації. Відповідно до ч. 4  ст. 16 
Закону України  «Про  охорону  навколишнього  природ-
ного  середовища»  [5]  громадські  організації  можуть 
брати участь в управлінні  галуззю охорони навколиш-
нього  природного  середовища,  якщо  така  діяльність 
передбачена  їх статутами, зареєстрованими відповідно 
до законодавства України; а ст. 21 Закону України «Про 
охорону  навколишнього  природного  середовища»  [5] 
визначено  повноваження  громадських  природоохорон-
них організацій, у тому числі управлінського характеру. 

Адміністративно-правові  відносини  у  сфері  забез-
печення  екологічної  безпеки  виникають  у  процесі  ре-
алізації  завдань  адміністративно-правового  механізму 
і  спрямовані  на  досягнення  основної мети  –  усунення 
або ж  зменшення  впливу факторів  забруднення  на  на-
вколишнє природне середовище та забезпечення стану 
екологічно  безпечного  навколишнього  природного  се-
редовища для життя та здоров’я людей.

Що до такого обов’язкового елементу адміністратив-
но-правового механізму як реалізація адміністративно-
правових норм (акти, процедури реалізації юридичних 
прав  та  обов’язків),  то  це  поведінка  суб’єктів  адміні-
стративних  правовідносин  спрямована  на  здійснення 
їхніх прав  та  обов’язків. Акти реалізації  суб’єктивних 
прав  та  обов’язків  –  це  основний  засіб,  за  допомоги 
якого права та обов’язки перетворюються у життя – ре-
алізуються  у  поведінці  конкретних  суб’єктів.  Ці  акти 
можуть виражатись у трьох формах: дотримання, вико-
нання, використання» [8, с. 356]. Таким чином, у галузі 
забезпечення  екологічної  безпеки,  формами  реалізації 
прав та обов’язків, які властиві суб’єктам є, наприклад: 
дотримання норм права – заборона приховувати, пере-
кручувати або відмовляти у наданні повної та достовір-
ної інформації щодо безпеки утворення відходів та по-
водження з ними, у тому числі про їх аварійні скиди та 
відповідні наслідки; виконання норм права – обов’язок 
органів державної влади негайно інформувати про над-
звичайні  екологічні  ситуації;  використання  норм  пра-
ва – право на участь в обговоренні та внесення пропози-
цій до проектів нормативно-правових актів, матеріалів 
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щодо розміщення, будівництва і реконструкції об’єктів, 
які можуть негативно впливати на стан навколишнього 
природного середовища, внесення пропозицій до орга-
нів  державної  влади  та  органів  місцевого  самовряду-
вання, юридичних  осіб, що  беруть  участь  у  прийнятті 
рішень з цих питань.

Деякі  фахівці  у  структурі  адміністративно-право-
вого  механізму,  окремо  виділяють  –  механізм  реалі-
зації,  механізм  охорони  та  механізм  захисту.  Зокрема, 
О.Ф. Скакун указує, що механізм реалізації прав люди-
ни охоплює заходи, здатні створити умови для реалізації 
прав і свобод людини. Механізм охорони прав людини 
передбачає  заходи  з  профілактики  правопорушень  для 
утвердження  правомірної  поведінки  особи.  Механізм 
захисту прав людини охоплює заходи, що призводять до 
відновлення  прав,  порушених  неправомірними  діями, 
та  відповідальності  особи,  яка  вчинила  ці  правопору-
шення [9, с. 190]. 

Право  кожного  на  безпечне  для  життя  та  здоров’я 
навколишнє природне середовище (право на екологічну 
безпеку), як суб’єктивне право, закріплене як у Консти-
туції України  [10],  так  і  Законі України  «Про  охорону 
навколишнього природного середовища» [5]. 

На думку В.Л. Бредіхіної, структура права громадян 
на  екологічну безпеку  як  суб’єктивного  складається  із 
сукупності юридично забезпечених можливостей і охо-
плює певні основні елементи: 1) право проживання або 
перебування у навколишньому середовищі, безпечному 
для життя і здоров’я людей; 2) право на безпечну якість 
природних  ресурсів  та  об’єктів,  що  використовують-
ся  для  задоволення  потреб  населення;  3)  можливість 
здійснювати власні правомірні дії з реалізації права на 
екологічну  безпеку  (наприклад,  одержати  вільний  до-
ступ до  інформації про стан довкілля, якість харчових 
продуктів,  брати  участь  у  громадських  обговореннях 
або слуханнях щодо розміщення та діяльності екологіч-
но  небезпечних  об’єктів  тощо);  4)  право  вимагати  від 
усіх зобов’язаних осіб (у тому числі й від держави) ви-
конання  певних  дій,  спрямованих  на  реалізацію  цього 
права,  на  дотримання  правил  екологічної  безпеки;  5) 
права  на  звернення  у  відповідні  органи  (у  тому  числі 
й безпосереднє звернення до суду) з метою захисту по-
рушеного права;  здійснення його  захисту всіма право-
вими  способами  (у  деяких  випадках  –  самозахист);  6) 
право  на  відшкодування  шкоди,  завданої  порушенням 
права на екологічну безпеку. Можна говорити, що право 
на екологічну безпеку як суб’єктивне право виявляється 
як пасивно  (факт проживання у безпечному для життя 
і  здоров’я  навколишньому  середовищі),  так  і  активно 
(правомірні  дії,  які  реалізують  і  захищають це право), 
що становить відповідно його юридичний  і матеріаль-
ний зміст [11, с. 20].

Однак,  насамперед,  право  на  екологічну  безпеку  є 
пасивним  правом,  а  забезпечення  екологічної  безпеки 
перед усім є обов’язком держави, зокрема і через здій-
снення економічних, технічних, організаційних, право-
вих  і  інших  заходів  та  визначення  правових  умов  для 
реалізації, охорони і захисту права людини на безпечне 
для життя і здоров’я довкілля. 

Механізм  реалізації  права  на  екологічну  безпеку 
включає  ті  заходи, що створюють передумови  і  гаран-
тують  екологічно  безпечне  середовище  для  життя  і 
здоров’я людей. Так, пріоритетність вимог екологічної 
безпеки,  обов’язковість  додержання  екологічних  стан-
дартів,  нормативів  та  лімітів  використання  природних 
ресурсів при здійсненні господарської, управлінської та 
іншої  діяльності,  визначено  як основні принципи охо-
рони навколишнього природного середовища [5]; серед 
основних  принципів  державної  політики  у  сфері  ви-

користання ядерної енергії та радіаційного захисту за-
кріплено  пріоритет  захисту  людини  та  навколишнього 
природного середовища від впливу іонізуючого випро-
мінювання [12].

Механізм охорони включає заходи, спрямовані на за-
безпечення правомірної поведінки суб’єктів господарю-
вання  у  відносинах  забезпечення  екологічної  безпеки. 
Адже, забезпечення екологічної безпеки є також одним 
з  основних  завдань  суб’єктів  господарювання. Такими 
заходами,  спрямованими  на  забезпечення  екологічної 
безпеки  суб’єктами  господарювання,  є  встановлені  за-
конодавством  екологічні  вимоги  до  розміщення,  про-
ектування,  будівництва,  реконструкції,  введення  у  дію 
та експлуатацію підприємств, споруд та інших об’єктів, 
екологічні  вимоги  при  виробництві,  зберіганні,  тран-
спортуванні,  використанні,  знешкодженні,  захороненні 
токсичних  та  інших  небезпечних  для  навколишнього 
природного середовища і здоров’я людей речовин, еко-
логічні вимоги при транспортуванні, зберіганні і засто-
суванні засобів захисту рослин, стимуляторів  їх росту, 
мінеральних  добрив,  нафти  і  нафтопродуктів,  токсич-
них  хімічних  речовин  та  інших  препаратів  [5];  розмі-
щення,  будівництва,  введення  в  експлуатацію  і  зняття 
з  експлуатації  ядерних  установок  та  об’єктів,  призна-
чених  для  поводження  з  радіоактивними  відходами,  а 
також закриття сховищ для захоронення [12]. 

Комплекс заходів, що належать до механізму захис-
ту,  спрямований  на  відновлення  порушеного  права  на 
екологічну  безпеку,  а  також  притягнення  до  відпові-
дальності винних осіб. Провідними серед заходів захис-
ту права на екологічну безпеку є можливість звернення 
до компетентних органів і адміністративна відповідаль-
ність.

Так, громадяни можуть звернутися до компетентних 
органів та посадових осіб із зауваженнями, скаргами та 
пропозиціями, що стосуються їх діяльності у сфері за-
безпечення  екологічної  безпеки,  заявою або клопотан-
ням щодо реалізації свого права на екологічну безпеку, 
а  також  скаргою  про  його  порушення.  Таке  звернення 
забезпечує  участь  громадян  у  державному  управлінні, 
а  також є ефективним відстоюванням та відновленням 
свого порушеного права на екологічну безпеку, особли-
во якщо порушення не пов’язане з відшкодування запо-
діяної шкоди.

Відповідальність за адміністративні правопорушен-
ня  у  сфері  забезпечення  екологічної  безпеки  встанов-
лено  Кодексом  України  про  адміністративні  правопо-
рушення  [13],  зокрема  за:  пошкодження лісу  стічними 
водами,  хімічними  речовинами,  нафтою  і  нафтопро-
дуктами,  шкідливими  викидами,  відходами  і  покидь-
ками  (ст.  72);  порушення  порядку  здійснення  викиду 
забруднюючих речовин в атмосферу або впливу на неї 
фізичних  та  біологічних  факторів  (ст.  78);  недодер-
жання вимог щодо охорони атмосферного повітря при 
введенні  в  експлуатацію  і  експлуатації  підприємств  і 
споруд (ст. 79); порушення вимог законодавства у сфері 
хімічних  джерел  струму  (ст.  82-7);  порушення  правил 
застосування,  зберігання,  транспортування,  знешко-
дження, ліквідації  та  захоронення пестицидів  і  агрохі-
мікатів, токсичних хімічних речовин та інших препара-
тів (ст. 83) тощо. 

При різкому ж зростанні шкідливого впливу на до-
вкілля у результаті  раптових природних  і  техногенних 
факторів – аварій, катастроф, стихійних лих, коли спо-
стерігаються масові захворювання людей та коли не іс-
нує будь-яких сумнівів ні у джерелах впливу, ні в обсязі 
заподіяної  здоров’ю шкоди,  захист  права  громадян  на 
екологічну безпеку здійснюється на загальнодержавно-
му  рівні.  У  такому  випадку  захист  права  громадян  на 
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екологічну  безпеку  має  загальний  характер,  оскільки 
здійснюється  шляхом  застосування  адміністративних, 
правових, соціальних заходів відносно всього населен-
ня відповідного регіону. Постраждала територія залеж-
но від ступеня небезпеки для життя і здоров’я людини 
оголошується зоною надзвичайної екологічної ситуації, 
на які встановлюється особливий правовий режим. При 
цьому,  на  забрудненій  території  здійснюються  заходи 
щодо захисту життя і здоров’я громадян від небезпечно-
го впливу довкілля (евакуація людей, аварійно-рятуваль-
ні  роботи,  припинення  екологічно  небезпечної  діяль-
ності підприємств, розміщених у даному регіоні та ін.)  
[11, с. 23].

До  основних  складових  адміністративно-правово-
го  механізму  забезпечення  екологічної  безпеки  нале-
жать  такі  взаємозв’язані  структурні  елементи,  як  ад-
міністративно-правові  норми,  адміністративно-правові 
відносини  та  акти  реалізації  адміністративно-право-
вих норм. В адміністративно-правових відносинах між 
суб’єктами,  які  є  носіями  прав  і  обов’язків, що  закрі-
плені  правовими  нормами  виникають  правові  зв’язки. 
Відносини,  що  виникають  між  громадськістю  та  дер-
жавними органами з приводу реалізації права громадян 
на  участь  у  прийнятті  рішень  з  питань  забезпечення 
екологічної безпеки і стануть предметом подальших на-
укових досліджень.
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Підписавши  Угоду  про  асоціацію  між  Україною  та 
Європейським  Союзом,  наша  держава  взяла  на  себе 
зобов’язання привести національне законодавство у сфері 
поводження з відходами у відповідність зі стандартами ЄС. 

Нераціональний  підхід  до  використання  природних 
ресурсів,  багатовідхідні  технології,  відсутність  системи 
вторинної переробки та неповнота даних про стан навко-
лишнього  природного  середовища  призводять  до  прак-
тично неконтрольованого та стрімкого накопичення про-
мислових і побутових відходів (у 2016 році маса твердих 
побутових відходів перевищила 49 млн. куб. метрів), що 
створює загрозу довкіллю та здоров’ю населення, загрозу 
національним інтересам і національній безпеці України в 
екологічній  сфері, що  зумовлює  необхідність  у  запрова-
дженні принципово нових підходів у даній сфері [1]. 

Комплексне вирішення даної проблеми потребує вжит-
тя  низки  суттєвих  кроків  на  шляху  створення  цілісної 
національної  системи  поводження  з  відходами,  найваж-
ливішим з яких має стати імплементація стандартів Євро-
пейського Союзу у даній сфері.

Проблематика  імплементації  європейського  законо-
давства  у  сфері  поводження  з  відходами  були  предме-
том наукових досліджень низки  вітчизняних  та  зарубіж-
них  науковців,  таких  як  А.П.  Гетьман,  М.М.  Макієвич, 
В.І. Муравйов, В.І. Лозо, В.С. Міщенко,  Г.П. Виговська, 
М.В. Федунь, Т.Ю. Болонь, Ю.І. Федорова, М.О. Чупріна, 
В.М. Ільченко, В.С. Махітько, Т.М. Довга.

Метою статті є висвітлення та аналіз проблем гармо-
нізації  українського  законодавства у  сфері поводження  з 
відходами, до стандартів, закріплених у нормативно-пра-
вових актах Євросоюзу. 

З  метою  виконання  вимог,  викладених  в  Угоды  про 
асоціацію  з  ЄС,  а  також  у  зв’язку  з  необхідністю  зни-
ження енерго- та ресурсозалежності держави та економії 
природних матеріалів  та  енергетичних ресурсів, Кабінет 
Міністрів України своїм розпорядженням від 8 листопада 
2017  р. №  820-р  схвалив  Національну  стратегію  управ-
ління відходами в Україні до 2030 року, якою встановлю-
ються першочергові напрями державного регулювання у 

сфері  поводження  з  відходами  у  найближчі  десятиліття 
відповідно до європейських підходів з питань управління 
відходами, а саме:

1)  Рамкової Директиви № 75/442/ EWG Європейсько-
го парламенту та Ради від 19 листопада 2008 р. «Про від-
ходи та скасування деяких директив»;

2)  Директиви Ради № 1999/31/ЄС від 26 квітня 1999 р. 
«Про захоронення відходів»;

3)  Директиви  №  2006/21/ЄС  Європейського  парла-
менту та Ради від 15 березня 2006 р. «Про управління від-
ходами видобувних підприємств, та якою вносяться зміни 
до Директиви 2004/35/ЄС»;

4)  Директиви 2012/19/ЄС Європейського парламенту 
та Ради від 4 липня 2012 р. «Про відходи електричного та 
електронного обладнання (ВЕЕО)»;

5)  Директиви 2006/66/ЄC Європейського парламенту 
та Ради від 6 вересня 2006 р. «Про батарейки і акумулято-
ри та відпрацьовані батарейки і акумулятори».

Угодою про асоціацію з ЄС передбачено зобов’язання 
імплементувати  положень  центрального  нормативно-
правового акту у сфері поводження з відходами, а саме 
Рамкової Директиви № 75/442/ EWG Європейського пар-
ламенту та Ради від 19 листопада 2008 р. «Про відходи 
та  скасування  деяких  директив»,  яка  визначає  правові 
рамки  та  основні  принципи  поводження  з  ними.  Дана 
Директива  визначає  заходи  із  захисту  навколишнього 
середовища та здоров’я людини шляхом запобігання або 
зниження негативних наслідків вироблення та управлін-
ня  відходами,  а  також  зниження  загального  впливу  ви-
користання ресурсів та підвищення ефективності такого 
використання [2, с. 277]. 

Зокрема,  дана  директива  надає  визначення  понят-
тя  «відходів»,  під  ними  розуміється  будь-яка  речови-
на чи предмет,  яких власник позбувається, має намір чи 
зобов’язаний  позбутися.  У  директиві  також  визначено 
основні  принципи  управління  відходами, що  регулюють 
діяльність суб’єктів господарювання у цій сфері:

1)  запобігання  збільшенню  об’ємів  утворення  відхо-
дів та зниження ступеня їх шкідливості;
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2)  повторне використання та вторинне переробляння;
3)  вилучення цінних компонентів з відходів;
4)  утилізація з метою отримання енергії;
5)  безпечне  кінцеве  розміщення  відходів  (застосову-

ється  у  крайньому  разі,  коли  всі  вищезазначені  дії  не  є 
можливими) [3].

Констатується  низький  рівень  відповідності  законо-
давства України вимогам Директиві 75/442/ EWG. З метою 
гармонізації законодавство України у сфері поводження з 
відходами потребує суттєвої модифікації. У зв’язку з на-
явністю  суттєвих  розбіжностей  у  понятійному  апараті 
(зокрема, відсутні визначення «роздільне збирання», «за-
побігання утворення», «повторне використання» та інші), 
необхідно доповнити та змінити термінологію, визначену 
у  законодавстві України,  у  т.ч.  з  питань, що  стосуються 
окремих видів відходів, операцій поводження з відходами, 
суб’єктів (ввести поняття дилера та брокера) тощо [4].

Директива  1999/31/ЄС  від  26  квітня  1999  року  «Про 
захоронення відходів» спрямована на встановлення конт-
ролю  за  захороненням  відходів  для  попередження  чи 
зменшення шкідливих наслідків для довкілля і ризику для 
здоров’я людини, а також запобігання процесам глобаль-
ного потепління за допомогою заходів щодо зниження об-
сягів виділення метану у місцях захоронення відходів [5].

Указаною  Директивою  встановлена  класифікація 
місць захоронення відходів:

–  для небезпечних відходів;
–  для відходів, які не є небезпечними;
–  для інертних відходів.
Українське  законодавство  не  передбачає  подібної 

класифікації,  а  діяльність  та  будівництво  даних  об’єктів 
регулюється  Правилами  експлуатації  полігонів  побуто-
вих відходів,  затвердженими наказом Міністерства  з  пи-
тань  житлово-комунального  господарства  від  01.12.2010 
№  435,  зареєстрованим  у  Міністерстві  юстиції  України 
22  грудня 2010 р.  за № 1307/18602  та ДБН В.2.4-2-2005 
«Полігони  твердих побутових відходів. Основи проекту-
вання»,  ДБН В.2.4-2-2005  «Полігони  твердих  побутових 
відходів. Основні положення проектування».

Директива  передбачає  створення  Стратегії  для  змен-
шення видалення на полігони відходів, що розкладаються 
біологічним шляхом та  її виконання. Вона має включати 
заходи боротьби  з  глобальним потеплінням  та  зменшен-
ня  викидів  СО2,  зокрема,  вторинну  переробку  відходів, 
утворення біогазу, відновлення матеріалів/енергії, а також 
компостування. 

Директива  встановлює  заборону  захоронення  таких 
видів відходів:

–  рідкі відходи;
–  відходи,  які  в  умовах  захоронення  є  вибухонебез-

печними, їдкими, окислювальними, легкозаймистими або 
займистими;

–  медичні та  інші клінічні відходи, що виникають у 
результаті діяльності медичних та ветеринарних установ 
та є інфекційними;

–  повністю використані шини;
–  відходи, які не відповідають критеріям приймання 

відходів на місця захоронення, визначеним у Додатку ІІ до 
Директиви.

Статтею  32  Закону  України  «Про  відходи»  серед  за-
ходів обмеження та запобігання негативному впливу від-
ходів встановлена заборона захоронення неперероблених 
(необроблених) побутових відходів. Тим не менше, на те-
пер відсутня інфраструктура поводження з відходами, не 
впроваджено фінансових механізмів,  направлених на  за-
безпечення переробки та утилізації відходів, не здійснено 
будівництво підприємств з утилізації відходів тощо.

Директива 2006/21/ЄС Європейського Парламенту  та 
Ради від 15 березня 2006 року «Про управління відхода-

ми видобувної промисловості та якою вносяться зміни до 
Директиви  2004/35/ЄС»,  яка  охоплює  управління  відхо-
дами від наземних видобувних підприємств,  які  є  відхо-
дами, що отримані у результаті видобутку руди, розробки 
(включаючи стадію нарізної розробки), обробка та збері-
гання мінеральних ресурсів та з робочих кар’єрів, а також 
забезпечує заходи, процедури та гарантії для попереджен-
ня та зменшення, наскільки це можливо, будь-якого нега-
тивного впливу на навколишнє середовище, зокрема воду, 
повітря, ґрунти, фауну та флору та ландшафт, й будь-яку 
загрозу, що може виникнути у зв’язку з цим, для здоров’я 
населення, у результаті управління відходами від видобув-
них галузей промисловості.

Оцінка  рівня  відповідності  вітчизняної  системи  норма-
тивно-правового регулювання поводження з відходами видо- 
бувної  промисловості  положенням  Директиви  2006/21/ЄС,  
дозволяє  зазначити,  що  на  законодавчому  рівні  відпо-
відність  вимогам  Директиви  2006/21/ЄС  знаходиться  на 
«ранній  стадії».  Імплементацію  вимог  даного  акту,  на 
думку Т.Л. Омельяненко, найбільш доцільно здійснювати 
шляхом  розробки  і  прийняття  окремого  (нового)  закону 
«Про відходи видобувної (гірничо видобувної) промисло-
вості», який би узагальнював вітчизняний досвід, і тран-
спонував вимоги Директиви 2006/21/ЄС. Сфера дії закону, 
на його думку, має охоплювати особливості регулювання 
поводження з видобувними відходами. При цьому він під-
падатиме під дію закону України «Про відходи» стосовно 
регулювання загальних питань [6].

Директива  2012/19/ЄС  Європейського  парламенту  та 
Ради  від  4  липня  2012  р.  «Про  відходи  електричного  та 
електронного обладнання (ВЕЕО)», метою якої є сприян-
ня сталому виробництву та споживанню, насамперед шля-
хом запобігання утворенню ВЕЕО, а також через повторне 
використання, перероблення та інші форми утилізації цих 
відходів, таким чином, щоб зменшити видалення відходів 
та  сприяти  ефективному  використанню  ресурсів  та  від-
новленню  цінної  вторинної  сировини. Вона  також  спря-
мована на підвищення екологічної ефективності всіх опе-
раторів,  залучених до життєвого циклу ЕЕО, наприклад, 
виробників,  дистриб’юторів  та  споживачів  та,  зокрема, 
операторів, які беруть безпосередню участь у збиранні та 
обробленні ВЕЕО.

Міністерство  регіонального  розвитку,  будівництва 
і  житлово-комунального  господарства  активно  працює 
над  впровадженням  Директив  Європейського  Союзу 
2012/19/EC (про відходи електричного та електронного 
обладнання)  та  2006/66/EC  (про  батареї  та  акумулято-
ри).  Передбачено  розширення  відповідальності  вироб-
ників та імпортерів, що сприятиме сталому виробництву 
та  споживанню  електричного  та  електронного  облад-
нання, батарейок та акумуляторів, створення належних 
правових умов для їх діяльності та спрямування коштів 
виробників  електричного  та  електронного  обладнання, 
батарейок та акумуляторів до сфери поводження  із по-
бутовими відходами [7].

Отже, попри декларований процес всеохоплюючої єв-
роінтеграції, завдання імплементації вимог законодавчих 
актів  ЄС  у  сфері  потребує  значно  більшої  уваги  з  боку 
держави. Прийняття змін до Закону України «Про відхо-
ди», а також схвалення Національної стратегії управління 
відходами в Україні до 2030 року, безумовно,  стали зна-
чним  досягненням  на  шляху  виконання  взятих  на  себе 
зобов’язань  щодо  приведення  національного  законодав-
ства у відповідність до загальноєвропейських стандартів 
поводження з відходами, однак реалізація положень даних 
актів  неможливе  без  створення  цілісної  системи  управ-
ління відходами, що у свою чергу вимагає реальних дій з 
боку держави щодо побудови механізмів розподілу, пере-
робки та утилізації відходів.
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Стаття присвячена дослідженню рециклінгу відходів в Україні як найбільш оптимальному та ефективному способу поводження з 
відходами. Проаналізовано стан і перспективи розвитку нормативно-правового регулювання в цій сфері. Визначено основні екологічні 
й економічні переваги рециклінгу відходів в Україні. Ідентифіковано низку проблем, що заважають упровадженню цього механізму, і за-
пропоновано можливі шляхи їх вирішення.
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Статья посвящена исследованию рециклинга отходов в Украине как наиболее оптимального и эффективного способа обращения с 
отходами. Проанализированы состояние и перспективы развития нормативно-правового регулирования в этой сфере. Определены ос-
новные экологические и экономические преимущества рециклинга отходов в Украине, идентифицирован ряд проблем, которые мешают 
внедрению этого механизма, и предложены возможные пути их решения.
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The article is dedicated to the research of waste recycling in Ukraine as the most optimal and effective way of waste management. The state 
and perspectives of development of the legal regulation in this area are analyzed. The main ecological and economic advantages of recycling 
of waste in Ukraine are determined. A number of problems have been identified that impede the implementation of this mechanism and possible 
ways to solve them are suggested.

Key words: waste, waste management, recycling of waste, secondary resources, “green economy”.

Сьогодні  в Україні  склалася  критична  екологічна  си-
туація  через  неефективне  та  нераціональне  поводження 
з  відходами.  Ця  проблема  вирізняється  особливою  зна-
чущістю  через  велику  кількість  ресурсоємних  техноло-
гій,  недосконалість  законодавчого  регулювання,  низьку 
зацікавленість  підприємств  в  екологічно  позитивній  по-
ведінці,  низький рівень побутової  культури  споживачів  і 
відсутність  системних  знань щодо рециклінгу  в Україні. 
Високі  показники  нагромадження  відходів  зумовлюють 
необхідність реформування та розвитку рециклінгу відхо-
дів згідно з Національною стратегією управління відхода-
ми в Україні до 2030 року (ч. 1) [1]. Окремо варто досліди-
ти зарубіжний досвід у цій сфері, який набуває особливого 
значення з огляду на глобалізаційні процеси. 

Науково-теоретичну  базу  дослідження  становлять 
праці  науковців,  присвячені  питанням  правового  регу-
лювання  поводженню  з  відходами,  їх  рециклінгу,  а  та-
кож  екологічного  складового  під  час  організації  та  здій-
снення  підприємницької  діяльності  в  Україні,  серед 
яких,  зокрема, Т.Л. Антонова,  Р.С. Фесенко, Н.М. Дани-
левич,  М.Я.  Яструбський,  О.Б.  Вовк,  Б.М.  Андрушків, 
Л.М. Мельник та ін.

Метою статті є здійснення аналізу сучасного стану ре-
циклінгу відходів в Україні, визначення головних переваг 
і недоліків цього процесу та можливих шляхів вирішення 
останніх з урахуванням успішного іноземного досвіду. 

В Україні існує значна кількість нормативно-правових 
актів, присвячених питанню управління відходами, серед 
яких – Закони України «Про відходи»  [2], «Про охорону 
навколишнього природного середовища» [3], «Про забез-
печення санітарного  та  епідемічного благополуччя насе-
лення»  [4],  «Про поводження  з  радіоактивними  відхода-
ми» [5], «Про металобрухт» [6], «Про вилучення з обігу, 
переробку, утилізацію, знищення або подальше викорис-
тання неякісної та небезпечної продукції» [7] тощо. Також 
на окрему увагу заслуговує Національна стратегія управ-
ління відходами в Україні до 2030 року.

Нині  в  національному  законодавстві  відсутнє  визна-
чення  поняття  «рециклінг»  («ресайклінг»),  як  і  важливе 
для цього процесу поняття «ринок вторинної сировини». 
Рециклінг  згадується  лише  в  одному  акті  –  міждержав-
ному  стандарті  ГОСТ  30772-2001  «Ресурсосбережение. 
Обращение  с  отходами.  Термины  и  определения»,  який 
розроблено  за  участі  Ради  з  вивчення  виробничих  сил 
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України Національної  академії наук України Державним 
науково-виробничим об’єднанням «Екологічні технології 
та  нормативи»,  Чернівецьким  державним  науково-тех-
нічним центром з міжгалузевих та регіональних проблем 
екологічної безпеки та ресурсозбереження. Відповідно до 
нього, рециклінгом є процес повернення відходів, скидів і 
викидів у процеси техногенезу [8]. 

Також  про  рециклінг  згадується  у  Проекті  Розпоря-
дження  Кабінету  Міністрів  України  «Про  затвердження 
Національного плану управління відходами до 2030 року» 
[9], однак він ще перебуває на стадії обговорення.

Дослідниця Т.Л. Антонова  в  дисертації  «Адміністра-
тивно-правове  регулювання  поводження  з  відходами» 
визначає рециклінг як замкнутий цикл утворення й пере-
робки відходів [10, с. 77], а також справедливо пропонує 
викласти  поняття  «поводження  з  відходами»  із  Закону 
України  «Про  відходи»  в  такій  редакції:  «Поводження  з 
відходами – дії, спрямовані на запобігання утворенню від-
ходів,  їх  збирання,  перевезення,  сортування,  зберігання, 
оброблення, перероблення, утилізацію, видалення,  іммо-
білізацію,  брикетування,  рециклінг,  знешкодження  і  за-
хоронення,  включаючи  контроль  за  цими  операціями  та 
нагляд за місцями видалення» [10, с. 68]. 

Науковець Р.С. Фесенко визначає рециклінг як систему 
організаційно-економічних і технологічних заходів із по-
вернення відходів виробництва  та  споживання в повтор-
ний господарський оборот [11, с. 162].

Тому з метою усунення розбіжностей у тлумаченні до-
сліджуваної  правової  категорії  варто  закріпити  поняття 
«рециклінг» на рівні національного законодавства. 

Що ж до переваг рециклінгу, то вони мають не лише 
екологічний,  а  й  економіко-соціальний  характер.  Це  ви-
являється в таких аспектах. По-перше, економічно більш 
вигідно  проводити  рециклінг,  аніж  штучне  відновлення 
ґрунтів і рослинного покриву, що постраждали внаслідок 
техногенного  порушення.  Так,  за  даними  РБК  Україна, 
керівник  програми  поводження  з  твердими  побутовими 
відходами  у Львові Крістофер  Раунд  заявив, що  рекуль-
тивація Грибовицького звалища триватиме мінімум п’ять 
років, потребуватиме подальшого моніторингу впродовж 
30  років  [12],  за  оцінками  експертів,  буде  коштувати 
близько 35 млн. євро, які виділені Європейським банком 
реконструкції і розвитку та міжнародними донорами [13]. 
По-друге,  під  час  рециклінгу  максимально  використову-
ється ресурс матеріального об’єкта, що підлягає перероб-
ці. І, по-третє, створюються нові робочі місця за рахунок 
упровадження системи рециклінгу. 

Незважаючи на переваги рециклінгу та значну націо-
нальну нормативну базу у сфері поводження з відходами, 
існує низка проблем, які заважають його запровадженню в 
Україні. Н.М. Данилевич зауважує, що однією з ключових 
проблем є низька пріоритетність рециклінгу для підпри-
ємців. На думку дослідника, вони недостатньо економічно 
мотивовані, адже впровадження екологічних заходів є до-
волі затратним на перших етапах, часто має примусовий 
характер і не приносить бажаного прибутку [14, с. 367].

Серед  інших  базових  проблем, що  унеможливлюють 
запровадження ефективного рециклінгу на сучасному ета-
пі  розвитку Української  держави,  є  відсутність  стимулів 
для  впровадження  екологічного підприємництва  загалом 
і переходу від пасивної до активної (превентивної) пове-
дінки зокрема. Так, у статистичному збірнику «Україна в 
цифрах» за 2016 рік зазначено, що порівняно з 2010 роком 
у  2016  році  кількість  упроваджених  маловідходних,  ре-
сурсозберігаючих,  безвідходних  технологічних  процесів 
на підприємствах зменшилася на 5% і становить близько 
30% від загальної кількості впроваджених нових техноло-
гічних процесів [15, с. 209]. 

Крім того, до сьогодні не прийнято низку нормативно-
правових актів, які є критично важливими для реалізації 
нової політики управління відходами. Це стосується Про-

екту Закону України «Про упаковку та відходи упаковки», 
прийняття  якого  є  важливим для  впровадження новітніх 
технологій у рециклінгу упаковок і відходів упаковок [29]. 
Проте  з  16  травня 2017 року,  коли Проект було вручено 
Комітету з питань бюджету, його в подальшому не розгля-
дали [16]. Така сама ситуація склалася з Проектом Закону 
України «Про відходи електричного та електронного об-
ладнання»  (на  виконання Директиви  2012/19/ ЄС, Євро-
пейського парламенту та Ради Європи про відходи елек-
тричного та електронного обладнання) й низки інших [17].

Досить  негативним  моментом  є  також  відсутність 
структурованої інформації про рециклінг відходів в Укра-
їні. Наприклад, у статистичному збірнику «Україна в циф-
рах» Держстату  за  2016  рік  окремо не  виділена  така  ді-
яльність, як «поводження з відходами». Вона зарахована 
до  категорії  «Водопостачання.  Каналізація.  Поводження 
з відходами» [15]. Відповідно, не можна простежити, яка 
кількість юридичних осіб в Україні займається рециклін-
гом відходів і наскільки ефективно. 

Окрім  того,  держава  немає  законодавчих  важелів  за-
безпечення роздільного збирання сміття для подальшого 
рециклінгу та механізму притягнення до юридичної від-
повідальності за відсутність такого збирання. Через це у 
2016 році лише в 575 населених пунктах упровадили роз-
дільне  збирання  сміття  [18,  с.  143].  Відсутня  й  система 
критеріїв моніторингу ефективності рециклінгу. Така сис-
тема  передбачає,  зокрема,  застосування  Інтернету  речей 
(IoT). Погіршує ситуацію й те, що проект Twinning «Упро-
вадження системи управління відходами електричного та 
електронного обладнання (BEEO)  і батарейок в Україні» 
не досягнув своїх цілей в Україні й водночас не прийнято 
Закон України «Про батарейки, батареї і акумулятори» (на 
виконання Директиви 2006/66/ ЄС, Європейського парла-
менту та Ради Європи про батарейки і акумулятори, і від-
ходи батарейок і акумуляторів) [19].

Для вирішення цих проблем дослідники Б.В. Андруш-
ків та Л.С. Мельник пропонують запозичити алгоритм по-
водження  з відходами, який нині  існує в Європейському 
Союзі: 1) пасивна стратегія; 2) реактивна стратегія (очи-
щення викидів і скидів на «кінці труби»); 3) активна стра-
тегія  (використання  найкращих,  економічно  й  технічно 
доступних, маловідходних, ресурсо- та енергозберігаючих 
технологій без надмірних витрат); 4) превентивна страте-
гія (зменшення або виключення утворення емісій і відхо-
дів  у місцях  їх можливої  появи,  зменшення  споживання 
вихідної сировини, матеріалів та енергії в технологічних 
процесах); 5) превентивна – проактивна – ототожнюється 
з поняттям «екологічно чисте виробництво» [20, с. 74]. 

Схожий  алгоритм  пропонується  на  офіційному  веб-
сайті Міністерства  екології  і  природних  ресурсів  Украї-
ни  –  п’ятиступенева  ієрархія  управління  відходами  [21]. 
Сутність  останньої  полягає  передусім  у  пріоритетності 
запобігання  утворенню  відходів.  А  в  разі  неможливості 
запобігання  утворенню  відходів  докладаються  зусилля 
для повторного використання. По-друге, у разі неможли-
вості  повторного  використання  відходів  застосовується 
рециклінг, тобто матеріали з відходів переробляються на 
продукцію,  матеріали  або  речовини.  Якщо  ж  рециклінг 
неможливий, то має місце утилізація відходів (наприклад, 
операції з відновлення енергії чи перероблення на матері-
али, що будуть використовуватися як паливо або матеріа-
ли для зворотного заповнення). Коли ж ні один із запро-
понованих  вище  варіантів  неможливий,  то  відбувається 
видалення відходів – захоронення їх у спеціально облад-
наних місцях і знищення (знешкодження) на установках, 
що відповідають екологічним нормативам.

Цей  алгоритм  підтверджено  у  визначених  Законом 
України  «Про  відходи»  напрямах  державної  політики  у 
сфері поводження з відходами, зокрема забезпечення по-
вного збирання і своєчасного знешкодження та видалення 
відходів, зведення до мінімуму утворення відходів і змен-
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шення  їх  небезпечності,  забезпечення  безпечного  вида-
лення відходів, що не підлягають утилізації, шляхом роз-
роблення  відповідних  технологій,  екологічно  безпечних 
методів і засобів поводження з відходами тощо (ч. 2 ст. 5).

Проте  варто  зазначити,  що,  незважаючи  на  відсут-
ність належного нормативного врегулювання рециклінгу 
в Україні,  існує низка  інструментів,  які прямо чи опосе-
редковано забезпечують його здійснення. Одним із таких є 
екологічна самодекларація. Згідно з ДСТУ ISO 14021-2016 
[22], екологічні маркування та декларації – це екологічне 
твердження, яке робиться (без проведення незалежної сер-
тифікації третьою стороною) виробниками, імпортерами, 
дистриб’юторами, роздрібними торговцями або ще будь-
якою особою, для якої таке твердження може бути корис-
ним. Проте знак рециклінгу належить до II типу екологіч-
ного маркування (самодекларації), тож не є обов’язковим. 

Іншим  інструментом  є  те, що  наша  держава  активно 
бере участь у міжнародному співробітництві, яке спрямо-
ване  на  побудову  суспільства  рециклінгу.  Так,  у  рамках 
прикордонного  співробітництва  ЄІСП  «Угорщина-Сло-
ваччина-Румунія-Україна»  створено  проект  і  проведено 
тендер  на  будівництво  заводу  механізованої  переробки 
ТПВ  у  с.  Яноші  Берегівського  району  [23].  У  ході  гро-
мадського оцінювання впливу на довкілля роботи заводу, 
зокрема, урахований закордонний досвід діяльності поді-
бного заводу в м. Мішкольц (Угорщина) [24]. Також Украї-
на була учасником у програмі EaP GREEN – «Екологізація 
економік країн Східного партнерства Європейського Сою-
зу» [25]. Програма була розрахована на 2013–2016 роки, за 
словами міністра  екології  та природних ресурсів Остапа 
Семерака, частина  завдань у рамках програми Україною 
виконана:  розроблено  план  дій  з  упровадження  зелених 
державних  закупівель,  установлено  вимоги  екологічного 
маркування для трьох груп товарів (теплоізоляційних, ла-
кофарбувальних матеріалів, миючих засобів) і проведено 
кількісний аналіз розвитку зеленої економіки в таких сек-
торах, як органічне сільське господарство та енергоефек-
тивність, тощо [26].

Важливу  роль  у  поліпшенні  ситуації  у  сфері  реци-
клінгу  відіграють  й  інноваційні  розробки. Одеською на-

ціональною  академією  харчових  технологій  у  2017  році 
отримано 2 патенти на проект установки для рециклінгу 
рідкісних газів з метою їх повторного використання в на-
укоємних галузях [27, с. 173].

Водночас  не  менш  важливим  є  екологічний  податок. 
Згідно з п. 240.1.3 Податкового кодексу України [28], його 
платниками не є ті суб’єкти господарювання, які розміщу-
ють на власних територіях (об’єктах) окремі види (класи) 
відходів як вторинну сировину. Такий підхід законодавця 
є, безумовно, позитивним, однак чи не єдиним стимулом 
для підприємців працювати за правилами екологічно чи-
стого виробництва.

З упевненістю можна стверджувати, що рециклінг не 
лише забезпечує покращення екологічної ситуації, а й дає 
змогу  підвищити  ефективність  виробництва  продукції, 
збільшити обсяги такого виробництва та забезпечити кра-
їну новими робочими місцями. Для цього рециклінг має 
стати важливою частиною національної екологічної полі-
тики й основою «зеленої економіки» в Україні. Незважа-
ючи на наявність інструментів, що спрямовані на забезпе-
чення ефективності рециклінгу,  існує низка проблем, що 
заважають упровадити систему рециклінгу. Для вирішен-
ня таких проблем можна вжити такі заходи: 1. На основі 
наявних наукових розробок закріпити визначення поняття 
«рециклінг»  на  законодавчому  рівні.  2.  Створити  інтер-
активну  інформаційну  систему  на  базі  сучасних  інфор-
маційних  технологій,  яка  зможе  забезпечити  виявлення 
й ліквідацію несанкціонованих звалищ сміття на підставі 
повідомлень громадян, громадських організацій, а надалі 
автоматичного моніторингу автономними технічними за-
собами, що дасть змогу оцінити ефективність рециклінгу 
відходів  із позиції різних типів ефективності. 3. Перехід 
до принципів «зеленої економіки», основним серед яких є 
«економічно вигідно те, що екологічно безпечно». 4. Роз-
робка або запозичення із закордонного досвіду найбільш 
економічно ефективних технологій рециклінгу. 5. Прийня-
ти Закони України, чиї проекти вже розроблені: «Про упа-
ковку та відходи упаковки», «Про відходи електричного та 
електронного обладнання», й низку інших. 6. Запровадити 
обов’язкову екологічну самодекларацію.
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У статті досліджено правові питання щодо підтримки державою сільського господарства. Здійснено порівняння досвіду провідних 
країн ЄС з Україною. Проведено аналіз державної підтримки сільського господарства в Україні та розроблено шляхи його вдосконалення.
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В статье исследованы правовые вопросы по поддержке государством сельского хозяйства. Проведено сравнение опыта ведущих 
стран ЕС с Украиной. Осуществлен анализ государственной поддержки сельского хозяйства в Украине и разработаны пути его совер-
шенствования.

Ключевые слова: государственная поддержка, сельское хозяйство, дотации, агропромышленный комплекс, фермерское хозяйство.

The article researches legal issues concerning the governmental support of agriculture. Comparison of the experience of the leading EU 
countries with Ukraine is conducted. The analysis of governmental support of agriculture in Ukraine and development of ways to improve it are 
carried out.

Key words: governmental support, agriculture, subsidies, agro-industrial complex, farm.

Конституція  України  в  ст.  14  закріплює,  що  земля  є 
основним  національним  багатством,  яке  перебуває  під 
особливою охороною держави [1]. Вона є незамінним за-
собом  виробництва  в  сільському  господарстві.  Україна 
значно відстає від іншим країнам світу за рівнем держав-

них  інвестицій  у  розвиток  агропромислового  комплексу. 
До того ж дотації, які виділяються, зосереджені на збіль-
шенні кількості продукції, а не на її якісних показниках і 
інтенсифікації виробництва. Виникає потреба в залученні 
нових інвестицій у сільське господарство та оптимальній 
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державній підтримці. З огляду на пріоритетний розвиток 
аграрного  сектора  економіки  країн  Євросоюзу  та  значні 
обсяги  державного  фінансування,  виникає  нагальна  по-
треба в детальному ознайомленні з механізмом державної 
підтримки сільського господарства Європейського Союзу 
(далі – ЄС).

Зважаючи на нагальність питання державної підтрим-
ки  в  контексті  розвитку  аграрного  сектору  економіки,  її 
дослідженню  присвячені  наукові  праці  багатьох  учених 
різних  галузевих наук. Серед них  варто  відокремити  та-
ких як І. Бурачек, В. Єрмоленко, М. Коденська, М. Лати-
ніна, Н. Михайленко, В. Ситник, А. Статівка, П. Стецюк, 
О. Чернієнко та інші.

Метою статті є розробка нових і надання пропозицій 
щодо вдосконалення наявних шляхів, методів  і  способів 
підтримки  сільського  товаровиробника  з  боку  держави, 
спираючись на досвід передових країн ЄС.

У  науці  аграрного  права  проблемам  державної  під-
тримки  (протекціонізму)  сільського  господарства  при-
свячена значна кількість робіт. Разом із тим серед методів 
державного регулювання аграрних відносин зобов’язання 
державної підтримки сільськогосподарських товаровироб-
ників,  на  відміну  від  податкових,  страхових,  договірних 
зобов’язань, у правовому сенсі є невизначеним [2, с. 26].

Державна підтримка сільського господарства – це су-
купність засобів економічного і правового характеру в бю-
джетній,  фінансовій,  ціновій,  страховій  та  інших  сферах 
державного управління щодо стимулювання виробництва 
сільськогосподарської  продукції  та  розвитку  аграрного 
ринку, а також забезпечення продовольчої безпеки населен-
ня. Відповідно до ст. 1 Закону України «Про пріоритетність 
соціального розвитку села та агропромислового комплексу 
в народному господарстві» від 17.10.1990 № 400-XII, пріо-
ритетність соціального розвитку села та агропромислового 
комплексу  забезпечується  державою  шляхом  здійснення 
таких  організаційно-економічних  і  правових  заходів:  на-
дання агропромисловим товаровиробникам права вільно-
го  вибору форм  власності  й  напрямів  трудової  та  госпо-
дарської  діяльності,  повної  власності на результати  своєї 
праці; створення необхідної ресурсної бази для всебічного 
задоволення виробничих потреб і розвитку соціальної інф-
раструктури;  повного  ресурсного  забезпечення  капіталь-
них  вкладень  для  соціально-економічного  розвитку  села 
й агропромислового комплексу; еквівалентного товарооб-
міну  між  промисловістю  та  сільським  господарством  на 
основі паритетного ціноутворення на їхню продукцію; ре-
гулювання відносин агропромислових товаровиробників і 
держави за допомогою системи бюджетного фінансування, 
кредитування,  оподаткування,  страхування  й  із широким 
застосуванням комплексу пільг тощо [3].

Державна підтримка аграріїв  є основним механізмом 
реалізації  державної  політики  у  сфері  сільського  госпо-
дарства, яка впроваджується шляхом створення сприятли-
вих економічних, організаційно-правових та  інших умов 
розвитку аграрного виробництва й забезпечується фінан-
совими та матеріальними ресурсами. Державна фінансова 
підтримка аграрних господарюючих суб’єктів здійснюєть-
ся в таких формах:

1. Пряма форма державної фінансової підтримки. Ця 
форма  проявляється  в  наданні  бюджетних  позик  чи  бю-
джетних асигнувань. 

2. Непряма форма державної фінансової підтримки. Ця 
формою може виступати у вигляді надання податкових пільг.

Кожного року Законом про державний бюджет перед-
бачаються  різні  види  державних  програм  на  підтримку 
та кошти на них. Так, у Законі України «Про державний 
бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017 № 2246-VIII 
на фінансування  витрат Міністерства  аграрної  політики, 
у тому числі витрат на державну підтримку сільгосптова-
ровиробників, передбачено більше ніж 14,1 млрд грн [4]. 
Для порівняння: у 2017 році на ці потреби виділено майже 

9,5 млрд  грн, причому,  як  і  торік, підтримка може нада-
ватися як на безповоротній, так і на поворотній (надання 
кредитів) основі.

Для  розвитку  фермерських  господарств  і  сільсько-
господарської  кооперації  на  2018  рік  передбачається 
державна підтримка в розмірі 1 млрд грн. Відповідно до 
даних  Державної  служби  статистики,  станом  на  1  січня 
2018  року  налічувалося  40035 фермерських  господарств 
і 2069 сільськогосподарських кооперативів [5]. Виходячи 
із цієї інформації, ми можемо приблизно встановити суму 
державних дотацій, яка припадає на одного сільськогоспо-
дарського товаровиробника, а саме 21 тис. грн. Зазначеної 
суми недостатньо, щоб вони змогли покращити рівень ви-
робництва продукції до стандартів ЄС.

На початку 2017 року запроваджена нова система під-
тримки  сільського  господарства.  Скасовано  спрощену 
систему  оподаткування  сільськогосподарських  вироб-
ників.  Нова  система  передбачає  значне  зменшення  під-
тримки  тваринництва.  Підтримка  виробництва  зернових 
та  олійних  культур  скасована. Однак  ці  втрати  частково 
компенсовані за рахунок експортного відшкодування ПДВ 
для цих культур. На основі скасування субсидій очікуєть-
ся уповільнення зростання зазначеної галузі виробництва 
в довгостроковій перспективі. Нова система меншою мі-
рою забезпечує підтримку товаровиробників сільськогос-
подарської продукції загалом. Замість того щоб розвивати 
сільське господарство, такі заходи держави призводять до 
скорочення темпів зростання в аграрній сфері та банкрут-
ства  сільськогосподарських підприємств. Оскільки через 
таку політику працівники втрачають робочі місця,  змен-
шується й заробітна плата, обов’язковим напрямом аграр-
ної політики України, як і в зарубіжних країнах, має бути 
фінансова підтримка сільгоспвиробників [6].

Механізм державної підтримки аграрного сектору регу-
люється  Законом України  «Про  державний  бюджет Украї-
ни» на відповідний рік [4] і Законом України «Про державну 
підтримку сільського господарства України» від 24.06.2004 
№  1877-IV  [7],  а  порядок  витрачання  бюджетних  коштів 
щорічно визначається окремими постановами Кабінету Мі-
ністрів  України.  У  державній  підтримці  сільськогосподар-
ських товаровиробників держава повинна не тільки сприяти 
індивідуальному підходу, а й стимулювати їх розвивати влас-
ну  збутову  інфраструктуру,  що  допоможе  позбавитись  від 
посередників  у  сільському  господарстві  та наблизитись до 
світових моделей розвитку агропромислового комплексу [8].

Сьогодні в державі діє Єдина комплексна стратегія роз-
витку  сільського  господарства  та  сільських  територій  на 
2015–2020 роки. Вона націлена на комплексне проведення 
низки  реформ,  на  які  вже  довгий  час  чекають  виробники 
сільськогосподарської продукції, аграрний бізнес і сільське 
населення. Ця стратегія визначає розвиток сільського госпо-
дарства й сільських територій на довгострокову перспекти-
ву, створює базу для стабільної і прозорої правової системи, 
яка спрямована на поліпшення ділового клімату, протидію 
корупції  і стимулювання інвестицій у модернізацію аграр-
ного сектору економіки. Вона також створює підґрунтя для 
проведення  інституціональної  реформи,  необхідної  для 
ефективного контролю й реалізації означених заходів [9].

Землі  України  мають  таку  родючість,  яку  не  мають 
інші країни ЄС. Але її потенціал не використовується на 
повну потужність. Однією з причин цього є недостатній 
рівень  державної  підтримки.  Високорозвинені  держави 
Європи, незважаючи на кращий рівень доходів сільсько-
господарських підприємств, систематично та цілеспрямо-
вано допомагають власному агропромисловому комплек-
су, що однозначно дає свій позитивний результат.

Так, Нідерланди посідають друге місце після США як 
експортер сільськогосподарської продукції. Такого показ-
ника досягла країна, площа якої не перевищує 41 тис. км², 
що не можна порівняти з площею України. Основні това-
ри, які експортуються, – це квіти й рослини, м’ясо, молоч-
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на продукція, овочі та фрукти. Держава підтримує ферми, 
де  відмовилися  від  використання  хімікатів  і  пестицидів. 
Серед субсидій, які можуть отримати фермери, існує про-
грама  гарантування частини позики,  яку  готова взяти на 
себе держава. Претендувати на цю програму можуть малі 
чи середні підприємці або, наприклад, молоді фермери ві-
ком до 39 років. Додаткові кошти позики, які фермер отри-
має під гарантії, мають бути витрачені на чітко визначені 
цілі, наприклад, оптимізацію виробництва, покращенням 
якості продукції або умов утримання тварин [10]. 

ФРН посідає друге місце за обсягом виробництва продук-
ції тваринного походження, а також зернових у країнах ЄС. 
При цьому в аграрному секторі, де дуже високий рівень меха-
нізації, зайняті лише 2–3% працездатного населення країни. 
Зосереджується німецьке сільське господарство на невеликих 
сімейних  фермерських  господарствах.  Держава  підтримує 
галузь, але не дотаційно чи прямим виділенням коштів. Річ 
у тім, що державна допомога заборонена в ЄС згідно з п. 1 
ст. 107 Договору про функціонування Європейського Союзу, 
так  як  перешкоджає  вільній  конкуренції  на  внутрішньому 
ринку. Але є деякі винятки із цієї принципової заборони. Зо-
крема,  можлива  державна  допомога  соціального  характеру 
окремим споживачам, гуманітарна допомога і гранти госпо-
дарствам, які зазнали збитків після відновлення Німеччини.

Уряд  ФРН  надає  різноманітну  підтримку  фермерам: 
надзвичайну  допомогу  у  вигляді  скасування  обмежень  по 
землях, виведених із виробничого користування, для виро-
щування фуражних культур; може продовжувати договори 
оренди землі або скасувати плату за користування на землі, 
які орендуються в держави; здійснює авансові платежі або 
дострокові виплати державних субсидій,  авансові  виплати 
державної допомоги в несприятливих для сільськогосподар-
ського виробництва регіонах; у ситуації національної кризи 
(що Німеччині натепер не загрожує) надає державні субси-
дії  підприємствам  в  умовах  ризику  банкрутства  (полови-
ну – федеральний уряд, решта – земельні бюджети). Місцеві 
влади  навіть можуть  анулювати  земельний  податок  у  разі 
значного зниження врожаю сільськогосподарських культур.

Отже,  програми  державної  допомоги  передбачені  в 
основному тільки у форс-мажорних випадках при великих 
збитках,  є  структурованими  й  застосовуються  з  дозволу 
Єврокомісії.

Проект  «Німецько-український  агрополітичний  діа-
лог» (АПД) порівняв сільське господарство України й Ні-
меччини. Як виявилось, аграрні сектори обох країн мають 
багато спільного, але водночас і суттєво відрізняються за 
рівнем забезпеченості ресурсами, ефективністю, а звідси 
й  різна  продуктивність.  Що  цікаво,  порівняно  з  Німеч-
чиною в  сільському  господарстві України  є  інвестиційні 
переваги, серед яких – значна частка високопродуктивних 
ґрунтів; низькі витрати на робочу силу, особливо на ква-
ліфікованих робітників; відносно невисоке оподаткування 

сільськогосподарського виробництва; зручне розташуван-
ня щодо ринків збуту – Західної та Східної Європи, Близь-
кого Сходу й Центральної Азії. Загалом в Україні сільське 
господарство відіграє набагато важливішу роль в економі-
ці країни, ніж у Німеччині [11].

Щодо  Польщі,  то  польські  аграрії  були  чи  не  най-
більшими  скептиками  вступу  Польщі  в  ЄС.  На  початку 
2000-х  років  саме  вони  найбільше  протестували  проти 
цього кроку, побоюючись, що відкриття польського ринку 
для інших країн Спільноти знищить польське село, а землі 
буде розпродано та віддано в оренду фермерам із Заходу. 
Однак, як виявилося, саме польські аграрії найбільше ви-
грали від вступу Польщі до ЄС. Насамперед це відбува-
ється завдяки значним європейським доплатам за різнома-
нітну діяльність в аграрному секторі. 

Сьогодні сільське господарство Польщі експортно орі-
єнтоване (10% продукції йде на експорт), а тому диплома-
тичний курс Польщі спрямований на пошук нових ринків 
збуту  аграрної  продукції,  особливо  у  світлі  зменшення 
ринків  у  країнах  Східної  Європи  та  колишнього  СРСР 
через економічну кризу, санкції, збройні конфлікти. Поль-
ський уряд працює за програмою дій на 2015–2019 роки. 
У ній  указується,  зокрема, що  уряд  повинен  використати 
всі наявні можливості для збільшення допомоги польським 
аграріям у бюджетній перспективі ЄС на 2014–2020 роки. 
У програмі підкреслюється також, що варто докласти мак-
симальних зусиль, аби модель популярних малих сімейних 
сільськогосподарських підприємств не була витиснута ве-
ликими фермерськими підприємствами. Це робиться  як  з 
економічних  мотивів  (краще  пристосування  продукції  до 
потреб ринку), так і соціальних (збереження більшої кіль-
кості робочих місць на селі та кращої екологічної ситуації). 

Переживши майже ті самі проблеми в сільському гос-
подарстві, що й Україна, Польща виростила  свого одно-
осібника до потужного фермера-виробника. Там особисті 
селянські господарства виробляють 65% сільгосппродук-
ції, більше ніж половина ВВП – з її продажу. 

Підсумовуюче  викладене,  варто  сказати,  що  держав-
на  підтримка  сільського  господарства  є  важливим  ін-
струментом  сталого  розвитку  держави  й  забезпечення  її 
продовольчої  безпеки.  Безумовно,  позитивним  є  суттєве 
зростання  коштів  на  підтримку  аграріїв. Однак  у  сучас-
них умовах питання організації фінансового  забезпечен-
ня аграрного сектору економіки потребує нового підходу, 
вдосконалення  розглянутих  програм  державної  підтрим-
ки шляхом уживання активних заходів на рівні сільгосп-
підприємств,  упровадження  нових  фінансово-кредитних 
структур,  залучення  інвестицій.  Отже,  аграрна  політика 
держави має бути спрямована на забезпечення сталого та 
конкурентоспроможного  агропромислового  комплексу,  а 
також  на  зростання  фінансово-економічного  потенціалу 
сільського господарства в Україні.
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У статті аналізуються правові проблеми функціонування агрохолдингів в Україні. Актуaлізовано необхідніcть урегулювaння прaвoвoгo 
стaтусу aгрохолдингів нa законодавчому рівні. У ході дослідження виявлено основні переваги та недоліки діяльності агрохолдингових 
структур в Україні.

Ключові слова: агрохолдинг, сільське господарство, фермерські господарства, агрохолдингова компанія, холдингова компанія.

В статье анализируются правовые проблемы функционирования агрохолдингов в Украине. Актуализирована необходимость уре-
гулирования правового статуса агрохолдингов на законодательном уровне. В ходе исследования выявлены основные преимущества и 
недостатки деятельности агрохолдинговых структур в Украине.

Ключевые слова: агрохолдинг, сельское хозяйство, фермерские хозяйства, агрохолдинговая компания, холдинговая компания.

The article analyzes the legal problems of functioning of agroholdings in Ukraine. The necessity of regulating the legal status of agroholdings 
at the legislative level has been updated. The study revealed the main advantages and disadvantages of the activities of agro-holding structures 
in Ukraine.

Key words: agroholding, agriculture, farms, agroholding company, holding company.

На сучaсному етaпі рoзвитку сільськoгo гoспoдарства 
в Україні простежується консолідація земельних ресурсів 
і  посилення  концентрації  виробництва.  Активну  участь 
у цих процесах беруть великі агропромислові компанії – 
агрохолдинги,  які  акумулюють  значний  обсяг  земельних 
та  інвестиційних ресурсів,  стрімко нарощують для  задо-
волення  внутрішніх  і  зовнішніх потреб  обсяги  виробни-
цтва  сільськогосподарської  продукції,  забезпечують  нові 
робочі місця. Поряд із цим функціонування агрохолдингів 
зумовлює  появу  деяких  негативних  аспектів  у  розвитку 
сільського господарства нашої держави. Найбільш яскра-
во  спостерігається  ситуація,  коли  ця форма  ведення  біз-
несу призводить до погіршення  економічної  конкуренції 
на  ринку  землі  та  погіршення  функціонування  ринкової 
економіки.  Загалом  існує  близько  двох  десятків  великих 
агрохолдингів, такі як «Kernel», «UkrLandFarming», «Аг-
ропросперіс»,  «Миронівський  хлібопродукт»,  «Астар-
та-Київ»,  «Мрія  агрохолдинг»,  «Укрпромінвест-Агро», 
«ІМК»,  «Агротон»,  «AgroGeneration»,  «Агрохолдинг 
2012»  тощо,  наслідком  діяльності  яких  є  акумуляція  зе-
мель  сільськогосподарського  призначення  в  Україні. 
Отже,  така  концентрація  виробництва  в  руках  декількох 
власників  може  сприяти  монополізації  ринку  сільсько-
господарської  продукції,  як  наслідок,  спричинювати  не-
рентабельність  функціонування  та  банкрутство  дрібних 
товаровиробників. 

Окремі  питання  функціонування  агрохолдингів,  зо-
крема їх переваги та недоліки в аграрній сфері, висвітлю-
вались  у  наукових  працях  вітчизняних  учених,  таких  як 
В. Андрійчук, О. Бородіна, С. Дем’яненко, Ю. Нестерчук, 
К. Кулиняк, І. Рибаков, О. Чорна, О. Шапуров, В. Юрчи-
шин, В. Уркевич, Т. Курман, А. Статівка, І. Кульчій, В. Єр-
моленко та  ін. Але залишаються окремі питання, які по-
требують більш детального вивчення. 

Метою статті  є  аналіз  правових  аспектів  діяльності 
агрохолдингів поряд з  іншими типами сільськогосподар-
ських підприємств в Україні та дослідження їх впливу на 
сільське господарство. 

У сучасних умовах господарювання невід’ємним еле-
ментом  функціонування  аграрного  сектору  економіки  є 
розвиток  нових  форм  агропромислових  структур,  серед 
яких визначальне місце посідають агрохолдинги. Право-
ве  регулювання  діяльності  агрохолдингових  компаній  в 
Україні  здійснюється передусім за допомогою Господар-
ського  кодексу  України  та  спеціального  Закону  України 
«Про холдингові компанії в Україні» від 15 березня 2006 р. 
№ 3528-IV [1]. 

Відповідно  до  ч.  5  ст.  126  Господарського  кодексу 
України,  холдингова  компанія  –  це  публічне  акціонерне 
товариство,  яке  володіє,  користується,  а  також  розпоря-
джається  холдинговими корпоративними пакетами  акцій 
(часток, паїв) двох або більше корпоративних підприємств 
(крім пакетів акцій, що перебувають у державній власнос-
ті)  [2]. Натомість ст. 1 Закону зазначає, що холдинговим 
корпоративним  пакетом  акцій  (часток,  паїв)  уважається 
пакет  акцій  (часток,  паїв)  корпоративного  підприємства, 
який перевищує 50 відсотків чи становить величину, що 
забезпечує  право  вирішального  впливу  на  господарську 
діяльність  корпоративного  підприємства,  холдингової 
компанії  [1].  Іншими  словами,  холдингова  компанія  по-
вною мірою здійснює вплив і контролює господарську ді-
яльність інших корпоративних підприємств. 

Головною  метою  виникнення  та  функціонування  аг-
рохолдингів є намагання їх власників капіталу збільшити 
його в довгостроковій перспективі, а розвиток і підтрим-
ка сільської  інфраструктури не входить у функціональну 
спрямованість агрохолдингів.  

Нині в Україні діють доволі комфортні умови для ство-
рення та розвитку агрохолдингів: 

1)  досить низька орендна плата за землю; 
2)  фінансова підтримка державою розвитку аграрного 

сектору; 
3)  невисока вартість робочої сили;
4)  мінімізація податкових платежів; 
5)  зосередження  надзвичайно  великої  кількості  сіль-

ськогосподарських  земель  через  їх  оренду,  а  в  разі  від-
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криття  ринку  землі  сільськогосподарського  призначення 
купівля її у власність з можливістю перепродажу. 

Формування  значної  мережі  агрохолдингів  супрово-
джувалося  вагомими  недоліками.  Зокрема,  багатьма  до-
слідниками вказується  [4–10] на той факт, що діяльність 
аграрних холдингових формувань призводить до зростан-
ня соціального напруження на селі, вимивання коштів  із 
сільських  територій  за  рахунок  розвитку  монополізації, 
перерозподілу власності та зниження життєвого простору 
для діяльності інших організаційно-правових форм госпо-
дарювання на  землі,  загострення соціальних проблем на 
селі через звільнення працівників і зростання безробіття, 
недонадходження податкових платежів у місцеві  бюдже-
ти, поглиблення дисбалансу галузевої структури й нераці-
онального використання землі, недостатньої участі в роз-
витку сільських громад і територій, слабкого суспільного 
контролю  за  їхньою  діяльністю. П.  Гайдуцьким  на  при-
кладах  доведено  [3],  що  концентрація  земельних  паїв  у 
діяльності агрохолдингів несе ризики витіснення дрібних 
господарств із ринку. На думку В. Андрійчука [7], діяль-
ність  агрохолдингів  загалом у переліку  аспектів  відіграє 
негативну роль для  сільських  громад. Головною пробле-
мою при цьому, на думку Ю. Лупенка, М. Кропивка та ін. 
[4; 8], є відсутність належної соціальної відповідальності 
великого аграрного бізнесу перед місцевими громадами в 
депресивних сільських місцевостях.

Із  цих  позицій  Б.  Пасхавером  [11]  обґрунтовується 
концепт  комбінованої  моделі  розвитку  сільського  госпо-
дарства України. Цим автором на основі аналізу сучасних 
світових  і національних  тенденцій процесу концентрації 
аграрного виробництва доводиться необхідність одночас-
ної  підтримки  розвитку  велико-  й  дрібнотоварного  сіль-
ськогосподарського бізнесу в інтересах розвитку виробни-
чої та соціальної сфер села. 

Загальновідомим  є  те,  що  діяльність  агрохолдингів 
переважно  спрямована  на  галузь  рослинництва.  Отже, 
монокультурність  і  нехтування  принципом  сівозмін  не-
гативно позначаються на якісних характеристиках ґрунтів 
і  зумовлюють утрату  їх родючості. Діяльність більшості 
агрохолдингів у нашій державі спрямована на вирощуван-
ня  зернових  культур,  соняшнику,  буряку  та  овочів,  вони 
майже не займаються тваринництвом, тобто домінує мо-
носпеціалізація, яка не є досить ефективною, хоча й дає 
можливість  виходу  на  зовнішній  ринок.  Відомо  багато 
випадків постійного вирощування ріпаку й соняшнику на 
одній і тій самій земельній ділянці. 

До того ж унаслідок використання новітніх сучасних 
високопродуктивних технологій відбувається скорочення 
ринку праці, а створення нових робочих місць не завжди 
забезпечується  гідною  заробітною  платою.  Залишається 
фактом те, що середня заробітна плата в аграрній галузі 
нашої держави у два рази нижча порівняно з аналогічним 
показником загалом по економіці [12, с. 124]. 

Важливим  питанням  залишається  розвиток  сільської 
місцевості. Хоча й існує певна кількість соціальних про-
грам, які здійснюють великотоварні агроформування, але 
такі  програми мають  несистематичний  характер  і  не  всі 
агрохолдинги цим займаються. 

До того ж нині актуальним є питання стосовно сплати 
податків, оскільки, у зв’язку з тим що агрохолдинги зареє-
стровані в містах, вони рідко сплачують податки до місце-
вих  бюджетів.  Колишні  колективні  сільськогосподарські 
підприємства, які втратили статус юридичної особи, пере-
творилися у філії або підрозділи агрохолдингів. Це є сут-
тєвим недоліком для сільських територій. Отже, виникає 
необхідність  у  запровадженні  механізму,  який  би  забез-
печував сплату податків підприємствами й організаціями, 
що ведуть агробізнес, не за місцем реєстрації їх головної 
компанії,  а  за місцем діяльності  їх  аграрних підрозділів, 
тобто в сільській місцевості. Розмір таких платежів може 
визначатися з урахуванням площі земельних ділянок, які 

використовуються  для  виробництва  сільськогосподар-
ської  продукції.  Це  дасть  сільським  радам  змогу  акуму-
лювати кошти місцевих бюджетів для розвитку соціальної 
інфраструктури села. 

Заради уникнення монополізації земельних і бюджет-
них  ресурсів  виникає  необхідність  закріплення  на  зако-
нодавчому  рівні  обмеження  розмірів  надання  в  оренду 
земель агрохолдингам, що дасть змогу створення додатко-
вих робочих місць у сільській місцевості, сприятиме під-
тримці малого й середнього аграрного підприємництва. 

Поряд  із цим аналіз діяльності деяких агрохолдингів 
показав, що вони мають низку принципово важливих пе-
реваг  завдяки масштабам своєї діяльності перед  іншими 
формами  господарювання  на  селі.  Зокрема,  застосуван-
ня  сучасних  технологій  і  високопродуктивної  техніки 
в  сільськогосподарському  виробництві  надасть  істотне 
підвищення  продуктивності  ресурсів,  зниження  витрат 
на одиницю продукції, як наслідок, загальне підвищення 
ефективності виробництва. Однією з найістотніших пере-
ваг є поєднання виробництва з переробкою та реалізацією, 
оскільки сільськогосподарська сировина з філій постача-
ється на власні переробні підприємства, а від них, але вже 
у формі кінцевого продукту споживання в торгівельну ме-
режу. Це дає агрохолдингам змогу уникнути посередників 
і, як наслідок, зосередити більшу частину прибутку. 

Варто зазначити, що отримання надвисоких прибутків 
агрохолдингами,  на  думку  вченого  А.  Ліссітса,  досяга-
ється  за  допомогою менеджменту,  який  є  з’єднувальним 
елементом між факторами виробництва, а саме: працею, 
капіталом,  землею  та  знаннями,  що  є  необхідними  для 
роботи  на  високому  технологічному  рівні  в  агробізнесі 
[13]. Отже, вдало побудована система управління – це за-
порука успішного ведення бізнесу в сільському господар-
стві. Варто зазначити, що виділяють дві загальні стратегії 
успішного  ведення  бізнесу.  Дотримання  їх  у  сільському 
господарстві означає скорочення витрат за рахунок вико-
ристання надсучасних технологій або досягнення макси-
мального  прибутку шляхом максимальних  урожаїв. Під-
креслимо,  що  в  Україні  агрохолдинги  здійснюють  свою 
діяльність  базуючись  на  цих  двох  стратегіях,  ігноруючи 
соціальний розвиток сільських територій. 

До того ж саме агрохолдинги порівняно з іншими орга-
нізаційно-правовими формами сільськогосподарських това-
ровиробників мають найбільші можливості  для  залучення 
інвестицій. Наприклад, усі публічні розміщення та залучен-
ня капіталу в кризовий час (2008 рік) відбувалися виключно 
в аграрному секторі: українські аграрні компанії отримали 
близько 300 млн. доларів США. Для інших підприємств такі 
прибутки  взагалі  видаються  неможливими. Невеликі  сіль-
ськогосподарські підприємства не мають таких можливос-
тей, оскільки умовою інвестування є проходження компані-
єю аудиту згідно з міжнародними стандартами, проведення 
оцінювання бізнесу, наявність прозорої управлінської струк-
тури, а головним визначальним фактором є масштаб бізнесу 
та площа землі під контролем (від 40 до 100 тис. га) [14].

Підсумовуючи  вищезазначене  щодо  діяльності  агро-
холдингів і правових проблем, які сьогодні існують у сіль-
ському  господарстві  України,  можна  зробити  висновок, 
що функціонування агрохолдингів на ринку землі в Укра-
їні характеризується досить високим рівнем їхньої еконо-
мічної ефективності, що супроводжується застосуванням 
високопродуктивної техніки й технологій і використанням 
нових підходів до управління вертикально інтегрованими 
суб’єктами  господарювання.  Установлено,  що  агрохол-
дингові компанії мають низку переваг порівняно з  інши-
ми  типами  сільськогосподарських  підприємств,  до  яких 
варто зарахувати застосування новітніх технологій у сіль-
ськогосподарському виробництві, високий рівень техніко-
технологічного забезпечення завдяки наявності потужної 
матеріально-технічної бази, зниження виробничих витрат 
за рахунок економії на масштабах виробництва. 
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Однак  вплив  агрохолдингів  на  розвиток  сільського 
господарства  в  Україні  варто  розглядати  з  урахуванням 
не лише економічної ефективності, а й соціальної та еко-
логічної. Зокрема, в законодавстві України доцільно вре-
гулювати  питання  регламентації  правового  статусу  хол-
дингових компаній і специфіки їхньої діяльності, зокрема 
стосовно обмеження площ земельних ділянок, які можуть 
ними використовуватись; запровадження механізму, який 
би  забезпечував  сплату  податків  агрохолдингами  не  за 
місцем  реєстрації  їх  головної  компанії,  а  до  місцевого 
бюджету  за  місцезнаходженням  використовуваних  ними 
земельних площ; зобов’язання агрохолдингів надавати ро-

бочі місця для певної кількості мешканців сільських насе-
лених пунктів; розробку цільових програм державної під-
тримки малого та середнього бізнесу на селі; регулювання 
впливу  діяльності  агрохолдингів  на  стан  навколишнього 
природного середовища, зокрема ґрунтів, тощо.

Варто  зазначити, що  кількість  агрохолдингів  в Укра-
їні  зростатиме, тобто  їхня роль у розвитку агробізнесу є 
значною й буде підвищуватися. Державі потрібно сприй-
мати  агрохолдинги  як  об’єктивну  реальність  і  заходами 
державної політики спрямовувати їхню діяльність у русло 
державної  аграрної  стратегії,  зокрема  і щодо  соціально-
економічного розвитку на селі.
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Формування  ринку земель сільськогосподарського призначення є одним з найбільш дискусійних питань аграрної політики в Україні, 
що ускладнюється суттєвими інституційними недоліками в сфері регулювання земельних відносин. Проведене дослідження точок зору 
науковців стосовно внесення змін до законодавства, що регулює відносини обігу та ринку земель сільськогосподарського призначення, 
зокрема, зняття мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення. Визначено можливі наслідки від зняття мораторію на 
купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення.

Ключові слова: законодавство про обіг земель сільськогосподарського призначення, мораторій на купівлю-продаж землі, земель-
ний ринок.

Формирование рынка земель сельскохозяйственного назначения является одним из самых дискуссионных вопросов аграрной по-
литики в Украине, что осложняется существенными институциональными недостатками в сфере регулирования земельных отношений. 
Проведено исследование точек зрения ученых по поводу внесения изменений в законодательство, регулирующее отношения рынка зе-
мель сельскохозяйственного назначения, в частности, снятие моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Опре-
делены возможные последствия от снятия моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения.

Ключевые слова: законодательство об обороте земель сельскохозяйственного назначения, мораторий на куплю-продажу земли, 
земельный рынок.

Formation of the agricultural land market is one of the most controversial issues of agrarian policy in Ukraine, which is complicated by signifi-
cant institutional disadvantages in the field of land relations regulation. The researches of the scientists concerning the introduction of changes 
in the legislation regulating the relations of circulation and the market of agricultural lands, in particular, the lifting of the moratorium on the sale 
of agricultural land were analyzed. 

Key words: legislation on agricultural land turnover, moratorium on land purchase and sale, land market.

Постановка проблеми.  Одним  із  дискусійних  пи-
тань  сьогодення  є  подовження  мораторію  на  продаж 
сільськогосподарських  земель  У  2001  році  Верховною 
Радою України було ухвалено новий Земельний кодекс 
України, в якому в перехідних положеннях вперше було 
накладено  заборону  на  продаж  земель  сільськогоспо-
дарського призначення. Введений мораторій строком на 
5 років діє дотепер. 

Стан опрацювання.  Вагомий  внесок  у  досліджен-
ня теоретичних аспектів  земельних відносин  і проблеми 
формування ринку сільськогосподарських земель зробили 
такі  вчені,  як:  В.І.  Артюшин,  А.Л.  Бейкун,  Г.М.  Білець-
ка,  П.І.  Гайдуцький,      В.М.  Єрмоленко,  В.Ф.  Жаренко, 
П.Ф. Кулинич, К.О. Настечко, В.В. Носік, Л.П. Пендзей, 
П.Т.  Саблук,  В.І.  Семчик,  А.М.  Третяк,  М.М.  Федоров, 
О.В. Ходаківська, І.В. Юрченко та інші. Нормативно-пра-
вове  забезпечення  земельних  відносин  в Україні  подано 
у працях І.Ю. Сальмана,  [7]. А.С. Даниленка, Т.К. Овер-
ковської, [6].  О.А. Шуст [8], в яких автори наголошують 
на  необхідності  розробки  нормативно-правової  бази  для 
земельного ринку.

Мета статті – проаналізувати основні точки зору щодо 
дії  мораторію  на  продаж  земель  сільськогосподарського 
призначення.

Виклад основного матеріалу.  Нині,  незважаючи  на 
дію мораторію на продаж земель сільськогосподарського 
призначення, діють схеми завуальованого продажу землі, 
а саме:

–  укладаються  договори  оренди  земель  сільськогос-
подарського  призначення  (паїв)  із  зазначенням  того,  що 
після  скасування  мораторію  орендар  має  першочергове 
право  викупу  земельної  ділянки,  але  такий  договір  не  є 
гарантом отримання земельної ділянки у власність у май-
бутньому;

–  укладається  договір  емфітевзису,  тобто  земельні 
ділянки передаються в строкове користування чужою зе-
мельною ділянкою на 100 і більше років, право емфітевзи-
су може відчужуватися та бути передане у порядку спад-
кування, але за таким варіантом користувач не захищений 
та не отримує права власності саме на земельну ділянку. 

Запровадження мораторію на відчуження земельних 
часток  (паїв) в Україні практикується з 2001 р.  із при-
йняттям  Закону України  «Про  угоди щодо  відчуження 
земельної  частки  (паю)»  від  18.01.2001  р.  На  той  час 
законом заборонялося укладання угод купівлі-продажу, 
дарування земельної частки  (паю або  іншим способом 
відчужувати  зазначені  частки  (паї)),  окрім  передачі  їх 
у  спадщину  та  у  разі  викупу  земельних  ділянок  для 
державних  і  громадських потреб. Мораторій мав діяти 
до врегулювання порядку реалізації прав  громадян  зе-
мельних часток (паїв) Земельним кодексом України. Під 
час прийняття ЗК України від 25.10.2001 р. п. 15 Розді-
лу Х «Перехідні положення» заборонив відчуження не 
лише  земельних  часток  (паїв),  а  й  земельних  ділянок 
для  ведення  селянського  (фермерського)  господарства 
та  іншого  товарного  сільськогосподарського  виробни-
цтва,  тобто  мораторій  був  відтворений  і  розширений. 
Заборона  діяла  до  1.01.2005  р.,  однак  законами  від 
06.10.2004  р.  і  від  19.12.2006  р.  дію  мораторію  подо-
вжено до 01.01.2008 р. із подоланням 11.01.2007 р. вето 
Президента України. Відтак законами від 03.06.2000 р. 
та від 20.12.2011 р. мораторій фактично діяв безстроко-
во, адже його дію було подовжено до набрання чинності 
законами України «Про Державний земельний кадастр» 
та «Про ринок земель». Із внесенням змін, запровадже-
них Законом України «Про внесення змін до Земельно-
го кодексу України» від 20.11.2012 р., мораторій знову 
подовжено (п. 15 розділу Х «Перехідні положення» ЗК 
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України) до набрання чинності закону про обіг земель 
сільськогосподарського  призначення,  але  не  раніше 
1  січня  2016  року.  Проте  у  жовтні  2016  року  Законом 
України  «Про  внесення  змін до розділу Х «Перехідні 
положення»  Земельного  кодексу  України  щодо  подо-
вження  заборони  відчуження  сільськогосподарських 
земель»  Верховна Рада подовжила мораторій, замінив-
ши одну дату  в  Земельному кодексі  на  іншу,  як  зазна-
чається:  «прийнято  цифри  «2017»  замінити  цифрами 
«2018». Насправді це означає, що мораторій є безстро-
ковим  і  Земельний  кодекс  передбачає  дію  мораторію 
до  набрання  чинності  Законом  «Про  обіг  земель  сіль-
ськогосподарського призначення», але не раніше 1 січ-
ня 2018 р. Тобто фраза не раніше «набрання чинності» 
окремого  закону  фактично  означає  безстроковість  мо-
раторію,  цим  самим  подовжити  мораторій  на  продаж 
земель сільськогосподарського призначення до 01 січня 
2018 р. Однак чергове подовження дії мораторію набу-
ло чинності  відповідно до Закону «Про внесення  змін 
до  розділу  X  «Перехідні  положення»  Земельного  ко-
дексу України», ухваленого Верховною Радою 7 грудня 
2017 року № 2236-VIII. У ньому зазначається, що до на-
брання чинності законом про обіг земель сільськогоспо-
дарського призначення, але не раніше 1 січня 2019 року, 
не допускається [3]:

а)  купівля-продаж  земельних  ділянок  сільськогос-
подарського  призначення  державної  та  комунальної 
власності,  крім  вилучення  (викупу)  їх  для  суспільних 
потреб;

б)  купівля-продаж або  іншим способом відчуження 
земельних  ділянок  і  зміна  цільового  призначення  (ви-
користання) земельних ділянок, які перебувають у влас-
ності  громадян  та юридичних  осіб  для  ведення  товар-
ного  сільськогосподарського  виробництва,  земельних 
ділянок,  виділених  у  натурі  (на  місцевості)  власникам 
земельних часток (паїв) для ведення особистого селян-
ського  господарства,  а  також  земельних  часток  (паїв), 
крім передачі  їх у спадщину, обміну земельної ділянки 
на  іншу  земельну  ділянку  відповідно  до  закону  та  ви-
лучення  (викупу)  земельних  ділянок  для  суспільних 
потреб, а також, крім зміни цільового призначення (ви-
користання)  земельних  ділянок  з метою  їх  надання  ін-
весторам – учасникам угод про розподіл продукції для 
здійснення діяльності за такими угодами.

Думки науковців щодо введення мораторію на продаж 
чи навпаки скасування дії мораторію розділились. Розгля-
немо деякі погляди щодо цієї проблеми.

Науковець О.С. Літошенко, вивчаючи думку прибічни-
ків  мораторію  на  продаж  сільськогосподарських  земель, 
подає,  посилаючись  на  їхню  думку,  низку  негативних 
явищ  суспільно-економічного  характеру,  які  можуть  ви-
никнути у разі його скасування [4]. Головними проблема-
ми можуть стати:

–  скуповування  великої  кількості  ріллі  фінансово-
промисловими  групами, що може призвести  до  «обеззе-
мелення» селян й утворення «латифундій» латиноамери-
канського типу з найманими працівниками;

–    селяни  будуть  мати  можливість  відчужувати  зе-
мельні  ділянки    сільськогосподарського  призначення  за 
ціною, яка є істотно нижчою за економічно обґрунтовану; 

–   у власності фінансових установ під час переходу 
заставної  землі  у  власність  заставоутримувача  можуть 
сконцентруватися значні площі ріллі; 

–   значні площі земель с/г призначення скуповувати-
муться  фінансовими  спекулянтами  з  метою  подальшого 
перепродажу за вищою ціною, що призведе до зростання 

вартості  аграрної  продукції  і  цим  самим  спричинить  ін-
фляцію.

Заслужений юрист України, професор Г.І. Балюк скон-
центровує увагу на тому, що «…майже всі агроформуван-
ня створені на засадах орендних відносин, до того ж більш 
як  80%  паїв  передано  в  короткострокове  користування, 
за  таких умов відбувається процес  відчуження реальних 
власників землі від своїх наділів» [1]. Зрозуміло, що ри-
нок землі потребує залучення додаткових коштів. У будь-
якому разі будуть присутні умови обмеження. Операції з 
сільськогосподарською  землею  мають  проводитися  під 
контролем держави.

Як  зазначає  М.П.  Мартинюк,  перший  заступник 
МАПП України, мораторій на продаж земель сільськогос-
подарського  призначення  був  одним  із  тих факторів,  які 
сформували  нинішню  структуру  українського  агропро-
мислового комплексу, в якому 52% земельного фонду пе-
редано в оренду [5].

Як  зазначає  академік  НААН  України  В.М.  Жук  [2], 
чинний мораторій на купівлю-продаж земель сільськогос-
подарського призначення є політичною ширмою для тіньо-
вих махінацій із цим активом. Через законодавчі колізії, що 
дають змогу нотаріально посвідчувати довготермінові до-
говори оренди, – емфітевзис та інші правочини щодо зем-
лекористування,  фіктивну  спадщину,  схеми  міни  та  інші 
операції,  землі  фактично  за  безцінь  переходять  від  селян 
до бізнесменів; з іншого боку, якщо мораторій буде відмі-
нено – масштаб  закупівель лише посилиться,  у  зв’язку  із 
соціально-політичним фактором зубожіння селян є велика 
потреба  у  скасуванні  мораторію.  Однак  таке  скасування 
нині,  застерігає  науковець,  матиме  низку  негативних  на-
слідків, а саме: макроекономічних (відсутність бази іпотеч-
ного кредитування,  тощо); мікроекономічних (парцеляція 
та  кримінальні  прояви  в  оренді);  глобально-екологічних 
(відсутність розуміння цінності земельного багатства, збе-
реження агроландшафтів тощо); соціальних (спекулятивна 
націленість великого агробізнесу щодо скупки землі з од-
ного боку та    зубожіння селян з  іншого). Як зазначається 
вище, єдиної думки з приводу скасування мораторію нате-
пер немає. Чинний мораторій є перепоною, оскільки його 
існування призведе до таких негативних наслідків: 

–  заблокується  оптимізація  землеволодінь  і  земле-
користувань,  які  утворилися  внаслідок  паювання  земель 
сільськогосподарського  призначення,  що  веде  до  стиму-
лювання  негативних  явищ  землекористування  –  через-
смужжя, вкраплення, малоземелля, далекоземелля тощо; 

–  селяни  похилого  віку,  їхні  спадкоємці,  котрі  про-
живають у  іншій місцевості, не можуть реалізувати своє 
право власності на землю; 

–  знижується  кредитоспроможність  сільськогоспо-
дарських виробників через неможливість іпотечного кре-
дитування; 

–  відсутність  ринку  землі  істотно  стримує  розвиток 
як аграрного бізнесу, так і взагалі припливу інвестицій, що 
негативно позначається на ВВП та  відтоку інвестицій.

Висновки. Отже, зняття мораторію не може бути зро-
блено «нашвидкуруч», оскільки в земельному законодав-
стві  має  бути  закріплена  оптимальна  модель  правового 
регулювання земельного ринку, а особливо ринку земель 
сільськогосподарського призначення. Оскільки із впрова-
дженням ринку земель може розпочатись нова форма мо-
нополії на землі з боку великих агрофірм (агрохолдингів), 
банків (як отримувачів земельних ділянок у заставу) тощо. 
З огляду на це необхідно унормувати обіг земельних діля-
нок і розробити шляхи попередження можливих ризиків у 
разі їх відчуження. 
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УДК 349.6

ПРАВОВЕ ПОНЯТТЯ ЛІСУ ЯК ОБ’ЄКТА ОХОРОНИ Й ВИКОРИСТАННЯ  
В ЮРИДИЧНІЙ ДОКТРИНІ ТА ЗАКОНОДАВСТВІ

LEGAL CONCEPT OF FOREST AS AN OBJECT OF PROTECTION AND USE  
IN LEGAL DOCTRINE AND LEGISLATION

Смолярчук Р.Ф.,
здобувач кафедри аграрного, земельного та

екологічного права імені академіка В.З. Янчука
Національного університету біоресурсів і природокористування України 

У статті проаналізовано юридичне поняття лісу як об’єкта правової охорони й використання. У ході дослідження виокремлено та оха-
рактеризовано земельно-правовий, флористичний та екосистемний підходи до розуміння сутності юридичного поняття лісу. Визначено, 
що панівним нині в законодавстві України є екосистемний підхід.

Ключові слова: ліс, лісовий фонд, лісові землі, рослинний світ, екосистема, природні ресурси.

В статье проанализировано юридическое понятие леса как объекта правовой охраны и использования. В ходе исследования выде-
лены и охарактеризованы земельно-правовой, флористический и экосистемный подходы к пониманию сущности юридического понятия 
леса. Определено, что господствующим ныне в законодательстве Украины является экосистемный подход.

Ключевые слова: лес, лесной фонд, лесные земли, растительный мир, экосистема, природные ресурсы.

In the article the legal concept of the forest as an object of legal protection and use was analyzed. In the course of the research, the land-
legal, floristic and ecosystem approaches to the understanding of the essence of the legal concept of the forest are identified and characterized. 
It is determined that currently the ecosystem approach in the legislation of Ukraine is prevalent.

Key words: forest, forest fund, forest lands, flora, ecosystem, natural resources.

Ліси України,  будучи природним  екологічним факто-
ром, здатні виконувати безліч корисних функцій, таких як 
водоохоронні,  захисні,  санітарно-гігієнічні  й  оздоровчі, 
а  також  рекреаційні,  естетичні,  виховні,  експлуатаційні 
тощо. Лісові екосистеми є найпотужнішими природними 
накопичувачами вуглецю, сприятливим середовищам для 
збереження унікальних природних комплексів, цінних ви-
дів флори і фауни в межах цих комплексів, слугують умо-
вою збереження природного оточення пам’ятників історії 
й культури, а також штучно створених цінних лісових на-
саджень, які є видатними досягненнями лісівництва. Під 
час виконання різноманітних екологічних, економічних  і 
соціальних функцій  ліси  водночас  виступають  як  об’єкт 
урегульованих  нормами  права  суспільних  відносин,  що 
виникають з приводу їх охорони, захисту, використання й 
відтворення, тобто лісових правовідносин.

Тому очевидним є те, що базовим поняттям, на якому 
ґрунтується сукупність норм, що об’єднується в систему 
лісового права, є поняття «ліс». Проблема юридичного по-
няття лісу має неабияке значення, адже визнання того чи 

іншого комплексу деревної рослинності лісом визначає її 
правовий режим і дає йому правову охорону, встановлену 
для лісового фонду [1, с. 209].

Питання про те, яким саме має бути наповнення юридич-
ного визначення лісу, є спірним, дискусії  із цього приводу 
тривалий час точаться в наукових колах. Проблеми сутності 
правового поняття лісу широко висвітлювались у юриспру-
денції в теоретичних напрацюваннях радянських і вітчизня-
них учених, таких як А.П. Гетьман, В.Ф. Горбовой, Р.К. Гу-
сєв, Л.І. Дембо, Д.М. Ісупов, Н.Р. Кобецька, О.С. Колбасов, 
О.М. Колотинська, М.І. Краснов, О.І. Крассов, П.В. Мель-
ник, В.Л. Мунтян, В.П. Непийвода, Г.М. Полянська, О.А. Ря-
бов, А.М. Турубінер, О.П. Чопик, С.М. Шершун, Н.Г. Юр-
чишин  та  багато  інших.  Проте  до  єдиного  консенсусного 
підходу у вирішенні цієї проблеми науковцям дійти не вда-
лося, чим і зумовлюється актуальність дослідження.

Метою статті є аналіз і систематизація доктринальних 
підходів до сутності юридичного поняття «ліс» як об’єкта 
правовідносин,  висвітлення  сукупності  проблемних  ас-
пектів визначеного завдання.
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Основний корінь дискусії  у  визначенні правового по-
няття лісу криється в тому, що ліс як об’єкт регулювання 
є складником навколишнього середовища й комплексним 
природним ресурсом, що містить у собі окремі елементи, 
які водночас є об’єктами правового регулювання з боку ін-
ших інститутів і галузей права (земля (ґрунти), рослинний 
світ,  тварини,  атмосферне  повітря,  водні  об’єкти,  надра 
тощо). Свого часу, до проведення диференціації правового 
регулювання щодо окремих природних ресурсів, Закон про 
ліси УСРР від 1923 р. [2] до побічних лісових користувань 
зараховував навіть такі користування, як добування торфу, 
піску,  глини,  каміння  та жорстви;  тимчасове  сільськогос-
подарське використання зрубів; а також використання всіх 
нелісових земель, що є в межах лісових дач, тобто садків, 
садибних і дачних ділянок, озер, ставків, пристаней тощо.

Так, на можливість незбігу між визначеними елемен-
тами довкілля з відповідними природними властивостями 
та  позначуваних  ними  законодавчими  поняттями  вказу-
вав М.І. Краснов, який відмічав, що біологічні, екологіч-
ні й інші природничо-наукові характеристики природних 
об’єктів  і  відповідні  їм  поняття  не можуть  бути  автома-
тично сприйняті юриспруденцією для застосування в за-
конодавстві.  Право  не  є  простим  зліпком  з  екології  (як, 
між іншим, і з економіки), і тому правові відносини не яв-
ляють собою юридичної копії екологічних зв’язків. Пра-
во формує поняття природних об’єктів, виходячи зі своїх 
критеріїв, і поняття ці можуть співпадати, але можуть і не 
співпадати з природничо-науковими [3, с. 40].

Історично  в  розумінні  правової  природи  лісу  первіс-
но  панівним  був  земельно-правовий  підхід,  за  яким  ліс 
уважався складником і природнім продуктом землі. У до-
революційний час ліс і пов’язане з ним право головних і 
побічних користувань, незважаючи на те що їх вартість у 
декілька раз могла перевищувати ціну земельної ділянки, 
зараховували до належностей ділянки землі [4, с. 5–6].

У радянський період ліси також тривалий час розгля-
дались невід’ємно від земної поверхні [5, с. 126]. У перші 
роки  радянської  влади  лісове  законодавство  вважалось 
складовою  частиною  земельного  законодавства  [6,  с.  7], 
а Лісовий кодекс  (РРФСР – Р. С.)  розглядався як продо-
вження Земельного кодексу [7, с. 17].

Свого  часу  професор Л.І.  Дембо  вказував  на  відмін-
ність лісівничого поняття лісу як великої  сукупності де-
рев, що біологічно пов’язані у своєму розвитку, впливають 
на довкілля і становлять більш-менш просторий масив, і 
юридичного поняття лісу, яке він визначав як частину єди-
ного земельного фонду, що виділена в самостійний лісо-
вий фонд і являє собою земельну територію, що проросла 
лісом або призначена для вирощування деревини й потреб 
лісового господарства, стверджував, що юридичне понят-
тя лісу є тотожним поняттю лісового фонду як особливої 
категорії  земель  і як частини єдиного земельного фонду. 
Своє твердження проф. Л.І. Дембо обґрунтовував тим, що 
до єдиного державного лісового фонду, з одного боку, вхо-
дять не всі ліси, а лише ті, які відмежовані в установлено-
му законом порядку, а з іншого боку, включаються землі, 
що не вкриті лісовою рослинністю [8, с. 10–11].

Про хибність таких висновків наголошувала Г.М. По-
лянська, яка, на противагу зазначеній позиції, підкреслю-
вала, що в державний лісовий фонд, згідно з визначенням 
Лісового кодексу (РРФСР 1923 р. – Р. С.), входять усі ліси, 
а  в  разі  співвідношення  «лісу»  та  «державного  лісового 
фонду» ніякого протиставлення юридичного поняття лісу 
біологічному немає [1, с. 198]. Водночас уважаємо пере-
конливим її висновок, що землі державного лісового фон-
ду, за чинним тоді радянським законодавством, мали по-
двійне значення: як частина земної поверхні за земельним 
законодавством і як частина неподільного лісового комп-
лексу за лісовим законодавством [9, с. 17].

На думку В.Л. Мунтяна, такі поняття «ліс» і «лісовий 
фонд» істотно відрізняються одне від одного, коли юристи 

говорять про ліс як об’єкт правової охорони, вони мають 
на увазі саме державний лісовий фонд: ліси, землі, води, 
рослинний і тваринний світ, надра, тобто увесь комплекс, 
що входить до лісового фонду й береться під охорону за-
кону [10, с. 22].

Досліджуючи  поняття  лісу,  вчений  Д.М.  Ісупов  під-
креслював, що ліс – це елемент ландшафту; він органіч-
но  зв’язаний  із  землею;  впливає  на  ґрунт  та  атмосферу; 
є джерелом деревини й інших продуктів; включається до 
складу лісового фонду уповноваженим державним орга-
ном [11, с. 179].

Про нерозривний зв’язок лісу із землею говорив також 
Є.І. Немировський [12, с. 4].

Отже, в еколого-правовій науці радянського періоду іс-
нувала думка про те, що ліс варто розглядати як невід’ємну 
частину землі, тобто як один об’єкт правового регулюван-
ня [13, с. 47]. Цей підхід пов’язано з тим, що лісове зако-
нодавство і право народилося й тривалий час розвивалося 
у фарватері земельного права [14, с. 129].

Водночас  науковець  А.М.  Турубінер,  аналізуючи  по-
няття  єдиного державного лісового фонду,  виражав сум-
нівність  щодо  правильності  його  визначення,  так  як  до 
складу лісового фонду включено такі різнорідні об’єкти, 
як ліс і землю [15, с. 120].

З  часом  розвиток  відносин  з  приводу  раціонального 
природокористування й охорони навколишнього середови-
ща: земель, надр, вод, лісів, тваринного світу й атмосфер-
ного повітря – призвів до необхідності кодифікації й, відпо-
відно, диференціації правового регулювання використання 
й охорони різних природних ресурсів [7, с. 16–17].

Як зазначає сучасний дослідник В.П. Непийвода, піс-
ля  офіційної  відмови  від  концепції  «земельного  права  в 
широкому  розумінні»  дослідження  вчених  спирались  на 
природноресурсовий  підхід  [16,  с.  12]. Аналізуючи  пра-
вове регулювання щодо лісів з позицій сталого розвитку, 
останній зазначає, що провести чітку межу між лісом та 
іншими складниками довкілля, в тому числі  землею, не-
можливо в принципі та й недоцільно, оскільки ліс  зали-
шається невід’ємним компонентом біосфери, незважаючи 
на свої особливості. Натомість він висловлює думку, що 
як певні доктринальні поняття лісу, так і визначання лісу 
в  новій  редакції Лісового  кодексу  (далі  – ЛК) України  є 
слабшими,  ніж  у  початковій  редакції,  насамперед  тому, 
що не відображають єдності лісу із землею (вжито значно 
вужчий термін «ґрунти»), що суперечить концепції стало-
го розвитку. Тому цей автор, критикуючи успадкований із 
законодавства СРСР природноресурсовий підхід,  уважає 
необґрунтованим збереження в новій редакції ЛК України 
тенденції до відокремлення «лісу» і землі [16, с. 32].

У  Робочому  документі  Продовольчої  та  сільськогос-
подарської організації (ФАО) ООН «Оцінювання лісових 
ресурсів: терміни та визначення» від 2012 р. ліс визнача-
ється як ділянка землі площею понад 0,5 га, що більш як 
на 10% укрита деревами вищими за 5 метрів або дерева-
ми, які здатні досягти цих показників за звичайних умов. 
До лісу не входять землі, що використовуються переваж-
но як  сільськогосподарські,  або  землі населених пунктів 
[17, с. 3].

Кодифікація природоресурсного законодавства, прове-
дена з кінця 60-х до кінця 70-х рр. ХХ ст., що ознамену-
вала  в  тому числі  розмежування правового регулювання 
з використання й охорони окремо лісів  і земель, на яких 
вони  проростають,  не  вирішила  проблеми  зі  з’ясування 
змісту юридичного поняття лісу.

У  цей  період  у  науковій  і  навчальній  літературі  без-
спірно  починає  панувати  природоресурсна  концепція 
щодо  розуміння  законодавчого  поняття  лісу.  Представ-
ники такого підходу вважають безпідставним включення 
до  складу юридичного  поняття  лісу  інших  компонентів, 
відмінних від рослинного  світу  (тобто  землі,  тварин,  ат-
мосферного повітря  тощо),  і  лісом  уважають  сукупність 
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деревної,  деревно-чагарникової  або  ж  загалом  будь-якої 
рослинності.

Так, Р.К. Гусєв,  виходячи  з  диференціації  суспільних 
відносин, не включав у поняття лісу ні землі, зайняті лі-
сами  або  призначені  для  цієї  цілі  (оскільки  це  предмет 
регулювання земельного права), ні сам лісовий фонд, під-
креслюючи, що з юридичного погляду ліс (лісовий масив) 
може бути представлений як сукупність деревно-рослин-
них організмів, що відповідають якісним і кількісним лі-
сотехнічним вимогам і визнані лісом у встановленому по-
рядку [18, с. 10].

Схожої позиції дотримується А.Б. Іскоян, яка також не 
включає в поняття «ліс» недеревні рослини, що пророс-
тають у ньому [19, с. 6].

О.М. Колотинська під правовим поняттям «ліс» розу-
міє  складову  частину  природного  середовища  у  вигляді 
сукупності  деревно-чагарникової  рослинності,  яка  про-
ростає на землях державного лісового фонду,  заповідни-
ків, лісопаркової зони міст і зарахована до категорії лісу в 
установленому порядку [20, с. 15].

Отже, цими вченими поняття лісу зведено до сукупнос-
ті деревної або деревно-чагарникової рослинності, якими 
й обмежується сфера дії лісового законодавства. Водночас 
низка прихильників подібного розуміння лісу як об’єкта 
правового регулювання в межах природоресурсного права 
визначає його поняття дещо ширше, включаючи до його 
складників також і недеревну рослинність.

Так, О.С. Колбасов  у  своєму  визначенні  звертає  ува-
гу на те, що ліс як частина природного середовища являє 
собою велику сукупність дерев та інших рослинних орга-
нізмів, що  взаємно розвиваються,  утворюють певну біо-
логічну єдність і впливають на стан інших елементів при-
родного середовища на значній площі [21, с. 73]. На його 
думку, ліси є лише частиною рослинного світу, хоча й най-
більш вагомою, і лісове законодавство не забезпечує й не 
в змозі забезпечити охорону рослинності поза територією 
земель державного лісового фонду [22, с. 69].

Дослідник О.А. Рябов, у свою чергу, в поняття «ліс» 
включає рослинність (дерева, чагарники, трава, ягідни-
ки тощо), яка тісно взаємопов’язана у своєму виникнен-
ні й розвитку, активно впливає на навколишнє природне 
середовище  та  визначена  в  установленому  порядку  лі-
сом [23, с. 20].

Учений В.Ф. Горбовой, розглядаючи ліс із позиції пра-
ва, відмічав, що низка його компонентів за біологічними 
та екологічними ознаками не може входити до структури 
лісу як об’єкта права державної власності. Земля, надра, 
води, тваринний світ є самостійними об’єктами, незалеж-
но від їх місця розташування мають свій режим, зумовле-
ний їх природними властивостями й соціально-економіч-
ною роллю. І тому відносини з їх використання та охорони 
є також самостійними, піддаються відокремленому право-
вому регулюванню незалежно від того, що з погляду еко-
логії вони утворюють (чи можуть утворювати) природну 
єдність (біогеоценоз) [24, с. 8].

Професор О.І. Крассов у праці вказував на те, що до 
складу державного лісового фонду не входили землі цього 
фонду. Досліджуючи правові аспекти права лісокористу-
вання, він висловив думку, що в юридичне поняття «ліс» 
повинна включатись не тільки деревно-чагарникова рос-
линність, а й уся  інша рослинність, що проростає в лісі, 
тобто мова має йти про лісове середовище у вузькому ро-
зумінні цього слова як сукупності всіх рослинних організ-
мів: деревних, чагарникових, трав’яних та  інших рослин 
(моху, лишайників тощо) [7, с. 32].

Подібному  підходу  до  розуміння  лісу  як  об’єкта  лі-
сових  правовідносин  суперечило  вперше  закріплене  на 
рівні закону в ЛК України 1994 р.  [25] легальне поняття 
лісу  як  сукупності  землі,  рослинності,  в  якій  домінують 
дерева  та  чагарники,  тварин,  мікроорганізмів  та  інших 
природних компонентів, що у своєму розвитку біологічно 

взаємопов’язані,  впливають  один  на  одного  й  на  навко-
лишнє середовище.

Академік А.П. Гетьман обґрунтовував необхідність ви-
ключення з поняття «ліс» таких об’єктів природи, як зем-
ля,  тварини, мікроорганізми,  інші  природні  компоненти, 
що дасть змогу вдосконалити правозастосовну діяльність, 
правове  регулювання  в  галузі  використання,  відтворен-
ня рослинного  світу,  а  також привести  термінологію ЛК 
України у відповідність до змісту термінологічного апара-
ту, що використовується в Законі України «Про рослинний 
світ» [26, с. 107].

Схожої  думки  дотримується  вчений  П.В.  Мельник, 
який зазначав, що поняття «рослинний світ» ширше за по-
няття «ліс» та охоплює його, а лісові ресурси є частиною 
рослинного світу [27, с. 141]. За його визначенням, ліс – це 
сукупність рослинності, в якій домінують дерева й чагар-
ники, що  у  своєму  розвитку  біологічно  взаємопов’язані, 
впливають один на одного й на навколишнє середовище 
та входять до лісового фонду [27, с. 144].

На думку В.К. Попова, визначення лісу з використан-
ням такого переліку складників є надто широким, схожим 
із визначенням поняття ландшафту [28, с. 16].

М.В. Троцька, у свою чергу, пропонує під час визна-
чення юридичного поняття «ліс», на противагу включен-
ня  інших  природних  ресурсів,  які  мають  самостійний 
режим правового регулювання, використовувати лише ті 
елементи,  які  розкривають  його  основні  характеристики 
[29, с. 133].

Як зауважує вчена Н.Р. Кобецька, аналіз Закону Укра-
їни  «Про  рослинний  світ»  дає  підстави  вважати, що  ліс 
є  складовим об’єктом рослинного світу,  а Закон України 
«Про рослинний світ» у багатьох положеннях дублює нор-
ми ЛК України [30, с. 211]. 

Про  те,  що,  згідно  з  легальним  визначенням,  ліс  є 
складником  рослинного  світу,  згадує  в  праці  також  й 
О.В. Заічко [31, с. 153].

Однак паралельно з розвитком природоохоронного за-
конодавства,  на  противагу  природоресурсовому  підходу 
в праві до визначення лісу як частини рослинного світу, 
починає  протиставлятися  розуміння  лісу  як  комплексної 
природної  екологічної  системи  зі  своїми  внутрішніми 
зв’язками. Екосистемний підхід в екологічному праві най-
більш повно почав проявляти себе після Конференції ООН 
в Ріо 1992 р., викликав зміни концепції охорони довкілля 
як у міжнародному праві навколишнього середовища, так 
і в національних законодавствах окремих країн. Сутність 
такого підходу полягає у здійсненні правової охорони не 
лише окремих природних об’єктів, а й цілісних екосистем 
і зв’язків усередині них. Згідно із цією концепцією, ліс є 
окремим  різновидом  екосистеми,  утворює  динамічний 
комплекс угрупувань рослин, тварин і мікроорганізмів, а 
також  їх  неживого  навколишнього  середовища,  що  вза-
ємодіють як єдине функціональне ціле, який охороняєть-
ся та підлягає сталому використанню, тобто так і такими 
темпами, які не призводять у довгостроковій перспективі 
до вичерпання біологічного різноманіття, тим самим збе-
рігаючи властивість задовольнити потреби теперішнього 
й  майбутнього  поколінь  і  відповідати  його  сподіванням. 
У науковій літературі все частіше обґрунтовується необ-
хідність  безпосереднього  закріплення  в  екологічному 
законодавстві  принципу  екосистемності  та  його  чіткого 
формулювання [32, с. 39].

Збірник лісових термінів і визначень від 2002 р., скла-
дений Європейським лісовим інститутом, містить загаль-
не визначення лісу як комплексної екологічної системи, в 
якій домінує деревна рослинність [33, с. 15].

Про екосистемний підхід законодавця до регулювання 
лісових відносин указує Е.В. Позняк [34, с. 207]. Учений 
І.О. Костяшкін у праці звертає увагу на те, що ліс (у ре-
дакції ЛКУ 1994 р. – Р. С.) розглядається як певна біоло-
гічно взаємопов’язана сукупність, до того ж елементи цієї 
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сукупності  впливають  один  на  одного  й  на  навколишнє 
середовище [35, с. 186].

С.М. Шершун, оцінюючи сучасну доктрину поєднання 
диференційованого  й  комплексного  регулювання  відно-
син у сфері охорони та використання природних ресурсів, 
уважає недоцільним штучно обмежувати якісні структур-
ні  характеристики лісу,  керуючись лише  тим, що окремі 
складники лісу (земля, води, тваринний світ тощо) є само-
стійними  предметами  правового  регулювання,  у  зв’язку 
з  чим сферу  застосування лісового  законодавства можна 
буде  звести лише до  заготівлі  деревини, що не узгоджу-
ватиметься з потребою комплексного вирішення проблем 
охорони, відтворення та використання лісів [36, с. 17–18].

Дослідниця Н.Г. Юрчишин, критикуючи поняття «ліс» 
у новому ЛК України, зупиняється на двох важливих мо-
ментах. По-перше, відсутність закріпленого в законодав-
стві  України  поняття  «природний  комплекс»,  яке  харак-
теризує  ліс. По-друге,  на  тому, що  таке  визначення  лісу 
має не зовсім юридичний характер [13, с. 50]. На подібний 
недолік указує також А.К. Соколова [37, с. 50].

Науковець О.П. Чопик, говорячи про відсутність у за-
конодавстві  тлумачення  поняття  «природний  комплекс», 
під таким розуміє систему природних об’єктів у їх еколо-
гічних взаємозв’язках. Закріплення в законодавстві визна-
чення  лісу  тільки  як  екосистеми  не  заважає  здійсненню 
лісокористування, а може заважати лише нераціонально-
му лісокористуванню (оскільки не дає підстав уважати ліс 
природним ресурсом, який можна використовувати, на за-
думуючись про його екологічну цінність) [38, с. 22].

Російський учений В.К. Биковський акцентує увагу на 
тому, що лісознавчі ознаки лісу є об’єктивними й не зале-
жать від волі законодавця, тому юридичне визначення лісу 
має базуватись на розробленому наукою лісознавства по-
нятті лісу, що є своєрідним елементом географічного ланд-
шафту – великою сукупністю дерев, які взаємопов’язані у 
своєму розвитку біологічно та впливають на навколишнє 
природне  середовище на  більш-менш широкому  земель-
ному просторі [39, с. 8–9].

Дослідниця  І.С.  Сюйва,  зазначаючи  про  визначення 
в  екологічному,  природоресурсному  законодавстві  лісу 
як  екосистеми,  важливою  особливістю  якої  є  відновлю-
ваність  більшості  його  ресурсів  через  певний  проміжок 
часу, водночас указує на необхідність розрізнення понят-
тя «ліс» як інтегрованого об’єкта й «лісового ресурсу» як 
диференційованого об’єкта правовідносин [40, с. 82–83].

Зі свого боку, М.М. Заверюха під час визначення окре-
мих компонентів лісу як самостійних об’єктів правового 
регулювання  наводить  приклад  тваринного  світу,  пред-
ставники якого середовищем свого перебування мають не 
тільки  ліс,  а  й  інші  природні  території  та  об’єкти  (степ, 
водойми, атмосферне повітря тощо), і вказує, що за таких 
обставин  об’єкти  тваринного  світу  є  самостійним  пред-
метом правового регулювання й об’єктом права власнос-
ті. Разом із тим власники лісу та лісокористувачі повинні 
дотримуватися  вимог  щодо  охорони  тваринного  світу, 
які  передбачені  лісовим  і фауністичним  законодавством. 
Зокрема,  плануючи  лісокористування,  власник  лісу  або 
уповноважені ним особи мають передбачати заходи щодо 
запобігання погіршенню середовища перебування, шляхів 
міграції та умов розмноження диких тварин, збереження 
умов  існування  видової  й  популяційної  різноманітності 
тваринного світу тощо [41, с. 23–24]. 

Погоджуючись  із  цим  твердженням,  уважаємо  за 
доцільне  додати,  що  представники  тваринного  світу  є 
невід’ємним складником не лише природничого, а й пра-
вового поняття лісу як об’єкта правової охорони за екосис-
темним підходом, так як нормами лісового законодавства 
встановлено комплекс заходів, що забезпечують їх охоро-
ну, а також низку обмежень у здійсненні лісокористуван-
ня, спрямованих на їх збереження. Наприклад, ч. 5 ст. 70 
ЛК України  [42]  забороняє  під  час  проведення  заготівлі 
деревини  вирубувати  й  пошкоджувати  дуплясті  дерева 
та дерева з гніздами рідкісних видів птахів, занесених до 
Червоної книги України (чорний лелека, скопа, орлан-бі-
лохвіст тощо).

Збірник  лісових  термінів щодо  лісів,  лісових  земель, 
лісорозведення й лісовідновлення (Рим, 1998 р.), укладе-
ний Управлінням наукового і технічного розвитку при Се-
кретаріаті третьої Конференції Сторін Рамкової Конвенції 
ООН про зміну клімату, містить понад 200 визначень по-
няття «ліс», які загалом ученим С.М. Шершуном класифі-
ковано на три групи: 1) ліс як правова чи адміністративна 
одиниця; 2) ліс як елемент земельного покриву; 3) ліс як 
об’єкт землекористування [43, с. 65–66].

Відповідно  до  визначення,  яке  містить  ч.  1  ст.  1  ЛК 
України,  ліс  –  тип  природних  комплексів  (екосистема), 
у  якому  поєднується  переважно  деревна  та  чагарникова 
рослинність  з  відповідними  ґрунтами,  трав’яною  рос-
линністю, тваринним світом, мікроорганізмами й іншими 
природними  компонентами,  що  взаємопов’язані  у  своє-
му розвитку, впливають один на одного й на навколишнє 
природне середовище. Насамперед звертає на себе увагу 
вплив  екологічної  науки  на  формування  правового  по-
няття «ліс», оскільки ЛК України фактично закріплює ви-
значення лісу як різновиду біогеоценозу (тип природних 
комплексів),  тобто системи взаємопов’язаних між собою 
живих організмів, які разом також взаємодіють з абіотич-
ними  факторами  середовища  в  межах  однієї  території. 
Відповідно  до  останніх  змін,  унесених  до  ЛК  України, 
доповнено  визначення  лісу,  а  саме:  після  слів  «тип при-
родних комплексів» додано уточнювальний термін «(еко-
система)». На основі цього можна зробити висновок, що 
такими змінами законодавець підкреслив біогеоценотич-
ний, тобто екосистемний, підхід до розуміння правового 
поняття лісу.

Провівши аналіз нормативних визначень лісу й огляд 
доктринальних поглядів щодо правового поняття лісу в 
науковій літературі, можна виділити земельно-правовий, 
флористичний  та  екосистемний  підходи  до  розуміння 
сутності  лісу  як  об’єкта  правового  регулювання  в  за-
конодавстві.  Історично  першим  був  земельно-правовий 
підхід,  за  яким  ліс  уважався  невід’ємним  складником 
земельної ділянки. Згідно з флористичним підходом, ліс 
як  об’єкт  правового  регулювання  вченими  розуміється 
частиною  рослинного  світу,  тобто  сукупністю  деревної 
або  деревно-чагарникової  рослинності  (вузьке  розумін-
ня) або ж сукупністю всіх рослинних організмів у меж-
ах лісового фонду (широке розуміння). За екосистемним 
підходом, ліс визначається різновидом багатокомпонент-
ного комплексного природного угрупування, що включає 
в собі як біотичні, так й абіотичні елементи (рослинний 
світ, тваринний світ, мікроорганізми, ґрунти, атмосферне 
повітря  тощо). Останній  підхід  є  панівним  і  нині  відо-
бражений у законодавстві.
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ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

УДК 342.9

ПОНЯТТЯ, ЗМІСТ ТА ВИДИ СУДОВОГО ПРЕЦЕДЕНТУ 

CONCEPT, CONTENT AND VARIETY OF JUDICIAL PRESENTATION

Алфімова І.В.,
магістр Навчально-наукового інституту права

Сумського державного університету
 
Стаття присвячена дослідженню поняття, змісту та видів правової категорії «судовий прецедент». Узагальнено підходи до розуміння 

понять «прецедент», «правовий прецедент», «судовий прецедент», а також виокремлено ознаки правового та судового прецедентів. 
Здійснено класифікацію судових прецедентів. Надано власне визначення поняття «судовий прецедент» на підставі виокремлених ознак. 

Ключові слова: адміністративний прецедент, ознаки судового прецеденту, прецедент, правовий прецедент, судовий прецедент.

Статья посвящена исследованию понятия, содержания и видов правовой категории «судебный прецедент». Обобщены подходы к 
пониманию понятий «прецедент», «правовой прецедент», «судебный прецедент», а также выделены признаки правового и судебного 
прецедентов. Осуществлена классификация судебных прецедентов. Предоставлено собственное определение понятия «судебный пре-
цедент» на основании выделенных признаков.

Ключевые слова: административный прецедент, признаки судебного прецедента, прецедент, правовой прецедент, судебный пре-
цедент.

The article is devoted to the study of the concept, content and types of legal category "judicial precedent". There are generalized approaches 
to understanding the concepts of "precedent", "legal precedent", "judicial precedent", as well as features of legal and judicial precedents. The 
classification of judicial precedents is carried out. The actual definition of the notion of "judicial precedent" is given on the basis of isolated signs.

Key words: administrative precedent, signs of judicial precedent, precedent, legal precedent, judicial precedent.

Постановка проблеми.  З  огляду  на  те, що  в  норма-
тивно-правових  актах  поняття  судового  прецеденту  за-
кріплено  не  було  з  причин  його  офіційного  невизнання 
державою як джерела права, актуальності набуває його те-
оретичне осмислення, що в подальшому допоможе подо-
лати прогалини в законодавстві у випадку його офіційного 
визнання. Поряд із цим сучасна правова наука характери-
зується  відсутністю  єдиних  підходів  стосовно  тлумачен-
ня даного правового феномену, що зумовлює вироблення 
однозначного тлумачення поняття судового прецеденту в 
теорії та практиці. Також під час розгляду даного питання 
важливим є з’ясування змісту та видів судового прецеден-
ту. Більше того,  зміст понятійно-категоріального апарату 
є фундаментом для подальших теоретичних досліджень. 

Необхідно зауважити, що судовий та юридичний (пра-
вовий) прецеденти частіше всього розглядаються як сино-
німічні поняття. Однак поняття юридичного прецеденту є 
ширшим, адже включає в себе і судовий прецедент. Однак 
перш ніж розглядати зміст даного правового явища, необ-
хідно визначитися із самим поняттям «прецедент», тобто 
застосовуючи підхід від загального до конкретного. 

Окрім цього, під час розгляду даного питання дореч-
но застосувати такий метод наукового пізнання, як аналіз 
й обґрунтування ознак правового та судового прецеденту 
після з’ясування змісту даних понять. Розглядаючи види 
прецеденту, доцільним є використання такого юридично-
го прийому,  як  класифікація. Наведений методологічний 
інструментарій під час дослідження даного питання не є 
вичерпним.

Загальним підходом до формування методології теоре-
тико-правового осмислення поняття «судовий прецедент» 
є метод дедукції. Тобто спочатку потрібно розглянути по-
няття «прецедент», потім «юридичний (правовий) преце-
дент», а насамкінець – «судовий прецедент».

Мета статті –  дослідити  та  проаналізувати  поняття 
«судовий прецедент», з’ясувати зміст даної правової кате-
горії, а також визначити види судового прецеденту.

Виклад основного матеріалу. Передусім варто зазна-
чити, що  «прецедент»  –  це  поведінка  в  певній життєвій 
ситуації,  що  розглядається  як  зразок  за  аналогічних  об-
ставин, саме таке тлумачення ми можемо зустріти в робо-
тах минулого століття [1, с. 411]. Однак таке тлумачення 
є дещо спрощеним. Натомість сучасною наукою дане по-
няття тлумачиться не через категорію «поведінка», а через 
категорію «рішення» або «справа».

Прецедентом  у  його  класичному  розумінні  вважа-
ється рішення, яке містить створену судом загальну пра-
вову  норму,  та  на  якому  ґрунтується  рішення,  на  котре 
зобов’язані  спиратися нижчі  суди під  час  розгляду поді-
бних справ [2, с. 76].

Якщо  звернутися  до  словників  зарубіжних  країн,  то 
в  американському  юридичному  словнику  «Blacks  Law 
Dictionary»  вказано:  «Розглянута  справа  чи  ухвалене  рі-
шення суду створює зразок або авторитет для такої ж чи 
схожої справи в подальшому або в разі виникнення схо-
жого питання права. Попередні справи, схожі за фактами 
чи правовими принципами зі справою, яка розглядається, 
називаються  прецедентами»  [3,  с.  567].  Натомість  в  ок-
сфордському  словнику  поняття  «прецедент»  визначаєть-
ся як приклад або справа, що приймається або може бути 
прийнята як зразок чи правило для наступних справ, за до-
помогою цього прикладу може бути підтверджено або по-
яснено будь-який аналогічний акт чи обставину [4, с. 18]. 
Отже, сутність прецеденту – це надання конкретному рі-
шенню суду по справі нормативного характеру, причому 
для суддів обов’язковим для застосування є не все рішен-
ня, а лише суть правової позиції, на основі якої буде вине-
сено майбутнє рішення. 

А. Журавльов, посилаючись на думку професор Лон-
донського  університету  Д.  Ллойда,  зауважує,  що  преце-
дент являє собою рішення суду, яке розглядається або як 
обов’язкове, або як необхідне, що належить уважному ви-
вченню, коли інший суд має вирішити таке чи схоже пи-
тання [2, с. 76]. З даного визначення слідує, що прецедент 
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створюється судом будь-якої інстанції, а не лише вищою 
судовою інстанцією. 

З  наведених  вище  міркувань  вбачається,  що  преце-
дент – це зразок справи чи рішення для інших органів, яке 
може бути враховане в майбутньому. 

Поняття  «правового  (юридичного)»  прецеденту  роз-
глянемо крізь призму історії. Так, в юридичній літературі 
кінця ХІХ  –  початку ХХ  ст.  зустрічалися  спроби  визна-
чення правового прецеденту та його різновидів тільки як 
підсумків,  результатів  діяльності  судів,  без  включення  в 
його  зміст  самої  діяльності  відповідних  органів,  в  ході 
якої отримано такі результати. Розуміння поняття право-
вого прецеденту як результату діяльності  судів чи  то  ін-
ших державних органів у вигляді сформованих положень 
із вирішення певної категорії справ було поширено у ві-
тчизняній  юридичній  літературі.  Саме  таке  тлумачення 
правового прецеденту ми можемо зустріти в роботах про-
відних російських учених ХІХ ст. Г.Ф. Шершеневича  та 
Є.Н. Трубецького [1, с. 412].

Деякі  радянські  вчені  під  правовим  прецедентом  ро-
зуміли не окремі судові рішення та ухвали навіть вищого 
судового органу (Верховного Суду СРСР), а саме висновки 
й  узагальнення, що  зроблені Пленумом Верховного Суду 
СРСР  із  низки  однорідних  судових  рішень,  що  застосо-
вуються судовими органами протягом певного періоду по 
однорідних  справах  [5,  с.  95–96].  Тобто  в  цьому  випадку 
виключно  висновки  і  узагальнення  Пленуму  Верховного 
Суду СРСР розглядалися як правовий прецедент. Натомість 
рішення нижчих суддів не створювали правового прецеден-
ту та не могли бути покладені в основу рішення іншими су-
дами. При цьому дана правова категорія розглядалася крізь 
призму діяльності саме вищих судових органів. 

Інший радянський вчений, а саме професор С. Алексєєв, 
розглядає правовий прецедент як об’єктивований досвід ін-
дивідуально-правової діяльності компетентних органів, що 
створюється  в  результаті  вирішення  конкретних юридич-
них справ. У подальшому автор розширює дане визначення 
і визначає його як живий досвід правосуддя, виражений у 
рішеннях  з  конкретних юридичних  справ,  базуючись при 
цьому на досвіді судочинства в системах загального права, 
які включають судовий прецедент у систему джерел права 
[6, с. 340–341]. Як бачимо, науковцем не акцентується ува-
га на вищих судових органах, до компетенції яких входить 
створення  правового  прецеденту,  на  відміну  від  попере-
днього визначення іншого радянського вченого.

Що ж  стосується  більш  сучасного  розуміння  вищев-
казаного  поняття,  то  відповідно  до  положень  загальної 
теорії права під правовим прецедентом розуміється право-
творчий акт, що за умови відсутності нормативно-правової 
регламентації приймається судовим або адміністративним 
органом  у  результаті  вирішення  конкретної  юридичної 
справи і містить у своїх приписах казуальну норму права, 
якій надається загальнообов’язкове значення в процесі ви-
рішення подібних справ у майбутньому [7, с. 43].

Словник юридичних термінів правовий прецедент ви-
значає як (лат. praecedens, praecedentіs – те, що йде попере-
ду, що передує) рішення суду (іншого державного органу) 
по конкретній справі, обов’язкове під час вирішення ана-
логічних справ цим же судом або судами, рівними чи ниж-
чими відносно нього [8, с. 254]. Тобто правовий прецедент 
включає як судовий, так і адміністративний, в залежності 
від суб’єкта його створення. 

В  «Юридичній  енциклопедії»  термін  «правовий  пре-
цедент»  тлумачиться  як  спосіб  зовнішнього  виражен-
ня  й  закріплення  індивідуального  правила  поведінки, 
яке  встановлюється  компетентним  органом  держави 
для  регулювання  конкретної  життєвої  ситуації  та  стає 
загальнообов’язковим  у  регулюванні  аналогічних  кон-
кретних  життєвих  ситуацій;  потреба  в  прецеденті  по-
стає,  насамперед,  унаслідок  наявності  прогалин  у  праві 
[9, с. 77]. Дане визначення не акцентує увагу на правотвор-

чій  діяльності  саме  суду,  на  відміну  від  всіх  попередніх 
визначень. Однак у даному визначенні використовується 
правова конструкція «компетентний орган держави», що 
вже й передбачає діяльність суду, адже суд належить саме 
до органів державної влади. 

Професор С. Боботов розглядав «правовий прецедент 
як сукупність принципових рішень верховних судових ін-
станцій з питань правозастосування» [10, с. 108]. Із цьо-
го  визначення  слідує,  що  судова  практика  проявляється 
в  результатах  опосередкованої  діяльності  судів  різних 
інстанцій, яка знаходить своє відображення як прецедент 
тлумачення в рішеннях вищих судових інстанцій із засто-
сування норм права і усунення прогалин у чинному зако-
нодавстві [1, с. 414].

Заслуговує на увагу визначення, надане А. Пархетою, 
де вчений вважає, що правовий прецедент – це взаємоєд-
ність рішень  суду,  виражених у нових  або видозмінених 
правоположеннях,  вироблених  судовою  владою  та  за-
кріплених у рішеннях із конкретних справ і/чи в актах із 
сукупності  однотипних  конкретних  судових  справ, що  є 
обов’язковими для судів тієї ж або нижчої інстанції під час 
вирішення  аналогічних  справ,  або  таке  судове  рішення, 
яке слугує зразковим еталоном тлумачення, що має реко-
мендаційний характер. При цьому пріоритетність право-
положень,  вироблених  судовою  владою,  встановлюється 
згідно з діючою ієрархією, юридичною силою суддівської 
влади [1, с. 416]. Однак дане тлумачення правового пре-
цеденту  є  однобоким,  адже  не  враховано,  що  правовий 
прецедент  може  виникати  з  діяльності  не  лише  судових 
органів, але й з інших державних органів. 

Правовий прецедент як юридична категорія існує в де-
кількох значеннях. У першому розумінні він розглядається 
як синонім судової діяльності в цілому. У другому – під 
правовим прецедентом розуміють розроблені в державній 
діяльності правоположення, визначення-дефініції, прави-
ла, вказівки, які наділені особливим ступенем узагальне-
ності, визначеності, аналогічності та, щонайменш деякі з 
них, загальнообов’язковості, а інші носять рекомендацій-
ний характер [1, с. 415]. 

На  підставі  вищевикладеного  можна  виділити  такі 
ознаки правового прецеденту:

1)  є результатом діяльності суду або інших державних 
органів;

2)  застосовується  у  випадку  прогалини  в  законодав-
стві;

3)  носить  загальнообов’язковий  чи  рекомендаційний 
характер;

4)  застосовується під час розгляду та вирішення ана-
логічних справ;

5)  зовнішня форма вираження – письмова. 
Виокремлення  ознак  правового  прецеденту  дозволяє 

відмежувати даний правовий феномен від інших, зокрема 
від «судового прецеденту». На підставі аналізу правового 
прецеденту також можна зробити висновок, що він поді-
ляється на адміністративний та судовий. Однак у розрізі 
нашого дослідження нас цікавить саме останній, про який 
і буде йти мова далі. 

Що ж стосується безпосередньо судового прецеденту, 
то він має дуалістичну природу, адже розглядається як акт 
правосуддя, що вирішує існуючий конфлікт, і як результат 
судової правотворчості та джерело права [2, с. 76]. Розгля-
немо більш детально даний правовий феномен і з’ясуємо 
його дуалістичну природу. 

Насамперед  зазначимо,  що  судовий  прецедент  розу-
міють у двох  значеннях – вузькому й широкому. Під су-
довим прецедентом у вузькому значенні розуміється ratio 
decidendi справи, тобто частина рішення, яка містить нор-
му права, створену вищим судом у процесі вирішення кон-
кретної  справи  за прогалини або нечіткості  в правовому 
регулюванні. У широкому значенні прецедент – це рішен-
ня суду загалом, яке містить таку норму [2, с. 77].
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Наприклад,  у  широкому  значенні  Р.  Давид  окреслив 
судовий  прецедент  як  рішення  в  конкретній  справі,  яке 
є  обов’язковим  для  судів  тієї  чи  іншої  інстанції  під  час 
вирішення  аналогічних  справ  або  служить  приблизним 
зразком тлумачення закону, що не має обов’язкової сили 
[11, с. 301].

З’ясуємо  відмінність  визначень  у  різних  правових 
сім’ях. У сучасному англо-американському праві судовий 
прецедент визнається джерелом права, існує нарівні із за-
конодавством і розглядається як правова норма, створена 
судом під час розгляду конкретної справи. Водночас окре-
мі європейські країни пішли шляхом визнання концепції 
обмеженого  судового  прецеденту,  під  яким  розуміється 
рішення вищих судових інстанцій нормативного характе-
ру, котрі в процесі тлумачення закону створюють норми, 
що відповідають закону та підлягають обов’язковому за-
стосуванню в подібних справах [2, с. 76, 79]. Відмінність 
тлумачень полягає в тому, що в першому випадку судовий 
прецедент  офіційно  визнається  джерелом  права.  Також 
істотною  відмінністю  є  те,  що  в  англо-американському 
праві судовий прецедент створюється одним судовим рі-
шенням, тоді як у континентальному праві – завдяки появі 
низки рішень суду. 

Однак  існує  і  група  країн,  в  яких  судовий прецедент 
офіційно  не  закріплений,  однак  фактично  застосовуєть-
ся.  Зокрема,  це  стосується  й  України,  де  прихильники 
концепції  судового  прецеденту  в  нашій  державі  вважа-
ють  прецедентними  рішення  Верховного  Суду  України, 
постанови  Пленуму  Верховного  Суду  України,  а  також 
акти  Конституційного  Суду  України,  адже  у  практичній 
діяльності  нижчих  судів  акти  вищих органів  правосуддя 
беруться до уваги. 

Однак це не означає, що суддя нижчої інстанції пови-
нен  винести  аналогічне рішення,  адже  судді передусім 
у своїй діяльності керуються внутрішнім переконанням. 
До того ж вищевказані суди не творять нові норми пра-
ва, а лише їх тлумачать. Отже, розглянемо думки укра-
їнських  учених щодо  тлумачення  судового  прецеденту, 
адже на законодавчому рівні дане поняття не набуло сво-
го закріплення. 

Так, в українській юридичній науці судовий преце-
дент  розуміється  як  винесене  за  конкретною  справою 
рішення  суду,  обов’язкове  для  застосування  під  час 
вирішення  аналогічних  питань  з  однорідних  категорій 
справ [12, с. 19]. 

Ю. Оборотов та Н. Крестовська зазначають, що судо-
вий прецедент – це загальне, офіційне правило, яке вста-
новлюється  судом під час  вирішення конкретної  справи, 
тоді,  коли  він  виявив,  що  з  усіх  чинних  правових  норм 
жодна  не  підходить  до  цього  випадку  [13,  с.  144].  З  ви-
значення слідує, що судовий прецедент застосовується у 
випадку наявності прогалини в законодавстві. 

О.Ф. Скакун зазначає, що судовий прецедент – право-
творчий акт, який за умови відсутності нормативно-право-
вої регламентації приймається судовим органом у резуль-
таті  вирішення  конкретної  юридичної  справи  й  містить 
у  своїх приписах казуальну норму права,  якій надається 
загальнообов’язкове значення під час вирішення подібних 
справ у майбутньому [14, с. 29]. Тобто головною ознакою 
аналізованого поняття є наявність прогалини в законодав-
стві, що і є підставою застосування судового прецеденту. 

Також  судовий  прецедент  можна  визначити  як  фор-
мально  визначене  правило  поведінки,  яке  міститься  в 
рішенні суду найвищої або вищої судової інстанції, ство-
рене  в  процесі  розгляду  останніми  конкретної  справи 
або шляхом  узагальнення  судової  практики,  спрямоване 
на  усунення  прогалин  законодавства  та/або  вироблен-
ня найефективнішої реалізації правових приписів та має 
загальнообов’язковий характер під час вирішення судами 
аналогічних справ, а також для правозастосування іншими 
суб’єктами [15, с. 75]. Вважаємо дане визначення досить 

деталізованим,  воно  відображає  суттєві  ознаки  судового 
прецеденту, а саме: 

1)  суб’єкт  створення  –  найвища  або  вища  судова  ін-
станція;

2)  форма вираження – рішення суду;
3)  підстава та мета застосування – усунення прогалин 

законодавства;  
4)  характер – загальнообов’язковий. 
Переходячи  до  розгляду  видів  судового  прецеденту, 

зазначимо, що  на  сьогодні  доктрина  права  сформулюва-
ла велику кількість класифікацій судових прецедентів, які 
провадяться за різними критеріями:

–  за  способом  виникнення:  нормативно-правові  (ті, 
що містять нові норми, які складаються переважно з гіпо-
тези чи диспозиції,  або принципи права),  правотлумачні 
(ті, що  виникають  унаслідок  тлумачення  норм права)  та 
правозастосовні  (ті, що виникають у результаті  втілення 
правової норми в життя);

–  за часом дії: необмежені в часі та обмежені в часі;
–  за суб’єктом правозастосовної нормотворчості: су-

дові (наприклад, рішення Палати лордів у Великій Брита-
нії,  правотворчість Верховного  суду Сполучених Штатів 
Америки) й адміністративні (рішення органів виконавчої 
влади, що можуть міститись в  їхніх листах,  інструкціях) 
[16, с. 267];

–  за  юридичною  силою:  обов’язкові  (абсолютно  й 
умовно обов’язкові) та необов’язкові;

–  за  правовим  змістом:  прецедент  із  правовою  нор-
мою, прецедент тлумачення, роз’яснення закону [17, с. 5];

–  за галузями права: конституційний, цивільний, ад-
міністративний, кримінальний тощо. 

Однак найбільш поширеною та значущою для практич-
ного  застосування  є  класифікація  за юридичною  силою. 
Так, обов’язковість судового прецеденту означає його за-
стосування у випадку існування прогалини всіма судами, 
а необов’язкові судові прецеденти не зобов’язують суддів 
використовувати викладену думку суду під час аналогіч-
ної справи. 

Висновки. Таким чином, у правовій науці щодо судо-
вого прецеденту сформувалися дві різні точки зору: одні 
вчені  розглядають  судовий  прецедент  як  рішення  судів 
лише  вищих  судових  інстанцій,  інші  –  як  рішення  судів 
будь-якої  інстанції.  Однак  превалює  все  ж  таки  перша 
точка  зору.  Вважаємо,  що  з  метою  визначення  поняття 
судового прецеденту й для відмежування його від  інших 
джерел права потрібно виокремити його особливі ознаки. 
Такими ознаками є:

1)  офіційне опублікування, тобто зовнішня форма ви-
раження – письмова;

2)  створення (а не тлумачення чи роз’яснення) вищим 
органом судової влади у процесі правосуддя;

3)  обов’язковість застосування до аналогічної справи 
лише тієї частини рішення суду, де міститься судовий пре-
цедент;

4)  застосовується  в  разі  відсутності  законодавчого 
регулювання спірних правовідносин (прогалина в законо-
давстві);

5)  неможливість  його  оскарження  у  звичайному  по-
рядку.

На  цій  підставі можна  дати  наступне  визначення  су-
дового прецеденту: це закріплене формально правило, що 
виходить  від  вищого  органу  судової  влади  під  час  здій-
снення правосуддя, спрямоване на усунення прогалини в 
законодавстві та має загальнообов’язковий характер у разі 
вирішення подібної справи, а також не може бути оскар-
женим у звичайному порядку.

Натомість поділ судового прецеденту на види необхід-
ний для зручності застосування в практичній судовій ді-
яльності, а також вироблення єдиної судової практики під 
час розгляду аналогічних справ, правильного розуміння та 
застосування закону.
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Стаття присвячена дослідженню поняття та змісту правової категорії «фінансова система».  Узагальнено підходи до розуміння по-

нять «система», «фінанси», «фінансова система». Надано власне визначення поняття «фінансова система» із застосуванням інститу-
ційно-правового підходу. 

Ключові слова: підходи, система, фінанси, фінансова система, фінансово-правові відносини. 

Статья посвящена исследованию понятия и содержания правовой категории «финансовая система». Обобщены подходы к по-
ниманию понятий «система», «финансы», «финансовая система». Предоставлено собственное определение понятия «финансовая 
система» с применением институционально-правового подхода.

Ключевые слова: подходы, система, финансы, финансовая система, финансово-правовые отношения.

The article is devoted to the study of the concept and content of the legal category "financial system". General approaches to understand-
ing the concepts of "system", "finance", "financial system". The actual definition of the concept of "financial system" with the application of the 
institutional and legal approach is given.

Key words: approaches, system, finances, financial system, financial and legal relations.

Постановка проблеми. В умовах стрімкого розвитку 
суспільних відносин, зокрема у фінансовій сфері, питан-
ня функціонування та розвитку фінансової системи нашої 
держави набуває актуальності. Поряд із цим характерис-
тика  адміністративно-правового  статусу  суб’єктів управ-
ління фінансовою системою України неможлива без розу-
міння сутності поняття «фінансова система». 

Проте перш ніж розглядати питання щодо поняття фі-
нансової  системи,  необхідно  також  розглянути  поняття 
«система», «фінанси», що становлять зміст категорії «фінан-
сова система». Актуальність даного питання зумовлюється 
потребою  постійного  вдосконалення  понятійного  апарату, 
уточнення традиційних категорій і опрацювання терміноло-
гії, що використовується в міжнародній спільноті. 

Для теорії та практики правильне розуміння змісту фі-
нансової системи має досить важливе значення, оскільки 
сприяє  побудові  та  розвитку  ефективної  фінансової  по-
літики. Однак сучасна фінансова думка характеризується 
відсутністю єдиних підходів  і  засад стосовно фундамен-
тального розкриття змісту фінансової системи України.

Окремі  аспекти  щодо  поняття  та  змісту  фінансової 
системи України досліджували Д. Білінський, Т. Ганзиць-
ка, Ю. Гаруст, Т. Кобзєва, А. Нестеренко тощо.

Мета статті – дослідити та проаналізувати поняття «фі-
нансова система», а також з’ясувати зміст даної   правової 
категорії.

Виклад основного матеріалу.  Найпоширенішими  є 
два  способи  визначення  понять. Перший передбачає  ви-
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значення  поняття  шляхом  узагальненого  формулюван-
ня,  яке  в  загальному,  абстрактному  вигляді  охоплює  всі 
ознаки  поняття  (визначення  через  родові  та  видові  від-
мінності), другий – шляхом переліку елементів або ознак 
поняття. Відзначимо, що обидва підходи застосовуються 
і  представниками  теорії  державного  управління,  і  пред-
ставниками науки  адміністративного права,  причому  ко-
жен із них робить акцент на ті чи інші ознаки державного 
управління залежно від поглядів на зміст предметів дослі-
дження відповідних наук [1, с. 8].

Термін «система» етимологічно походить  із  грецької, 
що  в  перекладі  означає  –  поєднання,  утвір. Натомість  у 
філософському та у тлумачному словнику сучасної укра-
їнської  мови  він  трактується  як  сукупність  визначених 
елементів, між якими існує закономірний зв’язок чи вза-
ємодія.  Найважливішими  рисами  системи  є  діалектична 
єдність розчленованості й цілісності. З філософської точ-
ки зору сукупність якісно визначених елементів становить 
зміст системи, а сукупність закономірних зв’язків між еле-
ментами – її внутрішню форму або структуру [2, с. 82]. 

У  свою  чергу  Великий  тлумачний  словник  сучасної 
української  мови містить  декілька  визначень  «системи», 
зокрема:  система  –  порядок,  зумовлений  правильним 
розташуванням  і  взаємним  зв’язком  частин  чого-небудь; 
сукупність  яких-небудь  елементів,  одиниць,  частин, 
об’єднуваних за спільною ознакою, призначенням; будо-
ва, структура, що становить єдність закономірно розташо-
ваних та функціональних частин [3, с. 1126]. 

Натомість  в  американському  словнику  Merriam-
Webster’s  Collegiate  Dictionary  вищевказане  поняття  має 
дещо інше тлумачення, а саме: система – це постійно вза-
ємодіючі  або  взаємозалежні  елементи  групи,  які форму-
ють  єдине  ціле;  організаційно  впорядкована  сукупність 
доктрин, ідей чи поглядів, які зазвичай обґрунтовують ме-
ханізм функціонування системного цілого» [4]. 

Поширеним є визначення, яке пропонує Г. Афанасьєв. 
Він під поняттям «система» розуміє множину пов’язаних 
між собою елементів, що має той чи інший вид упорядко-
ваності за певними якостями і зв’язками і відносно стійку 
єдність, яка характеризується внутрішньою цілісністю, що 
виражено у відносній автономності поведінки і (чи) існу-
вання цієї множини в оточуючому середовищі [5, c. 109].

Натомість А. Нестеренко виділяє такі основні підходи 
до  тлумачення  терміну  «система»:  по-перше,  це  цілісна 
безліч об’єктів, пов’язаних між собою взаємними відноси-
нами; по-друге, це порядок, згідно з яким розташовується 
група понять для утворення єдиного цілого; по-третє, це 
сукупність взаємозалежних, певним чином організованих 
і  взаємодіючих  елементів;  по-четверте,  це  організована 
безліч структурних елементів, що взаємопов’язані та ви-
конують  певні  функції;  по-п’яте,  це  комплекс  вибірково 
залучених  компонентів,  в  яких  взаємодія  і  взаємини  на-
бувають  характеру  взаємопросування  компонентів  на 
одержання фінансового  корисного  результату;  по-шосте, 
сукупність  взаємозалежних  елементів,  що  відособлена 
від середовища та взаємодіє з ним як одне ціле; по-сьоме, 
це сукупність елементів, які перебувають у певних відно-
шеннях і зв’язках між собою, завдяки чому вони станов-
лять певну неподільність, унітарність, цілісність [6, с. 72].

Узагальнюючи  підходи  до  розуміння  поняття  «сис-
тема»,  можна  зробити  висновок,  що  системі  як  катего-
рії  права  притаманні  такі  основні  ознаки:  цілісність, 
взаємопов’язаність,  взаємозалежність,  закономірність. 
При цьому систему в цілому можна тлумачити як сукуп-
ність  взаємопов’язаних  елементів,  що  разом  формують 
єдине ціле. 

Оскільки об’єктом дослідження даного питання є фі-
нансова  система України,  то  необхідно  застосувати  сис-
темний підхід, що сприятиме більш детальному та комп-
лексному  дослідженню  в  означеній  сфері.  Системний 
підхід як конкретно-науковий метод має загальнонаукове 

значення, характеризується високим рівнем спільності та 
застосовується  до  вивчення  об’єкта,  передбачає  розгляд, 
дослідження, аналіз цього об’єкта як складної системи, а 
також використовується для розв’язання конкретних про-
блем [7, с. 175].

Передусім  зазначимо,  що    поняття  «фінансова  сис-
тема» походить від більш загального поняття – фінанси. 
Слушною є думка американських вчених М. Енга, Ф. Ліса, 
Дж. Лоуренса, що фінанси – це «клей», який з’єднує ба-
гато  різноманітних  внутрішніх  і  міжнародних  видів  ді-
яльності та процесів  [8, с. 18]. А з  іншого боку, фінанси 
мають  свою  власну  систему,  яка  представлена  певними 
суб’єктами,  чиї  економічні  інтереси  прямо  чи  опосеред-
ковано  пов’язані  з  результатами  розподільчих  відносин. 
У ній відбувається перманентний рух грошових  і фінан-
сових  потоків,  вона  має  відповідний  апарат  управління, 
правове забезпечення; в ній реалізується певна фінансова 
політика, що є результатом боротьби ідеологій, наукових 
доктрин,  політичних  переконань,  уявлень  про  соціальну 
справедливість [2, с. 82]. Натомість фінанси як економічна 
категорія – це сукупність економічних відносин, які вини-
кають між державою, фізичними та юридичними особами 
з приводу розподілу та перерозподілу валового внутріш-
нього  продукту,  а  в  окремих  випадках  й  національного 
багатства  держави,  з  метою формування фінансових  ре-
сурсів для забезпечення розвитку суспільства [9, с. 11–12].

Фінанси,  складаючи  цілісну,  однорідну  систему,  пе-
редбачають  певну  внутрішню  видову  диференціацію. 
Зумовлена  вона  більш  детальним,  спеціальним  аналізом 
внутрішніх  складників  фінансів,  що  відрізняються  спе-
цифічними  особливостями  й  режимами.  У  цих  умовах 
однорідні, єдині за формами і методами формування або 
розподілу коштів відносини визначаються як фінансовий 
інститут. Наявність єдиних за своєю природою і змістом, 
але розрізнених за формою фінансових інститутів зумов-
лена багатоманітністю сфер застосування фінансів та на-
прямами їх реалізації. 

Варто акцентувати увагу на тому, що фінанси як пред-
мет  правового  регулювання  не  варто  ототожнювати  ви-
ключно з грошима, що є значно вужчою категорією. Певна 
річ,  сфери  функціонування  грошей  і  фінансів  перетина-
ються в певному сегменті, вони взаємозв’язані та взаємо-
залежні, але не тотожні, оскільки фінансовими інструмен-
таріями можуть бути також цінні папери, валютні цінності 
тощо. Тому фінанси як правова категорія можуть розгля-
датися у двох аспектах: 1) у широкому (міжгалузевому); 
2) у вузькому (фінансово-правовому). В першому значенні 
фінанси  є  затребуваним  поняттям  для  багатьох  галузей 
права,  а  тому  мають  відповідно  міжгалузевий  характер. 
В іншому випадку мова йде виключно про спеціально-га-
лузевий характер цієї категорії, тобто виражаються одно-
рідні фінансово-правові відносини [10, с. 11–12].

Відзначимо,  що  на  законодавчому  рівні  відсутнє  по-
няття фінансової системи України. Однак у колі науковців 
існує безліч підходів щодо визначення цього поняття. Роз-
глянемо деякі з них. 

Слушним  є  визначення  фінансової  системи  як  юри-
дичної категорії,  запропоноване Ю. Гарустом  і Т. Кобзє-
вою,  під  якою  вони  розуміють  багаторівневу  соціальну 
систему,  яка  включає  в  себе  врегульовану  відповідними 
правовими  нормами  держави  сукупність  усіх  наявних 
сфер фінансових відносин та відповідних суб’єктів таких 
відносин, які забезпечують збалансоване функціонування 
та взаємодію цих певних сфер та здійснюють управління 
ними [11, с. 32]. 

Як юридичну категорію фінансову систему розгляда-
ють також В. Роль  і В. Сергієнко. Вони пропонують на-
ступне  розуміння  фінансової  системи:  це  сукупність  і 
взаємозв’язок  урегульованих  фінансово-правовими  нор-
мами різних груп фінансових правовідносин (фінансових 
інститутів,  ланок фінансів),  за  допомогою  яких  держава 
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формує, розподіляє та використовує централізовані й де-
централізовані фонди коштів [12, с. 13].

Із правової точки зору всеохоплюючим є поняття, на-
дане А. Нестеренко. Вона вважає, що сучасна фінансова 
система – єдина, характеризується цілісністю складників 
її  сфер та ланок,  їх взаємозалежністю  і взаємообумовле-
ністю  комплексу фінансових  інститутів  і  відповідних  їм 
правовідносин,  уповноваженого  суб’єкта  процедур  здій-
снення фінансової діяльності, функціонування якого регу-
люється нормами права, що встановлюють юридичні за-
соби формування, розподілу та організації використання 
публічних грошових фондів [6, с. 74]. 

Також А. Нестеренко наголошує на тому, що фінансова 
система України  являє  собою  сукупність  фінансових  ор-
ганів та інституцій, які управляють грошовими потоками, 
тобто  порівняно  відособлених  підсистем,  які  відобража-
ють специфічні форми й методи фінансових відносин. Фі-
нансова система (з точки зору системного підходу) є відпо-
відно організованою складною системою, функціонування 
кожної підсистеми якої забезпечується конкретними орга-
нами чи інституціями, склад яких може бути різним, як і 
розмежування функцій і повноважень між ними. Фінансо-
ва система – це єдина система взаємопов’язаних органів та 
інституцій із сукупністю внутрішніх і зовнішніх відносин, 
усі складники якої мають діяти скоординовано і синхрон-
но – для досягнення спільної мети [13, с. 156–157].

Заслуговує на увагу точка зору О. Орлюка, який пропо-
нує три основні підходи для визначення дефініції поняття 
«фінансова система»:  інституціональний; організаційний 
та  економічний.  Так,  відповідно  до  інституціонального 
підходу, фінансову систему становить сукупність фінансо-
вих інститутів, що сприяють утворенню та використанню 
фондів коштів для здійснення фінансової діяльності дер-
жави. Враховуючи організаційний підхід,  вона  являє  со-
бою сукупність органів державної влади та місцевого са-
моврядування, які здійснюють у межах своєї компетенції 
керівництво  фінансовою  діяльністю  держави  та  підпри-
ємств, установ, організацій, що беруть у ній участь. Щодо 
економічного підходу, фінансова система – це сукупність 
державних  фінансів  (бюджет  держави,  фонди  цільового 
призначення, державний кредит, фінанси державних під-
приємств), фінанси суб’єктів господарювання, міжнародні 
фінанси (валютний ринок, фінанси міжнародних організа-
цій,  міжнародні  фінансові  інституції)  та  фінансовий  ри-
нок) [14, с. 15].

Прихильниками  інституційного  підходу  є А.  Латков-
ська  та  Д.  Білінський.  Останній  зазначає,  що  фінансова 
система – це внутрішня будова фінансів, що являє собою 
сукупність взаємопов’язаних суспільних відносин (інсти-
тутів),  які  складаються  під  час  формування,  розподілу 
та  використання  грошових фондів, що  необхідні  держа-
ві  для  виконання  покладених  на  неї  завдань  та  функцій 
[15,  с.  58]. Натомість  визначення А. Латковської  ґрунту-
ється на інституційно-функціональному аспектах.

Цікавим є визначення, надане Т. Ганзицькою, яка під 
фінансовою системою розуміє комплекс взаємопов’язаних 
інституційних  елементів,  діяльність  яких  направлена  на 
мобілізацію, розподіл та використання публічних фондів 
коштів, і така діяльність регламентована нормами діючого 
законодавства країни [16, с. 50].

К.  Кименко  вважає,  що  фінансову  систему  держави 
можна розглядати у кількох аспектах. З однієї сторони – як 
сукупність фінансових  інститутів,  кожний  з  яких сприяє 
утворенню та використанню відповідних централізованих 
та  децентралізованих  фондів  коштів  для  здійснення  фі-
нансової діяльності держави, тобто діяльності з приводу 
мобілізації, розподілу та використання централізованих та 
децентралізованих фондів коштів для виконання завдань 
і функцій держави та органів місцевого самоврядування. 
З іншого боку (в організаційному аспекті), фінансову сис-
тему можна  розглядати  як  сукупність  органів  державної 

влади  та  місцевого  самоврядування,  які  здійснюють  у 
межах  своєї  компетенції  керівництво  фінансовою  діяль-
ністю держави  та  підприємств,  установ,  організацій, що 
беруть у ній участь. Якщо характеризувати фінансову сис-
тему  з  позицій  економіки,  то  вона  буде  значно ширшою 
і включатиме державні фінанси (бюджет держави, фонди 
цільового  призначення,  державний  кредит,  фінанси  дер-
жавних підприємств), фінанси суб’єктів господарювання, 
міжнародні фінанси (валютний ринок, фінанси міжнарод-
них організацій, фінансові  інституції)  та фінансовий ри-
нок  (кредитний ринок, ринок грошей, ринок капіталів,  а 
також ринок цінних паперів (фондовий ринок)) тощо [17].

Ряд учених вважають, що фінансова система – сукуп-
ність окремих, але взаємопов’язаних між собою сфер фі-
нансових відносин, котрі мають особливості в мобілізації 
й  використанні фінансових  ресурсів,  відповідний  апарат 
управління та правове забезпечення [7, с. 175].

Деякі дослідники в галузі економіки визнають, що фі-
нансова система – це система форм і методів формування, 
розподілу і використання фондів грошових коштів держа-
ви та організацій. Також є вчені, які вважають, що в еко-
номічній  теорії  під  фінансовою  системою  слід  розуміти 
сукупність  різних  сфер  фінансових  відносин,  у  процесі 
яких  утворюються  і  використовуються  фонди  грошових 
коштів [18, с. 29].

О. Ашмаріна доводить, що фінансову систему слід роз-
глядати як сукупність елементів, по-перше, згрупованих у 
двох основних напрямках (фондів та суспільних відносин 
з  їх  акумулювання,  перерозподілу  та  використання),  по-
друге, як сукупність факультативних інструментів: інсти-
туційний механізм, методи, функції, фінансова політика, 
фінансове законодавство і так далі [19, с. 3].

М. Крупка наголошує на тому, що фінансову систему 
можна  розглядати  як  інфраструктуру  різних  фінансових 
інститутів, які здійснюють фінансові операції і одночасно 
є суб’єктами і об’єктами управління фінансами [20, с. 56]. 
Однак, на думку Ю. Парфенюк, таке визначення фінансової 
системи веде до її ототожнення з фінансовою інфраструк-
турою  (кредитно-банківськими  установами,  страховими 
компаніями, податковою системою тощо), яка обслуговує 
об’єктивно наявні грошово-економічні відносини, що ви-
никають між різними господарюючими суб’єктами, ними 
і  державою,  населенням;  формуванням,  розподілом  і  ви-
користанням різних фінансових фондів відповідно з їхнім 
організаційно-правовим  оформленням,  які,  власне,  явля-
ють собою ні що інше, як фінансову систему [21, с. 198].

У  західній  фінансовій  науці  трактування  фінансової 
системи ґрунтується на тому, що фінанси – це суспільний 
інститут,  тобто використовується  інституціональний під-
хід. Наприклад, Г. Шинасі пропонує розуміти під фінансо-
вою системою сукупність засобів – фінансових інститутів 
і ринків, які є результатом еволюції соціальних замовлень, 
і за допомогою яких здійснюються та впроваджуються фі-
нансові рішення [22, с. 41]. 

Натомість  Дж.  Ван  Хорн  вважає,  що  фінансова  сис-
тема  –  це  сукупність  низки  установ  і  ринків,  які  нада-
ють  свої  послуги  фірмам,  громадянам,  а  також  урядам 
[23, с. 178]. С. Гурусамі тлумачать фінансову систему як 
систему, що спрямована на створення і забезпечення регу-
лярного, гладкого, ефективного економічного зв’язку між 
вкладниками  [24,  с.  2].  Г.  Габбарт  у  свою  чергу  трактує 
фінансову систему як мережу ринків та  інститутів,  які  є 
посередниками  між  заощадниками  та  позичальниками 
[25,  с. 34]. Тобто під час визначення поняття фінансової 
системи увага вищевказаних учених прикута до фінансо-
вих інституцій та ринків.

Як бачимо, досить важливим завданням як науковців, 
так і практичних діячів є необхідність сформувати та за-
кріпити на законодавчому рівні визначення такої правової 
категорії,  як  «фінансова  система».  Це  дасть  можливість 
оптимізувати державне управління сферою фінансів. 
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Висновки. Таким чином, відмінність  та плюралізм по-
глядів щодо тлумачення фінансової системи можна пояснити 
динамічністю даного поняття, яке змінюються у зв’язку з по-
требами суспільства, а також тим, що дане поняття виступає 
предметом дослідження науковців різних галузей науки. На 
підставі вищевикладеного вважаємо за доцільне дати наступ-

не визначення фінансовій системі України, застосовуючи ін-
ституційно-правовий підхід: це сукупність взаємозалежних і 
взаємопов’язаних інституційних елементів, функціонування 
якої регулюється нормами права, що встановлюють юридич-
ні засоби формування, розподілу та організації використання 
публічних грошових фондів держави. 
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Статтю присвячено визначенню видів строків в адміністративному судочинстві та висвітленню окремих питань їх застосування. На 
підставі аналізу положень Кодексу адміністративного судочинства України, інших законів автором розроблено класифікацію строків в 
адміністративному судочинстві. Охарактеризовано особливості різних видів строків в адміністративному судочинстві, досліджено окремі 
питання практики їх застосування.
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Статья посвящена определению видов сроков в административном судопроизводстве и освещению отдельных вопросов их приме-
нения. На основании анализа положений Кодекса административного судопроизводства Украины, других законов автором разработана 
классификация сроков в административном судопроизводстве. Охарактеризованы особенности различных видов сроков в администра-
тивном судопроизводстве, исследованы отдельные вопросы практики их применения.
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The article is devoted to the definition of types of terms in administrative proceedings and to highlight certain issues of their application. On 
the basis of the analysis of the provisions of the Code of Administrative Legal Proceedings of Ukraine, other laws, the author developed a classi-
fication of terms in administrative legal proceedings. Characterized by the features of different types of terms in administrative legal proceedings, 
certain issues of practice of their application are researched.
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Постановка проблеми.  Строк  як  правова  категорія 
являє собою певний момент, період, проміжок часу, з на-
станням  та  закінченням  якого  пов’язані  конкретні  юри-
дичні наслідки. При цьому за способом закріплення, ме-
ханізмом та порядком застосування, суб’єктами, для яких 
строк установлено, та іншими критеріями строки в адміні-
стративному судочинстві поділяються на різні види. Саме 
вид строку визначає особливості його застосування, мож-
ливість поновлення, юридичні наслідки пропуску.

Таким чином, питання класифікації  строків в  адміні-
стративному  судочинстві  мають  як  науково-теоретичну, 
так  і  практичну  значимість,  що  зумовлює  актуальність 
теми даної статті.

Стан дослідження.  Деякі  питання  класифікації 
строків  у  різних  видах  судочинства  досліджували  такі 
науковці,  як:  М.М.  Аракелян,  В.Д.  Басай,  В.В.  Буга, 
О.С.  Захарова,  М.П.  Курило,  В.А.  Липа,  І.О.  Розум, 
М.І. Смокович, М.О. Сорока, Ю.О. Шекера та ін. Окремі 
питання, пов’язані  із застосуванням різних видів строків 
в  адміністративному  судочинстві,  досліджувались  також 
автором даної статті [1; 2; 3]. Разом із тим залишається не-
достатньо вивченими деякі питання класифікації строків 
в адміністративному судочинстві та практики їх застосу-
вання з урахуванням змін, внесених у процесуальне зако-
нодавство України.

Отже, метою статті є розроблення класифікації строків 
в  адміністративному  судочинстві  та  визначення  особли-
востей  їх  застосування на підставі аналізу положень Ко-
дексу адміністративного судочинства України (далі – КАС 
України),  інших актів законодавства та судової практики 
в цій сфері. 

Виклад основного матеріалу.  Питання  класифікації 
строків  у  різних  видах  судочинства  були  предметом  до-
слідження багатьох науковців, отже, в науковій літературі 
вироблено цілий ряд підходів до визначення критеріїв кла-
сифікації строків у судочинстві. 

Так,  М.П.  Курило  пропонує  класифікувати  процесу-
альні строки за їхніми функціями: а) загальні процесуаль-
ні  строки  (це  строки,  які  встановлюються  судом для  всіх 
учасників судового процесу в межах процесуальної форми 
судових процесів); б) точні – абсолютно визначені – строки, 
встановлені законом (це строки, які встановлюються зако-
ном у цифровому вимірі); в) неуточнені – відносно визна-
чені  строки (це строки, які не зумовлені в процесуальних 
нормах, але вони впливають на динаміку процесуальних дій 
і є їхнім часовим відображенням); г) індивідуальні процесу-
альні строки (строки, які визначають загальний обсяг усіх 
процесуальних дій суду і кожного учасника судового проце-
су від початку до закінчення судової справи); д) інстанційні 
процесуальні строки (строки, які пов’язані з переходом су-
дового процесу від однієї стадії до іншої) [4, с. 104].

На думку інших науковців, процесуальним законодав-
ством визначено: строки, які встановлюються законом, та 
строки, що визначаються судом. При цьому строки першої 
групи поділяються на загальні (строки попереднього роз-
гляду справи, розгляду справи по суті, строки касаційного 
та  апеляційного  оскарження  тощо)  та  спеціальні  строки 
(строки для прийняття рішення щодо відкриття або відмо-
ву у відкритті провадження у справі тощо) [5, с. 98]. 

У свою чергу М.М. Аракелян на підставі аналізу по-
ложень КАС України, виокремлює: строки, які встановлю-
ються законом і не можуть змінюватися за рішенням суд-
ді  (абсолютні  строки);  строки, що визначаються  судом  з 
урахуванням обставин справи (відносні строки) [6, с. 121].

Наведені наукові підходи до класифікації строків у різ-
них видах судочинства, безсумнівно, заслуговують на ува-
гу. Разом із тим на підставі аналізу КАС України [7] можна 
запропонувати альтернативний, більш широкий підхід до 
класифікації  строків в  адміністративному судочинстві  за 
такими критеріями.

1.  За  суб’єктом,  для  якого  встановлено  відповідний 
строк: а) строки для учасників справи; б) строки для суду.
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Як  слідує  з  назви,  строки  першої  групи  визначають 
момент настання або припинення процесуальних прав та 
обов’язків для учасників справи, а їх пропуск, як правило, 
має юридичні  наслідки  у  виді  позбавлення  такого  учас-
ника можливості реалізувати своє суб’єктивне право та у 
випадках,  встановлених  законом,  застосування  до  нього 
заходів процесуального примусу або притягнення до юри-
дичної відповідальності. 

До строків цієї групи, зокрема, можна віднести: строк 
звернення до  адміністративного  суду;  строк подання до-
казів або клопотання про витребування доказів; строк по-
дання  інших  процесуальних  документів  або  виконання 
процесуальних  дій;  строк  апеляційного  та  касаційного 
оскарження; строк для виправлення недоліків адміністра-
тивного позову, апеляційної чи касаційної скарги тощо.

Строки  другої  групи  визначають  проміжки  часу,  в 
межах яких суд має здійснити процесуальні дії, ухвали-
ти рішення з процесуальних питань або по суті. Важли-
вим строком для суду є строк розгляду справи, а також 
строк перегляд судових рішень в апеляційному чи каса-
ційному порядку.

Так, відповідно до ст. 193 КАС України, за загальним 
правилом суд має розпочати розгляд справи по суті не піз-
ніше ніж через шістдесят днів із дня відкриття проваджен-
ня у справі та розглянути справу по суті протягом тридця-
ти днів із дня початку розгляду справи по суті.

Більшої оперативності КАС України вимагає від суду 
у випадку розгляду справи за правилами спрощеного по-
зовного провадження ‒ протягом розумного строку, але 
не більше шістдесяти днів із дня відкриття проваджен-
ня у справі (ст. 258) та справ незначної складності ‒ не 
більше  тридцяти  днів  із  дня  відкриття  провадження  у 
справі (ст. 263).

Стосовно строків, протягом яких суд повинен розгля-
нути справу у випадку ініціювання учасниками справи пе-
регляду рішення в апеляційному чи касаційному порядку, 
то згідно з положеннями ст. ст. 309 та 342 КАС України 
відповідна скарга розглядається судом апеляційної чи ка-
саційної інстанції протягом шістдесяти днів із дня поста-
новлення ухвали про відкриття провадження, а на ухвалу 
суду – протягом тридцяти днів [7].

Крім строків розгляду справи та перегляду судового рі-
шення в апеляційному чи касаційному порядку, до строків 
другої групи також належать: строк відкриття або відмо-
ви у відкритті провадження у справі (апеляційного, каса-
ційного провадження); строк розгляду заяв та клопотань 
учасників  справи;  строк  проведення  підготовчого  про-
вадження у справі;  строк врегулювання спору за участю 
судді тощо.

2.  За  способом  визначення  (закріплення)  строки  для 
учасників справи поділяються на: а) строки, визначені за-
коном; б) строки, визначені судом.

Строки, визначені законом, якщо інше не передбачено 
в самому законі, не можуть встановлюватися або змінюва-
тися на розсуд суду: вони є обов’язковими як для суду, так 
і для учасників справи. Зокрема, строками даної групи є: 
строк звернення до адміністративного суду (ст. 122); строк 
подання доказів (разом із поданням адміністративного по-
зову, ч. 2 ст. 79); строк зміни предмета або підстав позову 
(до закінчення підготовчого засідання або не пізніше ніж 
за п’ять днів до першого судового засідання, якщо спра-
ва розглядається в порядку спрощеного позовного прова-
дження, ч. 1 ст. 47); строк подання заяви та клопотання (до 
закінчення підготовчого провадження, ст. 204) тощо.

Характерно, що переважна більшість строків для учас-
ників справи визначається КАС України шляхом вказівки 
на певну подію або момент, до якого відповідна процесу-
альна дія, право або обов’язок мають бути реалізовані.

До строків, установлених судом, належать: строк по-
дання відповіді на відзив та заперечення (ст. ст. 163, 164); 
строк подання пояснення третьою особою (ст. 165); строк 

для подання заяви та доказів поважності причин пропуску 
строку звернення до адміністративного суду, подання апе-
ляційної чи касаційної скарг (ч. 3 ст. 295, ст. 332); строк 
для усунення недоліків позовної заяви (ст. 169), апеляцій-
ної скарги (ст. 298), касаційної скарги (ст. 332); строк для 
виконання  рішення  суду  відповідачу  –  суб’єкту  владних 
повноважень (ч. 6 ст. 245) тощо.

Деякі  види  строків  в  адміністративному  судочинстві 
встановлені законом, але за рішенням суду (з його власної 
ініціативи  або  за  заявою  учасника  справи)  можуть  бути 
змінені (ч. 2 ст. 121).

Наприклад,  відповідно  до  ч.  2  ст.  182  КАС  України 
інші учасники справи мають право подати свої письмові 
пояснення щодо відповіді на відзив та заперечення до за-
кінчення підготовчого провадження, якщо судом не вста-
новлено інший строк. 

Інші строки можуть установлюватися судом у межах, 
визначених законом. Так, відповідно до ч. 2 ст. 162 КАС 
України  відзив  подається  у  строк,  встановлений  судом, 
який не може бути меншим п’ятнадцяти днів із дня вру-
чення  ухвали  про  відкриття  провадження  у  справі.  Суд 
має встановити такий строк подання відзиву, який дасть 
змогу відповідачу підготувати його та відповідні докази, 
а іншим учасникам справи – отримати відзив до початку 
першого підготовчого засідання у справі.

3. Залежно від можливості/неможливості поновлення, 
строки в адміністративному судочинстві поділяються на: 
а) ті, що підлягають поновленню (відносні); б) ті, що не 
підлягають поновленню (абсолютні).

Повноваження  адміністративного  суду  щодо  понов-
лення пропущених строків визначені ст. 121 КАС України. 
За правилами даної статті суд за заявою учасника справи 
поновлює пропущений процесуальний  строк,  встановле-
ний законом, якщо визнає причини його пропуску поваж-
ними, крім випадків, коли цим Кодексом встановлено не-
можливість такого поновлення.

До поновлювальних строків слід віднести: строк звер-
нення до адміністративного суду, строк на апеляційне чи 
касаційне  оскарження;  строк  для подання доказів  та  до-
даткових доказів тощо. За загальним правилом, суд при-
ймає рішення про поновлення або відмову в поновленні 
пропущеного  строку,  якщо  визнає  причини  пропуску 
строку поважними. 

Із  цього  приводу  варто  зауважити,  що  одним  з  най-
більш дискусійних питань  у  судовій  практиці  є  питання 
щодо визначення критеріїв поважності причин пропуску 
строку, оскільки КАС України та іншими актами процесу-
ального законодавства такі критерії не визначені.

У зв’язку з цим у національній судовій практиці сфор-
мувалась усталена позиція, відповідно до якої вирішення 
суддею питання про наявність або відсутність підстав для 
поновлення  строку  на  оскарження  в  кожній  конкретній 
справі залежить від указаних у заяві причин, підтвердже-
них відповідними засобами доказування. Поважними при-
чинами визнаються лише такі обставини, які є об’єктивно 
непереборними, не залежать від волевиявлення особи, що 
оскаржує судове рішення,  та пов’язані  з дійсними  істот-
ними перешкодами чи труднощами для своєчасного вчи-
нення  процесуальних  дій,  що  підтверджені  належними 
доказами [8].

При  цьому  згідно  з  практикою  ЄСПЛ  для  забезпе-
чення оптимального  співвідношення права на доступ до 
правосуддя та принципу правової визначеності у процесі 
прийняття судом рішення про поновлення строку на звер-
нення до суду мають враховуватися: 1) особливі обстави-
ни кожної конкретної справи в системному відношенні з 
причинами пропуску строку на звернення до суду; непере-
борний та об’єктивний характер причин пропуску строку 
звернення  до  суду;  2)  характер  права,  для  захисту  якого 
надійшло  звернення  до  суду,  його  значення  для  сторін, 
вплив на суспільний та державний інтерес; 3) період, який 
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минув із моменту пропуску строку, правові наслідки його 
поновлення  або непоновлення;  4)  значний публічний  ін-
терес, який потребує захисту в спірних правовідносинах; 
5) фундаментальність значення справи для судової та пра-
возастосовної практики [2].

Другу групу становлять непоновлювальні (абсолютні) 
строки, які в силу приписів КАС України та інших зако-
нів не можуть бути поновлені за рішенням суду. До таких 
строків КАС України віднесено: строк проведення врегу-
лювання спору за участю судді (ч. 2 ст. 187); строк подання 
заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими 
або виключними обставинами (ч. 2, 3 ст. 365); строк від-
строчення чи розстрочення виконання судового рішення, 
який не може перевищувати одного року з дня ухвалення 
рішення, ухвали, постанови (ч. 5 ст. 378); строк подання 
заяви про поворот виконання, який не може перевищувати 
одного  року  з  дня  ухвалення  відповідного  рішення  суду 
апеляційної  чи  касаційної  інстанції  або  з  дня  ухвалення 
рішення в разі нового розгляду справи за результатами пе-
регляду рішення за нововиявленими або виключними об-
ставинами (ч. 8 ст. 380) тощо.

Окремо  варто  звернути  увагу  на  особливості  обчис-
лення  процесуальних  строків  в  окремих  категоріях  ад-
міністративних  справ,  визначених  ст.  270  КАС України. 
Наведені строки, за загальним правилом, не можуть бути 
поновлені, оскільки відповідно до ч. 1 ст. 270 КАС Укра-
їни на обчислення строків, установлених ст. ст. 273–277, 
280–283 цього Кодексу, не поширюються правила ч. 2–10 
ст. 120 цього Кодексу (поновлення строків). Крім того, ч. 5 
цієї статті встановлено, що днем подання позовної заяви, 
апеляційної скарги є день їх надходження до відповідного 
суду. Строки подання позовних заяв  і апеляційних скарг, 
встановлені у справах, визначених цією статтею, не може 
бути поновлено. Позовні заяви, апеляційні скарги, подані 
після закінчення цих строків, суд залишає без розгляду [7].

У наведених справах застосовуються скорочені строки 
розгляду справи та, відповідно, вчинення процесуальних 
дій, як судом, так і учасниками справи, що зумовлено спе-
цифікою таких справ та необхідністю їх оперативного ви-
рішення. Зокрема, це справи у спорах щодо: оскарження 
рішень,  дій  або  бездіяльності  виборчих  комісій,  комісій 
з  референдуму,  членів  цих  комісій  (ст.  273),  уточнення 
списку виборців (ст. 274), оскарження рішень, дій або без-
діяльності  органів  виконавчої  влади,  органів  місцевого 
самоврядування, засобів масової інформації, інформацій-
них агентств, підприємств, установ, організацій, їхніх по-
садових  та  службових  осіб,  творчих працівників  засобів 
масової  інформації та  інформаційних агентств, які пору-
шують законодавство про вибори та референдум (ст. 275), 
оскарження дій або бездіяльності кандидатів,  їхніх дові-
рених осіб, партії (блоку), місцевої організації партії, їхніх 
посадових осіб та уповноважених осіб, ініціативних груп 
референдуму,  інших  суб’єктів  ініціювання  референдуму, 
офіційних спостерігачів від суб’єктів виборчого процесу 
(ст.  276);  а  також  у  справах  за  адміністративними  позо-
вами:  органів  виконавчої  влади,  органів місцевого  само-
врядування про встановлення обмеження щодо реалізації 
права на свободу мирних зібрань (ст. 280), про усунення 
перешкод  та  заборону  втручання  у  здійснення  права  на 
свободу  мирних  зібрань  (ст.  281),  щодо  гарантованого 
забезпечення потреб оборони  (ст.  282),  органів доходів  і 
зборів (ст. 283).

Разом із тим у судовій практиці є деякі винятки із за-
гального правила щодо поновлення строків в окремих ка-
тегоріях справ. 

Так, Велика Палата Верховного Суду  в  постанові  від 
20 червня 2018 року у справі № 553/1642/15-ц [9] не по-
годилась із висновком судів першої та апеляційної інстан-
ції щодо преклюзивності 30-денного строку на прийняття 
вимог кредиторів, визначеного ч. 1 ст. 49 Закону України 
«Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» [10], та 

поновила фізичній особі (позивачу та скаржнику у справі) 
строк на включення до реєстру акцептованих вимог креди-
торів банку для погашення її кредиторських вимог. 

Зокрема, відповідно до ч. 1 ст. 49 Закону України «Про 
систему гарантування вкладів фізичних осіб» Фонд при-
пиняє  приймання  вимог  кредиторів  після  закінчення  30 
днів  із  дня опублікування відомостей відповідно до ч.  2 
ст. 45 цього Закону. Будь-які вимоги, що надійшли після 
закінчення  цього  строку,  вважаються  погашеними,  крім 
вимог вкладників у межах гарантованої Фондом суми від-
шкодування за вкладами.

Велика Палата Верховного Суду  відхилила  висновки 
судів попередніх інстанцій про преклюзивність 30-денно-
го строку на прийняття вимог кредиторів на тій підставі, 
що в самій статті 49 вказаного Закону про це не зазначено 
прямо. При цьому зроблено висновок, що таке обмежен-
ня  строку  звернення направлене не  на  позбавлення пра-
ва кредиторів банку, якими є в  значній кількості фізичні 
особи,  а  на  дисциплінування  кредиторів  у  виконанні 
своїх  обов’язків  щодо  прояву  волевиявлення  на  отри-
мання  від  банку,  що  ліквідується,  виконання  грошового 
зобов’язання.

З  огляду на  вищевказане, Велика Палата Верховного 
Суду сформулювала правову позицію, відповідно до якої 
обмеження  надзвичайно  коротким  строком  кредиторів  у 
зверненні з вимогами про включення до реєстру акцепто-
ваних кредиторів з урахуванням процедури доведення до 
відома кредиторів про зміну правового статусу банку без 
можливості поновлення такого строку, якщо його пропу-
щено з причин, що є поважними і не залежали від волі та 
дій кредитора банку, не є необхідним у правовій державі. 
Таке  обмеження  буде  непропорційним  і  неправомірним 
обмеженням прав кредиторів та неправомірним втручан-
ням у право на мирне володіння своїм майном, у здійснен-
ня майнових прав [9].

З наведеної практичної ситуації слідує, що у винят-
кових випадках, зумовлених необхідністю захисту осно-
воположних  прав  людини  та  громадянина,  досягнення 
оптимального балансу між суспільними та приватними 
інтересами особи, судом можуть поновлюватися навіть 
абсолютні строки. 

4.  За функціональним призначенням  строки в  адмі-
ністративному судочинстві поділяються на: а) загальні; 
б) спеціальні.

Порядок обчислення та застосування загальних стро-
ків визначений ст. ст. 120–122 КАС України. Віднесення 
таких строків до загальних зумовлено тим, що вони засто-
совуються для вирішення всіх категорій адміністративних 
справ, за винятком тих, що віднесені до спеціальних.

Стосовно  спеціальних  строків  слід  зазначити,  що 
КАС України містить низку положень, які передбачають 
спеціальні  скорочені  процесуальні  строки  для  справ, 
котрі віднесені до окремої категорій термінових адміні-
стративних справ. 

Так,  згідно  з  ч.  11  ст.  273 КАС України  суд  вирішує 
адміністративні справи щодо оскарження рішень, дій або 
бездіяльності  виборчих  комісій,  комісій  з  референдуму, 
членів цих комісій, у дводенний строк після надходжен-
ня позовної заяви. Адміністративні справи за позовними 
заявами, що надійшли до дня голосування, вирішуються 
судом у дводенний строк, але не пізніше ніж за дві години 
до початку голосування; адміністративні справи за позо-
вними заявами, що надійшли в день голосування, вирішу-
ються судом до  закінчення  голосування;  адміністративні 
справи за позовними заявами, що надійшли в день голосу-
вання, але після закінчення голосування, вирішуються су-
дом у дводенний строк після надходження позовної заяви.

Спеціальні строки також передбачені у справах, визна-
чених ст. ст. 273–277, 280–283 КАС України та, крім того, 
у справах:  за  зверненням Служби безпеки України щодо 
накладення арешту на активи, що пов’язані з фінансуван-
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ням тероризму та стосуються фінансових операцій, зупи-
нених відповідно до рішення, прийнятого на підставі ре-
золюцій Ради Безпеки ООН, зняття арешту з таких активів 
та надання доступу до них (ст. 284), у справах із приводу 
рішень, дій або бездіяльності органу державної виконав-
чої служби, приватного виконавця (ст. 287), у справах за 
адміністративними позовами з приводу примусового по-
вернення чи примусового видворення іноземців або осіб 
без громадянства за межі території України (ст. 288).

Для  деяких  категорій  справ  установлено  спеціальні 
продовжені  строки.  Наприклад,  відповідно  до  ст.  264 
КАС  України  нормативно-правові  акти  можуть  бути 
оскаржені  до  адміністративного  суду  протягом  всього 
строку їх чинності.

Таким  чином,  можна  зробити  висновок,  що  законо-
давець  встановив  менш  суворі  вимоги  до  поновлення 
строків  оскарження  нормативно-правових  актів,  ніж  до 
ненормативних актів. Це пов’язано з тим, що нормативно-
правові  акти  характеризується  двома  основними  ознака-
ми: безстроковість дії та поширення на регулювання сус-
пільно-управлінських відносин необмеженого кола осіб.

До спеціальних також відносяться договірні строки. Як 
приклад можна навести ст. 191 КАС України, відповідно до 
якої ухвала про затвердження умов примирення виконуєть-
ся сторонами в порядку і строки, які нею визначені.

Висновки. Проведене в даній статті дослідження до-
зволяє  запропонувати  таку  систему  класифікації  стро-
ків  в  адміністративному  судочинстві:  1)  за  суб’єктом, 
для якого встановлено відповідний строк: а) строки для 
учасників справи; б) строки для суду; 2) за способом ви-
значення  (закріплення):  а)  строки,  визначені  законом; 
б)  строки, визначені  судом; 3)  залежно від можливості/
неможливості поновлення: а) строки, що підлягають по-
новленню (відносні); б) строки, що не підлягають понов-

ленню (абсолютні); 4) за функціональним призначенням: 
а) загальні строки; б) спеціальні (скорочені, продовжені, 
договірні) строки.

Практичне  значення  наведеної  класифікації  полягає 
в тому, що процесуальне законодавство встановлює різні 
правила  та  механізми  обчислення,  застосування,  продо-
вження, поновлення строків,  а  також юридичні наслідки 
їх пропуску залежно від належності строку до тієї чи ін-
шої  групи. Так,  строки,  встановлені  законом,  якщо  інше 
не визначено в самому законі, не можуть змінюватися на 
розсуд суду; ті ж строки, які встановлюються судом, ви-
значаються на розсуд суду з урахуванням вимог розумнос-
ті та справедливості. 

Абсолютні строки не можуть бути продовжені або по-
новлені  судом  за  винятком  виключних  обставин,  які  по-
лягають  в  особливому  суспільному  інтересі  відповідної 
справи,  необхідності  забезпечення  справедливого  балан-
су  між  принципом  правової  визначеності  (необхідності 
дотримання строків) та правом на доступ до правосуддя 
тощо.  Інші  строки  можуть  поновлюватися  за  рішенням 
суду, однак таке поновлення можливе лише в разі визна-
ння причин пропуску строків поважними, тобто внаслідок 
існування об’єктивно непереборних обставин.

Особливо важливими є строки, встановлені для суду, 
оскільки саме ці строки є гарантією своєчасного розгля-
ду  та  вирішення  публічно-правового  спору,  прийняття 
по  справі  справедливого  та  обґрунтованого  рішення,  а 
отже, гарантією реалізації одного зі складників права на 
доступ до правосуддя. У зв’язку з цим перспективою по-
дальших наукових розробок у цій сфері має стати наукове 
та  практичне  обґрунтування  поняття  «розумні  строки», 
що  вживається  в КАС України  для  визначення  періоду, 
протягом якого суд має розглянути справу або здійснити 
інші процесуальні дії.
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У статті досліджено адміністративно-правове регулювання оподаткування електронної (інтернет) комерції в Україні. Розкрито основні 
проблемні питання, що пов’язані з адміністративно-правовим регулюванням у сфері електронної комерції. Досліджено позиції міжнарод-
них організацій у цьому питанні, а також їхні рекомендації. Проведено аналіз основних проблем та аспектів регулювання електронної 
комерції в Україні. Розглядаються заходи для забезпечення безпеки, наводяться теоретико-множинний опис та концептуальна модель 
системи електронної комерції. Проведений моніторинг іноземного досвіду оподаткування електронної комерції в період трансформа-
ційних змін у світовій економіці. Визначено найбільш проблемні питання, які потребують вирішення, та сформульовано висновки щодо 
вдосконалення регулювання електронної комерції.

Ключові слова: державне податкове регулювання, інформаційні технології, електронна комерція, всесвітня мережа Інтернет, меха-
нізм оподаткування.

В статье исследовано административно-правовое регулирование налогообложения электронной (интернет) коммерции в Украине. 
Раскрыты основные проблемные вопросы, связанные с административно-правовым регулированием в сфере электронной коммерции. 
Исследованы позиции международных организаций в этом вопросе, а также их рекомендации. Проведен анализ основных проблемных 
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The article analyzes the administrative and legal regulation of taxation of electronic (Internet) commerce in Ukraine. The main problem issues 
related to the administrative-legal regulation in the sphere of e-commerce are revealed. The positions of international organizations on this issue, 
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Постановка проблеми.  Науково-технічна  революція 
кінця  ХХ  століття  –  початку  ХХІ  століття,  що  характе-
ризується  бурхливим  розвитком  комп’ютерної  техніки  і 
комп’ютерних мереж загального доступу, останнього часу 
дозволила перенести частину діяльності  господарюючих 
суб’єктів і державних органів управління у сферу так зва-
ного «кіберпростору», під яким розуміється обіг інформа-
ції, що міститься в локальних  і  глобальних мережах, які 
об’єднуються Інтернетом.

Постійно зростаюча і фактично необмежена кількість 
користувачів Інтернету, досить велика швидкість  і деше-
визна передачі інформації, можливість дистанційної візу-
алізації об’єктів і встановлення особи-користувача за до-
помогою певних механізмів, зокрема електронних ключів, 
відсутність державних кордонів – все це дозволило здій-
снювати в інформаційному просторі й господарську діяль-
ність, яка отримала визначення «електронна комерція».

Активний  розвиток  електронної  комерції, що  для  ві-
тчизняного  права  є  новою  сферою  суспільних  відносин, 
породило  велику  кількість  теоретичних  та  практичних 
проблем.  Так,  зокрема,  юридичні  механізми,  що  були 
створені  для  регулювання  традиційної  підприємницької 
діяльності,  виявилися  непридатними  для  регламентації 
правовідносин,  що  виникли  з  появою  Інтернету.  Це  зу-
мовлює  необхідність  визначення  норм  поведінки,  тобто 
особливих правових норм, що регулюють  і  закріплюють 
права,  обов’язки,  гарантії  та  відповідальність  учасників 
цих  відносин.  Такий  порядок  необхідний  усім  учасни-
кам  відносин:  підприємцям  –  для  вигідного  здійснення 

операцій, споживачам – для захисту їхніх законних прав, 
що можуть порушуватися несумлінними суб’єктами гос-
подарювання, державі – для забезпечення покладених на 
неї функцій регулювання господарської діяльності, забез-
печення поповнення державного бюджету, зокрема, шля-
хом впровадження та застосування ефективних механізмів 
оподатковування.

Дослідження  і  вирішення  проблем  адміністративно-
правового  регулювання  у  згаданих  вище  сферах  у  тепе-
рішній час, безумовно, має велике теоретичне і практичне 
значення. Але для держави з усіх численних невирішених 
питань  правового  регулювання  електронної  комерції  на 
першому плані  знаходиться саме проблема оподаткуван-
ня, оскільки у світлі бурхливого росту даного виду еконо-
мічної  діяльності  відсутність  ефективного правового ре-
гулювання призводить до таких негативних наслідків, як 
ухилення від сплати податків, тобто до зниження доходів 
бюджету  і, як наслідок, негативно впливає на виконання 
державою своїх функцій  із задоволення колективних по-
треб суспільства.

Стан опрацювання. Над проблемами адміністративно-
правового регулювання оподаткування певних видів госпо-
дарської діяльності працювали відомі вітчизняні та зарубіж-
ні вчені: В.А. Александров, Д.А. Бекерська, Л. Бошурберг, 
Н.М. Васильєва, Л.К. Воронова, А.В. Головач, О.Н. Горбу-
нова, В.І. Гурєєв , М.Д. Загряцков, С.К. Іллїчов, М.В. Кара-
сєва, П. Кобб, О.М. Козирін, Ю.М. Козлов, О.І. Кочетков, 
М.П. Кучерявенко, Ф. Лорентц, І.П. Мелешко, О.М. Моско-
венко, А. Неллен, О.П. Орлюк, А. Оперкент, П.С. Пацурків-
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ський, С.Г. Пепеляєв, Г.В. Петрова, Н.Ю. Пришва, К. Рид, 
Ю.А. Ровинський, Л.А. Савченко, А.О. Селіванов, В.М. Се-
ліванов, А.А. Тедеєв, В.В. Тропін, Н.І. Хімічева, В.І. Худя-
ков, А.В. Чучковська, С.Д. Ципкін та інші. 

На жаль, у працях згаданих вчених розглядалися лише 
окремі  аспекти  правового  регулювання  оподаткування 
певних  видів  господарських  операцій, що  здійснюються 
в традиційних формах. Але єдиного, комплексного дослі-
дження  питань  адміністративно-правового  регулювання 
оподаткування  електронної  (інтернет)  комерції  в Україні 
в межах окремого дослідження не проводилося. Усе це й 
зумовило вибір теми й актуальність її дослідження.

Мета статті полягає  у  виявленні на  основі  комплек-
сного  аналізу  теоретичних  засад  господарського  права, 
адміністративного  права  та  процесу,  податкового  зако-
нодавства  особливостей  адміністративно-правового  опо-
датковування  діяльності  у  сфері  електронної  (інтернет) 
комерції й розробці рекомендацій з удосконалення даного 
механізму в частині оподатковування суб’єктів, що  здій-
снюють таку діяльність.

Виклад основного матеріалу.  Електронна  комерція  є 
дуже  привабливим  видом  діяльності,  оскільки  замовлен-
ня товарів і послуг, проведення розрахунків за отриманий 
товар відбувається у віртуальній мережі Інтернет. Цифро-
вий рух грошових коштів досить складно відслідкувати та 
проконтролювати,  тому,  відповідно,  виникають  труднощі 
щодо  контролю  за  сплатою  податків.  Важко  уявити,  яку 
суму незаконних віртуальних доходів отримують нелегаль-
ні  структури  від  безконтрольних  фінансових  операцій  у 
мережі Інтернет у світі. Сучасне міжнародне податкове за-
конодавство, яке регулює електронну комерцію, базується 
на територіальному принципі, правових традиціях, відмін-
ностях законодавства, інформації про грошові потоки та їх 
власників тощо. У кожному окремому випадку електронної 
комерції  ці  принципи  діють  зовсім  по-іншому,  оскільки 
встановити  власника  цифрового  капіталу,  ідентифікувати 
та контролювати трансакції в Інтернеті дуже складно.

Зараз на шляху розвитку  електронної  комерції  стоїть 
безліч питань,  які потребують врегулювання  з боку дер-
жави. Одним із таких є податкове навантаження цієї фор-
ми, адже ця специфічна торговельна галузь має під собою 
тверду основу легкого «ухилення» від податків. У глобалі-
заційних реаліях для України ця проблема набирає обертів 
та актуальності, адже зростання тіньового бізнесу в мере-
жі Інтернет – загальновідомий факт, оскільки товари, які 
пропонуються українському споживачу на внутрішньому 
ринку, в багатьох випадках є контрабандними чи контра-
фактними. Гостро стоїть проблема наявності в мережі так 
названих  цифрових  товарів  чи  послуг,  таких  як  музика, 
фільми, програмне забезпечення, консультаційні послуги 
різного характеру тощо. Визначити походження та місце 
споживання цих товарів просто неможливо [1, с. 143].

Неможливість  контролю  та  відстеження  господар-
ських грошових операцій зумовлене використанням елек-
тронних грошей для ведення бізнесу в Інтернеті, які під-
лягають  оподаткуванню.  За  такої  системи  обігу  грошей 
під прямою загрозою опиняються як податки з продажу, 
оскільки  торговельно-посередницькі  трансакції  не  під-
падають під систему документального обліку, так і прямі 
податки. Зокрема, виникає можливість отримання роботи 
через  Інтернет та розрахунків  за виконані роботи чи по-
слуги [2, с. 23].

У результаті недосконалості національного законодав-
ства в цій сфері,  інтернет-підприємства фактично не ви-
знаються  як  такі, що підлягають оподаткуванню  (або не 
підлягають через відсутність заснованого на законі меха-
нізму такого оподаткування), й вони взагалі випадають із 
сфери державного та податкового регулювання.

Україна поки не належить до країн, які задають тон у 
формуванні  основних  принципів  регулювання  електро-
нної  комерції  в  міжнародному  масштабі,  тому  особливу 

увагу нам слід приділити вивченню того позитивного до-
свіду, який накопичено до сьогодні  іншими державами в 
галузі створення правових меж для розвитку електронної 
торгівлі. Вивчення наявних напрацювань у цій сфері до-
зволить нашій країні швидше адаптувати свою законодав-
чу  базу  для  вирішення  багатьох  актуальних  проблем,  а 
іноді й уникнути помилок і прорахунків, зроблених інши-
ми державами [3, с. 57]. 

Досить серйозні побоювання в більшості країн завжди 
викликав той факт, що в чинних нормативно-правових ак-
тах може не знайтися належного місця для регулювання 
електронної  торгівлі,  і що  наявні  закони,  орієнтовані  на 
використання системи, заснованої на обігу паперових до-
кументів, можуть стати перешкодою для розвитку глобаль-
ної електронної торгівлі. Серед сфер, в яких була виявлена 
необхідність регулювання правових питань, пов’язаних з 
електронною торгівлею, можна виділити такі: захист да-
них, оподаткування, митні правила, підтвердження справ-
жності,  права  інтелектуальної  власності,  проблема  назв 
доменів,  відповідальність  провайдерів  послуг  Інтернету, 
протиправний  і  шкідливий  зміст,  система  електронних 
платежів і захист споживачів [4, с. 4].

На нашу думку, в адміністративно-правовому аспекті 
Україна має  два шляхи  визначення  напрямку  подальшо-
го  розвитку  галузі.  Перший  дозволить  керуватися  наяв-
ною  нормативно-правовою  базою  та  системою  органів 
державної влади. Це потребує незначних змін до норма-
тивно-правових актів, які вже існують на сьогодні. Проте 
такий шлях  передбачає  ризик  невстигання  за  розвитком 
технологій, оскільки постійний моніторинг практики, під-
готовка постійних змін до нормативно-правової бази з від-
повідним дотриманням процедур не будуть давати змоги 
швидко реагувати на потреби користувачів мережі Інтер-
нет. А це, відповідно, передбачає ризик невдалого захисту 
прав як замовників, так і постачальників послуг у мережі 
Інтернет, а також утрачених можливостей держави щодо 
отримування доходу від цієї галузі.

Другий  шлях,  якого  дотримуємося  ми,  передбачає 
створення єдиного органу державної влади, який зосеред-
ить усі функції із забезпечення державної політики у сфері 
електронної комерції, з передачею цьому органу функцій 
інших органів державної влади, котрі вже існують на сьо-
годні,  а  також, можливо, функцій  інших організацій,  які 
керують тими чи іншими напрямками, що безпосередньо 
відповідають за здійснення електронної комерції.

За відсутності державного регулювання та за наявнос-
ті активної діяльності компаній на міжнародному ринку в 
Україні  вже  сформувалася  певна практика  взаємодії між 
користувачами та постачальниками певних послуг, однак 
уся ця галузь перебуває на початкових стадіях розвитку, а 
тому в подальшому  існує можливість вносити концепту-
альні зміни в розвиток галузі електронної комерції.

Не менш важливим питанням, яке потребує вирішення 
вже сьогодні, є питання врегулювання відповідальності та 
захисту споживачів і, звісно, визначення органу, який буде 
опікуватися цими питаннями. Хоча на сьогодні існує Дер-
жавна інспекція з питань захисту прав споживачів, вона не 
має достатніх функцій для моніторингу та вжиття необхід-
них  заходів  для  дієвого  захисту  споживачів  у мережі  Ін-
тернет. Крім того, слід піднімати питання про податковий і 
митний режими для постачальників і користувачів послуг і 
товарів, що надаються в мережі або через мережу Інтернет.

Не менш важливими є питання умов доступу до мере-
жі Інтернет і можливих варіантів моніторингу користува-
чів, адже користувачами послуг мережі є зовсім різні кате-
горії людей, а тому їхні дії через мережу Інтернет можуть 
нести різні правові наслідки.

Також  слід  звернути  увагу  на  захист  інтелектуальної 
власності,  питання  конфіденційності,  правового  регулю-
вання  електронних  платежів,  питання  відповідальних  за 
розвиток інфраструктури і юрисдикції.
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Окремим питанням хотілося б окреслити необхідність 
урегулювання  розроблення  програм  підтримки  підпри-
ємств  у  сфері  електронної  комерції,  а  також  здійснення 
державних закупівель через Інтернет.

Усе вищевикладене дає чітке уявлення, який значний 
обсяг роботи належить виконати законодавцям, урядовим 
і приватним структурам, пов’язаним  із цією перспектив-
ною галуззю, щоб дати потужний імпульс розвитку елек-
тронної  торгівлі  в  необхідному  руслі,  скеровувати  цей 
процес з урахуванням міжнародних норм і вимог та при-
вести  у  відповідність  до  законодавства  адміністративно-
правове  регулювання  оподаткування  електронної  (інтер-
нет) комерції [5, с. 35].

Ми вважаємо, що в умовах кризи й нестачі оборотних 
коштів зміна спрощенної системи оподаткування малого 
підприємництва недоцільна й може призвести до втрати 
працездатності невеликих інтернет-магазинів й ухід ба-
гатьох із них у тінь, що також позначиться на держказні. 
До того ж підвищення податкового навантаження на під-
приємства  електронної  торгівлі  змусить  підіймати  ціни 
на  продукцію  (послуги),  що  відобразиться  на  витратах 
споживачів та може взагалі скоротити кількість підпри-
ємств  електронної  торгівлі,  які  не  встоять  перед  зміна-
ми у фіскальній політиці. Необхідно враховувати, що в 
Україні електронний бізнес зараз на стадії зародження і 
потребує  збалансованного  податкового  навантаження  й 
державної  підтримки  задля  ефективного  розвитку  цієї 
торговельної ланки.

Якщо  звернути  увагу  на  шляхи  вирішення  даного 
питання  іншими країнами,  варто  відмітити, що США та 
Євросоюз запропонували максимально спростити проце-
дуру сплати податків. Зокрема, пропонується постачання 
електронних продуктів  прирівняти  до поставки послуг  і 
оподатковувати за місцем знаходження покупця, а нерези-
дентів  реєструвати  як  платників ПДВ  замість  реєстрації 
постійного представництва [1, с. 145]. 

Враховуючи те, що будь-який продукт, який продаєть-
ся в мережі Інтернет, вважається послугою, а не товаром, 
то  і  сплату  податку  на  споживання  потрібно  проводити 
за  місцем  його  використання.  Нові  адаптовані  правила 
оподаткування  електронної  комерції  ПДВ  на  території 
ЄС запроваджено ще у 2002 р. Ці правила, з одного боку, 
дають  можливість  податковим  органам  ефективно  здій-
снювати державний контроль у сфері електронної комер-
ції,  а  з  іншого  –  стимулювати  суб’єктів  господарювання 
для здійснення законної економічної діяльності та вчасно 
сплачувати податки. В Європі підприємці, які займаються 
електронною  комерцією  і  продають  свою  цифрову  про-
дукцію  за межі ЄС, не підлягають оподаткуванню ПДВ, 

проте підприємці країн, які не є членами ЄС і продають 
свою продукцію на території ЄС, обкладаються ПДВ. Такі 
підприємці повинні зареєструватися в будь-якій країні ЄС 
для  сплати ПДВ,  якщо  їхній  оборот  від  електронної  ко-
мерції  на  території  ЄС  перевищує  певний  встановлений 
рівень.  Податкові  надходження,  отримані  податковими 
органами  від  цієї  діяльності,  перерозподіляються  між 
країнами місцезнаходження покупців. ПДВ стягується за 
ставкою, прийнятою в країні місцезнаходження покупця, 
а не в країні, де зареєстрований підприємець як платник 
податків.  Такий  підхід  забезпечує  економічну  нейтраль-
ність  податку,  захищає  права  європейських  компаній  та 
надає їм переваги під час здійснення електронної комерції 
[6, с. 61]. 

Однак така система не зовсім досконала, оскільки сти-
мулює розвиток лише компаній, зареєстрованих у країнах 
ЄС, і не передбачає чіткого механізму державного контро-
лю за сплатою податків, оскільки розрахована на законос-
лухняних представників електронного бізнесу. У майбут-
ньому такі підходи до питань оподаткування електронної 
комерції можуть викликати багато суперечностей [7, с. 30]. 

Висновки. Непристосованість більшості норм подат-
кового  законодавства  до  сучасних  умов  здійснення  еко-
номічної діяльності є основною причиною неврегульова-
ності  податкового  законодавства  з  електронної  комерції. 
Сьогодні ринок інтернет-розрахунків збільшується з кож-
ним днем, і податкові служби всіх країн світу й України, 
зокрема, зацікавлені в його прозорості, контрольованості 
та сплаті податків суб’єктами ринку.

Тому  рішення  проблеми  оподаткування  результа-
тів  економічної  діяльності  за  допомогою  глобальних 
комп’ютерних мереж ускладнюється в усьому світі тим, 
що чинне законодавство направлене на регулювання тра-
диційних  відносин.  Тому  одним  із  шляхів  досягнення 
сталого розвитку національної економіки у сформованих 
умовах є розробка концепцій державного регулювання (в 
тому числі податково-правового регулювання та оподат-
кування)  суб’єктів  електронної  економічної  діяльності 
та  громадських  відносин,  які  формуються  в  інформа-
ційному  середовищі  глобальної  комп’ютерної  мережі 
Інтернет, що відповідає цілям національної економічної 
безпеки  країни,  відновленню  національний  економіки. 
Мережевий маркетинг також не має правової основи для 
господарювання. 

Узаконення в Україні торговельної діяльності за допо-
могою мережевого маркетингу дало би змогу розвиватися 
даній ланці підприємництва, що у свою чергу сприяло би 
створенню  нових  робочих  місць  і,  як  наслідок  –  надхо-
дженню додаткових коштів до бюджетів різних рівнів. 
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У статті розкривається сутність та зміст адміністративно-правового механізму забезпечення економічної безпеки України. Увагу ак-
центовано на тому, що забезпечення економічної безпеки України в сучасних умовах ґрунтується на ситуативному реагуванні на за-
грози, що вже виникли. На підставі виявленого системно-структурного зв’язку адміністративно-правових норм та засобів державного 
регулювання соціально-економічних відносин визначено місце адміністративно-правового механізму забезпечення економічної безпеки 
в системі державно-правового механізму, а також пропонуються шляхи удосконалення вказаного механізму. На противагу існуючому 
малоефективному механізму розроблено організаційно-економічний механізм попередження загроз економічній безпеці, що дозволяє 
здійснювати оперативне коригування державної економічної політики.

Ключові слова: адміністративно-правовий механізм, економічна безпека, загрози, шляхи вирішення.

В статье раскрывается сущность и содержание административно-правового механизма обеспечения экономической безопасности 
Украины. Внимание акцентировано на том, что обеспечение экономической безопасности Украины в современных условиях основы-
вается на ситуативном реагировании на угрозы, которые уже возникли. На основании выявленной системно-структурной связи адми-
нистративно-правовых норм и механизмов государственного регулирования социально-экономических отношений определено место 
административно-правового механизма обеспечения экономической безопасности в системе государственно-правового механизма, а 
также предлагаются пути совершенствования указанного механизма. В противовес существующему малоэффективному механизму 
разработан организационно-экономический механизм предупреждения угроз экономической безопасности, что позволяет осуществлять 
оперативную корректировку государственной экономической политики.

Ключевые слова: административно-правовой механизм, экономическая безопасность, угрозы, пути решения.

The article reveals the essence and content of the administrative and legal mechanism for ensuring economic security of Ukraine. The em-
phasis is placed on the fact that ensuring the economic security of Ukraine in modern conditions is based on situational response to the already 
existing threats. On the basis of the revealed systemic-structural connection of administrative-legal norms and means of state regulation of socio-
economic relations, the place of the administrative-legal mechanism for providing economic security in the system of state-legal mechanism is 
determined, as well as ways of improvement of this mechanism are proposed. In contrast to the existing ineffective mechanism, an organizational 
and economic mechanism for the prevention of threats to economic security has been developed, which allows for an operative adjustment of 
the state economic policy.

Key words: administrative-legal mechanism, economic security, threats, ways of solving.

Постановка проблеми.  Економічна  безпека  країни 
визначається  стійким  функціонуванням  національної 
економіки,  ефективністю  розвитку  й  функціонування 
промисловості,  будівництва  й  сільського  господарства, 
найбільших  народно-господарських  комплексів,  їхньою 
здатністю протистояти різним загрозам, таким як низька 
ефективність господарської діяльності в масштабі країни, 
низькі темпи економічного зростання.

Дестабілізація  національної  економіки  та  глобальні 
проблеми, які перебувають на порядку денному та станов-
лять значні загрози економічній безпеці України, перешко-
джаючи  ефективному  розвитку  національного  господар-
ства,  зумовлюють  необхідність  запровадження  захисних 
механізмів національних економічних інтересів.

Крім  того,  питання  адміністративно-правового  забез-
печення  економічної  безпеки  країни  у  світлі  актуальних 
тенденцій сучасного розвитку та суспільних перетворень, 
які нині відбуваються в Україні, набуває особливого зна-
чення та актуальності.

Тому для вирішення проблем удосконалення системи 
економічної  безпеки  необхідна  розробка  науково-мето-
дичних засад економічної безпеки України, методологія її 
практичної реалізації, системи забезпечення національної 
безпеки та державно-управлінських механізмів реалізації.

Стан опрацювання. Проблемами забезпечення наці-
ональної  безпеки  займались  і  займаються  такі  зарубіжні 
дослідники: А. Сміт, Д.  Рікардо, Т. Мальтус, Д.-С. Мілль, 
Дж.М.  Кейнс,  В.  Парето,  Е.  Де  Сото;  та  вітчизняні: 
В.Б.  Авер’янов,  О.М.  Бандурка, Ю.П.  Битяк,  С.В.  Ківа-
лов,  А.Й.  Присяжнюк,  С.Г.  Стеценко, Ю.О.  Тихомиров, 

В.К. Шкарупа та ін. Разом з тим і досі загальноприйнятого 
підходу щодо адміністративно-правового механізму забез-
печення економічної безпеки України немає. 

Власне  тому  теоретичні  та  практичні  дослідження 
даного напрямку є актуальними та своєчасними в пошу-
ку  визначення  адміністративно-правового  механізму  за-
безпечення економічної безпеки України, що і становить 
мету статті.

Виклад основного матеріалу. Теорія державного ре-
гулювання економіки проголошує необхідність системно-
го підходу до вибору засобів та методів впливу держави на 
суб’єктів економічних відносин. Регулюванню підлягають 
складні  процеси  життєдіяльності  суспільства,  на  які  не 
здатні ефективно впливати окремі важелі або будь-які ви-
біркові,  незбалансовані  їхні  комбінації.  Результативність 
державного регулювання зростає, якщо ці важелі застосо-
вуються не випадково чи під тиском груп спеціальних ін-
тересів і кон’юнктури, а системно, виходячи з довгостро-
кових  цілей  і  поточних  завдань  соціально-економічного 
розвитку [1, с. 132].

Системний аналіз причин катастрофічного погіршен-
ня  основних  економічних  показників  за  роки  економіч-
них перетворень спонукає до висвітлення питання загроз 
економічній безпеці України, що виникли саме внаслідок 
заходів економічної політики. Перманентне падіння рівня 
економічної  безпеки  дає  змогу  констатувати  неефектив-
ність економічної стратегії держави.

Поняття  категорії  «економічна  безпека»  походить  зі 
змісту  терміна  «безпека»  і має  у  своїй  основі  спільні  та 
відмінні риси. Поняття «економічна безпека» вперше було 



239

Порівняльно-аналітичне право
♦

вжито  в  1994  р.  Г Пастернак-Таранушенком.  Під  безпе-
кою розуміється такий стан суб’єкта, за якого ймовірність 
зміни притаманних цьому  суб’єкту  якостей  і  параметрів 
його зовнішнього середовища невелика – менше певного 
інтервалу. «Бажаний» стан суб’єкта визначається конкрет-
ним поєднанням параметрів життєдіяльності, в залежнос-
ті від зміни цього поєднання буде змінюватися і поняття 
«бажана»  зміна. Тому не менш важливим для суб’єкта  є 
достовірна оцінка рівня безпеки, яка може не збігатися з її 
реальним рівнем [2, с. 140]. 

Як справедливо зазначає В.І. Сіверін, загальним недо-
ліком чинних підходів до визначення поняття «економічна 
безпека» є відсутність комплексного підходу до всієї  су-
купності  взаємопов’язаних елементів  економічної безпе-
ки. Як наслідок, автор підкреслює, що економічна безпе-
ка – це не лише стан захищеності національних інтересів, 
але й готовність  і  здатність  інститутів влади створювати 
механізми  реалізації  та  захисту  національних  інтересів, 
розвитку вітчизняної економіки, підтримку соціально-по-
літичної стабільності суспільства [3, с. 193].

Деякі вчені під економічною безпекою розуміють су-
купність властивостей стану економічної системи, що за-
безпечують  можливість  досягнення  цілей  всієї  системи. 
Як об’єкти захисту економічних інтересів і протидії еко-
номічним  загрозам  можуть  виступати  держава,  регіони, 
окремі сфери і галузі господарства, суб’єкти господарської 
діяльності. Категорія економічної безпеки – складова час-
тина сучасної економічної теорії. Вона має свій предмет 
і  специфічні  методи  дослідження.  Тісний  взаємозв’язок 
у формуванні безпеки соціального і економічного розви-
тку означає, що сама безпека в суспільстві є об’єктивно-
необхідним соціально-економічним явищем [4, с. 231].

Теоретичні основи  і методологія забезпечення еконо-
мічної безпеки покликані слугувати науковою базою для 
розробки державних і регіональних програм, нейтраліза-
ції кризових ситуацій в економіці та соціальній сфері, для 
прийняття відповідних, законодавчих та інших норматив-
них актів, рішень центрального уряду і місцевих органів 
влади, збільшення можливостей держави із захисту наці-
ональних інтересів, що реалізується через ефективну сис-
тему  створення  національної  безпеки,  обороноздатності 
держави та незалежний,  збалансований  і відповідальний 
зовнішньополітичний курс.

Економічна безпека України повинна забезпечуватися:
–  ефективністю самої економіки, тобто разом із дер-

жавними засобами захисту вона має захищати себе сама 
на базі високої продуктивності праці суб’єктів мікроеко-
номіки, якості продукції, конкурентоспроможності тощо; 

–  забезпечення економічної безпеки держави не може 
здійснюватися  суто ринковими механізмами саморегуля-
ції, бо вони ефективно працюють на макрорівні тільки за 
наявності раціональної структури економіки, яка сама по 
собі  не  створюється.  Тому  економічна  безпека  держави 
повинна формуватися і підтримуватися системою механіз-
мів саморегулювання і регулювання, тобто за допомогою 
державних органів та інститутів ринку [5, с. 44].

Переходячи  до  з’ясування  сутності  адміністративно-
правового  механізму  забезпечення  економічної  безпеки 
України, зазначимо, що така правова категорія, як «меха-
нізм»  у  сучасній  юридичній  літературі  використовуєть-
ся  досить широко.  Із  цього  приводу  варто  погодитись  з 
О.М. Литвиновим, що в житті людини термін «механізм» 
відіграє значну роль, він застосовується практично у всіх 
сферах життєдіяльності суспільства, але особливо у сфері 
суспільних відносин, де, як правило, пов’язується зі здій-
сненням  певного  явища,  процесу,  реалізацією  відносин 
[6, с. 446].

Якщо розглядати  адміністративно-правовий механізм 
забезпечення  економічної  безпеки  України  через  теорію 
механізму  адміністративно-правового  регулювання  і  як 
його складову частину, то під ним слід розуміти систему 

адміністративно-правових  засобів,  спрямовану  на  вре-
гулювання суспільних відносин у процесі реалізації еко-
номічної безпеки, а його складниками будуть адміністра-
тивно-правові норми, адміністративно-правові відносини, 
правореалізація і законність.

Створення  дієвого  адміністративно-правового  меха-
нізму забезпечення економічної безпеки в Україні, на мою 
думку,  є  логічним  продовженням  державної  політики, 
спрямованої  на  захист  національних  економічних  інтер-
есів  і  гарантування в Україні безпеки особи, суспільства 
і держави від зовнішніх і внутрішніх загроз в економічній 
сфері життєдіяльності.

З огляду на те, що предметом адміністративного права 
є суспільні відносини у сфері державного управління, які 
виникають під час здійснення органами виконавчої гілки 
влади  виконавчо-розпорядчої  діяльності,  адміністратив-
но-правовий механізм можна розглядати  як  структурний 
елемент державно-правового механізму в частині реаліза-
ції управлінської функції держави [7, с. 20]. 

Системно-структурний  зв’язок  адміністративно-пра-
вових норм та засобів державного регулювання соціально-
економічних відносин у суспільстві з метою формування 
стійкої до криз та здатної до розвитку економіки породжує 
адміністративно-правовий  механізм  забезпечення  еконо-
мічної безпеки держави. Як свідчить аналіз наукової літе-
ратури, адміністративно-правовий механізм забезпечення 
економічної безпеки держави відіграє важливу роль у за-
хисті національних інтересів у сфері економіки, реалізації 
централізованого управління  економікою, функціонуван-
ні  держави,  соціально-економічному  розвитку  країни  та 
зростанні добробуту населення. 

На думку А.Й. Присяжнюка, забезпечення економічної 
безпеки  держави  і  механізм  її  забезпечення  є  наслідком 
існування  та функціонування  держави,  зокрема  проявом 
окремої її функції (економічної) [8, с. 813]. 

Відповідно до Пояснювальної записки до проекту За-
кону України «Про повернення у державну власність при-
ватизованих  підприємств  стратегічних  галузей  економі-
ки»  зазначено:  «задля  забезпечення  економічної  безпеки 
держави особливо важливого значення набуває посилення 
державного  управління  у  сфері формування  та  розвитку 
стратегічних галузей економіки». За цих обставин реаліза-
ція політики забезпечення економічної безпеки держави, 
як  складової  частини  політики  національної  безпеки  та 
напрям державного управління спрямована на захист еко-
номічних інтересів держави, забезпечення стабільності ві-
тчизняної економіки та її здатності до стійкого зростання 
в  умовах  негативного  впливу  дестабілізуючих  факторів 
макроекономічного середовища [9]. 

Присяжнюк  A.Й.  пропонує  виокремити  характерні 
ознаки  адміністративно-правового  механізму  забезпе-
чення економічної безпеки держави як ланки державного 
управління та визначає такі його специфічні особливості: 

–  походження від держави та обумовленість необхід-
ністю реалізації  її функцій по державному управлінню в 
економічній сфері; 

–  характеристика як засобу реалізації державної вла-
ди, що визначає управлінську спрямованість самого меха-
нізму; 

–  реалізація  завдяки діяльності  уповноважених дер-
жавних органів; існування у вигляді взаємопов’язаної сис-
теми засобів, які мають правову форму опосередкування; 

–  спрямованість на впорядкування суспільних відно-
син в економічній сфері; 

–  наявність об’єкта забезпечення (управління), яким 
виступає економічна безпека як окреме явище буття сус-
пільства та існування держав.

Погоджуючись із зазначеним, вважаємо, однак, що до 
визначеного переліку особливостей досліджуваного меха-
нізму слід додати його ієрархічну підпорядкованість дер-
жавно-правовому  механізму  забезпечення  національної 
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безпеки.  Тобто  діяльність  державних  органів,  уповнова-
жених щодо  забезпечення  економічної  безпеки,  повинна 
відповідати концептуальним засадам державної політики 
у сфері забезпечення національної безпеки та реалізувати 
її економічний складник.

При  цьому  слід  підкреслити, що  в Україні фактично 
відсутній  єдиний орган,  який функціонально концентру-
вав би в собі забезпечення національної безпеки та такої 
його  найважливішої  складової  частини,  як  економічна 
безпека.

Зараз функції координації  та контролю за діяльністю 
органів  влади  щодо  забезпечення  економічної  безпеки 
держави  покладено  на  Раду  національної  безпеки  і  обо-
рони України,  в  складі  якої  утворено й  діє Департамент 
економічної та соціальної безпеки [7, с. 23]. 

Тому пропонуємо створити окремий нормативно-пра-
вовий акт, що закріплював би всі функції держави у сфері 
економічної безпеки, а їх виконання було би покладено на 
окремий орган забезпечення економічної безпеки України. 

При цьому доречним є запровадження основних функ-
цій економічної безпеки держави Президентом та Кабіне-
том Міністрів України, а окрему функцію захисту покла-
дено на Службу безпеки України та інші органи. 

Правовий  статус  забезпечення  економічної  безпеки 
держави утворюють такі нормативні джерела, як: Консти-
туція України, Концепція національної безпеки України та 
Стратегія  національної  безпеки  України,  закони  України 
«Про основи національної безпеки України», «Про Раду на-
ціональної безпеки і оборони України», «Про запобігання 
та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 
злочинним шляхом», а також Податковий, Кримінальний, 
Цивільний,  Митний,  Бюджетний,  Господарський  кодек-
си України, укази та розпорядження Президента України, 
постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, 
нормативні  акти міністерств  та  інших центральних орга-
нів виконавчої влади, міжнародні договори України та інші 
нормативно-правові  акти  у  сфері  регулювання  відносин 
щодо забезпечення економічної безпеки держави. 

Так,  згідно  зі  ст.  17  Конституції  України  обов’язок 
щодо захисту економічної безпеки держави покладається 
на  всі  органи  державної  влади,  органи  місцевого  само-
врядування, підприємства, установи та організації, на всіх 
громадян України та  їх об’єднання. Функції щодо забез-
печення економічної безпеки віднесено до обов’язків Пре-
зидента України ст. 106 Конституції, а ст. 107 передбачено 
також створення спеціального органу – Ради національної 
безпеки  і оборони України, одним  із  важливих напрямів 
діяльності якого є координація і контроль діяльності орга-
нів виконавчої влади у сфері забезпечення національної, в 
т.ч. економічної безпеки держави [10].

Визначені  норми  в  Конституції  України  підкреслю-
ють, що  окремого  органу  забезпечення  економічної  без-
пеки держави немає. Тому в перспективі вважаємо дореч-
ним його  створення  і  здійснення ним основних функцій 
державі в даній сфері відповідно до прийнятого окремого 
нормативно-правового акта. Розглянемо діючі  сьогодні  в 
Україні  закони  щодо  забезпечення  економічної  безпеки 
держави. Так, ст. 3 Закону України «Про Раду національ-
ної безпеки  і оборони України» (1998 р.) встановлює за-
безпечення  національної  безпеки  держави,  тим  самим  й 
економічної безпеки, та передбачає: 

1)  внесення  пропозицій  Президентові  України  щодо 
реалізації засад внутрішньої і зовнішньої політики у сфері 
національної безпеки й оборони; 

2)  координацію та здійснення контролю за діяльністю 
органів виконавчої влади у сфері національної безпеки  і 
оборони в мирний час та в умовах воєнного або надзви-
чайного стану і в разі виникнення кризових ситуацій, що 
загрожують національній безпеці України [11]. 

Законом  України  «Про  основи  національної  безпе-
ки України»  (2003 р.)  закріплено правові основи націо-

нальної безпеки та принципи її забезпечення, визначено 
основні  засади  державної  політики,  спрямованої  на  за-
хист  національних  інтересів  і  гарантування  в  Україні 
безпеки  особи,  суспільства  і  держави  від  зовнішніх  і 
внутрішніх загроз в усіх сферах життєдіяльності, зокре-
ма в економічній, а також державні суб’єкти забезпечен-
ня економічної безпеки, серед яких: Президент України; 
Верховна Рада України; Кабінет Міністрів України; Рада 
національної безпеки і оборони України; міністерства та 
інші центральні органи виконавчої влади; Національний 
банк  України;  суди  загальної  юрисдикції;  прокуратура 
України; місцеві державні адміністрації; Служба безпеки 
України; Служба зовнішньої розвідки України; Держав-
на  прикордонна  служба України  та  інші  військові  фор-
мування, утворені відповідно до законів України. Тоді як 
ст.  9  визначає  основні  повноваження  головних  держав-
них суб’єктів забезпечення національної, в т.ч. економіч-
ної безпеки держави. 

Відповідно  до  Закону  України  «Про  основи  націо-
нальної безпеки України» у 2007 р. з метою своєчасного 
виявлення, відвернення і нейтралізації реальних і потен-
ційних  загроз  національним  (у  тому числі  економічним) 
інтересам України Президентом України була розроблена 
і  затверджена  Стратегія  національної  безпеки  України. 
У Стратегії конкретизовано загальні засади політики дер-
жави  у  сфері  національної  безпеки,  в  т.ч. щодо  забезпе-
чення  необхідного  рівня  економічної  безпеки.  Стратегія 
є  основою  для  розробки  низки  конкретних  програм  за 
складниками державної політики національної та, зокре-
ма, економічної безпеки [12]. 

Отже,  нормативно-правову  базу,  що  визначає  осно-
вні функції держави із забезпечення економічної безпеки 
України, становлять Конституція України, Концепція на-
ціональної  безпеки України, Стратегія  національної  без-
пеки України, закони України «Про основи національної 
безпеки України», «Про Раду національної безпеки і обо-
рони України»  та  інші  нормативно-правові  акти  у  сфері 
забезпечення економічної безпеки держави. 

Варто також зазначити, що забезпечення економічної 
безпеки не може бути  ефективним без  активної  участі  в 
ньому  суб’єктів  господарювання  (підприємств,  установ, 
організацій  тощо),  пов’язаних  із  ними  інститутів  грома-
дянського суспільства (зокрема, політичних партій, проф-
спілок,  організацій  підприємців  та  ін.),  а  також  самих 
громадян. Громадяни України через участь у виборах, ре-
ферендумах та в  інших формах безпосередньої демокра-
тії, а також через органи державної влади та місцевого са-
моврядування, які вони обирають, реалізують національні 
інтереси в порядку виконання конституційних обов’язків, 
здійснюють  заходи,  визначені  законодавством  України 
щодо забезпечення її національної (в тому числі економіч-
ної) безпеки. 

Громадяни та об’єднання громадян: отримують у від-
повідності  з чинним законодавством  інформацію про ді-
яльність  державних  органів  із  забезпечення  економічної 
безпеки  та  беруть  безпосередню  участь  у  забезпеченні 
економічної  безпеки;  привертають  увагу  суспільних  та 
державних  інститутів  до  небезпечних  явищ  i  процесів  у 
сфері економічної безпеки; захищають власні права щодо 
реалізації особистих економічних інтересів засобами, які 
передбачені чинним законодавством [13, с. 43]. 

Важливим  моментом  при  цьому  є  встановлення  та 
забезпечення  постійного,  оперативного  та  ефективного 
зв’язку  зазначених  суб’єктів  із функціональним механіз-
мом публічної влади. 

Висновки.  Таким  чином,  ефективне  забезпечення 
економічної безпеки держави неможливе без вироблення 
та впровадження єдиних функцій держави в даній сфері, 
здійснення яких буде покладено не на всі суб’єкти як дер-
жавного,  так  і  недержавного  секторів,  а  на  спеціальний 
орган, який буде створений для виконання не тільки функ-
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цій,  а  й  завдань,  покладених на нього. Діяльність  спеці-
ального органу ЕБУ дозволить, з одного боку, виявити та 
запобігти злочинам та іншим правопорушенням в еконо-
мічній сфері, а з іншого – раціонально розподіляти компе-
тенцію його діяльності за розробленою системою заходів 
забезпечення економічної безпеки, властивих внутрішнім 
і зовнішнім загрозам нашої країни. 

У  роботі  проаналізовано  основні  функції  держави 
щодо забезпечення економічної безпеки та роль суб’єктів 

державної  влади  в  їх  реалізації.  Запропоновано  на  зако-
нодавчому рівні створити окремий спеціальний орган за-
безпечення  економічної  безпеки  держави,  який  би  вико-
нував не тільки функції, а й завдання, покладені на нього. 
У перспективі це дозволить своєчасно виявляти та усува-
ти  порушення  в  економічній  сфері,  підвищити  контроль 
за дотриманням, а також змістовне наповнення ключових 
заходів  державного митного,  валютного,  банківського  та 
експортного контролю.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
1. Молодецька О. Комплексна оцінка економічної безпеки підприємства: автореферат. Кривий Ріг, 2010. С. 132.
2. Пастернак-Таранушенко Г. Економічна безпека держави. Київ: Ін-т державного управління і самоврядування при Кабінеті Міні-

стрів України, 1994. С. 140.
3. Сіверін В. Адміністративно-правові засади надання дозвільних послуг суб’єктами публічної адміністрації: дис. ... канд. юрид. наук: 

12.00.07. Х., 2010. С. 193.
4. Сукрушева А. Теоретичні аспекти поняття: Економічна безпека регіону. Науковий журнал. Серія: «Економічні науки». 2015. С. 231.
5. Ніколаєнко Ю. Сутність та необхідність регулювання економічної безпеки національної економіки. Науковий вісник Ужгородського 

національного університету. 2016. Випуск 10. С. 44.
6. Литвинов О. Соціально-правовий механізм протидії злочинності в Україні: монографія. Харківський національний ун-т внутрішніх 

справ. X., 2008. С. 446.
7. Лекарь С. Місце адміністративно-правового механізму забезпечення економічної безпеки держави у системі державно-правового 

механізму. Адміністративне право і процес. 2013. № 1. С. 20, 23.
8. Присяжнюк А. Адміністративно-правовий механізм забезпечення економічної безпеки держави. Форум права. 2011. № 1. С. 813.
9. Про повернення у державну власність приватизованих підприємств стратегічних галузей економіки: Проект Закону України від 

12 грудня 2012 р. № 1056.
10. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради Укра-

їни. 1996. № 30. Ст. 141.
11. Про раду національної безпеки і оборони України: Закон України від 05 березня 1998 року № 183/98-ВР. Відомості Верховної Ради 

України. 1998. № 35. Ст. 237.
12. Про основи національної безпеки України: Закон України від 19 червня 2003 року № 964-IV. Відомості Верховної Ради України. 

2003. № 39. Ст. 351.
13. Методичні рекомендації щодо оцінки рівня економічної безпеки України / за ред. А. Сухорукова. К.: НІПМБ, 2003. С. 43.



242

№ 4 2018
♦

УДК 342.9(477)
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Статтю присвячено визначенню рівнів та видів взаємодії органів місцевого самоврядування із правоохоронними України в сучасних 
умовах розвитку держави. Виділено ознаки, за якими класифікують взаємодію органів місцевого самоврядування із правоохоронними 
органами. Зроблено висновок, що взаємодія органів місцевого самоврядування та правоохоронних органів відбувається на загально-
державному, регіональному та місцевому рівнях.

Ключові слова: взаємодія, рівні взаємодії, види взаємодії, органи місцевого самоврядування, правоохоронні органи. 

Статья посвящена определению уровней и видов взаимодействия органов местного самоуправления с правоохранительными ор-
ганами Украины в современных условиях развития государства. Выделены признаки, по которым классифицируют взаимодействие 
органов местного самоуправления с правоохранительными органами. Сделан вывод, что взаимодействие органов местного самоуправ-
ления и правоохранительных органов происходит на общегосударственном, региональном и местном уровнях.

Ключевые слова: взаимодействие, уровни взаимодействия, виды взаимодействия, органы местного самоуправления, правоохра-
нительные органы.

The article is devoted to determination of levels and types of interaction between local self-government authorities and law enforcement in 
the modern conditions of state development. Signs are distinguished, which categorize the interaction of local self-government bodies with law 
enforcement agencies. It is concluded that the interaction of local self-government bodies and law-enforcement bodies takes place at the national, 
regional and local levels.

Key words: interaction, levels of interaction, types of interaction, local self-government authorities, law enforcement agencies.

Постановка проблеми. Традиційно у юридичній літе-
ратурі залежно від того, з яким органом державної влади 
відбувається  взаємодія,  виділяють  три  її  рівні:  загально-
державний, регіональний та місцевий. Зазначене, на нашу 
думку, також можливо застосувати і до взаємодії органів 
місцевого самоврядування із правоохоронними органами. 
Проте  слід  зауважити,  що,  окрім  указаних  вище,  також 
варто  виділити рівні  взаємодії  згаданих органів  залежно 
від напрямів їхньої спільної діяльності. Розглянемо більш 
детально кожен рівень взаємодії органів місцевого само-
врядування та правоохоронних органів.

Стан опрацювання. Окремі аспекти рівнів і видів вза-
ємодії органів місцевого самоврядування із правоохорон-
ними органами досліджували такі науковці, як Д. Заброда, 
В. Коломієць, С. Шатрава та інші.

Мета статті – дослідити і проаналізувати рівні та види 
взаємодії органів місцевого самоврядування  із правоохо-
ронними органами України.

Виклад основного матеріалу.  Важливу  роль  у 
розв’язанні  проблем  взаємодії  правоохоронних  органів 
та органів місцевого самоврядування на загальнодержав-
ному  рівні  відіграє  Президент  України.  Так,  майже  від 
самого  проголошення  незалежності  нашої  держави  при 
президентах України  діяли  різні  консультативно-дорадчі 
органи, що опікувалися питаннями оптимізації взаємодії 
місцевих органів виконавчої влади та місцевого самовря-
дування  [1,  c.  13].  Загальнодержавний  рівень  взаємодії 
передбачає  спільну  діяльність  органів  місцевого  само-
врядування із правоохоронними органами всіх рівнів для 
реалізації загальнодержавних програм, що спрямовані на 
боротьбу зі злочинністю, корупцією і так далі. Крім того, 
у співпраці з органами місцевого самоврядування право-
охоронні органи мають право подавати на розгляд пропо-
зиції щодо вдосконалення нормативно-правових актів, що 
регулюють їхню спільну діяльність. Доцільно зауважити, 
що взаємодія органів місцевого самоврядування та право-

охоронних органів на загальнодержавному рівні чітко не 
закріплена в жодному нормативно-правовому акті.

На  регіональному  рівні,  на  відміну  від  загальнодер-
жавного,  у  рамках  взаємодії  органів  місцевого  самовря-
дування і правоохоронних органів вирішуються питання, 
пов’язані  з  розробкою  та  реалізацією  регіональних  про-
грам різного характеру та спрямованості, тоді як на місце-
вому рівні – інші завдання, що стоять перед зазначеними 
органами в рамках їхньої спільної діяльності. Отже, заува-
жимо, що  взаємодія  органів місцевого  самоврядування  і 
правоохоронних органів є багаторівневим процесом. А бе-
ручи до уваги специфіку діяльності органів місцевого са-
моврядування, справедливо зазначити, що найбільш ефек-
тивною  є  взаємодія  вказаних  органів  саме  на місцевому 
рівні, що значною мірою пов’язано із правовим статусом 
органів місцевого самоврядування.

Далі розглянемо види взаємодії органів місцевого са-
моврядування та правоохоронних органів. У науковій лі-
тературі традиційно термін «вид» трактується як підлегле 
поняття, що має усі властивості більш загального понят-
тя  («рід»), але має деякі специфічні властивості, які від-
окремлюють його від інших предметів цього роду.

Традиційно взаємодію поділяють на два основні види: 
суперництво  та  співробітництво.  Суперництво  утворю-
ють дії, які певною мірою розхитують спільну діяльність, 
створюють перепони на шляху до порозуміння. Їх позна-
чають поняттями «конкуренція», «конфлікт», «опозиція», 
«дисоціація» [2]. Отже, суперництво передбачає певну бо-
ротьбу, саме тому в контексті нашого дослідження вико-
ристання та розгляд цього виду взаємодії не є доцільними. 
Отже, більшу увагу слід приділити співробітництву орга-
нів місцевого самоврядування та правоохоронних органів.

Співробітництво треба розуміти як вільну, добровіль-
ну,  дружню,  спільну  працю  учасників  процесу.  О.  Гош 
наголошує, що йдеться виключно про співпрацю без жод-
ного розрахунку на якусь економічну чи іншу конкретну 
вигоду для будь-кого з учасників взаємодії. Але у співро-
бітництві  обов’язково має  бути певний  загальний  ефект, 1 Виконано в рамках проекту № 118U003575
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спільний для всіх його учасників [3, с. 292]. І. Кисельова 
зазначає, що співробітництво – «це добровільна, основана 
на незалежності  і  рівноправності  сторін,  тісна взаємодія 
(діалог,  консультації,  переговори)  організацій  і  підпри-
ємців у процесі створення і застосування трудових норм, 
як національних, так і міжнародних, а також у вирішенні 
трудових  спорів»  [4,  с.  76,  196].  Отже,  співробітництво 
передбачає, що дії суб’єктів, які взаємодіють, спрямовані 
на організацію їхньої спільної діяльності, забезпечують її 
успішність, узгодженість та ефективність.

Вважаємо доцільним узагальнити види взаємодії орга-
нів місцевого  самоврядування  із правоохоронними орга-
нами  за  такою ознакою, як напрям взаємодії. Означений 
вид взаємодії включає взаємодію органів місцевого само-
врядування із правоохоронними органами у таких сферах: 
боротьба зі злочинністю; охорона громадського порядку; 
забезпечення  прав  і  свобод  громадянина;  гарантування 
особистої безпеки громадян.

І. Карпець зазначив, що боротьба зі злочинністю – це 
широке  збірне  поняття,  яке  включає  і  заходи  організа-
ційного,  профілактичного  та  законодавчого  характеру 
[5,  с.  161].  На  думку  автора,  боротьба  зі  злочинністю 
складається з таких елементів: 1) попередження злочинів;  
2)  їх  розкриття;  3)  розслідування  кримінальних  справ; 
4)  судовий  розгляд  і  покарання  винних  осіб;  5)  переви-
ховання та виправлення засуджених; 6) нагляд за звільне-
ними з місць позбавлення волі, проведення з ними спеці-
альної виховної роботи [5, с. 149]. Б. Романюк указує, що 
боротьба зі злочинністю – це складна системна діяльність, 
виражена  єдністю  трьох  підсистем:  загальна  організація 
боротьби; попередження  злочинності;  правоохоронна ді-
яльність. Також учений зазначає, що це одна зі сфер соці-
ального управління, яка забезпечує охорону громадського 
порядку.  Громадський  порядок  –  це  система  суспільних 
відносин, що виникають та існують здебільшого у громад-
ських місцях. Він ґрунтується на дотриманні соціальних 
норм,  спрямованих  на  гарантування  особистої  безпеки 
громадян та громадської безпеки, створення сприятливих 
умов для нормального функціонування підприємств, уста-
нов, організацій і громадських об’єднань [6, с. 56]. І. Го-
лосніченко та Я. Кондратьєв зазначають, що у широкому 
розумінні  громадський  порядок  включає  суспільні  від-
носини, які регулюються різними соціальними нормами. 
Сутність цих відносин визначається матеріальними умо-
вами суспільства, ставленням громадян до різних аспектів 
їх співіснування у ньому [7, с. 15].

На думку Ю. Битяка, «громадський порядок – це пев-
на система відносин, належний порядок,  який склався у 
суспільстві і відповідає інтересам держави та всіх її гро-
мадян» [8, с. 443, 474]. Таким чином, громадський поря-
док  –  це  урегульована  правовими  та  іншими  соціальни-
ми нормами система суспільних відносин, що забезпечує 
захист прав  і свобод громадян,  їхнього життя  і здоров’я, 
повагу честі та людської гідності, дотримання норм сус-
пільної  моралі.  Сферу  громадського  порядку  становлять 
переважно  відносини,  що  виникають  і  розвиваються  у 
громадських місцях, до яких належать насамперед місця 
спільного проживання, праці, відпочинку, спілкування лю-
дей для задоволення різноманітних життєвих потреб [9].

Охорона  громадського  порядку  ведеться  в  декількох 
напрямах:  контроль  за  дотриманням  порядку  в  громад-
ських  місцях;  попередження  і  припинення  правопору-
шень;  боротьба  з  різноманітними  посяганнями  на  влас-
ність; протидія пияцтву, алкоголізму, наркоманії, а також 
проституції;  попередження  правопорушень,  які  вчиня-
ються неповнолітніми,  зокрема  вжиття  заходів проти  їх-
ньої бездоглядності; проведення спеціалізованої виховної 
роботи  із  громадянами,  у  трудових  колективах  і  з  насе-
ленням взагалі [10, с. 44]. У рамках охорони громадського 
порядку на органи місцевого самоврядування покладено 
завдання  не  лише  запобігати  порушенням  прав  і  свобод 

громадян, а й поновлювати порушені права жителів тери-
торіальних громад, створювати умови для підтримання на 
території  законності,  громадської  безпеки.  Отже,  забез-
печення  громадського  порядку,  як  вид  взаємодії  органів 
місцевого самоврядування і правоохоронних органів, має 
велике значення з погляду підвищення довіри населення 
до зазначених органів. Адже лише тоді, коли громада буде 
впевнена у власній безпеці, може ітися про соціальну та 
політичну стабільність на певній території.

Наступним видом взаємодії вказаних органів є взаємо-
дія у сфері забезпечення гарантій прав і свобод людини та 
громадянина.

В. Погорілко зауважує, що права і свободи людини та 
громадянина  є  однією  з  найважливіших  суспільних  цін-
ностей, головним об’єктом більшості конституційно-пра-
вових відносин. Ефективність їх виконання, використання 
та дотримання залежить від рівня їх захищеності, гаран-
тованості [11, с. 320]. Отже, стверджує науковець, важли-
вим елементом конституційно-правового статусу людини 
і громадянина є гарантії  її прав  і свобод. Під гарантіями 
конституційних  прав  і  свобод  людини  та  громадянина 
прийнято розуміти систему умов і засобів, юридичних ме-
ханізмів  забезпечення  відповідної  реалізації  визначених 
Конституцією та законами України прав і свобод людини 
та громадянина [11, с. 320].

Таким чином, ми вважаємо, що слід погодитись із дум-
кою А. Нікітіна, відповідно до якої гарантії прав та сво-
бод – це обов’язки держави захищати людину, створювати 
правові, соціальні і культурні умови для реалізації її прав і 
свобод, а також діяльність міжнародних і державних орга-
нізацій із захисту прав людини [12, с. 76]. Отже, зазначе-
ний рівень взаємодії органів місцевого самоврядування та 
правоохоронних органів, безперечно, має велике значення 
у  спільній  діяльності  цих  суб’єктів,  адже  забезпечення 
прав і свобод людини є першочерговим завданням держа-
ви, а також усіх її органів.

Наступним  видом  взаємодії  органів  місцевого  само-
врядування та правоохоронних органів є взаємодія, спря-
мована  на  гарантування  особистої  безпеки  громадян  як 
«стану захищеності життя та здоров’я людини, її ідеалів, 
цінностей, інтересів від небезпечних впливів» [13]. Слуш-
ною є думка Є. Арустамова стосовно того, що розв’язання 
проблеми безпеки життєдіяльності полягає у забезпеченні 
нормальних умов діяльності людей, у захисті людини і її 
навколишнього  середовища  від  впливу  шкідливих  фак-
торів,  які  перевищують  допустимі  норми.  Підтримання 
нормальних умов діяльності та відпочинку людини ство-
рює передумову для найвищої працездатності та продук-
тивності. Гарантування безпеки праці і відпочинку сприяє 
збереженню життя і здоров’я людей за рахунок зниження 
травматизму  і  захворюваності  [14, c. 110]. Отже, під час 
здійснення своєї спільної діяльності органи місцевого са-
моврядування та правоохоронні органи повинні спрямову-
вати свої зусилля на створення таких умов, за яких людина 
могла би вільно здійснювати свою діяльністю, відчуваючи 
безпеку  і  захист  держави  від  протиправних  посягань  на 
своє майно, життя і здоров’я.

Наступною  класифікаційною  ознакою  для  виділення 
видів взаємодії органів місцевого самоврядування та пра-
воохоронних  органів  є  взаємодія  за  характером  зв’язків 
між суб’єктами, які взаємодіють. Остання, на думку Д. За-
броди, поділяється на:

–  безпосередню – передбачає встановлення безпосе-
редніх зв’язків між суб’єктами, які взаємодіють, та узго-
дження  один  з  одним  взаємозалежних  дій  у  процесі  ви-
конання ними спільних завдань [15, с. 75];

–  опосередковану – не передбачає встановлення пря-
мих контактів між  суб’єктами,  які  взаємодіють.  За  тако-
го  різновиду  взаємодії  діяльність  суб’єктів  здійснюється 
автономно  і може бути не пов’язаною  із прийняттям  за-
гального для них управлінського рішення, хоча діяльність 



244

№ 4 2018
♦

одного із цих елементів впливає на результати виконання 
тих чи інших завдань рештою [15, с. 75].

За ступенем конспірації, або конфіденційності, можли-
во виділити два види взаємодії органів місцевого самовря-
дування і правоохоронних органів:

–  гласна взаємодія. У широкому розумінні, як зазна-
чає В. Леоненко, гласність – це відкритість і публічність у 
діяльності державних структур як умова демократичного 
прийняття рішень та поінформованість громадян про всі 
соціально значущі проблеми, які торкаються  їхніх  інтер-
есів  [16]. Основний зміст  і  значення гласності, на думку 
автора, полягає у: свободі і публічності слова усного і сво-
боді слова друкованого; у відкритому співставленні ідей, 
думок;  відкритості  і  доступності  діяльності  всіх  органів 
влади  й  управління,  посадових  осіб  для  громадян; мож-
ливості  безперешкодного  звернення  громадян  із  пропо-
зиціями і заявами; наданні громадянам та їх об’єднанням 
інформації, необхідної для участі в обговоренні і вирішен-
ні питань державного і громадського життя, а також тієї, 
що торкається їхніх прав, обов’язків і законних інтересів; 
вільному  виявленні,  вивченні  й  оголошенні  громадської 
думки;  праві  громадян  знати,  враховується  громадська 
думка у прийнятті рішень чи ні, а якщо ні, то з яких при-
чин;  обнародуванні  прийнятих  рішень  і  доведенні  їх  до 
відома  зацікавлених осіб  та  організацій  [17,  с.  6]. Отже, 
у контексті взаємодії органів місцевого самоврядування і 
правоохоронних органів гласність полягає в інформуванні 
населення про проведення певних спільних заходів чи про 
результати їхньої сумісної діяльності;

–  негласна  взаємодія.  Такий  вид  взаємодії  передба-
чає, що під час проведення спільної діяльності відомості 
про факт та методи проведення певних заходів не підляга-
ють розголошенню.

Ще одна ознака, за якою можливо класифікувати вза-
ємодію органів місцевого самоврядування і правоохорон-
них органів, – спосіб розв’язання завдань. Такими видами 
взаємодії, на думку Д. Замброди, є:

–  спільне  функціонування  служб,  що  взаємодіють,  за 
якого  суб’єкти  розв’язують  загальні  завдання  одночасно  й 
разом, що створює сприятливі умови для своєчасного коре-
гування їхніх дій, взаємного контролю, обміну інформацією;

–  самостійне  функціонування  служб,  що  взаємоді-
ють,  за  якого  суб’єкти,  як  правило,  тільки  визначають 
шляхи розв’язання відповідних  завдань,  а  розв’язуються 
кожним органом самостійно [18, с. 75].

У  контексті  нашого  дослідження  взаємодію  органів 
місцевого  самоврядування  і  правоохоронних  органів  та-
кож  слід  класифікувати  за  часом  і  тривалістю  спільних 
дій на постійну, тимчасову та разову взаємодію. Постій-
на взаємодія органів місцевого самоврядування передба-
чає безперервну спільну діяльність  зазначених органів у 
певних  напрямах.  Так,  постійна  взаємодія  є  необхідною 
протягом усього періоду виконання  зазначеними органа-
ми функцій профілактики правопорушень, реалізація якої 
вимагає об’єднання зусиль правоохоронних органів з ор-
ганами місцевого самоврядування та витікає з характеру 
цієї  функції  й  основних  цілей  боротьби  зі  злочинністю 
[18,  с.  76]. Тимчасова взаємодія органів місцевого само-
врядування та правоохоронних органів передбачає співп-
рацю вказаних органів у визначеному напрямі на певний 

період  часу,  доки  не  будуть  розв’язані  поставлені  перед 
ними  завдання чи не  закінчиться період дії нормативно-
правового акта (наприклад, Міська комплексна програма 
профілактики злочинності у м. Чернігові, 2012–2015 рр.). 
Разова взаємодія може проявлятися у формі одноразового 
обміну інформацією між зазначеними органами чи прове-
дення якогось спільного заходу.

За  способом  розв’язання  завдань  взаємодію  органів 
місцевого самоврядування та правоохоронних органів по-
діляють на:

–  стратегічну. Стратегія – це, по суті, припущення, що 
майбутнє буде розвиватися в якомусь певному напрямі і що 
бачення майбутніх подій, яке передбачає відбір певної стра-
тегії дій, виявиться правильним [9, с. 9–10]. У контексті на-
шого дослідження стратегічну взаємодію слід трактувати як 
модель дій, набір правил і прийомів, за допомогою яких до-
сягаються довгострокові цілі взаємодії зазначених органів;

–  тактичну. Тактичний вид взаємодії полягає у пред-
метній реалізації окреслених цілей і завдань конкретними 
тактичними методами і формами спільної погодженої ді-
яльності. Слід зазначити, що тактичний етап за його важ-
ливості має підпорядковане становище щодо організацій-
ного впливу й обслуговує його, хоча вони взаємозв’язані, 
взаємозалежні й взаємозумовлені [20, с. 7–15]. Таким чи-
ном, тактичний вид взаємодії органів місцевого самовря-
дування та правоохоронних органів використовується для 
повного  чи  часткового  вирішення  конкретного  завдання 
спільної діяльності цих органів;

–  оперативну. У загальному розумінні оперативність – 
це швидкість реагування на виникнення ризиків та загроз, 
своєчасність  прийняття  попереджувальних  управлінських 
рішень. Оперативна взаємодія органів місцевого самовря-
дування і правоохоронних органів передбачає розв’язання 
спільних проблем і завдань невідкладного характеру, тобто 
таких, що виникають у цю хвилину і потребують негайного 
вирішення  (наприклад,  під  час  виникнення надзвичайних 
ситуацій природного характеру тощо).

Остання класифікаційна ознака, за якою можливо ви-
ділити види взаємодії органів місцевого самоврядування і 
правоохоронних органів, – підстави виникнення. У цьому 
контексті розрізняємо взаємодію:

–  регламентовану,  яка передбачає проведення  спіль-
них заходів на підставах і в порядку, визначених законом, 
тобто всі її аспекти визначаються у нормативних актах, що 
регулюють спільну діяльність зазначених органів;

–  ініціативну, що відбувається у випадку, коли одна зі 
сторін взаємодії ініціювала проведення якихось спільних 
заходів, які відповідно до чинного законодавства не вхо-
дять до спільних обов’язків зазначених органів.

Висновки.  Запропонований  нами  перелік  видів  вза-
ємодії органів місцевого самоврядування та правоохорон-
них органів не претендує на вичерпність. Однак, на нашу 
думку, він найбільш повно відображає сутність та напря-
ми  взаємодії  зазначених  органів.  Щодо  рівнів  взаємодії 
органів місцевого самоврядування, то слід зауважити, що 
традиційно  їх  виділяють  три  (загальнодержавний,  регіо-
нальний  і місцевий),  проте це неповно відображає  зміст 
спільної діяльності зазначених органів. Саме тому вважа-
ємо, що більш доцільно виділяти рівні такої взаємодії за-
лежно від її напрямів.
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СОЦІАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ АТЕСТАЦІЙНИХ КОМІСІЙ  
У СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

SOCIAL APPOINTMENT OF APPROVAL COMMISSIONS  
IN THE SYSTEM OF PUBLIC MANAGEMENT
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аспірант кафедри адміністративного, фінансового і банківського права

Інституту права імені князя Володимира Великого
Міжрегіональної академії управління персоналом

У статті досліджено особливості соціального призначення атестаційних комісій у системі органів публічної влади. З’ясовано ознаки 
публічного інтересу, з яким пов’язане їх функціонування. Зроблено висновок, що атестаційні комісії виконують публічні функції, а їхня 
діяльність регламентується насамперед нормами публічного права.

Ключові слова: атестаційні комісії, адміністративно-правові норми, публічний інтерес, правовий статус, публічне управління.

В статье исследованы особенности социального назначения аттестационных комиссий в системе органов публичной власти. Опре-
делены признаки публичного интереса, с которым связано их функционирование. Сделан вывод, что аттестационные комиссии выпол-
няют публичные функции, а их деятельность регламентируется в первую очередь нормами публичного права.

Ключевые слова: аттестационные комиссии, административно-правовые нормы, публичный интерес, правовой статус, публичное 
управление.

The article examines the features of social assignment of certification commissions in the system of public authorities. The features of public 
interest, with which their functioning is connected, are determined. It was concluded that the certification commissions perform public functions, 
and their activities are regulated primarily by the norms of public law.

Key words: certification commissions, administrative law, public interest, legal status, public administration.

Постановка проблеми.  Удосконалення  системи  пу-
блічного управління зумовлює підвищення стандартів ді-
яльності суб’єктів адміністративного права, які реалізують 
функції вказаного виду управління. Однак, незважаючи на 
той факт, що діяльність атестаційних комісій сьогодні су-
проводжує управлінські процеси всіх публічних інститу-
цій, на теоретико-методологічному рівні вона досліджена 
недостатньо. У поєднанні з тенденцією збільшення позо-
вів,  поданих  до  адміністративних  судів,  предметом  яких 
є  оскарження  діяльності  атестаційних  комісій,  указане 
свідчить  про  існування  потреби  у  виробленні  теоретич-
ного  підґрунтя  діяльності  атестаційних  комісій  і  слугує 
підтвердженням актуальності та новизни теми цієї статті.

Стан опрацювання.  Проблема  атестації  персоналу 
розглядалась  у  багатьох  теоретичних  роботах  науков-
ців різних галузей права, починаючи  із 70-х рр. минуло-
го  століття.  Серед  учених,  які  займались  дослідженням 
цієї  проблематики,  варто  виокремити  О.М.  Бандурку, 
В.С. Венедіктова, М.І.  Іншина, А.Т. Комзюка, В.Р. Крав-
ця, О.О. Кравченка, О.М. Кримську, Л.Ф. Купіну, В.Я. Ма-
линовського, В.М. Плішкіна, Ю.М. Старилова  та  інших. 

Разом із тим більшість цих досліджень проведені у меж-
ах методології трудового права, а соціальне призначення 
атестаційних комісій розглядалося в них фрагментарно, у 
контексті виконання інших дослідницьких завдань.

Метою статті  є визначення соціального призначення 
атестаційних комісій як суб’єктів адміністративно-право-
вих відносин.

Виклад основного матеріалу. Останнім часом спо-
стерігається  зростання  зацікавленості  суспільства  у 
відповідності  професійного  рівня  персоналу  установ, 
організацій  встановленим  правовими  нормами  квалі-
фікаційним приписам і посадовим обов’язкам. Слід за-
значити, що зміни у громадянській свідомості зумовили 
збільшення  вимог  до  таких  критеріїв  діяльності  поса-
довців та  іншого персоналу, як ефективність та якість, 
відповідальність,  здатність працювати  з людьми. Біль-
ше уваги приділяється рівню  їхньої  культури, мораль-
ним та особистим якостям. Загалом  зростають вимоги 
до представників певних сфер державного управління, 
таких  як  правоохоронна  діяльність,  освіта,  охорона 
здоров’я тощо.
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Слушну  думку  стосовно  вимог  до  працівників  пра-
воохоронних органів висловив свого часу В.М. Плішкін: 
«Співробітники органів внутрішніх справ повинні харак-
теризуватися  моральною  бездоганністю.  Їм  мають  бути 
притаманні  чесність,  правдивість,  простота,  скромність, 
порядність, справедливість, людяність, організованість та 
самодисципліна» [1, с. 613].

Вимоги  суспільства  до  системи  та  закладів  освіти  й 
охорони здоров’я, органів управління ними – це переду-
сім вимоги до надання гарантій із боку держави стосовно 
якості життя громадян.

Законом України «Основи законодавства України про 
охорону  здоров’я»  визначено, що  охорона  здоров’я  –  це 
система  заходів,  що  вживаються  органами  державної 
влади та органами місцевого самоврядування, їх посадо-
вими  особами,  закладами  охорони  здоров’я,  фізичними 
особами-підприємцями, які зареєстровані в установлено-
му законом порядку та одержали ліцензію на право про-
вадження  господарської діяльності  з медичної практики, 
медичними  та  фармацевтичними  працівниками,  громад-
ськими  об’єднаннями  і  громадянами  для  збереження  та 
відновлення фізіологічних і психологічних функцій, опти-
мальної працездатності та соціальної активності людини 
за максимальної біологічно можливої індивідуальної три-
валості  її  життя  (ст.  3)  [2].  Тобто  суспільство  зацікавле-
не  в  ефективності  та  якості  роботи  установ,  організацій 
у зазначеній сфері. При цьому вказане стосується і їхньої 
роботи загалом, і роботи персоналу зокрема.

Не менш пильної  уваги  вимагає  і  діяльність  органів, 
що забезпечують захист прав і свобод людини, загальних 
інтересів суспільства та держави, зокрема від розвідуваль-
но-підривної діяльності іноземних спеціальних служб, га-
рантують публічну безпеку і порядок та протидіють зло-
чинності. Ідеться про такі структури, як Служба безпеки 
України, Генеральна прокуратура України та  інші право-
охоронні органи.

Останнім часом  громадськість  все  більше цікавиться 
функціональною діяльністю різних гілок виконавчої вла-
ди  та  органів  місцевого  самоврядування.  Зі  зростанням 
громадянської  самосвідомості  збільшуються  і  вимоги до 
держслужбовців.  Зокрема,  від  останніх  насамперед  ви-
магається, щоб вони піклувались про інтереси громади на 
високому фаховому рівні.

Отже,  з  наведених  прикладів  можливо  підсумувати, 
що професіоналізм, ефективність діяльності, високий рі-
вень культури співробітників, з роботи яких складається 
загальна діяльність установ, організацій та певних сфер 
життєдіяльності  держави  загалом,  є  вимогами  громад-
ськості, а не лише приватною справою працівника і ро-
ботодавця.

Також існує спільний інтерес суспільства, пов’язаний 
із  контролем  за  спроможністю  виконання  персоналом 
своїх  функціональних  обов’язків.  Він  проявляється  у 
формі  оцінювання  ділових,  професійних,  кваліфікацій-
них, моральних та особистих якостей працівників уста-
нов, організацій тощо з наданням висновків щодо відпо-
відності займаній посаді.

Із правового погляду процедура оцінювання відповід-
ності  професійного  рівня  працівників  кваліфікаційним 
вимогам і посадовим обов’язкам є атестацією працівників 
(ст. 1 Закону України «Про професійний розвиток праців-
ників»)  [3].  Згідно  з  академічним  тлумачним  словником 
української мови, атестація – це характеристика фахових 
знань  та  ділових  якостей  службовця;  відклик,  висновок 
про кого-, що-небудь [4, с. 70]. Юридична енциклопедія у 
редакції Ю.С. Шемшученка пояснює атестацію кадрів як 
«періодичне визначення ділової кваліфікації працівників, 
професійної  їх  придатності  й  відповідності  посадам,  які 
вони  обіймають.  Вона  націлена  на  поліпшення  якісного 
складу кадрів, насамперед спеціалістів та керівників різ-
них рівнів» [5, с. 132].

У науковій літературі ще на початку 70-х рр. минулого 
століття Ф.П. Негру визначив атестацію як порядок про-
ведення  перевірки  кваліфікації  робітника шляхом  періо-
дичної  оцінки  його  знань,  досвіду,  навичок,  здібностей, 
тобто  його  відповідності  займаній  посаді  чи  роботі,  яку 
він виконує [6, с. 10].

Переважна  кількість  сучасних  науковців  акцентують 
увагу на актуальних критеріях в оцінюванні працівників.

Так, на думку вітчизняних дослідників у сфері діяль-
ності та правового регулювання правоохоронних органів 
в Україні, атестація – це передусім оцінка ділових та осо-
бистісних якостей працівників [7, с. 128].

А.А.  Стародубцев  підкреслює,  що  атестація  сприяє 
підвищенню  відповідальності  за  ефективність  і  якість 
роботи,  більш  раціональній  розстановці  кадрів  з  ура-
хуванням  їхньої  професійної  майстерності,  досвіду  та 
складності виконуваних робіт. Вона слугує забезпеченню 
якісного виконання службових обов’язків [8, с. 899].

Не можемо не погодитись із думкою Ю.М. Старилова, 
який вважає, що атестація державних службовців – це ді-
яльність, у процесі якої атестаційна комісія в рамках вста-
новленої науково обґрунтованої процедури для виявлення 
ступеня  відповідності  працівника  займаній  посаді  про-
водить  оцінку  ділових,  особистих  та моральних  якостей 
службовця,  процесу  та  підсумків  його  службової  діяль-
ності, результатами якої стають висновки та рекомендації 
атестаційної комісії стосовно покращення праці як служ-
бовця,  що  атестується,  так  і  апарата  всього  державного 
органу [9, с. 402].

Попри  великий  обсяг  нормативних  актів  щодо  ор-
ганізації  і  проведення  самої  атестації,  тлумачення  цього 
терміна  надається  лише  у  восьми  документах,  чотири  з 
яких чинні. Так, Закон України «Про вищу освіту» визна-
чає  атестацію  як  «встановлення  відповідності  засвоєних 
здобувачами вищої освіти рівня та обсягу знань, умінь, ін-
ших компетентностей вимогам стандартів вищої освіти» 
[10]. Згідно з Наказом Міністерства транспорту та зв’язку 
України від 20 квітня 2007 р. № 329, атестація – це «про-
цедура перевірки та оцінки можливостей фізичної особи 
виконувати роботи з відповідних спеціалізацій» [11].

Розглядаючи  атестацію  як  метод  контролю  за  про-
фесійною кваліфікацією персоналу  (а в підсумку профе-
сійністю усього закладу і галузі), із правових джерел на-
ведемо кілька прикладів спільного інтересу суспільства і 
керівництва установ (організацій тощо).

У  сфері  охорони  здоров’я  атестація  спрямована  на 
вдосконалення діяльності  закладів охорони здоров’я, ла-
бораторної та санітарно-епідеміологічної служб тощо усіх 
форм власності щодо подальшого поліпшення якості ме-
дичного  обслуговування  населення.  Її  завдання  полягає 
у визначенні професійного рівня лікарів, провізорів, мо-
лодших спеціалістів із медичною (фармацевтичною) осві-
тою та інших фахівців, їх компетентності та відповідності 
кваліфікаційним вимогам і посадовим обов’язкам, а також 
для підвищення відповідальності за ефективність і якість 
роботи [12; 13; 14 ].

Водночас варто звернути увагу на той факт, що атеста-
ція може стосуватись не лише фізичних осіб-працівників, 
але й закладів загалом. Так, наприклад, державна атеста-
ція є однією з форм державного контролю за діяльністю 
дитячих закладів оздоровлення та відпочинку незалежно 
від їх підпорядкування і форми власності та проводиться 
для забезпечення реалізації єдиної державної політики у 
сфері оздоровлення та відпочинку дітей, оцінювання ста-
ну організації  та матеріально-технічної  бази  закладу,  за-
безпечення відповідними фахівцями, для здійснення оздо-
ровчо-виховного процесу [15].

Якщо від професіоналізму,  ефективності роботи пра-
цівників у сфері охорони здоров’я, якості надаваних ними 
послуг залежить сьогодення суспільства, то у сфері осві-
ти – це вплив на формування майбутнього країни.
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Крім суспільно важливих та публічних аспектів мети 
проведення  атестації,  існує  і  приватний  інтерес  самого 
працівника,  що  підлягає  атестуванню.  Такі  поняття,  як 
«стимулювання ініціативності, творчої активності праців-
ників»,  «цілеспрямоване  безперервне  підвищення  рівня 
професійної  компетентності»,  «підвищення  професійної 
майстерності», «розвиток творчої ініціативи», «підвищен-
ня престижу й авторитету», що використовуються у нор-
мативних актах, можливо замінити більш стислим форму-
люванням: «моральне та матеріальне стимулювання» або 
«перспектива службової кар’єри».

Bисновки  атестаційних  комісій  мають  рекомендацій-
ний  характер,  але  спричиняють  певні  правові  наслідки, 
оскільки результатом цих висновків стає прийняття управ-
лінських, організаційних та правових рішень із боку упо-
вноваженого керівника установи (організації тощо).

Попри  те,  що  остаточне  рішення  щодо  працівника 
приймається уповноваженим керівником, законодавством 
передбачено,  що  можуть  бути  оскаржені  безпосередньо 
результати  атестації,  зокрема  в  судовому  порядку.  Так, 
наприклад, у Наказі Міністерства освіти і науки України 
від 6 жовтня 2010 р. № 930 «Про затвердження Типового 
положення  про  атестацію  педагогічних  працівників»  за-
значено, що «рішення атестаційних комісій можуть бути 
оскаржені до суду» [16]. Про судове оскарження свідчить 
і численна судова практика адміністративних проваджень.

Слід також зазначити, що Постанова Кабінету Міністрів 
України  «Про  організацію  проведення  атестації  осіб,  які 
претендують на вступ на державну службу, щодо вільного 
володіння державною мовою» у першій редакції від 26 квіт-
ня  2017  р.  містила  визначення  терміна  «атестація»,  однак 
«втратила» його у чинній редакції від 4 листопада 2017 р. 
Так, у першій редакції атестація тлумачилась як «оцінюван-
ня рівня вільного володіння державною мовою особами, які 
претендують на зайняття посади державної служби, відпо-
відно до вимог щодо рівня мовної та комунікативної ком-
петентностей». У чинній редакції  визначена лише  її мета: 
«Атестація  проводиться  для  визначення  рівня  вільного 
володіння державною мовою осіб,  які претендують на  за-
йняття посади державної служби, відповідно до вимог щодо 
рівня мовної та комунікативної компетентностей» [17].

На наш погляд, обидва вказані тлумачення не є вда-
лими,  адже,  по-перше,  атестація  –  це  процедура,  по-
друге,  для  визначення  рівня  знання  та  його  якості  (бо 
володіння мовою – це знання мови) у певній галузі/сфе-
рі  існує загальновживаний термін «оцінка». При цьому 
остання може мати конкретизований цифровий вигляд, 
який  піддається  порівнянню  (що  має  значення,  зокре-
ма, у разі конкурсного відбору). До речі, Закон України 
«Про професійний розвиток працівників» визначає атес-
тацію  працівників  як  процедуру  «оцінки  відповідності 
професійного рівня працівників кваліфікаційним вимо-
гам і посадовим обов’язкам, проведення оцінювання їх 
професійного рівня» (ст. 1) [3].

Отже,  визначення  терміна  «атестація»  у  Постанові 
Кабінету Міністрів України  «Про  організацію проведен-
ня атестації осіб, які претендують на вступ на державну 
службу, щодо вільного володіння державною мовою», на 
наш погляд, має бути викладено у такій редакції: «Атес-
тація – це процедура оцінки рівня вільного володіння дер-
жавною мовою особами, які претендують на зайняття по-
сади державної служби, відповідно до вимог щодо рівня 
мовної та комунікативної компетентностей».

Висновки.  Отже,  атестація  –  це  процедура  оцінки, 
яка  здійснюється  атестаційною  комісією.  Атестаційна 
комісія ж є колегіальним органом без ознак юридичної 
особи,  утвореним  адміністрацією  підприємства,  уста-
нови, організації  (зокрема, органів виконавчої влади та 
місцевого  самоврядування)  незалежно  від форми  влас-
ності.  Порядок  її  утворення  та  ліквідації,  адміністра-
тивно-правий  статус,  управлінські  відносини  з  адміні-
страцією, що створила її, а також з об’єктами атестації, 
правові наслідки прийнятих рішень, відносини, що ви-
никають у разі судового оскарження цих рішень, та інше 
регламентується нормативно-правовими актами, що, як 
правило,  мають  галузевий  характер.  Отже,  атестаційні 
комісії  виконують  публічні  функції,  пов’язані  із  забез-
печенням відповідності якості діяльності представників 
певних  професій  вимогам  громадян,  громадянського 
суспільства  і  держави,  а  їхня  діяльність  здійснюється 
для реалізації публічного інтересу і регулюється насам-
перед нормами адміністративного права.
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Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

У статті досліджено практичні особливості розгляду справ щодо проходження публічної служби за участю Державної прикордонної 
служби України. Зокрема, визначено коло осіб, які беруть участь у вказаній категорії справ, предмет позову, обставини, що найчастіше 
зумовлюють подання аналізованих адміністративних позовів. За результатами дослідження судової практики зазначеної категорії спорів 
висловлено ряд пропозицій для вдосконалення роботи щодо накладання стягнень за порушення військової дисципліни.

Ключові слова: публічна служба, військова служба, адміністративний суд, військовослужбовець, військова дисципліна.

В статье исследованы практические особенности рассмотрения дел о прохождении публичной службы при участии Государствен-
ной пограничной службы Украины. В частности, определен круг лиц, участвующих в указанной категории дел, предмет иска, обстоятель-
ства, которые чаще всего вызывают направление анализируемых административных исков. По результатам исследования судебной 
практики указанной категории споров высказан ряд предложений для совершенствования работы по наложению взысканий за наруше-
ние воинской дисциплины.

Ключевые слова: публичная служба, военная служба, административный суд, военнослужащий, военная дисциплина.

Author conducted the investigation of practical features of consideration of cases involving of public service with the participation of the 
State Border Guard Service of Ukraine. In particular, author defined a circle of people involved in this category of cases, the subject of the claim, 
circumstances that often lead to the filing of the administrative actions in those cases. According to the results of the study of judicial practice of 
the specified category of disputes author made several suggestions on improving the work of imposing penalties for violation of military discipline.

Key words: public service, military service, administrative court, serviceman, military discipline.

Постановка проблеми. Відповідно до п. 17 ч. 1 ст. 4 
Кодексу  адміністративного  судочинства  України  (далі  – 
КАСУ) публічна служба визначається як діяльність на дер-
жавних  політичних  посадах,  у  державних  колегіальних 
органах,  професійна  діяльність  суддів,  прокурорів,  вій-
ськова служба, альтернативна (невійськова) служба, інша 
державна  служба,  патронатна  служба  в  державних  ор-
ганах,  служба  в  органах  влади  Автономної  Республіки 
Крим, органах місцевого самоврядування. Таке визначен-
ня стосується насамперед виконання наведених вище за-
вдань адміністративного судочинства і може не збігатися 
з доктринальним визначенням публічної служби, до якої, 
теоретично,  за  формальними  критеріями  (наприклад,  за 
місцем роботи) можливо віднести працівників бюджетних 
установ, комунальних підприємств тощо [1].

Загальними ознаками публічної служби є такі: це про-
фесійна діяльність осіб, які її здійснюють на основі Кон-
ституції, законів та інших нормативно-правових актів; за 
змістом  полягає  у  виконанні  завдань  і  функцій  держави 
(органів державної влади та органів місцевого самовряду-
вання); оплачується з державних коштів (з державного або 
місцевих бюджетів).

Одним із видів публічної служби є військова служба, 
яка здійснюється у Збройних силах України, інших утво-
рених  відповідно  до  законів  України  військових  форму-
ваннях,  а  також  правоохоронних  органах  спеціального 
призначення (до таких віднесено Державну прикордонну 
службу України  (далі  – ДПСУ)  та Державну  спеціальну 
службу  транспорту,  посади  в  яких  комплектуються  вій-
ськовослужбовцями).

Як  зазначає О.В. Плетньов, для всіх правоохоронних 
органів спеціального призначення характерні певні озна-
ки,  які  вирізняють  їх  із-поміж  інших державних  органів 
та  недержавних  правоохоронних  структур  і  які  дозволя-
ють чітко визначити місце правоохоронних органів серед 
інших правоохоронних утворень стосовно компетенції та 

відповідальності  за  виконання  поставлених  перед  ними 
завдань для недопущення змішування їхніх повноважень 
[2, с. 268]. Серед таких ознак особливо цікавою в аспек-
ті  нашого  наукового  дослідження  є  воєнізованість,  яка 
полягає  в  тому, що  для  працівників  і  військовослужбов-
ців ДПСУ передбачено особливий порядок проходження 
служби, присудження військових звань, особливий поря-
док службових відносин, побудований на принципі субор-
динації. Службові відносини особового складу ДПСУ, як 
правило, регулюються не  трудовим,  а  спеціальним адмі-
ністративним  законодавством;  є можливість  використан-
ня під час виконання службових обов’язків вогнепальної 
зброї, спеціальних засобів, заходів фізичного впливу, а та-
кож військової техніки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сьогодні 
проблема оскарження рішень, дій, бездіяльності суб’єктів 
владних повноважень, а також здійснення адміністративно-
го судочинства є доволі актуальною. Вона стала предметом 
дослідження  таких  учених-правознавців,  як  C.B.  Білуга, 
Р.В. Ватаманюк, В.Б. Градовий, Е.Ф. Демський, О.В. Джа-
бурія,  Т.О.  Коломоєць,  О.О.  Марченко,  О.Є.  Міщенко, 
О.М. Пасенюк, Г.М. Писаренко, В.Б. Русанова, М.М. Ти-
щенко, М.І. Труш, М.І. Цуркан. На жаль, розвідки зазна-
чених науковців стосуються переважно загальних питань 
оскарження  рішень,  дій,  бездіяльності  суб’єктів  владних 
повноважень.  Лише  в  наукових  працях  М.І.  Цуркана  та 
О.О.  Марченка  досліджено  адміністративні  спори  з  пи-
тань проходження публічної служби. Водночас практичні 
особливості розгляду справ щодо проходження публічної 
служби за участю Державної прикордонної служби Украї-
ни не вивчалися, хоча в Україні вже сформувалася практи-
ка вирішення спорів стосовно призначення, проходження 
або звільнення з військової служби у ДПСУ.

Відтак  виникає  необхідність  наукового  дослідження 
питань,  пов’язаних  із  вирішенням  спорів  щодо  прохо-
дження публічної служби за участю ДПСУ.
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Формулювання цілей статті.  Метою  статтi  є  дослі-
дження  практичних  особливостей  вирішення  справ  за 
участю Державної прикордонної служби України у спорах 
щодо проходження публічної служби (з урахуванням онов-
леного Кодексу адміністративного судочинства України).

Виклад основного матеріалу дослідження. Порядок 
проходження військової служби в ДПСУ, вступу на неї, її 
припинення, притягнення до відповідальності здійснюєть-
ся на підставі Закону України «Про військовий обов’язок 
і військову службу», Положення про проходження грома-
дянами України  військової  служби  в Державній  прикор-
донній  службі  України,  затверджене Указом Президента 
України  від  29  грудня  2009  р.,  Статутами  Збройних  сил 
України  (гарнізонної  та  вартової  служб,  внутрішньої 
служби, стройового і дисциплінарного статутів) та Поло-
ження  про  матеріальну  відповідальність  військовослуж-
бовців за шкоду, заподіяну державі, затверджене Постано-
вою Верховної Ради України від 23 червня 1995 р. Також 
трудові правовідносини працівників ДПСУ регулюються 
трудовим законодавством та укладеними трудовими дого-
ворами (контрактами).

Військова  служба  визначена  Законом  України  «Про 
військовий  обов’язок  і  військову  службу»  (ч.  1  ст.  2)  як 
державна служба особливого характеру, яка полягає у про-
фесійній діяльності придатних до неї за станом здоров’я і 
віком громадян України,  іноземців та осіб без громадян-
ства,  пов’язаній  з  обороною України,  її  незалежності  та 
територіальної цілісності.

Згідно  із  ч.  6  ст.  2  Закону  України  «Про  військовий 
обов’язок  і  військову службу» до видів військової  служ-
би належать: строкова військова служба; військова служба 
за призовом під час мобілізації на особливий період; вій-
ськова служба за контрактом осіб рядового, сержантсько-
го  і  старшинського  складу;  військова  служба  (навчання) 
курсантів вищих військових навчальних закладів, а також 
вищих  навчальних  закладів,  які  мають  у  своєму  складі 
військові інститути, факультети військової підготовки, ка-
федри військової підготовки, відділення військової підго-
товки; військова служба за контрактом осіб офіцерського 
складу;  військова  служба  за призовом осіб  офіцерського 
складу [3].

Під час проходження служби військові виконують свої 
безпосередні  обов’язки,  здійснюється  призначення  їх  на 
військові  посади  і  переміщення  по  службі,  підготовка, 
перепідготовка  і підвищення кваліфікації, присвоєння та 
позбавлення військових звань, пониження та поновлення 
у  військових  званнях,  проведення  атестування,  надання 
відпусток [4, с. 24].

Суб’єктом звернень із позовами у справах, пов’язаних 
із відносинами публічної служби, як правило, є особа, яка 
перебуває на публічній  службі  та  вважає, що органом,  з 
яким вона пов’язана  відносинами публічної  служби,  по-
рушено її права, свободи чи інтереси у цій сфері.

Позивачами можуть бути й інші особи, наприклад: гро-
мадяни, які претендували на посаду відповідного військо-
вослужбовця, але не були призначені на неї; особи, звіль-
нені з військової служби або неправомірно притягнені до 
дисциплінарної  чи  матеріальної  відповідальності.  Крім 
того,  у  справах  про  припинення  повноважень  посадової 
особи  у  разі  порушення  нею  вимог  несумісності,  вста-
новлених Конституцією  та  законами України,  позивачем 
може  бути  відповідний  владний  орган,  а  відповідачем  – 
його посадова особа. При цьому завдання суду є незмін-
ним:  перевірка  наявності  обставин,  що  є  підставою  для 
дострокового припинення повноважень посадової особи, 
для недопущення протиправності такого припинення.

Відповідачем  у  спорах  щодо  прийняття  на  публічну 
службу,  її проходження, звільнення з публічної служби є 
орган ДПСУ, з яким військовослужбовець або працівник 
перебуває у відносинах публічної служби чи в якому пре-
тендував на зайняття певної посади (відповідний прикор-

донний загін, регіональне управління, частина централь-
ного підпорядкування або Адміністрація ДПСУ). Третьою 
особою  без  самостійних  вимог  на  стороні  відповідача 
може бути залучена посадова особа, яка безпосередньо й 
одноособово  прийняла  рішення  щодо  публічної  служби 
позивача.

Предмет  спору  може  стосуватися  прийняття  на  пу-
блічну  службу,  оплати  праці  військовослужбовця  або 
працівника,  притягнення  його  до  дисциплінарної  відпо-
відальності, надання відпустки, кваліфікаційної атестації, 
переведення на іншу посаду, звільнення з посади, призна-
чення та виплати пенсії тощо.

Що стосується предметної підсудності адміністратив-
них справ, пов’язаних  із  відносинами публічної  служби, 
то варто виходити із правил, визначених ст. 19 КАСУ, час-
тина 1 якої надає перелік адміністративних справ, що роз-
глядаються місцевими загальними судами як адміністра-
тивними.  Спорів  із  питань  публічної  служби  серед  них 
немає. Тому зазначена категорія справ відповідно до ч. 2 
ст. 19 КАСУ підсудна окружним адміністративним судам.

Відповідно  до  ст.  25  КАСУ  адміністративні  справи 
стосовно оскарження індивідуальних актів, а також дій чи 
бездіяльності суб’єктів владних повноважень, які прийня-
ті  (вчинені,  допущені)  стосовно  конкретної  фізичної  чи 
юридичної особи (їх об’єднань), зокрема з питань публіч-
ної служби, вирішуються за вибором позивача адміністра-
тивним судом за зареєстрованим у встановленому законом 
порядку місцем проживання (перебування) цієї особи-по-
зивача або адміністративним судом за місцезнаходженням 
відповідача [1].

Розглядаючи  питання щодо  законодавства,  яким  вре-
гульовано  відносини  публічної  служби,  слід  виходити  з 
того, що ці відносини насамперед є предметом регулюван-
ня  конституційного  та  адміністративного  права. Публіч-
ній  службі  переважно не  властиве  договірне  регулюван-
ня умов праці, характерне для трудового права, оскільки 
відсутній  трудовий  договір  як  підстава  для  виникнення 
трудових відносин, а умови служби визначено законодав-
ством.  Трудове  законодавство  може  застосовуватися  до 
таких  відносин  субсидіарно  за  відсутності  відповідних 
положень у конституційному та адміністративному зако-
нодавстві (зазначена обставина випливає зі змісту Рішен-
ня Конституційного Суду України від 7 травня 2002 р. за 
№ 8-рп/2002 (справа щодо підвідомчості актів про призна-
чення або звільнення посадових осіб) [5]).

Отже,  можемо  зробити  висновок, що  реалізація  гро-
мадянами права на доступ до державної, політичної, вій-
ськової  та  інших  служб,  подальше  проходження  служби 
становлять  новий  правовий  інститут  –  інститут  публіч-
ної служби, основними елементами якого є проходження 
служби,  соціальне  забезпечення  службовців,  дисциплі-
нарна відповідальність, вирішення спорів.

Наведені елементи притаманні всім видам служб, а їх 
внутрішнє наповнення для кожної різне. Це створює певні 
труднощі у вирішенні спорів, оскільки постають питання 
юридичної  кваліфікації  виниклих  відносин.  Крім  того, 
пункт 2 ч. 1 ст. 19 КАСУ має норму, яка, на перший по-
гляд, дає повноваження судам вирішувати спори тільки на 
стадіях  прийняття  на  публічну  службу,  її  проходження  і 
звільнення з публічної служби. Однак залишено поза ува-
гою питання соціального забезпечення та інші проблеми, 
із приводу яких виникають спори у процесі проходження 
служби [1].

Як уже зазначалося, порядок прийняття особи на вій-
ськову службу в ДПСУ встановлюється Законом України 
«Про військовий обов’язок і військову службу» та Поло-
женням про проходження  громадянами України  військо-
вої служби в Державній прикордонній службі України, а 
безпосередні обов’язки військовослужбовця – Статутами 
Збройних  сил  України,  правовими  актами  Міністерства 
внутрішніх  справ України  та Адміністрації  ДПСУ,  а  та-
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кож локальними документами, виданими в регіональному 
управлінні,  прикордонному  загоні  або  в  іншому  органі 
охорони державного кордону.

Якщо  проаналізувати  судову  практику  у  справах  зі 
спорів щодо проходження військової служби, можемо ви-
знати, що саме вище викладені документи вважаються та-
кими, які визначають коло обов’язків військовослужбовця 
[6; 7; 8; 9; 10; 11; 12]. При цьому в судовій практиці пере-
важають справи, пов’язані  із притягненням до дисциплі-
нарної  відповідальності  військовослужбовців  ДПСУ,  зо-
крема з їх звільненням із лав ДПСУ у зв’язку із вчиненням 
дисциплінарного або адміністративного правопорушення.

Однак суд, розглядаючи питання про обґрунтованість 
притягнення  особи  до  дисциплінарної  відповідальності, 
повинен  розуміти,  що  вона  не  може  ототожнюватись  із 
формальним дотриманням процедури, оскільки закон ви-
магає від адміністративного суду перевірити, що рішення 
прийнято: на підставі, у межах повноважень  і таким чи-
ном, які передбачені Конституцією та законами України; 
з  використанням повноваження  з  тією метою,  з  якою це 
повноваження надане; обґрунтовано, тобто з урахуванням 
усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення; 
безсторонньо (неупереджено); добросовісно; розсудливо; 
з дотриманням принципу рівності перед законом, запобі-
гаючи несправедливій дискримінації; пропорційно, зокре-
ма  з  дотриманням  необхідного  балансу  між  будь-якими 
несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів 
особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішен-
ня  (дія);  з урахуванням права особи на участь у процесі 
прийняття рішення; своєчасно, тобто протягом розумного 
строку (ч. 2 ст. 2 КАСУ) [1].

Так, Львівський окружний адміністративний суд, роз-
глядаючи адміністративний позов до Львівського прикор-
донного загону Західного регіонального управління ДПСУ 
про визнання незаконним та скасування наказу в частині 
оголошення догани за нездійснення позивачем перевірок 
зміни охорони відповідно до затверджених графіків, а саме 
до графіка контролю командуванням прикордонного заго-
ну  за  організацією,  несенням  служби  особами  добового 
наряду і зміни охорони та дотриманням персоналом при-
кордонного загону, задовольнив позовні вимоги й ухвалив 
визнати  незаконним  і  скасувати  наказ  про  притягнення 
позивача до дисциплінарної  відповідальності у  зв’язку  з 
тим, що йому не надавався наказ  здійснювати перевірку 
зміни воєнізованої охорони по вул. О.Степанівни, 8 у м. 
Львові, оскільки не було видано разового посвідчення для 
цієї  перевірки,  як  це  передбачено  ст.  209 Статуту  гарні-
зонної  та  вартової  служб  і Положенням про  воєнізовану 
охорону ДПСУ [10].

У рішенні Закарпатського окружного адміністративно-
го суду від 28 грудня 2017 р. у справі за адміністративним 
позовом до 94 прикордонного загону (I категорії) Західно-
го  регіонального  управління ДПСУ про  визнання  наказу 
неправомірним, поновлення на роботі та стягнення серед-
нього заробітку за період вимушеного прогулу, попри те, 
що наявність підстав для притягнення позивача до дисци-
плінарної  відповідальності  через  звільнення  з  військової 
служби через службову невідповідність була встановлена, 
суд частково задовольнив позовні вимоги, оскільки на мо-
мент виключення позивача зі списків особового складу та 
усіх видів забезпечення позивач перебував на амбулаторно-
му лікуванні (задоволення позовних вимог було здійснено 
шляхом зміни дати звільнення в оскаржуваному наказі) [9].

У  рішенні  Львівського  окружного  адміністративного 
суду  за  адміністративним  позовом  до  Львівського  при-
кордонного  загону  Західного  регіонального  управління 
ДПСУ  (в/ч  2144)  про  визнання  протиправними  і  скасу-
вання дисциплінарних стягнень було визнано незаконним 
один із наказів про притягнення до дисциплінарної відпо-
відальності у формі догани за ненадання пояснень за фак-
том  службового  розслідування,  оскільки  надання  таких 

пояснень є правом, а не обов’язком особи відповідно до 
п. 14 Інструкції про порядок проведення службового роз-
слідування у ДПСУ [11].

Зі  звільненням  із  публічної  служби  не  припиняється 
соціальний і правовий захист особи: зберігається право на 
матеріальне, побутове та пенсійне забезпечення, на захист 
інтересів  у  суді шляхом пред’явлення  адміністративного 
позову. Спори, пов’язані  з питаннями соціального забез-
печення  осіб,  які  припинили  публічну  службу,  належать 
до спорів щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності 
відповідного суб’єкта владних повноважень.

Що стосується військовослужбовців ДПСУ, часто у су-
довій  практиці  трапляються  спори  з  питань  невиконання 
зобов’язань держави, що визначені у законах України «Про 
соціальний та правовий захист військовослужбовців та чле-
нів їхніх сімей» та «Про пенсійне забезпечення осіб, звіль-
нених із військової служби, та деяких інших осіб» стосовно 
виплати  одноразової  грошової  допомоги,  виплати  інших 
видів матеріального утримання в разі  звільнення військо-
вослужбовця за станом здоров’я або за вислугою років.

Так,  у  рішенні  Херсонського  окружного  адміністра-
тивного  суду  від  26  грудня  2017  р.  за  адміністративним 
позовом  до  Херсонського  прикордонного  загону  Азово-
Чорноморського  регіонального  управління  ДПСУ  про 
зобов’язання  вчинити  певні  дії  було  визначено,  що  під-
ставою для звернення стало порушення відповідачем ви-
мог ст. 9 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, 
звільнених  із  військової  служби,  та  деяких  інших  осіб» 
та ст. 15 Закону України «Про соціальний та правовий за-
хист військовослужбовців та членів  їхніх сімей», які пе-
редбачають виплату одноразової грошової допомоги вій-
ськовослужбовцям,  крім  військовослужбовців  строкової 
військової служби, які  звільняються зі служби за станом 
здоров’я, у розмірі 50 відсотків місячного грошового за-
безпечення за кожний повний календарний рік служби. За-
значена грошова допомога позивачеві не була виплачена 
повністю, попри те, що він мав право на пенсію за вислу-
гою років за п. «б» ст. 12 Закону України «Про пенсійне 
забезпечення осіб, звільнених із військової служби, та де-
яких інших осіб». У зв’язку із встановленням цього факту 
адміністративний позов було задоволено [13].

Як бачимо, аналіз судової практики у справах стосовно 
проходження публічної служби у ДПСУ дає змогу вияви-
ти ряд недоліків у роботі  з питань притягнення військо-
вослужбовців ДПСУ до дисциплінарної відповідальності, 
зокрема щодо правильності визначення дати звільнення у 
зв’язку з перебуванням особи на лікуванні або у відпуст-
ці, необґрунтованості виданих наказів про притягнення до 
дисциплінарної відповідальності, у зв’язку з неналежним 
проведенням  службового  розслідування  і  невиясненням 
усіх причин та умов, що привели до вчинення дисциплі-
нарного правопорушення, невірним тлумаченням законо-
давства, що встановлює питання соціального та правового 
захисту особи, яка звільняється з ДПСУ.

Висновки.  На  підставі  вищевикладеного  можемо 
зробити  такі  висновки.  Суб’єктом  звернень  із  позовами 
у  справах,  пов’язаних  із  відносинами  публічної  служби, 
як правило, є особа, яка перебуває на публічній службі та 
вважає, що органом,  з  яким  її пов’язують відносини пу-
блічної  служби,  порушено  її  права,  свободи  чи  інтереси 
у  цій  сфері,  зокрема  військовослужбовці  та  працівники 
ДПСУ, а також особа, яка претендувала на певну посаду, 
але не була призначена на неї, чи була звільнена з військо-
вої служби або неправомірно притягнена до дисциплінар-
ної чи матеріальної відповідальності.

Відповідачем у спорах стосовно прийняття на публіч-
ну службу, її проходження, звільнення з публічної служби 
є орган ДПСУ, з яким військовослужбовець або працівник 
перебуває у відносинах публічної служби чи в якому пре-
тендував на зайняття відповідної посади. Третьою особою 
без самостійних вимог на стороні відповідача може бути 
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залучена посадова особа, яка безпосередньо й одноособо-
во прийняла рішення щодо публічної служби позивача.

Предмет  спору  може  стосуватися  прийняття  на  пу-
блічну  службу,  оплати  праці  військовослужбовця  або 
працівника,  притягнення  його  до  дисциплінарної  відпо-
відальності, надання відпустки, кваліфікаційної атестації, 
переведення на іншу посаду, звільнення з посади, призна-
чення та виплати пенсії тощо.

Аналіз судової практики у справах щодо проходження 
публічної  служби  у ДПСУ  дає  змогу  виявити  ряд  недо-
ліків у роботі з питань притягнення військовослужбовців 
ДПСУ до дисциплінарної відповідальності, зокрема щодо 
правильності визначення дати звільнення у зв’язку з пере-
буванням особи на лікуванні або у відпустці, необґрунто-
ваності виданих наказів про притягнення до дисциплінар-

ної відповідальності, у зв’язку з неналежним проведенням 
службового розслідування і невиясненням усіх причин та 
умов, що привели до вчинення дисциплінарного правопо-
рушення, невірним тлумаченням законодавства, що вста-
новлює питання соціального та правового захисту особи, 
яка звільняється з ДПСУ.

Відтак  вважаємо,  що  начальникам  регіональних 
управлінь  щодо  начальників  прикордонних  загонів,  від-
ділів  прикордонної  служби  та  інших  органів  охорони 
державного  кордону,  а  керівництву Адміністрації ДПСУ 
щодо начальників  регіональних управлінь  слід провести 
роз’яснювальну  роботу  стосовно  змісту  дисциплінарних 
статутів, порядку проведення службового розслідування, 
а  також  недопущення  порушень  їх  вимог  особами,  які 
здійснюють дисциплінарне провадження.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
1. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 р. (у ред. від 3 жовтня 2017 р.). Відомості Верховної Ради України. 

2017. № 48. Ст. 436.
2. Плетньов О.В. Поняття та основні ознаки правоохоронних органів спеціального призначення. Південноукраїнський правничий 

часопис. 2012. № 3. С. 265–269.
3. Про військовий обов’язок і військову службу: Закон України від 25 березня 1992 р. (із змінами та доповненнями). Відомості Верхо-

вної Ради України. 1992. № 27. Ст. 385.
4. Особливості діяльності юридичної служби в підрозділах Державної прикордонної служби України: навч. посібник / С.І. Царенко, 

Р.О. Гаврік, О.М. Царенко, О.В. Томкевич, О.В. Дем’янова / за ред. Ю.В. Білоусова. Хмельницький: Вид-во Нац. акад. ДПСУ ім. Б. Хмель-
ницького, 2016. 268 с.

5. Рішення Конституційного Суду України від 7 травня 2002 р. за № 8-рп/2002 (справа щодо підвідомчості актів про призначення або 
звільнення посадових осіб). URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v008p710-02.

6. Постанова Житомирського окружного адміністративного суду від 4 січня 2018 р. у справі № 06/1484/17. URL: http:// 
reyestr.court.gov.ua/Review/71574532.

7. Постанова Закарпатського окружного адміністративного суду від 26 грудня 2017 р. у справі № 807/751/17. URL: http:// 
reyestr.court.gov.ua/Review/71441030.

8. Постанова Закарпатського окружного адміністративного суду від 28 грудня 2017 р. у справі № 807/1428/17. URL: http:// 
reyestr.court.gov.ua/Review/71440961.

9. Постанова Закарпатського окружного адміністративного суду від 28 грудня 2017 р. у справі № 807/608/17. URL: http:// 
reyestr.court.gov.ua/Review/71513763.

10. Постанова Львівського окружного адміністративного суду від 18 грудня 2017 р. у справі № 813/3753/17. URL: http:// 
reyestr.court.gov.ua/Review/71079414.

11. Постанова Львівського окружного адміністративного суду від 28 грудня 2017 р. у справі № 813/2250/17. URL: http:// 
reyestr.court.gov.ua/Review/71508607.

12. Постанова Львівського окружного адміністративного суду від 28 грудня 2017 р. у справі № 813/2151/17. URL: http:// 
reyestr.court.gov.ua/Review/71508960.

13. Постанова Херсонського окружного адміністративного суду від 26 грудня 2017 р. у справі № 821/1001/17. URL: http:// 
reyestr.court.gov.ua/Review/71329351.



252

№ 4 2018
♦

УДК 342.9

ПРИМУСОВЕ ВИДВОРЕННЯ З УКРАЇНИ ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА  
ЯК ЗАХІД АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРИМУСУ

PERSONAL EXPRESSION FROM UKRAINE OF FOREIGNERS AND UNIVERSAL MEMBERS  
AS A WEST OF ADMINISTRATIVE APPROACH

Гула І.Л.,
кандидат юридичних наук,

викладач кафедри адміністративно-правових дисциплін 
факультету № 6 

Львівського державного університету внутрішніх справ

У статті аналізуються положення норм Кодексу України про адміністративні правопорушення та Закону України «Про правовий ста-
тус іноземців та осіб без громадянства» щодо примусового видворення з України іноземців та осіб без громадянства. Автор наголошує 
на відмінностях між примусовим видворенням та примусовим поверненням іноземців та осіб без громадянства. У статті запропоновані 
зміні до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадян-
ства», які, на думку автора, вдосконалять правове регулювання примусового видворення з України іноземців та осіб без громадянства.  

Ключові слова: іноземець, особа без громадянства, примусове видворення, примусове повернення, адміністративне стягнення, 
адміністративна відповідальність.

В статье анализируются положения норм Кодекса Украины об административных правонарушениях и Закона Украины «О правовом 
статусе иностранцев и лиц без гражданства» о принудительном выдворении из Украины иностранцев и лиц без гражданства. Автор от-
мечает различия между принудительным выдворением и принудительным возвращением иностранцев и лиц без гражданства. В статье 
предложены изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Закон Украины «О правовом статусе иностранцев и 
лиц без гражданства», которые, по мнению автора, усовершенствуют правовое регулирование принудительного выдворения из Украины 
иностранцев и лиц без гражданства.

Ключевые слова: иностранец, лицо без гражданства, принудительное выдворение, принудительное возвращение, административ-
ное взыскание, административная ответственность.

The article analyzes the provisions of the norms of the Code of Ukraine on Administrative Offenses and the Law of Ukraine "On the Legal 
Status of Foreigners and Stateless Persons" regarding the forced removal of foreigners and stateless persons from Ukraine. The author empha-
sizes the differences between forced deportation and the forced return of foreigners and stateless persons. The article proposes amendments to 
the Code of Ukraine on Administrative Offenses and the Law of Ukraine "On the Legal Status of Foreigners and Stateless Persons", which, in the 
opinion of the author, will improve the legal regulation of forced removal from Ukraine of foreigners and stateless persons.

Key words: foreigner, stateless person, forced expulsion, compulsory return, administrative penalty, administrative liability.

Постановка проблеми.  Сучасні  міграційні  процеси 
набули постійних і багатоманітних форм, які потребують 
чіткого регулювання з боку держави і викликані потреба-
ми підвищення ефективності протидії явищам, що станов-
лять загрозу національній безпеці України. Одним з цих 
явищ є нелегальна міграція.

Запровадження  сучасної  системи  примусових  захо-
дів, які мають чітко визначену процесуально-процедурну 
регламентацію,  є  запорукою  забезпечення  законності  та 
правопорядку в державі, захисту прав та свобод людини, 
державних і суспільних інтересів. Примусове видворення 
є  одним  із  видів  примусових  заходів, що  застосовується 
до  іноземців  та  осіб без  громадянства.  Зміст  та порядок 
застосування даного  заходу  визначений Кодексом Украї-
ни про адміністративні правопорушення, Кодексом адмі-
ністративного  судочинства  України  та  Законом  України 
«Про  правовий  статус  іноземців  та  осіб  без  громадян-
ства».  Незважаючи  на  існування  правових  норм,  якими 
врегульовано  підстави  та  порядок  застосування  приму-
сового видворення іноземців і осіб без громадянства, су-
часна правова база має ряд суттєвих недоліків та проблем, 
які,  в  кінцевому  підсумку,  позначаються  на  загальному 
рівні реалізації даного  заходу,  а  також захищеності прав 
іноземців та осіб без громадянства. 

Стан дослідження. Правові аспекти міграції неодно-
разово були предметом дослідження багатьох відомих вче-
них: С. Бритченка,  І. Вайнагія, О. Войцехівського, О. Джу-
жи, В. Колпакова, О. Кузьменко, А. Мацко, С. Мосьондза, 
Т. Назарова, В. Олефіра, С. Ратушного, В. Палька, П. Ча-
лого, С. Чеховича та інших науковців. Водночас питання 
саме примусового видворення з України іноземців та осіб 
без громадянства як заходу адміністративного примусу є 
маловивченим та потребує додаткового дослідження.

Метою статті  є дослідження примусового видворен-
ня з України іноземців та осіб без громадянства як заходу 
адміністративного примусу, а також обґрунтування необ-
хідності внесення змін у діюче законодавство, яке регулює 
таке примусове видворення.

Виклад основних положень. Державний примус без-
посередньо пов’язаний  із системою права, тобто примус 
застосовується  з  метою  охорони  встановленого  право-
порядку,  служить  засобом,  що  забезпечує  дотримання 
правових  вимог.  Зміст  і  порядок  застосування  кожного 
примусового  заходу регламентується нормами права, що 
встановлюють строго визначені форми примусового впли-
ву, підстави його застосування, коло органів, що застосо-
вують дані заходи, а також гарантії, що забезпечують їхнє 
правильне застосування. Така регламентація, однозначно, 
є винятковою компетенцією держави.

Одним із видів державного примусу є адміністратив-
ний  примус,  який  застосовується  органами  публічного 
управління  і полягає в  застосуванні примусових заходів, 
що встановлені нормами адміністративного права.

Досліджуючи  примусове  видворення  з  України  іно-
земців  та  осіб  без  громадянства  як  захід  адміністратив-
ного примусу, насамперед слід наголосити, що законода-
вець прямо не відніс адміністративне видворення до видів 
адміністративних  стягнень,  які  можуть  бути  застосовані 
в Україні  за  вчинення  адміністративного  правопорушен-
ня. Але разом з тим у статті 24 «Види адміністративних 
стягнень» Кодексу України про адміністративні правопо-
рушення [1] (далі – КУпАП) зазначив, що законами Украї-
ни може бути передбачено адміністративне видворення за 
межі України іноземців і осіб без громадянства за вчинен-
ня  адміністративних  правопорушень,  які  грубо  порушу-
ють правопорядок. 
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Таким  чином,  відповідно  до  цієї  статті,  для  застосу-
вання до  іноземців  і  осіб без  громадянства примусового 
видворення необхідним є: 

а)  наявність  законів,  які  передбачають  саме  адміні-
стративне видворення; 

б)  вчинення адміністративного проступку, який грубо 
порушує правопорядок.

Законом, який передбачає адміністративне видворення з 
України, є Закон України «Про правовий статус іноземців та 
осіб без громадянства» [2], у статті 30 якого зазначено, що 
центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалі-
зацію державної політики у сфері міграції, органи охорони 
державного кордону (стосовно іноземців та осіб без грома-
дянства, які затримані ними в межах контрольованих при-
кордонних районів під час спроби або після незаконного пе-
ретинання державного кордону України) або органи Служби 
безпеки України можуть лише на підставі винесеної за їхнім 
позовом постанови адміністративного  суду примусово ви-
дворити з України іноземця та особу без громадянства.

Підставами примусового видворення є: а) невиконан-
ня  в  установлений  строк  без  поважних  причин  рішення 
про  примусове  повернення;  б)  якщо  є  обґрунтовані  під-
стави вважати, що іноземець або особа без громадянства 
ухилятимуться від виконання такого рішення, крім випад-
ків  затримання  іноземця  або  особи  без  громадянства  за 
незаконне перетинання державного кордону України поза 
пунктами пропуску через державний кордон України та їх 
передачі прикордонним органам суміжної держави.

Тобто встановлений зазначеним Законом вид відпові-
дальності застосовується:

–  по-перше, за невиконання іншого виду відповідаль-
ності; 

–  по-друге, якщо відповідні особи будуть ухилятися 
від виїзду. 

Отже, підставою примусового (адміністративного) ви-
дворення є інформація про майбутню протиправну пове-
дінку. Зауважимо, що йдеться не про можливу в майбутньо-
му, а саме про відому майбутню протиправну поведінку. 
Таким чином, отримана інформація повинна об’єктивно і 
точно засвідчити наявність в іноземців замислу ухилитися 
від виїзду. Навіть важко уявити, в яких формах може бути 
об’єктивована така інформація, а також гарантії того, що 
особа ухилятиметься  від  виїзду,  а  не  змінить  в  останній 
момент своїх намірів. Зазначена термінологія запозичена 
в нормативних актах, якими регламентована оперативно-
розшукова  діяльність  [3].  Саме  вони  вказують,  що  під-
ставами проведення  оперативно-розшукової  діяльності  є 
отримання інформації щодо протиправної поведінки – як 
минулої, так  і майбутньої. Але така  інформація ні в яко-
му разі не  тягне  застосування примусових  заходів. Вона 
лише  є  підставою  для  проведення  перевірки  за  допомо-
гою  оперативно-розшукових  заходів  і  засобів  для  пошу-
ку  і  фіксації  фактичних  даних  про  протиправні  діяння 
окремих  осіб.  Після  виявлення  і  фіксації  таких  даних 
здійснюється їх правова оцінка і приймається відповідне 
рішення. Нічого подібного Закон України «Про правовий 
статус іноземців та осіб без громадянства» не передбачає. 
Фактично він встановлює покарання не за діяння (дію або 
бездіяльність), а за продукт мислення – світогляд, думки, 
міркування, переконання, помисли. Водночас Конституція 
України  гарантує  кожному  право  на  свободу  світогляду, 
думок, переконань  (стаття 34 Конституції України  [4])  і, 
відповідно, забороняє розцінювати припущення як докази 
вини. Таким чином, застосування до іноземців  і осіб без 
громадянства примусового видворення за Законом Украї-
ни «Про правовий статус іноземців та осіб без громадян-
ства» не є притягненням до адміністративної відповідаль-
ності  і  не може  розцінюватись  як  санкція  відповідно  до 
статті 24 КУпАП [5, с. 82];

– по-третє, наведені підстави жодним чином не пере-
кликаються  з  ознакою  «грубого  порушення  правопоряд-

ку».  У  статті  24  КУпАП  зроблено  наголос  на  тому,  що 
адміністративне  видворення  за  межі  України  застосову-
ється  до  іноземців  і  осіб  без  громадянства  за  вчинення 
адміністративних  правопорушень,  які  грубо  порушують 
правопорядок. Проте з формально юридичної точки зору 
іноземець не може порушити правопорядок. У КУпАП є 
стаття,  яка  прямо  вказує  на  «правопорядок»  як  на  озна-
ку  забороненого  діяння  –  це  стаття  212-2  «Порушення 
законодавства  про  державну  таємницю»,  яка  передбачає 
відповідальність  за  засекречування  інформації  про  стан 
правопорядку. Серед діянь, за вчинення яких до іноземців 
і  осіб  без  громадянства  застосовуються  особливі  заходи 
примусу, Закон України «Про правовий статус  іноземців 
та  осіб  без  громадянства» називає  і  такі, що утворюють 
склади адміністративних правопорушень за статтями 202, 
203, 204-1 КУпАП. За юридичною логікою, саме за них, у 
даному випадку, необхідно було передбачити видворення 
за межі України  і застосовувати його як адміністративне 
стягнення відповідно до статті 24 КУпАП. Але законода-
вець обирає інший шлях. Більше того, в статті 30 Закону 
України «Про правовий статус іноземців та осіб без гро-
мадянства» встановлено примусове видворення, а в статті 
26 – «примусове повернення», тобто розділено примусо-
ве видворення та примусове повернення в залежності від 
підстав, передбачених Законом [5, с. 83];

– по-четверте, «видворення» є видом відповідальнос-
ті,  яка  є  специфічною  формою  правового  реагування  з 
боку держави в особі її компетентних органів, що розпо-
всюджується  на  певну  категорію протиправних проявів 
і є наслідком винного суспільно небезпечного (антигро-
мадського) діяння. В  адміністративній відповідальності 
знаходять  вияв  обидва  аспекти  правової  відповідаль-
ності: позитивний та ретроспективний. Позитивний ви-
ступає  як  обов’язок  (правовий,  соціальний)  виконувати 
норми  права,  їхні  приписи,  нести  відповідальність  за 
порушення таких. Ретроспективний аспект вказує на те, 
що є відповідальністю за конкретно скоєний проступок, 
тобто скоєне діяння. 

Якщо стаття 24 КУпАП зазначає про можливість засто-
сування до іноземців та осіб без громадянства примусово-
го видворення з України, то Закон України «Про правовий 
статус  іноземців  та  осіб  без  громадянства»  передбачає, 
окрім примусового видворення, також і примусове повер-
нення  іноземців  та  осіб  без  громадянства. Відразу  наго-
лосимо, що на відміну від примусового видворення,  яке 
застосовується  центральним  органом  виконавчої  влади, 
що забезпечує реалізацію державної політики у сфері мі-
грації, органом Служби безпеки України або органом охо-
рони державного кордону лише на підставі винесеної  за 
їхнім  позовом постанови  адміністративного  суду,  повер-
нення  іноземця чи особи без  громадянства  здійснюється 
за їхнім самостійним рішенням із наступним повідомлен-
ням протягом 24 годин прокурору про підстави прийняття 
такого рішення.

Що  законодавець  розуміє  під  примусовим  повернен-
ням?  Розділ  3  зазначеного  Закону  встановлює  відпові-
дальність іноземців та осіб без громадянства, а стаття 26 
даного  розділу  передбачає,  що  іноземець  або  особа  без 
громадянства  можуть  бути  примусово  повернуті  в  кра-
їну походження або третю країну,  якщо  їхні дії порушу-
ють законодавство про правовий статус іноземців та осіб 
без громадянства або суперечать  інтересам забезпечення 
національної  безпеки  України  чи  охорони  громадського 
порядку,  або  якщо  це  необхідно  для  охорони  здоров’я, 
захисту  прав  і  законних  інтересів  громадян  України  за 
рішенням центрального органу виконавчої влади, що за-
безпечує реалізацію державної політики у сфері міграції, 
органу Служби безпеки України або органу охорони дер-
жавного  кордону  (стосовно  іноземців  та  осіб  без  грома-
дянства, які затримані ними в межах контрольованих при-
кордонних районів під час спроби або після незаконного 
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перетинання державного кордону України), з подальшим 
повідомленням протягом 24 годин прокурору про підстави 
прийняття такого рішення. 

Тобто  передумовою  для  примусового  повернення  в 
країну походження  або  третю країну  є:  дії  іноземця, що 
порушують законодавство про правовий статус іноземців 
та  осіб  без  громадянства;  суперечать  інтересам  забезпе-
чення національної безпеки України чи охорони громад-
ського порядку; якщо це необхідно для охорони здоров’я, 
захисту прав і законних інтересів громадян України. 

Аналізуючи  вказані  підстави,  слід  звернути  увагу  на 
таке: іноземці та особи без громадянства не можуть мати 
обов’язків, які би були в кореляційних зв’язках із законни-
ми  інтересами  громадян України. Стосовно  заборони на 
порушення  прав  громадян  необхідно  зазначити,  що  різ-
ні види відповідальності  за такі дії передбачені  іншими, 
більш конкретними нормами. Таким чином, ми вважаємо, 
що потреба у введені «примусового повернення», яка ви-
значена як необхідність захисту прав і законних інтересів 
громадян України, відсутня.

Підставою для «примусового повернення» іноземця з 
території України є також необхідність охорони здоров’я. 
Аналіз зазначеного положення дозволяє зробити такі ви-
сновки: а) застосування зазначеної підстави не пов’язане 
з вчиненням іноземцем або особою без громадянства пра-
вопорушень  (злочинів  чи  адміністративних  проступків);  
б) позбавлення права перебування в Україні з цієї підста-
ви виникає у випадках, коли іноземець є носієм відповід-
ної хвороби  (наприклад, СНІД, наркоманія,  туберкульоз, 
алкоголізм  тощо);  в)  використання  зазначеної  підстави 
можливо лише до іноземців, які законно перебувають на 
території України. Якщо ж іноземець перебуває на тери-
торії України незаконно, то він є нелегальним мігрантом і 
повинен нести відповідальність за порушення правил пе-
ретинання державного кордону України або перебування 
на території України. Таким чином, із цієї підстави «при-
мусове повернення» іноземця за межі України застосову-
ється до осіб, які є носіями небезпечних хвороб і легально 
перебувають на території України. Вважаємо, що в таких 
випадках  застосування  «примусового  повернення»  не  є 
виправданим.  Доцільніше  застосовувати  такий  захід,  як 
скорочення терміну тимчасового перебування іноземця та 
особи без громадянства в Україні.

Окрім зазначених підстав, підставою для «примусово-
го повернення» іноземця та особи без громадянства з те-
риторії України є вчинення ним дій, що суперечать інтер-
есам безпеки України або охороні громадського порядку. 
У даному випадку йдеться про  застосування адміністра-
тивного примусу за дії, які суперечать саме інтересам, а не 
порушують безпеку або громадський порядок. 

По-друге, дії  іноземця, що порушують законодавство 
про правовий статус  іноземців та осіб без громадянства, 
передбачають  відповідальність,  встановлену  стаття-
ми 202, 203, 204-1 КУпАП. Разом з цим у санкціях зазначе-
них статей ми не побачимо такого виду відповідальності, 
як «примусове повернення». Водночас порушення диспо-
зицій зазначених статей передбачають застосування таких 
видів стягнень, як штраф, адміністративний арешт.

По-третє,  на  «примусове  повернення  в  країну  похо-
дження або третю країну» як вид відповідальності не роз-
повсюджується стаття 39 КУпАП, якою встановлено тер-
мін,  після  закінчення  якого  особа  вважається  такою, що 
не була піддана адміністративному стягненню. Цей строк 
обчислюється  з  моменту  закінчення  адміністративного 
стягнення і становить один рік («примусове повернення» 
не належить до  видів  адміністративних  стягнень, перед-
бачених статтею 24 КУпАП).

По-четверте, статтею 26 Закону України «Про право-
вий статус  іноземців  та осіб без  громадянства» встанов-
лено, що в разі прийняття рішення про примусове повер-
нення  в  паспортному  документі  іноземця  або  особи  без 

громадянства скасовується віза і вилучаються документи, 
що підтверджують законні підстави перебування в Украї-
ні. Тобто захід такої відповідальності може бути застосо-
ваний лише до особи, яка законно перебувала на території 
України. Але знову ж таки, якщо особа законно перебуває 
на території України, то за порушення санітарно-гігієніч-
них  та  санітарно-протиепідемічних  правил  і  норм  вона 
мала б нести відповідальність згідно зі статтею 42 КУпАП 
«Порушення санітарних норм». Однак така стаття не пе-
редбачає  санкцію  у  вигляді  «примусового  повернення». 
Фактично маємо подвійну відповідальність – передбачену 
відповідними нормами КУпАП та Законом України «Про 
правовий статус іноземців та осіб без громадянства». 

З  огляду  на  зазначені  колізії  адміністративно-делік-
тних норм КУпАП і Закону України «Про правовий ста-
тус іноземців та осіб без громадянства» виникає питання 
щодо правової природи таких заходів, як «примусове ви-
дворення» і «примусове повернення». Те, що «примусове 
повернення» як захід примусу неможливо віднести до від-
повідальності, нами було доведено вище. «Примусове ви-
дворення», на нашу думку, можливо віднести до системи 
заходів адміністративної відповідальності у випадку, якщо 
такий захід буде: по-перше, передбачений санкціями ста-
тей 202, 203, 204-1КУпАП; по-друге, розглядатися судами 
загальної юрисдикції в межах провадження у справах про 
адміністративні правопорушення (проступки).

У  зв’язку  з  цим  вважаємо  за  необхідне  внести  змі-
ни  в  КУпАП,  а  саме:  в  статтях  202  «Порушення  при-
кордонного  режиму,  режиму  в  пунктах  пропуску  че-
рез  державний  кордон  України  або  режимних  правил  у 
контрольних пунктах в’їзду-виїзду», 203 «Порушення іно-
земцями та особами без громадянства правил перебування 
в Україні і транзитного проїзду через територію України»,  
204-1 «Порушення порядку працевлаштування, прийняття 
на навчання, надання житла, реєстрації іноземців та осіб 
без громадянства та оформлення для них документів» пе-
редбачити  таку  санкцію,  як  адміністративне  видворення 
за межі України іноземців і осіб без громадянства.

Зупинимося дещо на примусовому поверненні. Дослі-
дження підстав щодо  застосування  заходу «примусового 
повернення в країну походження або третю країну»  іно-
земців та осіб без громадянства дає можливість стверджу-
вати, що це припинювальний захід примусу, метою якого 
є: припинення порушень правових норм; створення умов 
для подальшого притягнення винних до відповідальності; 
усунення  шкідливих  наслідків  правопорушення;  запобі-
гання  вчиненню  нових  правопорушень;  відновлення  по-
переднього, правомірного стану [6, с. 157]. 

Застосування  даного  примусового  заходу  спричиня-
ється реальною протиправною (в тому числі об’єктивно 
протиправною) ситуацією  і починається в момент, коли 
вона  досягла певного  розвитку,  тобто  коли  використан-
ня запобіжних заходів стає вже неефективним або зовсім 
марним. Саме тому можна стверджувати, що «примусо-
ве  повернення  в  країну  походження  або  третю  країну» 
є  засобом захисту суспільних відносин у сфері міграції 
від  небезпеки,  пов’язаної  з  порушенням  іноземцями  та 
особами  без  громадянства  правил  перебування  в  Укра-
їні, незалежно від того, виникли вони внаслідок право-
порушення  чи  іншого  вчинку  або  події. На  відміну  від 
підстави  застосування  заходів  адміністративного  попе-
редження, підставою для даного виду адміністративного 
примусу виступає не можлива, а безпосередня небезпе-
ка для об’єктів, що охороняються законодавством, яким 
урегульована сфера міграції.

Сутність даного заходу проявляється в тому, що іно-
земець або особа без громадянства зобов’язані самостій-
но залишити територію України у строк, зазначений у рі-
шенні про примусове повернення, яке застосовується за 
рішенням Державної міграційної служби України, орга-
ну Служби безпеки України або Державною прикордон-
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ної служби (стосовно іноземців та осіб без громадянства, 
які затримані ними в межах контрольованих прикордон-
них районів під час спроби або після незаконного пере-
тинання державного кордону України), з подальшим по-
відомленням протягом 24 годин прокурора про підстави 
прийняття такого рішення. У рішенні про примусове по-
вернення  зазначається  строк,  протягом  якого  іноземець 
або  особа  без  громадянства  повинні  виїхати  з України. 
Зазначений  строк  не  повинен  перевищувати  30  днів  із 
дня прийняття рішення.

Щодо  процедури  застосування  примусового  повер-
нення  в  країну  походження  або  третю  країну  іноземців 
на осіб без громадянства виникає декілька невизначених 
законодавцем  питань:  по-перше,  яким  чином  скасувати 
рішення,  якщо  прокурор  не  погоджується  з  підставами 
щодо застосування до відповідного суб’єкта даного виду 
примусу?; по-друге, законодавцем передбачено 30-денний 
строк, протягом якого даний суб’єкт повинен виїхати.  Із 
цього приводу виникає питання щодо можливості продо-
вження даного строку, якщо так, то в яких межах (за форс-
мажорних обставин)?; по-третє, законодавцем не передба-
чено фінансові витрати по супроводженню  іноземця або 
особи без громадянства, до якого застосовано «примусове 
повернення». 

Законодавцем також гарантовано незастосування при-
мусового повернення до  іноземців та осіб без громадян-
ства, які не досягли 18-річного віку, та до іноземців й осіб 
без громадянства, на яких поширюється дія Закону Укра-

їни  «Про  біженців  та  осіб,  які  потребують  додаткового 
або  тимчасового  захисту»  [7].  Безумовно,  це  є  суттєвим 
проривом  щодо  захисту  прав  та  свобод  даної  категорії 
суб’єктів  відповідно  до  міжнародних  стандартів,  але  як 
бути, коли батьки такої неповнолітньої особи підлягають 
примусовому поверненню?

Вказані  питання  потребують  внесення  відповідних 
змін до Закону України «Про правовий статус іноземців та 
осіб без громадянства».

Висновки.  У  статті  проаналізовані  положення  норм 
Кодексу України про адміністративні правопорушення та 
Закону України  «Про  правовий  статус  іноземців  та  осіб 
без громадянства» щодо примусового видворення з Укра-
їни  іноземців  та  осіб  без  громадянства. Автор  розглядає 
«видворення» як вид відповідальності, яка є специфічною 
формою правового реагування  з боку держави в особі  її 
компетентних  органів,  що  розповсюджується  на  певну 
категорію  протиправних  проявів  і  є  наслідком  винного 
суспільно  небезпечного  (антигромадського)  діяння.  При 
цьому аналізує також «примусове повернення» іноземців 
та осіб без громадянства як захід примусу та наголошує 
на відмінностях між примусовим видворенням та приму-
совим поверненням.

Досліджуючи вказані правові категорії, автор наголо-
шує також на змінах, які, на його думку, необхідно внести 
до Кодексу України про адміністративні правопорушення 
та Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб 
без громадянства». 
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У статті досліджено особливості категорії «доброчесність суддів». Проаналізовано складники декларації доброчесності суддів і скла-
дено їх класифікацію. Сформульовано поняття адміністративно-правового механізму забезпечення доброчесності суддів.

Ключові слова: адміністративно-правовий механізм, адміністративно-правова норма, доброчесність суддів, моральні норми, по-
зитивне право, природне право.

В статье исследованы особенности категории «добропорядочность судей». Проанализированы составляющие декларации добро-
порядочности судей и предложена их классификацию. Сформулировано понятие административно-правового механизма обеспечения 
добропорядочности судей.

Ключевые слова: административно-правовой механизм, административно-правовая норма, добропорядочность судей, моральные 
нормы, позитивное право, естественное право.

The article examines the features of the category “integrity of judges”. The components of the declaration of integrity of judges are analyzed 
and their classification is compiled. The concept of an administrative-legal mechanism for ensuring the integrity of judges has been formulated.

Key words: administrative-legal mechanism, administrative-legal norm, integrity of judges, moral norms, positive law, natural law.

Постановка проблеми.  Проблеми  забезпечення  до-
брочесності суддів в умовах судової реформи набувають 
особливої важливості, адже від їх вирішення значною мі-
рою залежить як успішність самої реформи, так  і підви-
щення авторитету судової влади. На жаль, довіра громадян 
до  судів  залишається ще  вкрай  низькою,  отже,  без  здій-
снення кардинально нових  за  своїм  змістом організацій-
но-правових заходів навряд чи можливим буде збільшення 
авторитету судової влади. Вказане зумовлює необхідність 
вироблення теоретико-правових засад удосконалення ад-
міністративно-правового  механізму  забезпечення  добро-
чесності суддів і актуальність теми цієї статті. 

Стан опрацювання. Функціонування системи судової 
влади й окремі її елементи були предметом наукових до-
сліджень В.Б. Авер’янова, О.М. Бандурки, В.М. Бевзенка, 
А.Л.  Борка,  М.П.  Запорожця,  Р.В.  Ігоніна,  С.Ю.  Обрус-
ної,  С.В.  Подкопаєва,  С.В.  Прилуцького,  Д.М. Притики, 
А.О.  Селіванова,  В.В.  Сердюка,  О.Ю.  Синявської  та  ін-
ших. Проте проблематика адміністративно-правового ме-
ханізму забезпечення доброчесності суддів у науці адміні-
стративного права розроблена ще недостатньо та потребує 
здійснення окремих наукових розвідок.

Метою статті є визначення сутності та поняття адмі-
ністративно-правового механізму забезпечення доброчес-
ності суддів.

Виклад основного матеріалу.  Термінологічна  яс-
ність  у  будь-якій  сфері  наукових  знань  уявляється  нам 
запорукою  створення  як  досконалої методології  різних 
форм людської діяльності,  так  і можливості  застосову-
вати на практиці вироблені наукою управління рекомен-
дації щодо оптимізації певних процесів у складних со-
ціальних системах (планування, організація, мотивація, 
контроль тощо). Однак,  якщо уявлення щодо процесів, 
які потребують оптимізації, є розпливчастими, потребу-
ють тлумачення на рівні виконавців та тих, хто здійснює 
нагляд  (контроль),  частіше має місце не цілеспрямова-
ний процес перетворень для досягнення бажаної мети, 
а хаотичний рух, який лише ускладнює функціонування 
соціальної системи. Отже, створення або удосконалення 
адміністративно-правового механізму  забезпечення  до-
брочесності суддів потребує як своєї передумови визна-
чення сутності категорій «доброчесність» і «адміністра-
тивно-правовий механізм».

Незважаючи на той факт, що в чинній редакції Закону 
України «Про судоустрій і статус суддів» терміни «добро-
чесність»  або  «доброчесний»  трапляється  55  разів,  його 
визначення, на жаль, відсутнє. Уявлення про зміст вказа-
ного поняття можна скласти на підставі аналізу ч. 2 ст. 62 
цього правового акта, якою визначено складники деклара-
ції  доброчесності  судді  (якщо  законодавець  покладає  на 
суддів обов’язок декларувати доброчесність шляхом опри-
люднення певних даних, можна зробити припущення, що 
ці дані і становлять зміст доброчесності, хоча це, на нашу 
думку, не повною мірою відповідає принципу правової ви-
значеності та системному підходу, відповідно до якого су-
купність елементів (структура) не тотожна системі, а лише 
відображає деякі  її риси). У декларації доброчесності за-
значаються  прізвище,  ім’я,  по  батькові  судді,  його  місце 
роботи, займана посада та відомості про: 1) відповідність 
рівня життя  судді  наявному  в  нього  та  членів  його  сім’ї 
майну й одержаним ними доходам; 2) своєчасне та повне 
подання  декларацій  особи,  уповноваженої  на  виконання 
функцій держави або місцевого самоврядування, та досто-
вірність задекларованих у них відомостей; 3) невчинення 
корупційних  правопорушень;  4)  відсутність  підстав  для 
притягнення  судді  до  дисциплінарної  відповідальності; 
5) сумлінне виконання обов’язків судді та дотримання ним 
присяги; 6) невтручання в правосуддя, яке здійснюється ін-
шими суддями; 7) проходження перевірки суддів відповід-
но до Закону України «Про відновлення довіри до судової 
влади в Україні»  та  її  результати; 8)  відсутність  заборон, 
визначених Законом України «Про очищення влади».

Зупинимося  на  змісті  визначених  ч.  2  ст.  62  Закону 
України «Про судоустрій  і  статус суддів» складників де-
кларації доброчесності. Перша їх група має біографічний 
характер (ім’я, по батькові судді, його місце роботи, займа-
на посада). Друга група елементів має оцінний характер, 
який передбачає довільне тлумачення (відповідність рівня 
життя судді наявному в нього та членів його сім’ї майну й 
одержаним ними доходам; повне подання декларацій осо-
би, уповноваженої на виконання функцій держави або міс-
цевого самоврядування, та достовірність задекларованих у 
них відомостей; відсутність підстав для притягнення судді 
до дисциплінарної відповідальності; сумлінне виконання 
обов’язків судді та дотримання ним присяги; невтручання 
в правосуддя, яке здійснюється іншими суддями). Вказані 
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категорії можуть тлумачитися досить широко. Третя група 
елементів декларації доброчесності суддів пов’язана з на-
станням певних юридичних фактів, наявність або відсут-
ність  яких може  бути  перевірена  будь-яким  незалежним 
спостерігачем, а самі факти мало піддаються довільному 
тлумаченню  (своєчасне  подання  декларацій  особи,  упо-
вноваженої на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування; проходження перевірки суддів відповід-
но до Закону України «Про відновлення довіри до судової 
влади в Україні» та її результати; відсутність заборон, ви-
значених Законом України «Про очищення влади»). 

На  нашу  думку,  аналіз  визначених  вище  складни-
ків  декларації  доброчесності  не  дозволяє  повною мірою 
з’ясувати  сутність  категорії  «доброчесність»,  оскільки 
складається з різнозначних критеріїв, які до того ж част-
ково охоплюються один одним.

У  теоретичних  джерелах  наявні  різноманітні  визна-
чення  категорії  «доброчесність».  Вона  трактується  як 
«якість,  що  передбачає  дотримання  суворих  принципів, 
або спроможність зберігати повну оперативну готовність, 
цілісність та відповідність внутрішнім нормам у процесі 
застосування узгоджених принципів і стандартів», «необ-
хідна морально-етична  складова частина діяльності дер-
жавного службовця, яка визначає межу і спосіб його по-
ведінки, що базується на принципах доброго ставлення до 
громадян та чесності в способі власного життя, виконанні 
своїх  обов’язків  та  розпорядженні  державними  ресур-
сами» [4] тощо. Як можна побачити, у наведених визна-
ченнях також багато оцінних складників: чим, наприклад, 
дотримання суворих принципів відрізняється від звичай-
ного дотримання принципів? Як визначити, чи є в особи 
відповідність внутрішнім нормам у процесі застосування 
узгоджених принципів і стандартів? чим відрізняється до-
бре ставлення до громадян від, наприклад, ввічливого, до-
брозичливого та коректного, і як їх не переплутати?

Можливо, ці питання мали б суто теоретичний харак-
тер, якщо б судова практика не свідчила, що нехтування 
ними  призводить  до  поновлення  на  роботі  (службі)  як 
незаконно  звільнених  правоохоронців  та  суддів,  під  час 
звільнення яких було припущено некоректне застосування 
правових приписів. Це досить складні питання, вирішен-
ня яких, на нашу думку, лежить не лише в площині право-
застосування, а й в царині філософії права. Як відомо, є 
два основних підходи до сутності права, які здобули назви 
концепцій позитивного та природного права. Відповідно 
до першої з них, право тотожне закону і не існує поза за-
коном. Згідно з концепцією природного права, право зна-
чно ширше, ніж  закон,  і  охоплює, окрім правових норм, 
правові  уявлення,  ідеї,  доктрини,  концепції,  принципи 
тощо.  Сучасна  практика  оцінювання  доброчесності  суд-
дів,  як  свідчить  аналіз  складників  доброчесності  судді, 
намагається поєднати положення концепцій позитивного 
і природного права, об’єднує критерії, наявність яких буде 

однозначно підтверджена різними незалежними спостері-
гачами (юридичні факти),  із критеріями, які можуть тлу-
мачитися діаметрально протилежним чином.

Отже,  від  суто  практичного  питання  (що  таке  добро-
чесність суддів і як побудувати адміністративно-правовий 
механізм  її  забезпечення?) ми, шляхом умовиводів, пере-
ходимо до ключового питання: а чи може право викорис-
товувати моральні норми як гіпотези чи диспозиції право-
вої норми, яка містить до того ж певні санкції? Як відомо, 
правові та моральні норми є різновидами соціальних норм, 
однак недодержання моральних критеріїв певної діяльнос-
ті, відображене у відповідних правових актах, на практиці 
досить часто передбачено механізмами правової охорони 
(захисту). Є різні погляди на доцільність і обґрунтованість 
цього явища. Так, Н.Б. Новицька вважає, що чим сильніша 
і  функціональніша  державна  система  захисту  суспільної 
моралі в інформаційній сфері, водночас відповідним чином 
нормативно закріплена, тим менший ризик революційних 
змін у суспільстві, що пов’язані зі значними соціальними 
потрясіннями  [5,  с.  18–21]. Ми  не  прихильники  занадто 
радикальних  позицій  і  вважаємо,  що,  по-перше,  мораль 
здебільшого здатна захистити себе сама, для чого володіє 
широким  арсеналом моральних  санкцій. По-друге,  у Со-
юзі Радянських Соціалістичних Республік була досить по-
тужна система захисту суспільної моралі (від Морального 
кодексу будівника комунізму до виключення з лав комуніс-
тичної партії (що часто означало автоматичне звільнення з 
керівної посади) у разі розірвання шлюбу),  і, як перекон-
ливо  свідчить радянський досвід,  від жодних  соціальних 
потрясінь державний захист суспільної моралі не захищає.

Однак  чи  означає  це,  що  доброчесність  суддів  не 
може  регулюватися  правовими  нормами? Ми  вважаємо, 
що коректним було б сказати:  сама доброчесність – без-
умовно, не може, це суб’єктивна оцінна категорія, яка на-
віть в одного суб’єкта під час його самооцінювання може 
мати певні відмінності в різні проміжки часу. Правовими 
нормами може регулюватися суто додержання правил до-
брочесності.  А  правила  доброчесності  –  це  вже  не  суто 
моральна  конструкція,  це  закріплена  в  кокретних  доку-
ментах  модель  поведінки,  яка  має  зовнішній  характер  і 
може  бути  оцінена  за  суто  зовнішніми  критеріями.  І  за-
дача нормотворця за таких умов – відстежити можливість 
однотипного застосування критеріїв доброчесності різни-
ми суб’єктами, яке виключало б їх довільне тлумачення і 
зводило б до мінімуму елемент суб’єктивізму.

Висновки. На підставі викладеного вище ми можемо 
сформулювати  визначення  адміністративно-правового 
механізму забезпечення доброчесності суддів як системи 
адміністративно-правових  засобів,  об’єднаних  єдиною 
метою,  застосування  яких  дає  змогу  досягати  бажаного 
стану додержання суддями правил доброчесної поведінки 
за умови збереження незалежності судів від будь-якого не-
законного впливу.
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Стаття присвячена вивченню поняття «корупція» у доктрині адміністративного права України. Проаналізовано положення норматив-
но-правових актів України, якими визначено поняття «корупція», та підходи вчених до тлумачення цього терміна. Запропоновано визна-
чення таких понять, як «корупція», «адміністративне правопорушення у сфері запобігання корупції».

Ключові слова: корупція, корупційне правопорушення, правопорушення, пов’язане з корупцією, доктрина адміністративного права 
України, антикорупційне законодавство.

Статья посвящена изучению понятия «коррупция» в доктрине административного права Украины. Проанализированы положения 
нормативно-правовых актов Украины, которыми определено понятие «коррупция», подходы ученых к определению этого термина. 
Предложено определение таких понятий, как «коррупция», «административное правонарушение в сфере предупреждения коррупции».

Ключевые слова: коррупция, коррупционное правонарушение, правонарушение, связанное с коррупцией, доктрина администра-
тивного права Украины, антикоррупционное законодательство.

The article is dedicated to the study of the concept of “corruption” in the doctrine of the Ukrainian administrative law. The author analyzes 
the provisions of Ukrainian normative legal acts which interpret the notion of “corruption” and the approaches of scientists to the treatment of this 
term. The author offers the definitions of such notions as “corruption”, “administrative offense in the domain of corruption prevention”.

Key words: corruption, corruption offense, offense related to corruption, doctrine of Ukrainian administrative law, anti-corruption legislation.

Постановка проблеми.  З  метою  впровадження  в 
Україні європейських стандартів життя та виходу держа-
ви на провідні позиції у світі Указом Президента України 
від 12 січня 2015 р. № 5/2015 ухвалено «Стратегію стало-
го розвитку «Україна – 2020»» [1], вектором безпеки якої 
установлено,  що  визначальною  основою  безпеки,  серед 
іншого, має стати забезпечення впровадження ефективних 
механізмів протидії корупції.

Незважаючи  на  оновлення  антикорупційного  законо-
давства та створення спеціально уповноважених суб’єктів 
у  сфері  протидії  корупції  в  Україні,  такі  всесвітньо  ві-
домі  неурядові  міжнародні  організації,  як  Transparency 
International, Freedom House у своїх дослідженнях констату-
ють погіршення ситуації з корупцією в нашій державі [2; 3].

На нашу думку, зазначене вище зумовлює необхідність 
удосконалення чинного антикорупційного законодавства, 
зокрема  розроблення  чіткого  понятійного  апарату.  Як 
слушно зазначає А. Савченко, поняття «корупція» у чин-
ному  Законі  України  від  14  жовтня  2014  р. №  1700-VII 
«Про запобігання корупції» [4] набуло суто кримінально-
правового змісту та «<…> не містить навіть «натяку» на 
те, що  корупція  якось  стосується  площини норм  адміні-
стративного та цивільного законодавства чи дисциплінар-
них правил» [5, с. 165–166]. У зв’язку із цим обрана тема 
є актуальною.

Стан дослідження.  Вивченню  явища  корупції  при-
свячено  праці  вчених  різних  галузей  права.  Зокрема,  в 
адміністративному праві України серед дослідників окре-
мих аспектів протидії корупції К. Берднікова, В. Гаращук, 
Є. Глушко, Д. Заброда, В. Козленко, А. Мухатаєв, С. Ро-
гульський, К. Хромова, І. Яцків та інші. Проте необхідно 
зауважити, що підходи учених до поняття «корупція» ха-
рактеризуються плюралізмом, а визначення цього понят-
тя законодавцем, як і було зазначено вище, не відображає 
всього  спектра  корупційних  правопорушень.  Отже,  ви-
вчення поняття «корупція» у доктрині адміністративного 
права України потребує додаткового дослідження.

Метою статті  є  вивчення  поняття  «корупція»  у  док-
трині адміністративного права України.

Виклад основного матеріалу.  Загальновідомо,  що 
джерелами адміністративного права України є Конститу-

ція України, закони й інші законодавчі акти держави, між-
народно-правові акти, ратифіковані Україною установле-
ним  порядком,  постанови Верховної  Ради України,  акти 
Президента України  тощо. Отже,  розпочнемо  з  розгляду 
положень нормативно-правових актів України, якими ви-
значено поняття «корупція».

Так,  у Конституції України,  як  і  в  більшості  консти-
туцій  світу,  немає  спеціальних  положень  щодо  протидії 
корупції. Водночас принципи демократичної, соціальної, 
правової  держави,  проголошені  в  ст.  1  Основного  зако-
ну України, містять важливий антикорупційний елемент, 
який може вважатися конституційним принципом. 

Як зазначив Конституційний Суд Литви, «у демокра-
тичній  державі,  що  керується  верховенством  права,  всі 
державні  установи  і  посадовці  повинні  дотримуватися 
Конституції  і  законів.  Відповідальність  державної  влади 
перед  суспільством  є  невід’ємною  складовою  частиною 
конституційного  принципу  правової  держави,  ця  відпо-
відальність  конституційно  консолідована  в  положеннях, 
якими державні установи слугують людям, владні повно-
важення  обмежені  Конституцією,  а  державні  службовці, 
які порушують Конституцію  і  закони, віддають перевагу 
особистим чи груповим інтересам, а не інтересам суспіль-
ства,  своїми діями дискредитують державну  владу,  тому 
можуть бути усунуті зі своїх посад в порядку, передбаче-
ному законом». Отже, Конституція не просто дозволяє, але 
вимагає запровадження ефективної антикорупційної полі-
тики для захисту конституційних цінностей, прав і свобод. 
У  зв’язку  із цим  імпліцитний  антикорупційний принцип 
закладено в конституційній структурі [6; 7, с. 16–17].

Основними  нормативно-правовими  актами  у  сфері 
протидії корупції в галузі адміністративного права України 
є ухвалений Верховною Радою України 14 жовтня 2014 р. 
Закон України «Про запобігання корупції» № 1700-VII [4] 
та  Кодекс України  про  адміністративні  правопорушення 
(далі – КУпАП) [8].

Відповідно  до  абз.  7  п.  1  ст.  1  р.  І  Закону  України 
«Про запобігання корупції», поняття «корупція» має такі 
змістовні  характеристики:  1)  використання  особою,  яка 
є  суб’єктом,  на  якого  поширюється  дія  Закону  України 
«Про запобігання корупції», наданих їй службових повно-
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важень чи пов’язаних із ними можливостей із метою одер-
жання неправомірної вигоди; 2) прийняття такої вигоди чи 
прийняття обіцянки / пропозиції такої вигоди для себе чи 
інших осіб; 3) обіцянка / пропозиція чи надання неправо-
мірної  вигоди  особі,  яка  є  суб’єктом,  на  якого  поширю-
ється дія Закону України «Про запобігання корупції», або 
на  її  вимогу  іншим  фізичним  чи  юридичним  особам  із 
метою схилити цю особу до протиправного використання 
наданих їй службових повноважень чи пов’язаних із ними 
можливостей.

Складається враження, що законодавець розуміє «ко-
рупцію»  лише  як  вищезазначені  її  прояви.  Неможливо 
не погодитися  з А. Савченком, який вважає, що фактич-
но всі ключові терміни, якими визначено корупцію, як-от 
«використання»,  «службові  повноваження»,  «неправо-
мірна вигода», «одержання», «прийняття», «пропозиція», 
«обіцянка» тощо, одночасно вжиті й у відповідних стат-
тях  Особливої  частини  Кримінального  кодексу  України 
[5, c. 165–166].

На  нашу  думку,  корупцію  необхідно  розглядати  як 
соціальне  явище, що  може  виникнути  в  будь-якій  сфері 
суспільного життя, а також яке постійно видозмінюється. 
Зокрема, ми поділяємо думку Л. Шестопалової,  яка вва-
жає  корупцію  негативним  соціальним  явищем, що  апрі-
орі  притаманне  будь-якому  державному  суспільству  та 
є  «складником  правопорушності  та  злочинності  як  пев-
ної  кримінологічної  сукупності». У  зв’язку  із  цим  автор 
стверджує,  що  криміналізація  корупції  як  соціального 
явища та правового феномена неможлива, як і закріплен-
ня інших видів юридичної відповідальності за корупцію. 
Водночас  законодавча  заборона  корупційних  правопору-
шень як окремих виявів правової поведінки, окремих пра-
вових вчинків є юридично логічним і перевіреним шляхом 
врегулювання відповідних суспільних відносин [9, с. 194].

К.  Хромова  потрактовує  корупцію  як  соціальне  яви-
ще, акцентує увагу на тому, що воно багатопланове, тобто 
вражає всі сегменти суспільного життя, насамперед ті, де 
стикаються  інтереси  суспільства,  держави,  бізнесу,  чи-
новників  та  громадян,  де  за  допомогою корупції  прості-
ше  знайти  взаємовигідне  вирішення потрібного питання 
[10,  с.  32]. В Україні,  як  зазначає А. Волошенко,  коруп-
ція має такі різновиди: політична (під час розроблення й 
ухвалення  законів);  інституціональна,  або  управлінсько-
адміністративна  (під  час  ухвалення  державних  рішень  і 
здійсненні  замовних  кадрових  призначень  виконавчою 
владою); економічна (застосування тіньових схем, відми-
вання та легалізація брудних капіталів); локальна (хабар-
ництво, лихварство й фінансові махінації у межах малого 
бізнесу та на місцевому рівні) [11, с. 79].

І. Яцків також розглядає явище корупції як соціальне, 
що  існує  в  людському  суспільстві  із  часів  формування 
його державної організації, не знає національних кордонів 
та зумовлене чинниками з політичним, економічним, іде-
ологічним, організаційним чи психологічним характером 
тощо. Автор  тлумачить  поняття  «корупція»  у широкому 
розумінні  –  як  систему  корупційних  правовідносин,  за-
сновану на корисливих протиправних діяннях публічних 
посадових осіб із корупційною вигодою, всупереч держав-
ним та суспільним інтересам [12, с. 195].

О. Длугопольський та Ю. Іващук вважають, що коруп-
ція, як і будь-яке складне соціально-економічне й політи-
ко-правове явище, немає єдиного канонічного визначення 
[13, с. 16].

Коли ми говоримо про корупцію, то маємо на увазі ті 
або інші корупційні правопорушення, оскільки поза їхні-
ми конкретними складами корупції як юридичного фено-
менв не існує [14, c. 11].

Зазначимо, що у резульаті аналізу міжнародно-право-
вих актів у сфері протидії корупції можемо констатувати 
наявність  різних  підходів  до  розумінні  поняття  «коруп-
ція».  Проте  здебільшого  це  поняття  пов’язане  з  низкою 

правопорушень  «етичного  (морального),  дисциплінарно-
го, адміністративного, кримінального характеру, що про-
явилися в протизаконному використанні свого службового 
становища суб’єктом корупційної діяльності» та «зловжи-
ванням державною владою для одержання вигоди в осо-
бистих цілях» [15, с. 9–10].

Зокрема, у ст. 5 Конвенції Організації Об’єднаних На-
цій  (далі  –  ООН)  проти  корупції  від  31  жовтня  2003  р. 
[16], що ратифікована Законом України «Про ратифікацію 
Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти корупції» 
№ 251-V від 18 жовтня 2006 р. [17], зазначено, що кожна 
держава-учасниця  прагне:  встановлювати  й  заохочувати 
ефективні види практики, спрямовані на  запобігання ко-
рупції (ч. 2 ст. 5); періодично проводити оцінку відповід-
них правових інструментів й адміністративних заходів із 
метою  визначення  їхньої  адекватності  з  погляду  запобі-
гання корупції та боротьби з нею (ч. 3 ст. 5).

Отже, Україна взяла на себе зобов’язання щодо вжиття 
адміністративних заходів для запобігання корупції та бо-
ротьби з нею. Такі заходи передбачені Кодексом України 
про адміністративні правопорушення.

У Законі України «Про  запобігання  корупції» наявне 
тлумачення таких понять, як «корупційне правопорушен-
ня», «правопорушення пов’язане з корупцією».

Поняття «корупційне правопорушення» має такі зміс-
товні характеристики: це діяння, що містить ознаки коруп-
ції; вчинене визначеною особою (ч. 1 ст. 3 Закону України 
«Про  запобігання  корупції»),  за  яке  законодавством  пе-
редбачено кримінальну, дисциплінарну та / або цивільно-
правову відповідальність. У свою чергу, до ознак поняття 
«правопорушення, пов’язане з корупцією» належать такі: 
діяння, що не містить ознак корупції, порушує встановле-
ні цим  законом вимоги,  заборони й обмеження,  вчинене 
визначеною  особою  (ч.  1  ст.  3  Закону України  «Про  за-
побігання корупції»), за яке законодавством передбачено 
кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та / або ци-
вільно-правову відповідальність [4].

Отже,  за  результатом  аналізу  змістовних  характерис-
тик  зазначених  вище  понять  можемо  констатувати,  що 
адміністративних корупційних правопорушень законодав-
цем не передбачено.

Тобто  в  площині  адміністративного  права  України 
можна розглядати лише адміністративні правопорушення, 
пов’язані з корупцією. У гл. 13-А КУпАП об’єднано такі 
адміністративні  правопорушення,  серед  них:  порушення 
обмежень щодо  сумісництва  та  суміщення  з  іншими ви-
дами  діяльності  (ст.  1724  КУпАП);  порушення  встанов-
лених  законом  обмежень  щодо  одержання  подарунків 
(ст. 1725 КУпАП); порушення вимог фінансового контро-
лю (ст. 1726 КУпАП); порушення вимог щодо запобігання 
та врегулювання конфлікту інтересів (ст. 1727 КУпАП); не-
законне використання  інформації, що стала відома особі 
у зв’язку з виконанням службових або інших визначених 
законом повноважень (ст. 1728 КУпАП); невжиття заходів 
щодо протидії корупції  (ст. 1729 КУпАП); порушення за-
борони  розміщення  ставок  на  спорт,  пов’язаних  із мані-
пулюванням офіційним спортивним змаганням (ст. 1729–1 
КУпАП); порушення законодавства у сфері оцінки впливу 
на довкілля (ст. 1729–2 КУпАП) [8].

Водночас в абз. 1 ч. 1 ст. 65 Закону України «Про за-
побігання  корупції»,  що  має  назву  «Відповідальність  за 
корупційні  або  пов’язані  з  корупцією правопорушення», 
установлено:  «За  вчинення  корупційних  або  пов’язаних 
із корупцією правопорушень особи, зазначені в ч. 1 ст. 3 
цього Закону, притягаються до кримінальної, адміністра-
тивної, цивільно-правової та дисциплінарної відповідаль-
ності  у  встановленому  законом  порядку»  [4]. Необхідно 
зауважити, що зазначена правова норма ніяк не узгоджу-
ється з наявними в цьому законі визначеннями таких по-
нять, як «корупційне правопорушення», «правопорушен-
ня, пов’язане з корупцією».
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Отже,  поняття  «корупція»  у  доктрині  адміністратив-
ного  права,  на  нашу  думку,  може  розглядатися  лише  як 
об’єкт запобігання.

У  контексті  зазначеного  вважаємо  за  доцільне  назву 
гл. 13-А КУпАП викласти в такій редакції: «Адміністра-
тивні  правопорушення  у  сфері  запобігання  корупції». 
У свою чергу, поняття «адміністративне правопорушення 
у сфері запобігання корупції» можна визначити як діяння, 
що порушує встановлені Законом України «Про запобіган-
ня корупції» вимоги, заборони й обмеження, яке вчинене 
визначеною в ч. 1 ст. 3 цього Закону особою, за яке перед-
бачено адміністративну відповідальність.

Висновки. Підбиваючи підсумки, зазначимо, що анти-
корупційний  понятійний  апарат,  основні  дефініції  якого 
визначено  Законом України  «Про  запобігання  корупції», 
є нечітким. Зокрема, необхідно уточнити зміст таких по-
нять, як «корупція», «корупційне правопорушення». Вод-
ночас  вживання  такого  формулювання,  як  «адміністра-
тивні  правопорушення,  пов’язані  з  корупцією»,  на нашу 
думку, лише вносить плутанину в реалізацію норм адміні-
стративного права.

Зазначене,  у  свою  чергу,  зумовлює  необхідність  по-
дальшого  наукового  вивчення  змісту  досліджуваних  по-
нять та їх якісного законодавчого впровадження.
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УДОСКОНАЛЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ ТА КООРДИНАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ЕКСПЕРТНО-КРИМІНАЛІСТИЧНИХ УСТАНОВ МВС УКРАЇНИ
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У статті на основі аналізу норм чинного законодавства України та наукових розробок учених визначено можливі шляхи вдосконален-
ня взаємодії та координації діяльності науково-дослідних експертно-криміналістичних установ МВС України. Наголошено, що взаємодія 
та координація є надзвичайно важливими аспектами діяльності науково-дослідних експертно-криміналістичних установ МВС України, 
оскільки вони є необхідними умовами належного виконання цими установами своїх власних завдань та функцій, а також здійснення вне-
ску в досягнення загальносуспільних цілей.

Ключові слова: координація, взаємодія, науково-дослідні експертно-криміналістичні установи, удосконалення, МВС України.

В статье на основе анализа норм действующего законодательства Украины и научных разработок ученых определены возможные 
пути совершенствования взаимодействия и координации деятельности научно-исследовательских экспертно-криминалистических уч-
реждений МВД Украины. Отмечено, что взаимодействие и координация выступают чрезвычайно важными аспектами деятельности на-
учно-исследовательских экспертно-криминалистических учреждений МВД Украины, поскольку они являются необходимыми условиями 
надлежащего исполнения данным учреждениями своих собственных задач и функций, а также осуществления взноса в достижение 
общественно важных целей.

Ключевые слова: координация, взаимодействие, научно-исследовательские экспертно-криминалистические учреждения, совер-
шенствование, МВД Украины.

In the article, on the basis of analysis of the norms of the current legislation of Ukraine and scientific developments of scientists, possible 
ways of improving the interaction and coordination of scientific-research expert-forensic institutions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine. 
It was emphasized that interaction and coordination are extremely important aspects of the work of research and expert-forensic institutions of 
the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, as they are necessary conditions for the proper performance of these institutions by their own tasks and 
functions, as well as contribution to the achievement of general social goals.

Key words: coordination, interaction, scientific-research expert-forensic institutions, improvement, Ministry of Internal Affairs of Ukraine.

Постановка проблеми.  Для  успішної  реалізації  за-
вдань, які покладено на науково-дослідні експертно-кри-
міналістичні установи МВС України, вони мають активно 
взаємодіяти з іншими суб’єктами (як тими, що входять до 
системи  зазначеного  міністерства,  тобто  перебувають  у 
межах однієї з цими установами організаційної структури, 
так  і  тими, що належать до  інших ланок механізму дер-
жави,  громадянського  суспільства, міжнародної  спільно-
ти). Значення взаємодії для нормального функціонування 
будь-якого суб’єкта суспільного життя та відносин важко 
переоцінити і НДЕКУ МВС України у цьому не є виклю-
ченням, а тому процес вдосконалення діяльності останніх 
має передбачати кроки щодо поглиблення та поліпшення 
їх взаємодії як один з одним, так і з іншими суб’єктами. 

Стан опрацювання.  Окремні  проблемні  аспекти 
вдосконалення  діяльності  науково-дослідних  експерт-
но-криміналістичних  установ  МВС  України  у  своїх  на-
укових дослідження розглядали: І.В. Пиріг, В.М. Чепурко, 
В.П.  Рубцов,  Н.І.  Перинська,  Ю.П.  Сурмін,  В.Г.  Краля, 
Л.І.  Федулов,  В.К.  Колпаков,  О.В.  Кузьменко,  Т.Є.  Кага-
новська та багато інших. Незважаючи на чималу кількість 
наукових розробок, учені майже залишили поза увагою пи-
тання взаємодії та координації діяльності науково-дослід-
них експертно-криміналістичних установ МВС України.

Мета статті –  визначити  шляхи  вдосконалення  вза-
ємодії  та  координації  діяльності  науково-дослідних  екс-
пертно-криміналістичних установ МВС України

Виклад основного матеріалу.  Починаючи  виклад 
основного питання, слід зазначити, що координація, як  і 
взаємодія,  передбачає  узгодження  та  ґрунтується на  вза-
ємних  комунікаціях,  що  ускладнює  розмежування  цих 
явищ та зумовлює неоднозначність наукових позицій сто-
совно цього. Так, наприклад, Ю.В. Собко у своїх роздумах 

щодо зв’язку координації та взаємодії доходить висновку, 
що вони співвідносяться як загальне та часткове, де вза-
ємодія є загальним, а координація частковим, оскільки у 
більшості випадків координація розглядається як органі-
зація  взаємодії  (за  часом,  суб’єктами,  територією  тощо). 
Також  науковець  зазначає,  що,  на  відміну  від  взаємодії, 
під  час  якої  суб’єкти  рівні,  тобто  не мають  владних  по-
вноважень один стосовно одного, під час координації один 
із суб’єктів, яких, як правило, не менше трьох, є коорди-
натором  (організатором)  спільної  діяльності,  тому  має 
право  давати  обов’язкові  для  виконання  вказівки  іншим 
її  учасникам  [1,  с.  112].  На  думку  І.В.  Озерського,  вза-
ємодія,  на  відміну  від  координації,  не  характеризується 
періодичністю  застосування,  тобто  взаємодія  носить  од-
норазовий характер у взаємовідносинах із суб’єктами різ-
них служб, узгодження дій кожного разу організовується 
знову  [2,  с.  543].  Із  позиції Д.Г.  Заброди,  координації  та 
взаємодії притаманна однакова властивість – узгодження 
дій.  Координація  передбачає  створення  відповідного  ре-
жиму відносин між суб’єктами, за якого виконання ними 
узгоджених завдань досягається з найменшими витратами 
сил, засобів і часу. Взаємодія ж орієнтована на здійснен-
ня  певних  узгоджених  дій,  спрямованих  на  досягнення 
конкретного результату [3, с. 238]. Варто вказати на точку 
зору, яку висловлює Ю.Ф. Кравченко. Автор наголошує на 
тому, що «координація» та «взаємодія» – цілком різнопо-
рядкові поняття, співвідношення яких із відомою часткою 
умовності може бути відображене в такій схемі: причина 
(координація) → наслідок (взаємодія) з урахуванням того, 
що не завжди наслідком координації може бути взаємодія, 
як причиною останнього – координація, що можливе вза-
ємопроникнення їх одне в одного [4, c. 504]. В.В. Чумак 
у своїх працях виходить із того, що метою координації є 
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створення відповідного режиму відносин між суб’єктами, 
за  якого  виконання  ними  узгоджених  завдань  досягаєть-
ся з найменшими витратами сил, засобів та часу. У свою 
чергу,  метою  взаємодії  є  здійснення  певних  узгоджених 
дій,  спрямованих на  досягнення  конкретного  результату. 
Звідси  складення комплексних планів, підготовка управ-
лінських рішень, координаційні наради – це координація. 
Тоді  як  здійснення  спільних  заходів,  наприклад,  щодо 
затримання  злочинця,  проведення  комплексних  заходів 
щодо забезпечення прикордонної безпеки тощо є взаємо-
дією  [5,  с.  164].  В.С.  Цимбалюк,  проаналізувавши  док-
тринальні підходи до співвідношення координації та вза-
ємодії, виокремлює три позиції цього приводу: взаємодія 
та координація є синонімами, змістом яких є погодження; 
взаємодія  є  ширшою,  аніж  координація;  координація  є 
більш просторим явищем, оскільки вона (тобто координа-
ція) сприяє організації взаємодії, тобто взаємодія є наслід-
ком координації [6, с. 85–86].

Ураховуючи  вищевикладені  наукові  позиції  стосовно 
сутності  та  співвідношення  взаємодії  і  координації,  вва-
жаємо, що ці явища не є тотожними, хоча й мають ключові 
спільні ознаки, водночас різко відмежовувати їх один від 
одного не слід. Взаємодія, на нашу думку, – одна з осно-
вних функцій управління. Тоді як координація – це спосіб, 
метод управління, зокрема управління здійсненням зазна-
ченої функції взаємодії. Тобто взаємодія передбачає реалі-
зацію спільних або спрямованих на користь один одного 
дій,  заходів. У  свою  чергу,  координація  покликана  узго-
дити та скерувати спільні або зустрічні дії, заходи сторін, 
перевести їх у русло доцільності та ефективності. У цьо-
му контексті варто вказати на точку зору, яку висловлює 
В.В. Вербець, що характерною рисою соціальної взаємодії 
є глибока і тісна координація системи дій суб’єктів [7].

Отже,  розмірковуючи  над  питанням  удосконалення 
взаємодії НДЕКУ МВС України, слід вести мову про по-
ліпшення якості та продуктивності реалізації спільних та 
(або) спрямованих один на одного дій і заходів задля вирі-
шення як спільних, так і власних завдань. Однією з осно-
вних проблем взаємодії досліджуваних установ з іншими 
суб’єктами є те, що сьогодні це питання не має належного 
нормативно-правового врегулювання. Юридичне підґрун-
тя  співпраці НДЕКУ МВС  з  іншими  суб’єктами  склада-
ють  нормативно-правові  акти  підзаконного  характеру, 
що  визначають  порядок  взаємодії  цих  установ  із  деяки-
ми окремими органами держави. Наприклад, Наказ МВС 
України від 18.01.2016 № 28 «Про організацію взаємодії 
підрозділів  Експертної  служби МВС  із  територіальними 
органами щодо надання сервісних послуг МВС». У цьому 
документі  закріплено, що основним завданням взаємодії 
підрозділів  Експертної  служби МВС  із  територіальними 
органами з надання сервісних послуг МВС є оптимізація 
процедури  державної  реєстрації  (перереєстрації),  зняття 
з  обліку  (державна  реєстрація)  автомобілів,  автобусів,  а 
також самохідних машин, сконструйованих на шасі авто-
мобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, 
напівпричепів,  мотоколясок,  інших  прирівняних  до  них 
транспортних  засобів  та  мопедів,  захист  майнових  прав 
громадян, а також виявлення фактів знищення, підробки 
або зміни номерів вузлів та агрегатів ТЗ, підроблення ре-
єстраційних  документів  на  транспортний  засіб  та  інших 
документів, які є підставою для реєстрації транспортного 
засобу  (реєстраційні  документи)  в  територіальних  орга-
нах  із  надання  сервісних послуг МВС  [8]. Принципами, 
на яких здійснюється ця взаємодія, є такі:

-  забезпечення прав громадян України на вільне воло-
діння, використання та розпорядження транспортними за-
собами, захист майнових прав від протиправних посягань;

-  активне та оптимальне використання методик, нау-
кових і технічних досягнень у виявленні фактів змін номе-
рів вузлів і агрегатів ТЗ, а також підробки реєстраційних 
документів;

-  нерозголошення  персональних  даних  і  конфіден-
ційної інформації [8].

Що  стосується  Положення  про  Експертну  службу 
Міністерства  внутрішніх  справ  України  від  03.11.2015 
№ 1343 та Положень про Державний науково-дослідний 
експертно-криміналістичний центр та  територіальні нау-
ково-дослідні експертно-криміналістичні центри МВС від 
31 січня 2017 року № 77, то у них не акцентується увага 
на взаємодії. Нормотворець обмежився лише вказівкою на 
те, що експертна служба (як її центральні, так і територі-
альні ланки) взаємодіє з іншими органами держави, уста-
новами,  підприємствами,  організаціями  (незалежно  від 
форм їх власності), а також здійснюють міжнародне спів-
робітництво. Слід указати саме на міжнародну співпрацю 
в Законі України «Про судову експертизу» від 25.02.1994 
[9]. Однак закріплені у цьому Законі положення щодо між-
народного співробітництва мають доволі загальний харак-
тер.  Так,  у  статті  22  зазначається, що  у  разі  проведення 
судової  експертизи  за  дорученням  відповідного  органу 
чи  особи  іншої  держави,  з  якою Україна  має  угоду  про 
взаємну  правову  допомогу  і  співробітництво,  застосову-
ється  законодавство України,  якщо  інше не  передбачено 
зазначеною  угодою.  Державні  спеціалізовані  установи, 
що  виконують  судові  експертизи,  користуються  правом 
установлювати міжнародні  наукові  зв’язки  з  установами 
судових  експертиз,  криміналістики  тощо  інших  держав, 
проводити спільні наукові конференції, симпозіуми, семі-
нари, обмінюватися стажистами, науковою інформацією і 
друкованими виданнями та здійснювати спільні видання в 
галузі судової експертизи і криміналістики [9]. 

Отже, нормативно-правова база, що регламентує вза-
ємодію НДЕКУ МВС України з  іншими суб’єктами, має 
досить поверхневий і загальний характер у більшості за-
конодавчих актів, у більшості нормативно-правових актів, 
які стосуються взаємодії правоохоронних органів (зокрема 
органів МВС України) між собою та з іншими суб’єктами 
публічного і приватного характеру, взагалі не акцентуєть-
ся  увага  на  взаємодії  зазначених  установ.  Така  ситуація 
не сприяє забезпеченню належного рівня якості, глибини 
та результативності досліджуваної взаємодії. Ураховуючи 
те, що йдеться про взаємодію суб’єктів публічного права, 
тобто вона має управлінський характер, важливим момен-
том  є  визначення  на  офіційному  (тобто  законодавчому) 
рівні ключових аспектів такої взаємодії. Це необхідно для 
того, щоб чітко визначити сутність та пріоритети цієї взає-
модії, окреслити її підстави, межі та механізм здійснення, 
що  забезпечить  її  законність,  цілеспрямованість,  доціль-
ність та ефективність, попередить розпорошення зусиль і 
ресурсів під час її організації та реалізації. Звідси, на наше 
переконання,  було  б  доречним  розробити  стратегію  вза-
ємодії НДЕКУ МВС України з іншими суб’єктами публіч-
ними та приватного права як на національному рівні, так і 
міжнародному. Цей документ має містити загальні цілі та 
принципи зазначеної взаємодії, основні напрями та форми 
її здійснення, а також критерії оцінювання її ефективності 
та дієвості (результативності). 

Що  стосується  координації  діяльності  НДЕКУ МВС 
України,  то  це  питання  також  не  віднайшло  змістовної 
нормативно-правової регламентації. Положення більшос-
ті законодавчих актів зводяться до того, що діяльність Екс-
пертної служби МВС України координується зазначеним 
міністерством,  а  на  організаційному  внутрішньому рівні 
діяльність  окремих  НДЕКУ  координують  їх  керівники. 
При цьому ані цілі, ані завдання, ані принципи, ані фор-
ми такої координації чітко не визначаються. Звісно, можна 
говорити про те, що на Експертну службу МВС України 
розповсюджується  дія  спільного  наказу  правоохоронних 
органів «Про затвердження Положення «Про координацію 
діяльності правоохоронних органів по боротьбі зі злочин-
ністю та корупцією» від 26.04.2012 [10]. Завданнями цієї 
координації у зазначеному наказі є такі:
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-  визначити основні напрями запобігання  і протидії 
злочинності та корупції на основі аналізу структури, ди-
наміки та прогнозування тенденцій розвитку цих негатив-
них явищ;

-  розробити,  узгодити  і  виконати  спільні  заходи, 
спрямовані  на  своєчасне  виявлення,  розкриття,  припи-
нення та попередження злочинних і корупційних проявів, 
усунути причини та умови, що їм сприяли;

-  підготувати пропозиції з удосконалення законодав-
ства,  спрямовані  на  підвищення  ефективності  правоохо-
ронної діяльності, протидію злочинності та корупції [10]. 
Також у цьому наказі закріплені принципи та форми коор-
динації. Так, основними принципами координації є такі:

-  законність;
-  рівність суб’єктів координаційної діяльності у ви-

значенні проблемних питань щодо запобігання і протидії 
злочинності та корупції, розробленні пропозицій щодо за-
ходів, спрямованих на їх подолання;

-  самостійність  кожного  правоохоронного  органу  в 
реалізації узгоджених рішень; 

-  відповідальність  керівників  правоохоронних  орга-
нів (у межах їх компетенції) за якісне і своєчасне виконан-
ня узгоджених заходів;

-  гласність  щодо  проведення  координаційних  захо-
дів, висвітлення результатів проведеної роботи у засобах 
масової  інформації  в  межах,  які  не  суперечать  вимогам 
законодавства про захист прав, свобод людини і громадя-
нина, державної та іншої таємниці. А ключовою (однак не 

єдиною) формою координації є проведення координацій-
ної наради керівників правоохоронних органів [10]. 

Загалом, означені положення щодо координації є спра-
ведливими і для координації діяльності НДЕКУ МВС, од-
нак вони стосуються тільки питань протидії злочинності і 
корупції. Уважаємо, що МВС має розробити положення з 
питань координації діяльності зазначених установ, у яко-
му  визначити  цілі  та  завдання  даної  координації;  окрес-
лити коло і повноваження суб’єктів, які її здійснюють на 
зовнішньому та внутрішньому рівнях; установити перелік 
основних принципів та форм реалізації координаційної ді-
яльності цими суб’єктами. 

Висновок.  Отже,  взаємодія  та  координація  є  надзви-
чайно  важливими  аспектами  діяльності  науково-дослід-
них  експертно-криміналістичних  установ  МВС  України, 
оскільки вони є необхідними умовами належного виконан-
ня цими установами своїх власних завдань та функцій,  а 
також здійснення внеску в досягнення загальносуспільних 
цілей. Нинішній стан взаємодії та координації у сфері ді-
яльності цих установ далекий від ідеального (на чому, до 
речі,  акцентується  увага  й  у  чинній  Стратегії  розвитку 
Експертної  служби МВС України), що  зумовлено  як  від-
сутністю необхідного нормативно-правового базису для їх 
нормально  здійснення,  так  і  зверхнім ставленням до цих 
проблемних питань посадових осіб, які мають опікуватися 
питаннями організації та відповідного забезпечення (мате-
ріально-технічного, інформаційного, кадрового тощо) вза-
ємодії, спрямування та узгодження спільних дій і заходів.
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Постановка проблеми. Сьогодні ми можемо спостері-
гати  глибокі  та  докорінні  зміни,  які  відбуваються  у право-
охоронній системі. Наразі Україна проходить активний етап 
становлення правової держави і громадянського суспільства.

Перед суспільством постають усе нові виклики і про-
блеми як зовнішнього, так і внутрішнього характеру, тому 
в такий складний час головне завдання держави забезпе-
чити високий рівень захисту прав і свобод, гарантованих 
на законодавчому рівні,громадського порядку та безпеки 
суспільного життя від будь-яких протиправних посягань.  

Підписавши  Угоду  про  Асоціацію  між  Україною  та 
Європейським  Союзом  і  таким  чином  засвідчивши  свої 
євроінтеграційні прагнення, наша держава взяла на  себе 
певні  зобов’язання  щодо  реформування  правоохоронної 
системи України шляхом  коригування завдань і функцій 
правоохоронних органів, запровадження нових принципів 
і моделей їх діяльності.

Таким  чином,  із  метою  ефективного  та  успішного 
адаптування  національного  законодавства  та  правоохо-
ронної системи до зарубіжних стандартів виникає гостра 
потреба вивчення та дослідження європейського досвіду 
діяльності поліції.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На теоре-
тичному рівні окремі питання використання зарубіжного 
досвіду  під  час  реформування  правоохоронної  системи, 
зокрема органів поліції досліджували у своїх працях такі 
вчені, як С.С. Алексєєв, О.М. Бандурка, Є.О. Безсмертний, 
Ю.А. Ведєрніков, Й.І. Горінецький, С.М. Гусаров, А.В. Гу-
банов, В.О. Заросило, А.П. Заєць, О.В. Зайчук, Д.П. Калая-
нов, В.П. Карпунчев, В.В. Ковальська, С.Ф. Константінов, 
М.В. Корнієнко, В.О. Котюк, О.Л. Копиленко, А.М. Кучук, 
М.В. Лошицький, О.І. Нікітенко, Н.М. Оніщенко, О.В. Пе-
тришин, П.М. Рабінович, В.Ф. Сіренко, О.Ю. Синявська, 
О.Ф. Скакун, О.О. Тихомиров, В.Д. Ткачук, В.Г. Фатхутді-
нов, В.К. Шкарупа, О.С. Юнін та ін.

Мета статті. Основною метою статті є аналіз досві-
ду реформування поліцейських органів  таких країн,  як 
Естонія, Польща та Чехія. Досвід реформування право-
охоронної  системи  цих  країн  нам  цікавий  із  декількох 

причин:  ці  держави  належить  до  країн  «молодої»  де-
мократії,  де  розбудова  останньої  відбувалася  в  умовах 
демонтажу авторитарного політичного режиму; спільне 
історичне минуле в межах Радянського Союзу; однако-
ві  суспільні  проблеми,спричинені  виходом  із СРСР,  до 
яких можна віднести боротьбу з корупцією та організо-
ваною злочинністю. 

Виклад основного матеріалу. Одразу після здобуття 
незалежності  Польща  визначили  новий  вектор  процесу 
реформування поліції. Відтепер поліція у своїй діяльнос-
ті орієнтується на службі на користь суспільству, зокрема 
місцевих громад. Ці процеси вимагала нових форм діяль-
ності поліції. Поліція, крім репресивної (пост-соціальної) 
діяльності, впровадила багато профілактичних заходів на 
основі співпраці з органами місцевого самоврядування та 
громадами [1, c. 123].

Відповідно до законодавства, поліція Польщі склада-
ється  з  таких  видів  служб:  кримінальної,превентивної,а 
також допоміжної для діяльності поліції в організаційно-
му, логістичному та технічному плані.

Центральним органом державної адміністрації, відпо-
відальним  за  питання  захисту  безпеки  людей  та  підтри-
мання правопорядку, є Головний Комендант Поліції,який 
підпорядковується міністру внутрішніх справ.

Згідно з польським законодавством, поліція наділена по-
вноваженнями проводити досудове розслідування проступ-
ків,  тобто  нетяжких  діянь,  за  вчинення  яких  передбачено 
покарання у вигляді позбавлення волі до трьох років. Повно-
важення  щодо  розслідування  злочинів,  за  які  передбачено 
покарання на строк понад три роки, покладено на прокура-
туру. У більшості випадків прокурор доручає проведення до-
судового слідства за цими злочинами підрозділам поліції [6].

На  працівників  оперативних  підрозділів  покладено 
завдання  з  виявлення  та  розкриття  злочинів  на  підставі 
повноважень для працівників поліції, передбачених Зако-
ном Республіки Польща «Про поліцію», слідчих (дізнава-
чів) – у проведенні досудового слідства відповідно до ви-
мог Кодексу карного провадження, та отриманні доказової 
інформації, яка має значення для прокурора та суду [6]. 
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Така організація та розподіл компетенції між різними 
ланками  правоохоронної  системи  робить  польську  полі-
цію збалансованим органом, здатним оперативно реагува-
ти та ефективно розслідувати правопорушення

Адміністративна та економічна реформи, які проводили-
ся в Польщі на початку 90-х років сприяли децентралізації 
та  наданню  більших  повноважень  місцевим  громадам,  як 
наслідок,  на  рівні  гміни  (територіальної  громади)  створю-
ється гмінна (міська) стража або муніципальна поліція  [4]. 
При цьому, незважаючи на підпорядкування та фінансуван-
ня гмінної стражі органам місцевого самоврядування, вона 
не діє автономно від поліції. Рішення про створення гмінної 
(міської) стражі повинно бути погоджене з комендантом по-
ліції воєводства. Погодження коменданта поліції воєводства 
необхідне  і під час призначення коменданта стражі. Також 
комендант поліції воєводства надає допомогу воєводі у здій-
сненні  нагляду  за  окремими  аспектами  діяльності  гмінної 
стражі (наприклад, у сфері застосування працівниками стра-
жі вогнепальної зброї та заходів фізичного примусу) [4]. 

Закон «Про гмінні стражі» вказує і на необхідність вза-
ємодії цих органів з поліцією. Із цією метою органи місце-
вого самоврядування можуть укладати з відповідним те-
риторіальним комендантом поліції угоди про співпрацю.

Основними  напрямами  взаємодії  є  такі:  1)  постійний 
обмін інформацією про загрози безпеці осіб, власності та 
громадському порядку, що виникають на відповідній тери-
торії; 2) організація системи зв’язку між поліцією та стра-
жею, що бере до уваги місцеві потреби та можливості і за-
безпечує підтримання постійного зв’язку між підрозділами 
поліції та стражі; 3) координація розміщення поліцейських 
служб та стражі з урахуванням загроз, що виникають на цій 
території; 4) спільне здійснення заходів із забезпечення по-
рядку та безпеки у місцях значного скупчення людей, про-
ведення масових культурних, розважальних та спортивних 
заходів, а також в інших публічних місцях; 5) організація 
спільних  навчань  поліцейських  та  гмінних  стражників;  
6) обмін інформацією у галузі нагляду та реєстрації техніч-
них засобів реєстрації подій у публічних місцях [4].

Іншим механізмом взаємодії поліції та органів місце-
вого  самоврядування  є  створення на  рівні  повіту  (що  за 
рівнем  адміністративно-територіального  поділу  відпові-
дає району в Україні) комісій безпеки  і порядку, призна-
чених для реалізації завдань старости (голови повітового 
самоврядування) щодо управління повітовими службами, 
інспекціями та підрозділами стражі у сфері публічного по-
рядку та безпеки громадян [5].

У  роботі  подібних  комісій  беруть  участь  представники 
поліції, прокуратури та 27 працівники інших органів, діяль-
ність яких пов’язана із забезпеченням громадської безпеки. 
До завдань комісій безпеки і порядку входять, зокрема оцінка 
загроз громадському порядку та безпеці громадян на терито-
рії повіту; оцінка роботи поліції та інших повітових служб, 
інспекцій, підрозділів стражі, а також організацій, що вико-
нують на території повіту завдання у сфері забезпечення гро-
мадського порядку та безпеки громадян; підготовка проекту 
повітової  програми  запобігання  злочинності,  забезпечення 
громадського порядку та безпеки громадян;оцінка проектів 
інших програм співпраці поліції та інших повітових служб, 
інспекцій, підрозділів стражі;оцінка проекту бюджету пові-
ту в частині забезпечення громадського порядку та безпеки 
громадян; оцінка місцевих нормативно-правових актів та ін-
ших документів, пов’язаних із забезпеченням громадського 
порядку та безпеки громадян; оцінка інших рішень старости 
у сфері громадського порядку та безпеки громадян [5]. Важ-
ливим правовим механізмом, що забезпечує взаємодію між 
поліцією та органами місцевого самоврядування, є щорічне 
звітування територіальних органів поліції перед відповідни-
ми органами місцевого самоврядування з питань своєї діяль-
ності, стану громадської безпеки та порядку. Окрім цього, ке-
рівники територіальних органів поліції зобов’язані надавати 
відповідним органам місцевого самоврядування інформацію 

на їх запит у разі наявності загрози громадській безпеці або 
порушення громадського порядку. Також на законодавчому 
рівні  було передбачено можливості  впливу  територіальних 
органів державної влади і органів місцевого самоврядування 
на призначення і звільнення комендантів поліції. Так, комен-
дант  воєводської  поліції  призначається  за  погодженням  із 
воєводою, а комендант комісаріату – з урахуванням позиції 
ради  гміни.  Передбачено  можливість  укладання  між  пові-
товими  та  гмінними органами місцевого  самоврядування  і 
воєводськими комендантами угоди щодо фінансування за ра-
хунок комунальних бюджетів додаткових штатних поліцей-
ських посад [6]. Окремі кадрові та фінансові повноваження 
головного коменданта поліції було делеговано воєводським 
і  повітовим комендантам  (прийняття  і  звільнення поліцей-
ських, присвоєння підлеглим окремих категорій спеціальних 
звань, переведення на нижчі посади, надання дозволу на до-
даткове  працевлаштування  тощо).  Також  органи  місцевого 
самоврядування мають право проводити оцінювання діяль-
ність поліцейських підрозділів на територіальному рівні [6].

Водночас  слід  підкреслити,  що  воєводи  та  старо-
сти були позбавлені можливостей впливу на поліцейські 
служби з питань боротьби з організованою злочинністю і 
наркозлочинністю, а також оперативні і слідчі підрозділи. 

Хотілося  б  звернути  увагу  на  те,що  польській  полі-
ції на  законодавчому рівні надано широкі повноваження 
щодо отримання,накопичення, зберігання та використову-
вання інформації, потрібної для виконання повноважень. 
Однак водночас у Законі Республіки Польща про поліцію 
встановлено чіткі вимоги поводження для поліцейських у 
інформаційній сфері.

Так, у ст. 20 вказаного закону говориться, що поліція 
може  збирати,  отримувати,  накопичувати,  обробляти  та 
використовувати з метою реалізації статутних завдань ін-
формацію,  зокрема  персональні  дані,  про  осіб,  підозрю-
ваних у вчиненні злочинів, що переслідуються за публіч-
ним  обвинуваченням,  неповнолітніх,  які  припускаються 
дій, заборонених законом як злочини, що переслідуються 
за  публічним  обвинуваченням,  осіб  із  невстановленою 
особистістю або таких, що намагаються приховати свою 
особистість, а також про розшукуваних осіб, зокрема без 
їхнього відома та згоди. Поліція  (з метою реалізації ста-
тутних завдань) може збирати, отримувати, накопичувати, 
обробляти,  перевіряти  та  використовувати  інформацію, 
зокрема персональні дані, яка отримана або обробляється 
органами інших держав, а також Міжнародною організа-
цією кримінальної поліції – INTERPOL [6].

Статтею 19 Закони Республіки Польщі «Про Поліцію» 
встановлено детальні обмеження щодо отримання та об-
робки інформації, одержаної під час здійснення оператив-
ного контролю. Оперативний контроль ведеться негласно 
та полягає у: контролюванні змісту кореспонденції; контр-
олюванні вмісту посилок; застосуванні технічних засобів, 
які  дають  можливість  негласного  отримання  інформації 
та  доказів,  а  також  їх  запис,  зокрема  змісту  телефонних 
розмов та іншої інформації, що передається за допомогою 
телекомунікаційних мереж [6]. 

Оперативний контроль установлюється відповідною по-
становою окружного суду на строк не довше трьох місяців 
із можливістю одноразового подовження ще на три місяці.

Зібрані під час застосування оперативного контролю ма-
теріали, які не містять доказів, що дають змогу відкрити кар-
не провадження, або доказів, які мають значення для відкри-
того карного провадження, підлягають негайному знищенню 
у  присутності  комісії,  засвідченому  протоколом.  Розпоря-
дження про знищення матеріалів видає орган Поліції, який 
клопотав про встановлення оперативного контролю [6] .

Поліцейським  надано  доступ  до  інформації, що  охо-
плює: персональні дані особи, які стосуються генетично-
го  коду,  охоплюють  інформацію лише про  некодувальну 
частину ДНК;  відбитки  папілярних  ліній;знімки,  нариси 
та  описи  зовнішності;  особливі  риси  та  відмітні  ознаки, 
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псевдоніми; інформацію про: a) місце проживання або пе-
ребування; b) освіту, професію, місце роботи та посаду, а 
також матеріальне становище та майновий стан; c) доку-
менти та предмети, якими користується особа; d) спосіб 
діяльності особи, її середовище та контакти; e) спосіб по-
ведінки особи щодо постраждалих осіб. 

Також у тексті закону чітко встановлені терміни збері-
гання різних видів інформації про особу. Так, наприклад, 
біологічні проби та відомості, що стосуються результатів 
аналізу  дезоксирибонуклеїнової  кислоти  (далі  –  ДНК), 
зберігаються у базі даних ДНК не більше тридцяти п’яти 
років [6]. Персональні дані, зібрані з метою викриття зло-
чину, зберігають протягом часу, необхідного для реалізації 
статутних завдань Поліції. Органи Поліції виконують пе-
ревірку цих даних після закриття справи, в межах якої ці 
дані були внесені до бази, а, крім того, не рідше ніж кожні 
10 років із дня здобуття або одержання інформації, усува-
ючи зайві дані. Процесом знищення непотрібної інформа-
ції керує спеціально створена комісія.

Отже, ми бачимо, що польська поліція під час здійснен-
ня  адміністративно-юрисдикційної  діяльності  у  площині 
інформаційної роботи керується принципом, закладеним у 
статті 4 Кодексу поведінки службовців органів правопоряд-
ку, де зазначається, що відомості конфіденційного характе-
ру,  якими  володіють  службовці  органів  правопорядку,  ма-
ють зберігатися в таємниці, окрім випадків, коли виконання 
обов’язків або вимоги правосуддя суворо вимагають іншого.

Таким  чином,  розглянувши  основи  організації  діяль-
ності  поліції  Польщі,  можна  констатувати,  що  демокра-
тичні перетворення упродовж 90-х років ХХ ст. і подальше 
входження цієї країни до Євросоюзу дали поштовх до ство-
рення зовсім нової Національної поліції. Поліція перетво-
рилася з мілітаризованого автономного правоохоронного 
формування на публічну сервісну службу,орієнтовану на 
інтереси і потреби місцевих громад.

Реформа  системи  правоохоронних  органів  Чеської 
Республіки  розпочалася  одразу  після  розпаду  союзу  країн 
«Варшавського договору», що відбувся у 1991 році. Чехія 
одразу взяла курс на комплексні та докорінні перетворення 
правоохоронних  органів  на  основі  принципів  децентралі-
зації та деполітизації поліції. Основне завдання, яке стави-
ли перед собою реформатори, було відновлення довіри до 
правоохоронних органів,яка була повністю втрачена за часів 
комуністичного режиму. Із цією метою було здійснено по-
вну заміну кадрового складу новоствореної поліції. Також 
було  здійснено  демілітаризацію  Міністерства  внутрішніх 
справ, у системі якого було створено Центральний апарат. 
Цей орган займається аналітичною та експертною роботою, 
законодавчим забезпеченням діяльності поліції, розподілом 
фінансів, питаннями громадянства та міграції, профілакти-
кою злочинності й відповідає за управління та моніторинг 
криміногенної ситуації в країні. Усі чиновники Міністерства 
внутрішніх справ – цивільні особи. На заміну внутрішнім 
військам,  військам  швидкого  реагування  та  прикордонній 
охороні було створено Федеральний корпус поліції.

Поліція Чеської Республіки складається з таких підроз-
ділів: Поліцейська президія Чеської Республіки (далі – «по-
ліцейська президія») на чолі з президентом поліції; підроз-
діли  поліції  із  загальнодержавною компетенцією;  крайові 
управління поліції (далі – «крайові управління»), підрозді-
ли, утворені в межах крайового управління [8].

Також у загальнодержавній системі поліції діє поліція 
громади або міська поліція. Міська поліція є органом гро-
мади, який утворює та розпускає представництво громади. 
Очолює поліцію громади староста. До повноважень полі-
ції громади під час забезпечення місцевих справ публіч-
ного порядку та виконанні інших завдань належать такі:

-  долучається до охорони та безпеки осіб і майна;
-  стежить за дотриманням правил співжиття у громаді;
-  стежить  за  дотриманням  оголошень  та  розпоря-

джень громади;

-  стежить за безпекою дорожнього руху на наземних 
комунікаціях;

-  бере участь у запобіганні злочинності;
-  здійснює нагляд за додержанням чистоти у публіч-

них місцях на території громади [2].
Основним  інструментом  взаємодії  міської  поліції  та 

громади є укладання координаційних угод. 
Така  угода  може  стосуватися  таких  сфер  публічного 

порядку:
-  охорони громадського порядку; 
-  протидії протиправним діянням та суспільно шкід-

ливим явищам; 
-  охорони безпеки та майна осіб; 
-  освітніх заходів (лекції, екскурсії); 
-  удосконалення зв’язків між громадянами та сторо-

нами угоди;
-  попередження протиправних діянь у сфері дорож-

нього руху [3]. 
У  змісті  угоди  може  бути  зафіксовано  такі  аспекти 

партнерської  взаємодії,  як  створення  спільних  піших  та 
автомобільних патрулів поліції та муніципальної поліції у 
найбільш небезпечних із криміногенної точки зору районах 
міста. Угодою передбачається проведення координаційних 
нарад, у яких беруть участь староста міста, уповноважений 
міської  ради,  представники  місцевих  підрозділів  поліції, 
метою яких є вирішення питань, пов’язаних зі станом без-
пеки у місті,  прийняття  стратегічних  рішень  у  сфері  без-
пеки, превенції злочинності та проблем дорожнього руху.

Міська  поліція має  право  здійснювати  розслідування 
лише щодо адміністративних деліктів, розкриття злочинів 
належить  до  компетенції  спеціальних підрозділів Націо-
нальної поліції Чехії [3].

Наразі  у  Чехії  активно  впроваджується  інститут  гро-
мадських  помічників  поліції.  Такі  помічники  працюють 
разом  із  муніципальними  поліцейськими.  До  сфери  реа-
лізації їхніх повноважень належить вирішення конфліктів 
і  дрібних правопорушень. Громадські  помічники призна-
чаються на посаду лише  за конкурсом,  тому вони мають 
авторитет серед населення громади, що допомагає їм бути 
ефективними [7]. 

Отже, ми бачимо, що демократизація поліції Чеської 
Республіки базувалася на таких важливих принципах, як 
демократизація,  деполітизація,  демілітаризація.  Також 
важливу роль  у  реформуванні  поліції  приділяється  заса-
дам  партнерської  взаємодії  поліції  та  громади,  оскільки 
чеські правоохоронці на  власному досвіді переконалися, 
що така взаємодія вкрай важлива та корисна для створен-
ня комфортного та безпечного середовища у громаді.

Таким чином, можна з упевненістю стверджувати,що 
здобутки Чехії у процесі реформування органів правопо-
рядку буде доцільно використовувати і в Україні.

Реформа органів внутрішніх справ у Естонській Рес-
публіці визнано однією з найбільш ефективних на постра-
дянському просторі.

Реформування поліції в Естонії проходило у два етапи. 
Одразу після  здобуття незалежності  від СРСР 1 березня 
1991  року  було  прийнято  Закон  Естонської  Республіки 
«Про поліцію». Зміни торкнулися структури поліції – було 
створено префектури поліції, а також відбулася люстрація 
серед працівників. Другий етап розпочався після вступу у 
2004 році Естонії до Європейського Союзу. Одразу після 
євроінтеграції  розпочалося  запровадження  європейських 
здобутків і стандартів до поліцейської системи.

Зміни  у  поліцейській  системі  торкнулися  структури 
органів. Сьогодні поліція Естонії є об’єднаною з органами 
прикордонної охорони, разом вони представлені Департа-
ментом поліції та прикордонної охорони. Цей орган роз-
почав роботу 1 січня 2010 року. Нормативним актом, що 
регламентує його діяльність, є Закон Естонської Республі-
ки «Про поліцію і прикордонну охорону», уведений у дію 
в кінці 2009 року [10].
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До  структури  Департаменту  поліції  і  прикордонної 
охорони  входять  такі  відділи:  охорони  правопорядку  та 
кримінальний, політики міграції та прикордонної охорони. 
Основними завданнями об’єднаного Департаменту є такі: 
забезпечення  зовнішнього  кордону  Європи,  визначення 
громадянства, видача документів, забезпечення безпеки та 
громадського порядку всередині держави, а також поперед-
ження,  припинення,  розкриття  злочинів,  провадження  у 
кримінальних та адміністративних справах. Усі атестовані 
співробітники Департаменту поліції і прикордонної охоро-
ни незалежно від фаху є співробітниками поліції [10]. 

Таким чином, укрупнення департаментів поліції забез-
печило відхід від дублювання правоохоронних функцій та 
забезпечення оптимізації матеріальних витрат на поліцію.

Також  відбулося  розширення  й  повноваження    полі-
ції у напрямі збільшення кількість соціальних функцій – 
турбота  про  хворих,  людей  похилого  віку,  одиноких,  ді-
тей, осіб, які знаходяться в стані алкогольного та іншого 
сп’яніння, тощо.

Окремо  хотілося  б  акцентувати  увагу  на  функціону-
ванні  інституту добровільних помічників поліції. Право-
вий  статус  таких  помічників  урегульовано  відповідним 
Законом Естонської Республіки «Про помічників поліцей-
ських» у редакції від 2010 року. 

У  помічники  поліцейських  приймаються  громадяни, 
які досягли 18 років, володіють державною мовою у до-
статньому обсязі, не мають судимості, здатні своїм харак-
тером і моральними якостями, освітнім рівнем, фізичною 
підготовкою  і  станом здоров’я виконувати обов’язки по-
мічника поліцейського.

У  помічники  поліцейського  не  приймаються  судді, 
прокурори,  приватні  детективи  та  військовослужбовці 
оборонних військ [11].

Під  час  участі  у  діяльності  поліції  помічник  поліцей-
ського  є  представником  державної  влади.  Помічник  полі-
цейського  прикріплюється  відповідним приказом  керівника 
поліцейського  відділу  до певного  співробітника поліції  або 
зараховується до складу формування помічників при відділку.

Формування  підрозділу  помічників,  а  також  порядок 
його роботи віднесено до повноважень керівника поліцей-
ського відділу.

Помічник  поліцейського  бере  участь  в  охороні  гро-
мадського  порядку,  забезпеченні  безпеки  дорожнього 
руху,допомагає поліцейським в охороні навколишнього се-
редовища,  слідкує  за  додержанням  прав  споживачів,  бере 
участь  у  профілактиці  та  розслідуванні  правопорушень, 
бере участь у спасінні людей та майна під час стихійного 
лих. Повноваження  помічників  поліції майже не  відрізня-
ються від правочинностей поліцейських. До того ж поміч-
ники поліції наділені правом використовувати у чітко визна-
чених випадках вогнепальну зброю та електрошок ери [11]. 

Держава також забезпечує відповідні соціальні гаран-
тії для помічників поліцейських.

У  разі  отримання  помічником  поліцейського  під  час 
виконання  ним  службових  обов’язків  тілесних  пошко-
джень,  які  спричинили  втрату  працездатності,  Департа-
мент поліції та прикордонної охорони виплачує одноразо-
ву допомогу. Також помічникові відшкодовуються затрати 
на транспорт, зв’язок та інші види затрат, які він поніс у 
результаті виконання службових завдань [11]. 

Департамент поліції та прикордонної охорони разом з 
органами місцевого самоврядування мають право випла-
чувати помічникові винагороду за виконання ним службо-
вих обов’язків.

У  межах  загальнонаціональної  програми  інформа-
тизації  з  метою  кращої  взаємодії  громадян  та  поліції, 
ефективного  налагодження  координації  різних  відділів 
поліції  було  запроваджено  систему  E-Police  (електро-
нна  поліція).  Така  система  спрямована  на  підвищення 
якості та швидкості надання поліцейськими відповідних 
послуг, робочі станції системи встановлені в кожній па-
трульній машині й забезпечують поліцейським оператив-
ний доступ до всієї необхідної їм інформації. Наприклад, 
раніше на переговори рацією витрачали 15–20 хвилин, то 
зараз всі необхідні дані можуть бути отримані протягом 
декількох  секунд. При  цьому  в штаб-квартирі  поліції  в 
режимі  реального  часу  спостерігають  за  переміщення-
ми  й  місцезнаходженням  усіх  патрулів.  Для  громадян 
ця система забезпечує можливість на спеціальному сай-
ті поліції робити офіційні запити, стежити за розглядом 
свого  адміністративного  правопорушення  або  кримі-
нальної  справи,  сплачувати  мита,  оформлювати  грома-
дянство [10].

Запровадження передових інформаційних здобутків у 
роботу поліції мало наслідком спрощення значної кількос-
ті  бюрократичних  процедур,  поліпшення  якості  і  швид-
кості надання державних послуг, а також зниження рівня 
корупції та ймовірності її виникнення в принципі.

Висновки. Підсумовуючи вищесказане, можна сказа-
ти, що досвід Естонії у сфері реформуванні правоохорон-
них органів, зокрема поліції, є показовим і корисним для 
використання в Україні.

Таким чином, дослідження  і подальше впровадження 
досвіду  реформування поліції  у  європейських  країнах  із 
соціалістичним  минулим  є  надзвичайно  корисним  для 
України.  Запозичення  передових  європейських  стандар-
тів побудови органів поліції буде сприяти більш чіткому 
виробленню магістрального шляху оптимізації правоохо-
ронної системи в цілому. Застосування передових моделей 
діяльності  поліції  сприятиме  підвищенню  якості  роботи 
поліції на місцях та більш ефективному досягненню цілей 
проголошених в державі реформ.
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У статті наведено різні визначення податкових спорів, окреслено підходи науковців до визначення природи податкового спору. Роз-
крито особливості провадження у справах за зверненням органів доходів і зборів. Сформульовано шляхи подальшого вдосконалення 
практики у справах із податкових спорів.

Ключові слова: спір, податковий спір, податкові відносини, платник податку, податки, адміністративний суд, Державна фіскальна 
служба України.

В статье приведены различные определения налоговых споров, обозначены подходы ученых к определению природы налогового 
спора. Раскрыты особенности производства по делам по обращению органов доходов и сборов. Сформулированы пути дальнейшего 
совершенствования практики по делам по налоговым спорам.

Ключевые слова: спор, налоговый спор, налоговые отношения, налогоплательщик, налоги, административный суд, Государствен-
ная фискальная служба Украины.

The article gives various definitions of tax disputes, outlines approaches to the definition of the nature of the tax dispute. The peculiarities of 
the proceedings in cases of appeals by the bodies of incomes and fees are revealed. The ways of further improvement of the practice in cases 
of tax disputes are formulated

Key words: dispute, tax dispute, tax relations, taxpayer, taxes, Administrative Court, State Fiscal Service of Ukraine.

Постановка проблеми. Свого часу П’єр Жозеф Прудон 
(французький громадський діяч (1809–1865)) слушно заува-
жив, що питання щодо податків є питанням про державу.

Правовідносини у податковій сфері обґрунтовано вва-
жаються  найбільш  конфліктними  серед  інших  видів  фі-
нансових відносин. Це зумовлено низкою факторів, серед 
яких доцільно виділити низький рівень знань законодав-
ства як із боку платників податків, так і органів контролю, 
наявність правових колізій у законодавстві, часті та швид-
кі зміни в податковому законодавстві, а також зловживан-
ня з боку представників органів публічної адміністрації та 
порушення норм податкового законодавства з боку плат-
ників податків тощо. 

Ефективність  функціонування  податкової  системи  та 
застосування податкового законодавства сторонами подат-
кових відносин визначається значною мірою спроможніс-
тю швидко, якісно та в межах закону розв’язувати будь-які 
податкові конфлікти,  зокрема податкові спори як у поза-
судовому, так і в судовому порядку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Розв’я- 
занню  податкових  спорів  у  порядку  адміністратив-
ного  судочинства  приділяли  увагу  такі  науковці,  як 
В.Б. Авер’янов, Ю.П.  Битяк, Д.О.  Гетманцев,  Е.Ф. Дем-
ський,  О.В.  Кузьменко,  Т.О.  Коломоєць,  В.К.  Колпаков, 
А.Т. Комзюк, І.Б. Коліушко, Р.О. Куйбіда, О.М. Пасенюк, 
О.П. Рябченко, А.О. Селіванов, В.С. Стефанюк та ін.

Особливості  порядку  розв’язання  податкових  спо-
рів  розкривалися  на  рівні  дисертаційних  досліджень 
вітчизняних  науковців,  зокрема  Я.В.  Греци,  М.В.  Жер-
наков,  Н.П.  Каменської,  В.С.  Кіценка,  К.В.  Конюшко, 
В.О.  Курило,  І.А.  Малярчук,  К.В.  Мінаєва,  В.М.  Сви-
риденко,  В.В.  Тильчика,  Л.В.  Трофімової,  Є.А.  Усенко, 
Н.В. Шевцової, О.Ю. Щербакова та ін.

Мета статті – з’ясувати сутність, поняття та підходи 
до  визначення  податкового  спору,  розкрити  особливості 
провадження  у  справах  за  зверненням  органів  доходів  і 
зборів, сформулювати шляхи подальшого вдосконалення 
практики у справах із податкових спорів.

Виклад основного матеріалу. Перш ніж перейти  до 
з’ясування   правової природи податкового спору,  зверні-
мося до розуміння самої категорії спір.

Великий тлумачний словник сучасної української мови 
передбачає таке значення спору – суперечність, зіткнення 
інтересів, взаємне домагання щодо володіння чим-небудь, 
отримання  чогось  та  ін.,  вирішуване  переважно  судом 
[1, с. 1368]. Інший словник указує на спір як взаємну су-
перечку, змагання, в якому кожна зі сторін відстоює свою 
думку, доводить свою правоту [2, с. 956]. Із філософської 
точки зору, спір – це зіткнення думок або позицій, під час 
якого  сторони  наводять  аргументи  на  підтримку  своїх 
переконань  і  критикують  несумісні  з  уявленнями  іншої 
сторони. Спір є важливим засобом вирішення питань, що 
викликають розбіжності, кращого розуміння того, що не є 
достатньою мірою ясним і не знайшло переконливого об-
ґрунтування [3, с. 1046].

Є.А.  Усенко  у  монографічному  дослідженні  «Право-
ве регулювання процедур вирішення податкових спорів» 
аналізує  податковий  спір  як  різновид  податкового  кон-
флікту, а також із посиланнями зазначає, що (з точки зору 
конфліктології) спір є однією зі стадій розвитку відносин, 
що  мають  конфліктну  природу,  є  більш  вузьким  понят-
тям порівняно з конфліктом. Підставою будь-якого спору 
є  конфлікт,  але  не  кожний  конфлікт  пов’язується  з  вирі-
шенням спору [4, c. 43–44]. Крім того, автор робить свої 
пропозиції стосовно того, що не завжди податковий спір 
відображає  суперечність  інтересів  держави  та  платників 
податків.  Інтереси  їх  можуть  збігатися,  але  розбіжності 
будуть  стосуватися  окремих  аспектів  процедур,  розмірів 
податків тощо [4, c. 69] 

В.С. Кіценко у дисертаційному дослідженні «Правова 
природа податкових спорів в Україні» розглядає податко-
вий  спір  як  матеріальне  охоронне  правовідношення,  що 
виникає між суб’єктами податкових правовідносин щодо 
суперечностей відносно власних прав та обов’язків та\або 
законності правових актів контролювальних  (податкових 
або митних)  органів, що пов’язані  зі  встановленням  або 
застосуванням податково-правових норм, які вирішують-
ся у передбаченому законом порядку [5]. В.М. Свириден-
ко в дослідженні «Правові аспекти конфліктів у сфері по-
даткових відносин: питання теорії та практики правового 
регулювання»  розглядає  «податковий  спір»  як  передану 
на розгляд компетентного юрисдикційного органу розбіж-
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ність суб’єктів податкового конфлікту, зумовлену неправо-
мірністю актів податкового органу, діями чи бездіяльністю 
його посадових осіб, які зачіпають права чи охоронювані 
законом  інтереси  і  виражаються  у  вчиненні  юридично-
значущих дій, спрямованих на захист порушених прав [6].

Досліджуючи предмет податкових  спорів, В.В. Тиль-
чик  підкреслює, що  ним  є  суб’єктивні  публічні  права  й 
обов’язки учасників податкових правовідносин. Суттєвою 
особливістю предмета податкового спору є також те, що 
він одночасно може містити і суб’єктивні публічні права 
(обов’язки), і законність ненормативних податкових актів. 
На основі цього науковець доходить висновку, що подат-
ковий спір – це форма вирішення конфліктів (протиріччя 
інтересів) у сфері податкових правовідносин, яка носить 
публічний характер, виникає між державою і платниками 
податків  чи  іншими учасниками податкових правовідно-
син щодо застосування норм податкового права, вирішу-
ються уповноваженим юрисдикційним органом у проце-
суальному порядку [7, с. 113].

В.О. Курило, розглядаючи правову природу процедур 
вирішення  податкових  спорів,  наголошує,  що  відповід-
ний алгоритм вирішення податкового спору є первинним 
податково-процедурним  механізмом  узгодження  позицій 
конфліктуючих сторін (платника податків та органу конт-
ролю).  Вищезазначена  теза  зумовлюється  підходами  до 
визначення  стадійності  реалізації  податкових  процедур 
щодо вирішення податкового спору [8, с. 6]. Під матеріаль-
но-правовою природою спірного податкового відношення 
пропонується  розуміти  об’єктивно  зумовлену  «колізію» 
інтересів  зобов’язаного  учасника  податкових  відносин 
(платника  податків)  та  публічно-владного  суб’єкта  по-
даткового права (органу контролю) [8, с. 8]. К.В. Мінаєва, 
предметом дисертаційного дослідження якої є звернення 
до  суду  як  повноваження  органу  державної  фіскальної 
служби, визначає, що податкові спори – це публічно-пра-
вова форма вирішення конфлікту, що виникає у податко-
вих правовідносинах між суб’єктами таких правовідносин 
щодо застосування норм податкового права [9, с. 6]. 

Інший дослідник І.А. Малярчук, вивчаючи проваджен-
ня у справах із податкових спорів в адміністративному судо-
чинстві України, також звернулась до визначення природи 
податкового  спору. Податковий  спір  є  різновидом публіч-
но-правового  спору,  що  зумовлено  його  виникненням  із 
публічно-правових  відносин,  сферою реалізації  публічно-
го  інтересу, предметом  (оскарження рішень,  дій чи безді-
яльності суб’єктів публічно-владних повноважень, які по-
рушують або можуть порушити права та інтереси суб’єкта 
права), а також тим, що у сфері публічно-правових відно-
син  захист  прав,  свобод  та  інтересів  фізичних  осіб,  прав 
і  інтересів юридичних  осіб  від  порушень  із  боку  органів 
державної влади та місцевого самоврядування, посадових 
і службових осіб є  завданням адміністративного судочин-
ства. Установлено, що  у фаховій  літературі  немає  загаль-
ноприйнятого  визначення  поняття  податкового  спору;  не 
розкрито співвідношення податкового спору та податково-
го конфлікту, підстави виникнення, підходи до з’ясування 
правової природи податкового спору, його об’єкта та пред-
мета, ознаки. Запропоновано внести визначення основних 
термінів податкових правовідносин  (податковий конфлікт, 
податковий спір, учасник податкового спору, суб’єкт подат-
кового спору тощо) до ПК України, що зменшило б дискусії 
щодо цього в юридичній науці [10, с. 6].

Податкові спори належать до публічно-правових спо-
рів, що є підсудними адміністративним судам, на підставі 
чинного законодавства, а також з урахуванням теоретич-
ного підґрунтя, що дозволило законодавцю чітко й одно-
значно визначитися із юрисдикцією стосовно цієї категорії 
справ. Адже серед підстав виникнення публічно-правого 
спору можна  визначити  порушення  публічних  інтересів, 
що допускаються у процесі здійснення публічної фінансо-
вої діяльності [11, c. 15]. 

Саме адміністративне судочинство є тим видом судо-
чинства України, мета  якого  закріплена безпосередньо в 
Конституції України. Ч. 5 ст. 125 Конституції України ви-
значає, що саме з метою захисту прав, свобод та інтересів 
особи у сфері публічно-правових відносин діють адміні-
стративні суди.

В Україні в останні три роки відбулися як інституційна 
реформа судових органів, так і зміни процесуального зако-
нодавства. Не оминули перетворення й податкові спори, які 
вирішуються в порядку адміністративного судочинства.

Інституційні зміни полягали в оновленні суддівського 
корпусу, формування нового Верховного Суду, що перед-
бачено законами України «Про внесення змін до Консти-
туції  України  (щодо  правосуддя)»,  «Про  забезпечення 
права  на  справедливий  суд»,  «Про  судоустрій  та  статус 
суддів», «Про Вищу раду правосуддя», що були прийняті 
у 2015–2016 роках. А ключовим етапом реформи судочин-
ства  стало  викладення  Кодексу  адміністративного  судо-
чинства України в новій редакції, що набрала чинності з 
15 грудня 2017 року.

У Кодексі адміністративного судочинства України ад-
міністративна  справа  визначається  як  переданий  на  ви-
рішення адміністративного суду публічно-правовий спір. 
Публічно-правовий спір – це спір, у якому хоча б одна сто-
рона  здійснює публічно-владні  управлінські функції,  зо-
крема на виконання делегованих повноважень, спір виник 
у зв’язку із виконанням або невиконанням такою стороною 
зазначених функцій; або хоча б одна сторона надає адміні-
стративні послуги на підставі законодавства, яке уповно-
важує або зобов’язує надавати такі послуги лише суб’єкта 
владних  повноважень,  спір  виник  у  зв’язку  із  наданням 
або ненаданням такою стороною зазначених послуг;  або 
хоча  б  одна  сторона  є  суб’єктом  виборчого  процесу  або 
процесу референдуму, спір виник у зв’язку з порушенням 
її прав у такому процесі з боку суб’єкта владних повнова-
жень або іншої особи. Суб’єктом владних повноважень є 
орган державної влади, орган місцевого самоврядування, 
їх посадова чи службова особа, інший суб’єкт під час здій-
снення ними публічно-владних управлінських функцій на 
підставі законодавства, зокрема на виконання делегованих 
повноважень, або надання адміністративних послуг [12].

У податкових спорах однією зі сторін є суб’єкт влад-
них повноважень – Державна фіскальна служба України. 
Звертаючись до суду, орган державної фіскальної служби 
стає учасником спору, який вирішується судовим органом. 

Згідно з Положенням про Державну фіскальну службу 
України,  затвердженого   постановою Кабінету Міністрів 
України  від 21 травня 2014 р. № 236, Державна фіскальна 
служба України є центральним органом виконавчої влади, 
діяльність  якого  спрямовується  і  координується  Кабіне-
том Міністрів України через Міністра фінансів і який ре-
алізує державну податкову політику, державну політику у 
сфері державної митної справи, державну політику з адмі-
ністрування  єдиного  внеску на  загальнообов’язкове дер-
жавне соціальне страхування, державну політику у сфері 
боротьби  з  правопорушеннями  під  час  застосування  по-
даткового, митного законодавства, а також законодавства 
з питань сплати єдиного внеску. Отже, повноваження ор-
ганів фіскальної служби на звернення до суду зумовлене її 
статусом органу державної влади. 

Провадження у справах за зверненням органів доходів 
і зборів під час здійснення ними визначених законом по-
вноважень  здійснюється  на  підставі  заяви  таких  органів 
щодо: 1) зупинення видаткових операцій платника подат-
ків на рахунках платника податків; 2) підтвердження об-
ґрунтованості  адміністративного арешту майна платника 
податків; 3) надання дозволу на погашення всієї суми по-
даткового боргу за рахунок майна платника податків, що 
перебуває у податковій заставі; 4) зобов’язання керівника 
підприємства провести інвентаризацію основних фондів, 
товарно-матеріальних  цінностей,  які  перебували  або  пе-
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ребувають  під  митним  контролем  чи  використовувалися 
цим підприємством разом із товарами, які були поміщені 
у відповідний митний режим; 5) стягнення коштів за по-
датковим боргом; 6) зобов’язання платника податків, який 
має  податковий  борг,  укласти  договір щодо переведення 
права вимоги дебіторської заборгованості цього платника 
на орган доходів і зборів.

Отже,  визначено,  що  підставою  звернення  органів 
державної  фіскальної  служби  до  суду  є  передбачена  за-
коном сукупність обставин, які призводять до порушення 
публічного інтересу та за яких відповідний орган реалізує 
своє повноваження на звернення до суду [9, c. 10], а сут-
ність права звернення до суду органу державної фіскаль-
ної служби не збігається із суб’єктивним правом на звер-
нення до суду за захистом прав, свобод та інтересів, йому 
не притаманна ознака вільного вибору варіанта поведінки, 
а звернення до суду водночас є обов’язком органу держав-
ної  влади.  Доведено, що  звернення  до  суду фіскального 
органу  найбільш  правильним  буде  визначити  як  повно-
важення  в  розумінні  обов’язку  реалізувати,  застосувати 
право звернення до суду [9, c. 12].

Що стосується строків, то вони досить обмежені. За-
ява  подається  до  суду  першої  інстанції  протягом  24  го-
дин  із  моменту  встановлення  обставин, що  зумовлюють 
звернення до суду, за загальними правилами підсудності, 
встановленими цим Кодексом, у письмовій формі. У разі 
постановлення судом ухвали про відкриття провадження 
у справі суд приймає рішення заявлених вимог не пізніше 
96 годин із моменту встановлення обставин, що зумовлю-
ють звернення заявника до суду. На усунення недоліків да-
ється 48 годин, а у разі відмови у відкритті провадження, 
строк на апеляційне оскарження складає 24 години. 

К.В. Мінаєва наголошує на  тому, що органи держав-
ної  фіскальної  служби  звертаються  до  суду  лише  у  ви-

падках,  передбачених  чинним  законодавством,  перелік 
податкових  спорів  за  зверненням  фіскальних  органів  є 
вичерпним. Підстави ж для такого звернення різняться у 
кожному окремому випадку. Водночас платники податків 
мають  право  оскаржити  будь-які  рішення,  дії  чи  безді-
яльність суб’єктів владних повноважень. Це означає, що 
кількість видів податкових спорів, де фіскальний орган є 
відповідачем, необмежена, їх розмаїття залежить від бага-
тьох чинників, але найбільше – від якості законодавства, 
що регулює податкові відносини [9, c. 7].

Висновки.  На  нашу  думку,  з  урахуванням  інститу-
ційних  змін  судових  органів  та  процесуальних  змін  ад-
міністративного  законодавства  подальше  вдосконалення 
практики у справах із податкових спорів можливе шляхом 
удосконалення  вітчизняного  законодавства,  зокрема  ви-
значення та застосування єдиної податкової термінології; 
однакове тлумачення податкових термінів; установлення 
виключного  переліку  повноважень  суб’єктів,  об’єктів, 
предмета  податкових  правовідносин;  обов’язкове  засто-
сування досудового  врегулювання  спору між контролю-
вальним органом і платником податків; адаптація систе-
ми оподаткування  до  реального  соціально-економічного 
становища в Україні та міжнародних стандартів; стиму-
лювання  платників  податків  до  виконання  податкового 
обов’язку;  встановлення  постійного  контролю  Касацій-
ного  адміністративного  суду  України  за  застосуванням 
судами  прийнятих  ним  оглядових  та  інформаційних 
листів, зразкових справ із роз’ясненням окремих статей, 
глав, розділів ПК України та податкового законодавства; 
доповнення КАС України статтею про особливості про-
вадження у  справах  із  податкових  спорів  за  зверненням 
платників податків, за аналогією ст. 283 КАС України про 
особливості провадження у справах за зверненням орга-
нів доходів і зборів.
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HYPOTHESIS, DISPOSITION AND INCENTIVE AS CONSTITUENT ELEMENTS  
OF THE STRUCTURE OF ADMINISTRATIVE NORM

ГІПОТЕЗА, ДИСПОЗИЦІЯ ТА СТИМУЛ ЯК СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ  
СТРУКТУРИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ НОРМИ 

Kondratiev A.Yu.,
Postgraduate Student at the Department of Administrative and Business Law

Zaporizhzhia National University

The article determines the structure of the norms of administrative law based on a generalized analysis of scientific and periodicals sources. 
The author notes that it is reasonable and logical to recognize three-element structure of administrative norm. At the same time, he supports 
scientific provisions that along with the hypothesis (which, as a rule, is not formulated) and disposition (which is the main component of the norm), 
there is incentive, an element of the structure of the rule of administrative law, which in turn (depending on the nature of legal impact) is divided 
into rewards and sanctions. 

It is emphasized that the tendency to increase the number of norms with two-element structure (disposition and incentive), where dispositive 
dispositions and norms-rewards prevail over imperative dispositions and sanctions norms, is an essential feature of modern rule-making activities 
aimed at improving the efficiency of administrative and legal regulation.

Key words: norm of administrative law, structure, hypothesis, disposition, sanction, incentive.

У статті на підставі узагальненого аналізу наукових та публіцистичних джерел визначено структуру норм адміністративного права. 
Зазначено, що обґрунтованим та логічним є визнання триелементної структури адміністративно-правової норми. При цьому підтримано 
наукові положення про те, що поряд із гіпотезою (яка, як правило, не формулюється) та диспозицією (яка є основною складовою норми), 
елементом структури норми адміністративного права є стимул, який у свою чергу (залежно від характеру правового впливу) поділяється 
на заохочення та санкції. 

Підкреслено, що суттєвою особливістю сучасної нормотворчої діяльності, спрямованої на підвищення ефективності адміністратив-
но-правового регулювання, є тенденція до збільшення кількості норм із двоелементною структурою (диспозиція та стимул), де диспози-
тивні диспозиції та норми-заохочення превалюють над імперативними диспозиціями та нормами-санкціями відповідно.

Ключові слова: норма адміністративного права, структура, гіпотеза, диспозиція, санкція, стимул.

В статье, на основании обобщенного анализа научных и публицистических источников определена структура норм администра-
тивного права. Отмечено, что обоснованным и логичным является признание трехэлементной структуры административно-правовой 
нормы. При этом автором поддержаны научные положения о том, что наряду с гипотезой (которая, как правило, не формулируется) и 
диспозицией (которая является основной составляющей нормы), элементом структуры нормы административного права является сти-
мул, который в свою очередь (в зависимости от характера правового воздействия) делится на поощрение и санкции.

Подчеркнуто, что существенной особенностью современной нормотворческой деятельности, направленной на повышение эффек-
тивности административно-правового регулирования, является тенденция к увеличению количества норм с двухэлементной структурой 
(диспозиция и стимул), где диспозитивные диспозиции и нормы-поощрения превалируют над императивными диспозициями и нормами-
санкциями соответственно.

Ключевые слова: норма административного права, структура, гипотеза, диспозиция, санкция, стимул.

In the last century O.Ie. Lunov stated that an administra-
tive rule is not equal to the content of an article or paragraph 
of the particular regulatory legal act. According to the scholar, 
there was a special procedure for  the consolidation of  these 
branch norms, when their structural elements are in different 
articles or parts of a regulatory and legal act, or even defin-
ing of branch norms is performed in such a way that hypoth-
esis  and  disposition  are  in  the  same  administrative  act  and 
sanction  is  in another one [1, p. 28]. A  large number of  the 
modern  scientific  and  academic  administrative  studies  also 
indicate  an  infrequent  nature  of  the  application  of  classical 
(three-element) structure of a branch norm and use, as a rule, 
of  a  two-element  construction  (hypothesis  and  disposition 
or hypothesis and sanction) [2, p. 14; 3, p. 36; 4, p. 24]. At 
the same time, academic papers more often lay emphasis not 
only  on  the  non-mandatory  character  of  the  sanction  as  an 
element of administrative norm but also on the possibility to 
substitute sanction in the structure of branch norm with an en-
couragement, [5, p. 41; 6, p. 66], incentive [7, p. 6; 8, p. 105] 
etc. In general, it should be recognized administrative schol-
ars presume that every norm of administrative law has own 
structure, which consists of  three elements: hypothesis, dis-

position, and sanction [5, p. 40; 2, p. 13; 9, p. 52; 10, p. 15; 
4, p. 24; 11, p. 65; 8, p. 87]. 

The structure of administrative norm is  its  internal com-
position,  determined  order  of  the  interrelation  and  interde-
pendence of its component parts. As well as in theory of law, 
constituent elements of administrative norm are considered in 
a standard way. Thus, the hypothesis is called a part of norm 
which  indicates  actual  conditions  under  which  the  norm  is 
used [12, с. 63]1. As O.P. Korieniev justly noted, the hypothe-
sis as a part of administrative and legal norm is manifested in 
the form of hypothetical suggestion or is not formulated in all, 
but it can be developed on the basis of the content of a norm 
through a logical analysis of the latter [13, p. 20]. 

The hypothesis as an element of administrative rule is clas-
sified into undetermined (it can be general for several admin-
istrative and legal norms, but it always can be found due to a 
logical analysis). Such an expression of the hypothesis is neces-
sary for the operational independence of the subjects of public 
administration (their officials), that is, for the exercise of their 
powers by choosing  the most  effective  forms of  influence on 
the participants of administrative relations within the limits of 
the law taking into account a particular situation)2; quite defined 
(it is formulated in administrative rule and contains elements of 
administrative discretion); absolutely defined (it  is formulated 
in administrative rule due to which the legislator excludes the 
possibility of a subject of public administration to take one or 
another decision taking into account the conditions and features 
of place and time and linking it to the only condition [15, 113].

1 Quite often the hypothesis is called a legal fact [14, p. 17] which, in our opinion, is 
not correct as the hypothesis may indicate certain legal facts as the grounds for the 
creation of legal relations, but the hypothesis does not obtain the form of a legal fact 
due to this fact. 
2 It should be mentioned that O.P. Korieniev considered the availability of undetermined 
hypothesis as a distinctive feature of administrative law norms [13, p. 22]. 
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Depending on the composition of administrative and legal 
norm, the hypotheses are classified into simple and complex 
hypotheses. According  to  the  form of  their  expression  there 
are abstract and casuistic hypotheses. As a rule, the hypothesis 
of administrative norm has an abstract form. Casuistic forms 
are  less  common,  that  is, when  the  implementation  of  legal 
norm, appearance, change and termination of relations, which 
are regulated by it, are connected with individual, well-defined 
cases which  cannot  be  represented by virtue  of  abstract  hy-
pothesis  (for example,  through  the exact  list of actions,  fea-
tures etc.) [15, p. 113–114; 2, p. 13; 6, p. 66; 10, p. 15]. The 
hypotheses of  administrative norms are divided  into general 
and special according to their purpose. Rules group has a gen-
eral hypothesis. This does not preclude the fact there may be 
special theses, which are inherent to a particular norm for cer-
tain norms united by the general hypothesis [13, p. 24].

In turn, the disposition, as a rule, is called a part of norm 
which formulates  the very rule of conduct (the obligation to 
obtain a passport, to make a return to tax administration, etc.) 
[12,  p.  63]. According  to  S.V.  Pietkov  (  actually,  it  is  diffi-
cult  to agree with  it),  a  characteristic  feature of  the disposi-
tion of administrative-legal norms is their imperative nature, 
when the participants of relationships cannot change the rule 
of conduct  to  their consent, but must act as  indicated  in  the 
disposition of a norm [16 , p. 63]. However, V.B. Averianov, 
who even considered such feature of the disposition of admin-
istrative norm as a typical one, but justly stressed that a part of 
administrative  norms  have  permissive  disposition, when  the 
legislator permits some participants of relations to determine 
their conduct independently within open-ended authorization 
[15, p 114]. We would like to add that, in other words, the dis-
positions of administrative law can be divided into imperative 
and dispositive (depending on the method of legal regulation). 

Regardless of the fact how the disposition is formulated, 
it  always  supposes  the continuity,  interrelation of  rights  and 
obligations and also indicates the subjects must or can conduct 
themselves. Obligatory and empowering dispositions are often 
presented not in one, but in several norms of a legislative act. 
Thus, the provisions on the bodies of public administration, as 
a rule, first includes articles the norms which contain obliga-
tory dispositions, and then articles with norms that have em-
powering dispositions. Often such dispositions are manifested 
in several statutory acts. Consequently, as administrative liter-
ature states sometimes it is difficult to find out formulated obli-
gations which meet particular rights in a norm or rights which 
meet specific obligations. But  it  is always possible  to detect 
correlative rights and obligations [13, p.25]. As well as in re-
lation to the hypothesis, some administrative scholars divide 
dispositions  into  absolutely  defined,  defined  and  undefined, 
according to the degree of the determinacy of administrative 
and legal norms, and into simple and complex according to the 
structural complexity [13, p. 25, 27].

In the interpretation of great majority of scholars, sanction 
is a part of the norm, which refers to the measures of admin-
istrative-legal coercion (of preventive nature) or measures of 
disciplinary liability that are applied in the case of non-fulfill-
ment of own duties (and sometimes it refers to the non-imple-
mentation of  rights)  by members of  the  administrative-legal 
relations [15, p. 114]. Among the peculiarities of sanctions of 
administrative norms, as a rule, are: the fact that they are not 
included in all administrative and legal norms; a wide range of 
means of administrative influence, a variety of sanctions types, 
as well as provision of authorities and officials with the ample 
opportunities, within specified limits, to apply those measures 
of  influence  that  they consider most  expedient  and effective 
[15, p. 115]. Some administrative scholars differentiate such 
types of  sanctions as positive  (bonus  for executed work,  re-
duction of the period of certain responsibilities) and negative 
(application of coercion measures) [17, p. 374]. 

However, we would like to make a point that there is no 
a unified opinion  in  relation  to  the  sanction as  a  constituent 

element of  legal norm (including administrative one) among 
administrative scholars. As noted above, some researches raise 
the issue to substitute sanction with incentive or other structur-
al element. It should be noted that O.P. Korieniev was one of 
the first who touched upon the issue of emphasizing encour-
agement  within  the  structure  of  administrative-legal  norm, 
and, as it is believed, ideas for the transformation of the struc-
ture of relevant branch norms are developed on the basis of his 
scientific heritage. Thus, O.P. Korieniev marked sanctions as 
an element of the norm of law but suggested the availability 
of such rules of administrative law in the structure of which 
there is reward (along with the sanction as the fourth element).

The administrative scholar stated  that  incentive as an el-
ement of  law norm is public recognition of achievements of 
legal  or  individual  entities  in  performance  of  legal  obliga-
tions  or  public  obligations  formulated  in  the  disposition  of 
the norm. The reason for a reward is conduct, actions, which 
are indicated in the norm stimulated by the state [13, p. 28].  
In addition,  the scholar, as well as other structural elements, 
classified  rewards  according  to  the  degree  of  definiteness: 
completely defined, relatively defined and indefinite; accord-
ing to the structure: simple and complex; according to formu-
lation: direct and indirect [13, p. 29, 30]. Then, V.B. Averianov 
considered his point of view as a just one, and V.K. Kolpakov 
and other scholars somewhat supported it. 

In turn, I.V. Bolokan, who modernizing the viewpoint of 
O.P.  Korieniev,  outlines  three-element  structure  of  a  norm, 
however,  along  with  the  hypothesis  and  disposition,  she 
doesn’t indicate sanction but incentive which may have con-
sequences  of  negative  as well  as  positive  nature. According 
to the scholar, the incentive is a structural element of admin-
istrative  norm where  the  state  establishes  positive  (rewards, 
guarantees) or negative (sanctions, specific types of influence 
and coercion) consequences of the implementation or non-im-
plementation of its regulations and recommendations [7, p. 6].

Arguing in favor of such approach, I.V. Bolokan states that 
the  substitution  is  conditioned  by  “…the  choice  of  another 
word, more  neutral  for  perception,  to  define  the  third  com-
ponent of legal norm in general, and administrative and legal 
norm in particular. ... it will correspond to the essence of the 
element the task of which is to promote (in any way) the im-
plementation of the norm and put it into effect”. The scholar 
also substantiates her point of view by referring to the etymol-
ogy of the word “stimulation” and indicating that it is derived 
from Latin  “stimulus”;  it  defined:  a  sharp  stick  that  pushed 
animals; stake that was choked in the ground with a sharp nib 
upward to block hostile cavalry; metaphorically –motivation, 
encouragement, trigger [18, p. 319–320]; as a cause for action; 
interest in doing something; an irritant that causes a reaction 
[19, p. 645]. At the same time, I.V. Bolokan emphasizes that 
doctrinal  administrative  and  legal  sources,  in  relation  to  the 
correlation  of  the  concepts  of  “reward”,  “incentive”,  “privi-
lege”, “coercion”, “persuasion”, “punishment”, state that “in-
centive” is a generic one, and stimulation is characterized by 
the use of different means: encouraging, compulsory, material, 
moral, etc. [20, p. 9; 8, p. 96–97].

Summarizing a generalized analysis of the topic, we note 
that,  according  to  our  view,  the  definition  of  three-element 
structure  is  substantiate  and  logical. At  the  same  time,  we 
agree with scientific provisions that along with the hypothesis 
(which is usually not formulated) and the disposition (which 
is  the main component of  the norm)  incentive  is an element 
of the structure of administrative law norm, which in its turn 
(depending  on  the  nature  of  legal  influence)  is  divided  into 
rewards and sanctions. 

A significant feature of modern regulatory activity aimed at 
improving the efficiency of administrative-legal regulation is 
the tendency to increase the number of norms with the two-el-
ement structure (disposition and incentive), where dispositive 
dispositions and norms-incentives prevail over imperative dis-
positions and norms-sanctions, respectively. As V.V. Yurovska 
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rightly  stated,  this  is explained by  the  rapid development of 
some  institutions  of  civil  society,  gradual  transformation  of 
domestic  administrative  legislation, which  confirms  the  ten-
dency towards the liberalization of the legal regulation of ad-
ministrative legal relations, development of contractual princi-
ples in administrative law and progressive achievement of the 
balanced use of both imperative and dispositive principles in 
administrative and legal regulation [21, p. 22]. In addition, in 
the current context, the mechanism of administrative and legal 

regulation in various spheres of social relations is increasingly 
based on incentive norms (positive legal incentives) because 
they have  significant potential  in order  to provide voluntary 
orientation  of  subjects’  behavior  to  achieve  socially  useful 
goals [22, p. 207]. Vivid confirmation of the above theses is 
relevant  provisions  of  customs,  educational  legislation,  leg-
islation defining  the procedure  for public  service  career  and 
administrative procedures for the provision of administrative 
services, legislation on public-private partnership, etc.
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Статтю присвячено дослідженню сутності адміністративної реформи в Україні, аналізу поняття «адміністративна реформа», яке про-
понується замінити новим та більш широким поняттям «реформа публічної влади». Визначено основні напрями реалізації адміністратив-
ної реформи, які дозволять поетапно вдосконалити систему державного управління відповідно до європейських стандартів врядування. 
Зроблено висновок, що пріоритет прав та свобод людини і громадянина мають стати основним завданням здійснюваних перетворень та 
найголовнішою метою, яка суттєво змінить історичну парадигму стосунків між державою та особою.

Ключові слова: адміністративна реформа, реформа публічної влади, державне управління, права та свободи людини і громадяни-
на, публічна адміністрація. 

Статья посвящена исследованию сущности осуществления административной реформы в Украине, анализа понятия «администра-
тивная реформа», которое предложено заменить новым, более широким термином «реформа публичной власти». Определены основ-
ные направления реализации административной реформы, которые позволят поэтапно усовершенствовать систему государственного 
управления в соответствии с европейскими стандартами управления. Сделан вывод, что приоритет прав и свобод человека и гражда-
нина должны стать основной задачей осуществляемых преобразований и главной целью, которая существенно изменит историческую 
парадигму отношений между государством и индивидом.

Ключевые слова: административная реформа, реформа публичной власти, государственное управление, права и свободы чело-
века и гражданина, публичная администрация.

The article is devoted to the study of the essence of the implementation of administrative reform in Ukraine, the analysis of the concept of “ad-
ministrative reform”, which is proposed to replace the new, broader concept of “reform of public power”. The main directions of implementation of 
administrative reform are determined, which will allow to gradually improve the system of public administration in accordance with European stan-
dards of governance. It is concluded that the priority of human and civil rights and freedoms should become the main task of the transformations 
carried out and the most important goal, which will substantially change the historical paradigm of relations between the state and the individual.

Key words: administrative reform, public authority reform, state administration, human and citizen rights and freedoms, public administration.

Постановка проблеми. Комплексні соціально-еконо-
мічні перетворення та модернізацію держави неможливо 
результативно здійснити без проведення адміністративної 
реформи, оскільки сучасна система публічної адміністра-
ції  України  характеризується  недостатньою  ефективніс-
тю,  не  забезпечує  надання  якісних  та  в  повному  обсязі 
державних  і комунальних,  зокрема адміністративних по-
слуг, а також не відповідає стратегічному курсу держави 
на демократію й європейські стандарти врядування.

Основною  метою  адміністративної  реформи  є  по-
ступове  створення  системи  державного  управління,  яка 
забезпечить  становлення  України  як  високорозвинутої, 
правової, цивілізованої європейської держави з достатнім 
рівнем життя, соціальної стабільності, культури та демо-
кратії, дозволить їй стати впливовою державою у світі та 
Європі. Крім того, метою проведення адміністративної ре-
форми є утворення такої системи державного управління, 
яка відповідатиме потребам і запитам осіб, а головним її 
пріоритетом буде служіння національним інтересам укра-
їнському народові. Ця система державного управління має 
бути прозорою, ефективною та підконтрольною народові. 

Стан опрацювання тематики дослідження.  Деякі 
аспекти  цієї  проблематики  були  предметом  дослідження 
таких учених, як В. Авер’янов, О. Батанов, Л. Біла, Ю. Би-
тяк,  Л.  Воронова,  Р.  Калюжний,  Ківалов,  В.  Коваленко, 
В. Настюк, Н. Нижник, І. Пахомов, Ю. Педько, О. Рябчен-
ко, В. Сіренко, М. Тищенко, О. Харитонова, В. Цвєтков, 
Ю. Шемшученко, М. Якимчук та інші.

Однак  зазначимо, що  стан  системи публічної  адміні-
страції, хоча уже і зазнав суттєвих змін, проте варто про-
аналізувати головні напрями адміністративної реформи з 
урахуванням обставин сьогодення.

Метою статті  є аналіз основних напрямів адміністра-
тивної реформи з метою удосконалення системи державно-
го управління, яка відповідатиме стратегічному курсу дер-
жави на демократію й європейські стандарти врядування.

Виклад основного матеріалу. Планомірний рух Укра-
їни до практичного втілення ідеалів демократії та правової 
держави зумовлює надзвичайну важливість та підвищену 
актуальність  проблем,  що  пов’язані  з  адміністративною 
реформою. Так, адміністративна реформа має на меті про-
ведення динамічних змін у системі органів державної вла-
ди та місцевого самоврядування, структурі, впровадження 
цілеорієнтованих програмних методів управління, оптимі-
зації сукупності та структури владних повноважень. 

Адміністративна реформа розглядається як форма струк-
турного упорядкування, вдосконалення  і розвитку структу-
ри  органів  державної  влади  як  цілісної  системи  держави, 
що  виникла  на  основі  інтеграції  людських,  фінансових  і 
матеріальних ресурсів, установ, організацій та підприємств 
за умов взаємодії,  заснованої на засадах розподілу влади в 
межах чинного законодавства, що гарантує виконання мети 
та функцій держави; це неперервний у часово-просторовому 
форматі  процес  удосконалення  інституційних  основ  меха-
нізмів державотворення та державного апарату, результатом 
чого і є соціально-економічний розвиток країни [1, с. 75–76]. 
Отже,  адміністративна  реформа  розглядається  як  складне 
явище суспільного життя, яке вимагає здійснення системних 
поетапних перетворень із метою вдосконалення наявних за-
сад  функціонування  системи  державних  органів  або  ство-
рення нової ефективної системи державного управління.

За своєю сутністю адміністративна реформа – комплекс 
політико-правових  заходів,  які  полягають  у  структурних, 
функціональних і державно-службових змінах у сфері ви-
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конавчої влади з метою перетворення її з владно-репресив-
ного  механізму  на  організацію,  що  служить  суспільству, 
створення  на  цій  основі  ефективної  системи  державного 
управління.  Так,  кожного  разу,  коли  чинна  система  вико-
навчої  влади  стає  нестабільною  та  не  може  забезпечити 
належну  організацію  виконання  законів,  то  здійснюється 
адміністративна реформа [2, с. 144–145]. Отже, І. Пахомов 
стверджує, що адміністративна реформа має на меті про-
ведення системних змін у системі органів державної влади, 
структури, повноважень та компетенції; оптимізації чинної 
системи  публічної  адміністрації  з  метою  впровадження 
принципів  прозорості,  законності,  пріоритетності  прав  та 
свобод людини і громадянина у діяльність цих органів.

В.  Авер’янов  визначає  адміністративну  реформу  як 
комплекс узгоджених заходів, спрямованих на суттєве під-
вищення  рівня  керованості  життєво  важливих  процесів 
у  суспільстві шляхом науково  обґрунтованого  створення 
ефективного механізму державного управління, розвитку 
адміністративного законодавства, поліпшення кадрового, 
інформаційно-технічного і фінансово-економічного забез-
печення організації  виконавчої влади та місцевого само-
врядування  [3,  с. 96]. Ми вважаємо, що це визначення є 
найбільш повним, адже розкриває сутність та основні на-
прями проведення адміністративної реформи.

Однак,  на  нашу  думку,  термін  «адміністративна  ре-
форма» видається дещо застарілим, оскільки звертає нас 
знову до «управлінської» сутності розглядуваного явища. 
Так,  говорячи про  вдосконалення основного поняття  ре-
форми управління і пропонуючи модернізований підхід із 
застосуванням нового поняття «публічна  адміністрація», 
доцільно говорити не про «адміністративну реформу», а 
про «реформу публічної влади». Додатковим аргументом 
на користь цього підходу може стати те, що поняття ад-
міністративної реформи розглядається як реформа систе-
ми  державного  управління,  однак,  аналізуючи  фактичне 
реформування, можемо дійти висновку, що ми давно ви-
йшли  за  ці  межі,  адже  реформуванню підлягає  не  лише 
система державного управління, але й система місцевого 
самоврядування та інші елементи. 

Крім того, слід констатувати, що публічна адміністра-
ція відрізняється від державного управління не лише скла-
дом  суб’єктів,  а  й  повною  заміною  соціальних  зв’язків 
на  зв’язки  «нового  рівня»  і  «нової  якості»  (насамперед 
зв’язки між виконавчою владою і громадянами). Зважаю-
чи на  це,  вживання  застарілого  поняття  адміністративна 
реформа взагалі втрачає свою актуальність, тоді як понят-
тя «реформа публічної влади» підкреслює нове смислове 
навантаження цього явища.

У  своїй  реалізації  адміністративна  реформа  поділена 
на п’ять основних напрямів: 

1)  створення  нової  нормативно-правової  бази, що  ре-
гламентуватиме  здійснення  адміністративним  апаратом 
державних функцій та сприятиме переходу до правових ме-
тодів і форм здійснення державного управління в Україні;

2)  створення нових інститутів, організаційних струк-
тур  та  інструментів  ефективного  здійснення  державного 
управління; 

3)  забезпечення  нової  дієвої  системи  державного 
управління висококваліфікованими кадрами;

4)  створення  нових  фінансово-економічних  засад 
функціонування державного управління; 

5)  наукове та інформаційне забезпечення системи дер-
жавного  управління,  створення  механізмів  наукового  та 
інформаційного моніторингу її реалізації [4, с. 31–33].

Створення  ефективної  та  дієвої  нормативно-право-
вої бази,  яка буде  забезпечувати  здійснення державними 
органами своїх функцій та сприятиме переходу до право-
вих методів  і форм  здійснення державного управління  в 
Україні, є важливим напрямом реалізації адміністративної 
реформи. Правова основа організації й діяльності органів 
публічної  влади  розглядається  як  система  нормативних 

актів,  що  визначають  повноваження,  функції,  завдання, 
компетенцію, форми і методи діяльності органів держав-
ної влади і місцевого самоврядування. Правові норми, які 
містяться в них, носять імперативний характер. 

Сьогодні існує велика кількість нормативно-правових 
актів, які регулюють діяльність органів публічної адміні-
страції. Однак у цих актах повноваження різних держав-
них органів дублюються, а в деяких взагалі не визначають-
ся. А головною є відсутність способів і методів ефективної 
оцінки  діяльності  органів  публічної  адміністрації.  Так, 
оцінка ефективності і результативності роботи державних 
органів та їх посадових осіб є дуже важливим завданням. 
Для цього необхідно доповнити нормативно-правові акти 
про діяльність державних органів критеріями оцінювання 
їх результативності. 

Реформування  інститутів  та  інших  організаційних 
структур є найбільш складною проблемою адміністратив-
ної реформи в Україні. Заходи щодо впровадження цього 
напряму ґрунтуються на вироблених світовою практикою 
системних  основах  функціонування  виконавчої  влади  у 
демократичній, соціальній, правовій державі:

-  законності діяльності органів та посадових осіб пу-
блічної

-  адміністрації відповідно до компетенції і в порядку, 
визначених законом;

-  підконтрольності як обов’язкового внутрішнього та 
зовнішнього нагляду за діяльністю публічної адміністра-
ції, зокрема судового;

-  ефективності як обов’язку державних органів у до-
сягненні необхідних результатів у межах їх повноважень 
за оптимального використання публічних ресурсів;

-  верховенства  права  як  основного  чинника  забезпе-
чення прав та свобод людини і громадянина, гуманізму та 
справедливості в діяльності органів публічної адміністрації;

-  відповідальності  як  обов’язку  публічної  адміні-
страції нести юридичну відповідальність  за прийняті рі-
шення, дії та бездіяльність;

-  прозорості  з метою оприлюднення та доступності 
для  громадян  інформації  про  діяльність  та  рішення  пу-
блічної адміністрації, а також надання публічної інформа-
ції на вимогу громадян;

-  пропорційності  як  вимоги  щодо  обмеження  дій 
державних органів, насамперед метою, якої необхідно до-
сягти, умовами досягнення мети та обов’язку державних 
органів зважати на наслідки своїх рішень, дій та бездіяль-
ності [5, с. 161–163].

Забезпечення  нової  дієвої  системи  державного 
управління  висококваліфікованими  кадрами  –  це  ще 
один  напрям  адміністративної  реформи,  який  допоможе 
сформувати  державний  апарат,  який  складатимуть  висо-
кокваліфіковані і компетентні державні фахівці, здатні ре-
алізовувати комплексні зміни та забезпечувати здійснення 
реформи,  підтримувати  якісний  процес  формування  та 
аналізу політики у пріоритетних галузях.

Сучасні  методи  управління  персоналом  дозволять 
перетворити  державу  на  конкурентного  та  престижного 
роботодавця. Державна  служба має орієнтуватися на ре-
зультат, а не на процес, мати чіткі показники ефективності 
своєї діяльності. До того ж завдяки системам електронно-
го урядування та введенню чіткої системи збалансованих 
показників  з  аналізом  їх  впливу  державна  служба  буде 
більш ефективною. Не останню роль у цих змінах відігра-
ватиме і запровадження прозорої та справедливої системи 
оплати праці держслужбовців.

Висококваліфіковані  фахівці  поряд  із  теоретичним  на-
вчанням  мають  пройти  необхідне  практичне  стажування 
в  управлінських  структурах  та  успішно  скласти  іспит. До 
того ж у системі підготовки, перепідготовки  і підвищення 
кваліфікації  державних службовців необхідно  забезпечити 
глибоке та ефективне вивчення найбільш актуальних питань 
реформування системи державного управління в Україні.
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Щорічно у Державному бюджеті України виділяються 
кошти на реалізацію концепції адміністративної реформи. 
Із метою залучення висококваліфікованих кадрів до роботи 
в державних органах та органах місцевого самоврядуван-
ня необхідно комплексно змінити політику в галузі оплати 
праці, систем та умов оплаті праці державних службовців 
та службовців в органах місцевого самоврядування.

Проведення  адміністративної  реформи  неможливе 
без  системного  та  ефективного  застосування  нових  ін-
формаційних технологій у сфері державного управління. 
Так,  удосконалення  ефективності  діяльності  державних 
органів  залежить  від  високого  рівня  інформаційного  за-
безпечення  органів  виконавчої  влади.  Зважаючи  на  це, 
пріоритетними  завданнями  інформатизації  державного 
управління мають стати:

-  запровадження безпаперового документообігу;
-  запровадження  нової  інформаційної  системи  дер-

жавного управління;
-  необхідність здійснення державного керівництва та 

нагляду імплементації новітніх інформаційних технологій 
у роботу державних органів;

-  здійснення міжнародного співробітництва у галузі 
обміну інформацією щодо державного управління;

-  створення  та  впровадження  нормативно-правових 
актів  у  сфері  інформатизації  адміністративної  системи, 
зокрема її захисту;

-  визначення  потреб  органів  державної  влади  у  но-
вих інформаційних технологіях та базах даних;

-  удосконалення  статистичної  звітності щодо функ-
ціонування органів публічної адміністрації;

-  створення  типових  проектів  та  нормативів  інфор-
матизації державного управління [6, с. 89–90].

Запровадження такої системи потребує новітнього техніч-
ного, технологічного, програмного та фінансового забезпечен-
ня, а також нових комунікаційних ліній. Це також неможливо 
без спеціальної підготовки кадрів державного управління до 
роботи в умовах глобальних інформаційних технологій. 

Наукове забезпечення адміністративної реформи налічує 
проведення науково-теоретичних і прикладних досліджень із 
проблематики державного управління, адміністративного та 
муніципального права; видання фундаментальних, науково-
довідкових та інших праць і матеріалів. 

Вагоме значення має і культурно-освітнє забезпечення 
адміністративної реформи, яке має на меті залучення за-
кладів освіти  і  культури,  засобів масової  інформації,  ви-
давництв до роботи, виданні популярних посібників для 
населення тощо.

Перед початком реалізації адміністративної реформи за-
значалося, що система є суперечливою, незавершеною, гро-
міздкою  і  відірваною від  людей,  унаслідок  чого  державне 
управління стало гальмом у проведенні соціально-економіч-
них і політичних реформ [7, с. 24]. Проте сьогодні ми може-
мо помітити лише часткове подолання зазначених проблем. 
Крім того, на нашу думку, слід відходити від принципу по-
стійного удосконалення побудови органів виконавчої влади, 
адже  кожного  разу  під  час  проведення  структурно-функ-
ціональних  змін  неможливо  об’єктивно  оцінити, що  саме 

потрібно  вдосконалити,  оскільки  попередні  зміни  лише 
почали «приживатися» у чинній системі, тому об’єктивних 
результатів ефективності змін ми не маємо.

Під  час  здійснення  адміністративної  реформи  вислов-
люються думки, що реформування органів виконавчої влади 
України  ґрунтується  на  вироблених міжнародною практи-
кою  принципових  засадах.  Однак  деякі  науковці  не  пого-
джуються з цим. Так, І. Пахомов стверджує [2, с. 45–46], що 
немає сенсу наголошувати на запровадженні «принципових 
засад», вироблених міжнародною та зарубіжною практикою 
під час удосконалення діяльності органів виконавчої влади 
України,  ігноруючи принципи,  визначені  в Основному  за-
коні нашої держави, оскільки в Конституції уже закріплені 
основи організації і діяльності державних органів, які і під-
креслюють основи щодо соціально-економічного розвитку 
суспільства в цей період. У Конституції України зазначено 
принципи  законності,  поєднання  централізації  та  децен-
тралізації, рівності усіх перед законом, свободи доступу до 
інформації, судового захисту від неправомірних дій посадо-
вих осіб органів виконавчої влади тощо [8]. Проте, на нашу 
думку,  цілком  логічним  є  запозичення  окремих  аспектів 
міжнародного досвіду в здійсненні тотожних реформ, що і 
допоможе  виокремити  найбільш  оптимальні  засади  адмі-
ністративної реформи, наприклад, пріоритет прав  і свобод 
людини;  верховенство  права;  верховенство Конституції  та 
законів  (законність); професіоналізм  і компетентність; від-
критість і прозорість; наукова обґрунтованість.

Висновки. Зважаючи на все вищенaведене, вважаємо, 
щo адміністративна реформа (як явищe однoбічне тa дещo 
застаріле)  мaє  пeрейти  на  якiсно  нoвий  рiвень,  дe  будe 
рoзглядaтися як рефoрма публічнoї влaди в Укрaїні. Сaме 
тaка рефoрма  (як явищe кoмплексне та бiльш шиpoке  за 
рефopму  адміністративну),  на  нaшу  думку,  спpиятиме 
рeaлізації публiчних інтерeсів та нaлежному забeзпеченню 
пpав, свoбод та iнтересів людини і гpoмадянина.

Пріоритетними напрямами здійснення адміністратив-
ної реформи є такі:

-  створeння  новoї  нopмативно-пpaвової  бaзи,  яка 
б  визнaчала  та  дiєво  забeзпечувала  зaсади  здiйснення 
дepжавного управління в Україні; 

-  формування  нових  інститутів  та  ефективних  ін-
струментів здійснення державного управління; 

-  кадрове  забезпечення  нової  системи  державного 
управління високопрофесіональними спеціалістами; 

-  поліпшення та формування нових фінансово-еконо-
мічних засад функціонування державного управління; 

-  наукове та інформаційне забезпечення системи дер-
жавного управління, формування механізмів наукового та 
інформаційного моніторингу її функціонування. 

Важливим є те, що всі зміни мають сприяти та забез-
печувати  суверенітет  та  незалежність  України,  права  та 
свободи людини  і  громадянина, а  також відстоювати на-
ціональні інтереси. Так, саме права індивіда мають стати 
не похідними чи другорядними завданнями здійснюваних 
перетворень,  а  їх  найголовнішою  метою,  покликаною 
принципово  змінити  історичну парадигму стосунків між 
державою та особою.
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АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВЗАЄМОДІЇ  
ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

ADMINISTRATIVE AND LEGAL BASIS OF INTERACTION  
OF BODIES OF THE GOVERNMENT AUTHORITY AND CIVIL SOCIETY

Кучеренко О. І.,
магістр Навчально-наукового інституту права

Сумського державного університету

У статті охарактеризовано основні адміністративно-правові засади органів державної влади та громадянського суспільства. Роз-
глянуто основні проблемні питання співпраці влади з неурядовими організаціями громадянського суспільства. Поглиблено знання про 
громадянське суспільство як складну, багаторівневу соціальну систему. Визначено структурні проблеми становлення громадянського 
суспільства в Україні. Вироблено диференційованої зваженої позиції щодо становлення громадянського суспільства в Україні. Запропо-
новано актуальні шляхи і напрями активізації роботи.

Ключові слова: взаємодія, державна влада, органи державної влади, громадянське суспільство, адміністративно-правові засади.

В статье охарактеризованы основные административно-правовые основы органов государственной власти и гражданского обще-
ства. Рассмотрены основные проблемные вопросы сотрудничества власти с неправительственными организациями гражданского об-
щества. Углубленно знания о гражданском обществе как сложную, многоуровневую социальную систему. Определены структурные 
проблемы становления гражданского общества в Украине. Произведено дифференцированной взвешенной позиции по становлению 
гражданского общества в Украине. Предложенные актуальные пути и направления активизации работы.

Ключевые слова: взаимодействие, государственная власть, органы государственной власти, гражданское общество, администра-
тивно-правовые основы.

The article describes the basic administrative and legal principles of state authorities and civil society. The main problem issues of coopera-
tion between the authorities and non-governmental organizations of civil society are considered. Knowledge about civil society as a complex, 
multilevel social system is deepened. The structural problems of the formation of civil society in Ukraine are determined. A differentiated balanced 
position on the establishment of civil society in Ukraine was developed. The actual ways and directions of activation of work are offered.

Key words: interaction, state power, state authorities, civil society, administrative and legal principles.

Постановка проблеми.  Сьогодні  взаємодія  органів 
державної  влади  з  громадянськими  організаціями  сус-
пільства важлива, адже несе підґрунтя для налагодження 
ефективної співпраці між цими організаціями, досягнення 
розвитку  України  (як  правової  держави)  залучення  гро-
мадськості до обговорення та прийняття важливих рішень 
для  вирішення  проблемних  питань,  що  перешкоджають 
розвитку українського суспільства.

Під  час  систематизації  знань  про  принципи,  основні 
підходи і зразки суспільної та виконавчої взаємодії, коли 
держава  буде  розуміти  важливість  співпраці  суспільства 
та влади і запровадить в Україні таке партнерство, ми на-
вчимося розуміти дієвість ефективної моделі для розвитку 
національної  еліти,  як  основного  чинника  забезпечення 
цієї взаємодії.

Зрозуміло, що сильна та незалежна держава неможли-
ва без розвиненого  громадянського  суспільства  і  лише в 
поєднанні тих двох гілок стає можливим ефективне дер-
жавотворення, конструктивні рішення та соціально-відпо-
відальний діалог у межах правового поля.

Тому актуальним і доцільним є розгляд питання адмі-
ністративно-правових  засад  взаємодії  органів  державної 
влади з громадськими організаціями для винесення про-
позицій для удосконалення Концепції сприяння органами 
виконавчої влади розвитку суспільства.

Адже  громадянське  суспільство  не  лише  активно 
сприяє процесам демократизації, правових, матеріальних 
та духовних ознак держави, а і надає допомогу в правовій 
площині. Активізує зворотній зв’язок державних інститу-
тів із громадськістю для швидкого реагування держави на 
запити  і  потреби  громадян,  виданні  відповідних  законо-
давчих  актів,  створення  правової  захищеності  громадян, 
формування сприятливого правового поля для створення 
та діяльності громадських об’єднань.

Стан опрацювання.  Проблеми  співвідношення  дер-
жави  та  громадянського  суспільства  у  процесі  розви-
тку  соціально-ціннісних  засад  висвітлюються  у  роботах 

Е.  Афоніна,  В.  Бакуменка,  В.  Бондаренка,  К.  Гаджиєва, 
В. Козакова, А. Мацюка, В. Місюри, Л. Шкляра, О. Яку-
бовського та  ін. Проте проблеми адміністративно-право-
вих  засад  взаємодії  органів  державної  влади  з  громад-
ськими організаціями аналізувалися фрагментарно або в 
межах законодавства. Тому багато питань залишаються не 
з’ясованими й досі.

Метою статті є вивчення наявних наукових та норма-
тивних  джерел,  зокрема  перспективного  законодавства, 
визначити генезис та сучасний стан адміністративно-пра-
вових засад взаємодії органів державної влади з громад-
ськими  організаціями  в  Україні,  а  також  сформулювати 
пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства в 
зазначеній сфері та практики його застосування.

Виклад основного матеріалу. В умовах плюралістич-
ної демократії держава поступається частиною своїх по-
вноважень у державній та управлінській сфері соціальної 
життєдіяльності структурам самоорганізації й самоуправ-
ління, які його утворюють.

Особливого  значення  набуває  проблема  взаємодії  ін-
ститутів  громадянського суспільства  з органами держав-
ної влади України. Нині ця взаємодія відбувається у таких 
правових формах:

1)  участь ІГС у нормотворчій діяльності держави, яка 
забезпечується участю в розробленні та обговоренні про-
ектів нормативно-правових актів;

2)  участь ІГС у правозастосовній діяльності держави, 
яка забезпечується шляхом:

-  передання повністю повноважень державних органів;
-  передання часткових повноважень державних органів;
-  громадського контролю;
3)  участь  ІГС  у  правоохоронній  діяльності  держави, 

яка забезпечується шляхом:
-  реалізації  права  складати  протоколи  про  адміні-

стративні правопорушення;
-  участі ІГС у діяльності органів внутрішніх справ із 

забезпечення охорони громадського порядку;
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-  реалізації  права  вживати  спільно  з  працівниками 
міліції заходів до припинення адміністративних правопо-
рушень і злочинів;

-  участі  ІГС  з  органами  Державної  прикордонної 
служби України в охороні державного кордону [1].

Адміністративно-правові  принципи розбудови  грома-
дянського суспільства виражають природу адміністратив-
ного права та громадянського суспільства та визначають 
спрямованість і найсуттєвіші риси регулювання діяльнос-
ті  органів  державної  виконавчої  влади  у  формуванні  ін-
ститутів  громадянського  суспільства.  Закономірностями 
реалізації  адміністративно-правових функцій  та принци-
пів  розвитку  громадянського  суспільства  є  державні  та 
правові  закономірності,  які  характеризують  адміністра-
тивне  право  засобом  здійснення  управлінського  регулю-
вального  впливу  на  становлення  та  розвиток  громадян-
ського суспільства.

Види  адміністративних  відносин  можна  поділити  на 
два види. Перший вид адміністративних відносин харак-
теризує відносини, що безпосередньо виражають основну 
формулу  впливу  керування  суб’єкт-об’єкт,  у  якій  чітко 
виявляється  владна  природа  державно-управлінської  ді-
яльності  їх  можна  позначити  як  владовідношення,  іноді 
вони іменуються як основні. Інший вид адміністративних 
правовідносин – це відносини, що складаються за межами 
безпосередньо впливу керування на той чи інший об’єкт, 
але  органічно  пов’язані  з  його  здійсненням.  Характери-
зуються як неосновні правовідносини, саме вони і засто-
совуються щодо  громадянського  суспільства  (як  об’єкта 
адміністративно-правового регулювання). Перші з назва-
них виражають сутність керування, другі пов’язані з цією 
сутністю,  але прямо  її не виражають. До перших можна 
віднести  відносини  між  вищестоящими  і  нижчестоящи-
ми ланками механізму виконавчої влади між посадовими 
особами-керівниками  і  підлеглими  їм  працівниками  ад-
міністративно-управлінського  апарату  між  виконавчими 
органами посадовими особами і громадянами, що несуть 
визначені адміністративно-правові обов’язки тощо. 

Друга  група  характеризується  тим,  що  такі  відноси-
ни  хоча  і  виникають  безпосередньо  у  сфері  державного 
управління,  однак  не  переслідують  мету  безпосеред-
нє  управлінського  впливу  суб’єкта  на  керований  об’єкт. 
Саме такий вплив ми можемо спостерігати між органами 
місцевого самоуправління й  інститутами громадянського 
суспільства.  Це  відповідає  визначенню  громадянського 
суспільства  у  сучасній  науці,  «сфера  самоорганізації», 
«самоврядування  взаємодії  і  спілкування  вільних  інди-
відів  на  основі  добровільно  сформованих  асоціацій,  яка 
захищена необхідними законами від прямого втручання і 
регламентації з боку держави і у якій переважають грома-
дянські цінності».

В ідеалі українська держава повинна сформувати такі 
правовідносини між державою та громадянським суспіль-
ством, які означив ще Михайло Драгоманов, який надавав 
перевагу такій системі влади, у якій державні чинники об-
межувались би і контролювались інституціями громадян-
ського суспільства [2, с. 445]. 

Також  адміністративно-правові  відносини  стосовно 
громадянського  суспільства  можна  визначити  як  коор-
динаційні. На відміну від субординаційних відносин, які 
побудовані  на  авторитарності  та  владності  юридичних 
волевиявлень  суб’єкта  управління,  координаційними  на-
зивають ті, у яких вищезазначена авторитарність відсутня.

Це  пов’язано  з  тим, що  громадянське  суспільство  по-
кликане відстоювати перед державою безпосередні  інтер-
еси  громадян та  їх  груп, право на самоорганізацію та са-
моврядування. Суб’єкта адміністративних правовідносин у 
громадянському суспільстві можна проаналізувати на осно-
ві кваліфікації адміністративних правовідносин по видах.

Залежно від особливостей учасників адміністратив-
них  відносин  громадянського  суспільства  виділяють-

ся  найбільш  типові  види.  Між  суб’єктами  виконавчої 
влади  і  громадськими  об’єднаннями,  між  суб’єктами 
виконавчої  влади  і  громадянами.  Це  відповідає  струк-
турі  громадянського  суспільства,  яку  проаналізував 
О.  Чувардинський  у  своїй  роботі  «Громадянське  сус-
пільство  в Україні:  становлення,  функціонування,  пер-
спективи  розвитку»:  першим  і  головним  структурним 
елементом  громадянського  суспільства  є  людина-гро-
мадянин як особистість у всій повноті її громадянських 
прав  і  обов’язків.  Основний  суб’єкт  громадянського 
суспільства  політичні  партії  та  громадські  об’єднання 
складають  другий  структурний  блок  громадянського 
суспільства.  Третій  структурний  блок  громадянського 
суспільства  складають  професійні  спілки  і  об’єднання 
представників недержавного сектора економіки, а також 
недержавні засоби масової інформації [3, с. 158].

Ідеї партнерства суспільства та влади визрівали протя-
гом усієї історії людства. Сьогодні вони перетворилися на 
матеріальну силу, реалізуючись у різних формах соціаль-
ної взаємодії. До основних принципів такого партнерства 
в сучасних умовах можна віднести: демократичність, за-
конність, добровільність, рівноправність сторін; гуманізм, 
соціальна солідарність, соціальна справедливість, свобода 
в економічній і політичній сферах, повага, узгодження та 
захист  інтересів сторін, повноважність  їх представників; 
соціальний  діалог,  співпраця,  взаємодія,  свобода  вибору 
в обговоренні питань, обов’язковість виконання домовле-
ностей,  відповідальність  сторін  за  невиконання  прийня-
тих  угод  і  договорів;  конкуренція,  конфронтація,  проти-
стояння,  боротьба;  толерантність,  компроміс,  консенсус, 
нейтралітет. На основі зазначених принципів партнерство 
суспільства та влади в державному управлінні перетворю-
ється на систему, що володіє властивістю універсальності, 
загальності, актуальності для всіх народів і часів.

Партнерство  суспільства  та  влади  «автоматично»  де-
мократизує  державне  управління,  оскільки  самою  його 
сутністю  є  співпраця  активних  громадян  із  державними 
органами  у  виробленні  й  прийнятті  державно-управлін-
ських  рішень.  Адже,  як  зазначають  Н.  Нижник,  С.  Ду-
бенко  та  Л.  Пашко,  «налагодження  дієвого  партнерства 
між  громадянським  суспільством  та  владою  сприятиме: 
по-перше,  не  лише  вдосконаленню  і  розвитку  потенці-
алу  державного  управління,  але  й  ефективнішому  здій-
сненню ним його завдань; по-друге, стимуляції розвитку 
і  становлення  самого  громадянського  суспільства». Кон-
кретизуючи рівні партнерства, можна виділити особовий, 
груповий, суспільний (національний) та наднаціональний 
рівні. Саме на рівні суспільства партнерство суспільства 
та  влади  відображає  встановлення  елементів  спільності 
інтересів соціальних груп суспільства в рішенні важливих 
проблем, що дає нам підстави говорити про партнерство 
суспільства та влади саме як про тип соціального управ-
ління. Партнерство суспільства та влади в сучасному світі 
створює передумови до розвитку тенденції співучасті гро-
мадян у державному управлінні, демократизації управлін-
ня. Сучасність схиляє керівників до розуміння й ухвален-
ня демократичних управлінських рішень [4, с. 46].

Оскільки остання тенденція все більше стає основою 
ефективної діяльності органів державного управління де-
мократичного світу, важливо в науковому плані з’ясувати 
сутність та зміст партнерства суспільства та влади (як типу 
соціального  управління,  його  особливостей,  механізму 
його функціонування як типу управлінської діяльності).

Ураховуючи те, що взаємодія – процес взаємовпливу 
елементів один на одного, є універсальною формою руху 
і розвитку слід зазначити, що спрямованість на розбудову 
вільного, демократичного суспільства, в центрі якого пе-
ребуває людина з її потребами та інтересами, має перед-
бачати особливу увагу до розвитку цього процесу у вза-
ємовідносинах  між  державною  владою  і  громадянським 
суспільством. 
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Відомий правник Скакун О.Ф. зазначає, що на сучас-
ному етапі сформувалися три підходи до співвідношення 
громадянського суспільства і держави: 

1)  держава  і  громадянське  суспільство  –  суміжні  со-
ціальні системи; 

2)  держава і громадянське суспільство – різні соціаль-
ні системи, первинною (провідною) є держава, що контр-
олює громадянське суспільство; 

3)  держава і громадянське суспільство – різні соціаль-
ні  системи,  держава  виконує  службову  (підпорядковану) 
роль щодо громадянського суспільства [5, с. 656]. 

Відокремленість  громадянського  суспільства  від дер-
жави не означає, що воно перебуває поза сферою держав-
ного впливу. Так чи інакше держава регулює всі суспільні 
відносини (від сімейних до політичних), однак це регулю-
вання може здійснюватись як на основі закону, котрий у 
правовій  державі  є  результатом  суспільного  консенсусу, 
так  і шляхом довільної  регламентації  з  боку різних дер-
жавних структур і посадових осіб, нерідко всупереч сус-
пільним  інтересам.  Громадянське  суспільство  перебуває 
поза межами такої довільної регламентації з боку держа-
ви. Воно мусить мати певну автономію щодо держави як 
політичного інституту. 

Відносини  державних  органів  й  інститутів  грома-
дянського  суспільства мають  базуватися  на  розумінні  та 
сприйнятті таких основоположних засад: 

–  участь  компетентних,  організованих  та  відпові-
дальних інститутів громадянського суспільства в процесі 
формування  державної  політики  підвищує  застосовність 
законодавства та обґрунтованість управлінських рішень; 

–  стимулювання  інститутів  громадянського  суспіль-
ства до участі  в  урядових  і  квазіурядових механізмах діа-
логу, консультування та обміну інформацією є необхідною 
передумовою від находження найкращих способів задово-
лення потреб суспільства (така участь відмінна від ролі по-
літичних партій і не заміняє її; вона не має ні гарантувати, ні 
скасовувати урядові субсидії, контракти або пожертви окре-
мим інститутам громадянського суспільства чи їх групам);

–  консультування не розглядається виконавчою вла-
дою як інструмент поглинання інститутів громадянсько-
го суспільства завдяки сприйняттю ними урядових пріо-
ритетів; 

–  консультування не розглядається  інститутами гро-
мадянського  суспільства  як  спонукання  до  відмови  від 
своїх цілей і принципів; 

–  виконавча  влада  працює  з  інститутами  громадян-
ського суспільства для досягнення цілей державної полі-
тики,  але не намагається  заволодіти ними чи  змусити  їх 
працювати під своїм контролем. 

Принциповим  аспектом  із  точки  зору  державного 
управління, є те, що взаємодія громадянського суспільства 
і влади  (точніше  її наявність) є визначальною передумо-
вою легітимності останньої. Рівень легітимності піддаєть-
ся природним коливанням, однак показник довіри до орга-
нів державної влади в суспільстві, як свідчать соціологічні 
дослідження,  має  становити  щонайменше  25%,  інакше 
можливі суспільні невдоволення, громадянські протести, 
анархічні рухи, що є загрозою для суспільної безпеки. 

Висновки.  Таким  чином,  із  метою  недопущення  за-
грозливих  для  демократичного  розвитку  держави  про-

цесів,  важливим  напрямом  модернізації  управлінської 
діяльності в сучасних умовах має стати вирішення таких 
ключових  завдань,  націлених  на  підвищення  ролі  інсти-
тутів громадянського суспільства в управлінні суспільним 
розвитком:

1)  децентралізація  управлінських  і  регулювальних 
функцій  і  повноважень,  надання  більшої  самостійності 
низовим  ланкам,  поступова  передача  все  більших  «зон 
відповідальності» від державних структур інститутам гро-
мадянського суспільства;

2)  формування та розвиток мережевих, горизонталь-
них  відносин  між  різними  структурними  підрозділами 
держави і громадянського суспільства, поступовий і по-
етапний  демонтажних  елементів  «управлінської  верти-
калі»,  які  виступають  механізмом  гальмування  громад-
ських ініціатив; 

3)  створення необхідних умов для розвитку реальних 
і ефективних форм громадської участі населення у сфері 
управління різними сферами суспільного життя, переда-
ча з боку державних органів більших повноважень і від-
повідальності  громадським  організаціям  і  об’єднанням 
громадян;

4)  широке  залучення НДО у надання соціальних по-
слуг  і  розвиток  соціальної  сфери  на  основі  зміцнення  і 
розширення ресурсної бази соціальної політики  за раху-
нок  залучення  позабюджетних  коштів  корпоративного 
сектору  і  населення  та  пошуку  додаткових  бюджетних 
джерел фінансування соціальних проектів;

5)  розвиток  і  розширення  конструктивної  взаємодії 
державних структур та органів місцевого самоврядуван-
ня  з  громадянським  суспільством,  створення  для  пере-
важної частини НДО реальних стимулів діяльності в рам-
ках реалізації як провідних національних проектів, так і 
поточних, оперативних завдань соціального та економіч-
ного розвитку;

6)  залучення  громадян  на  основі  створення  реально 
діючих механізмів  громадської  участі  в  суспільних діях, 
націлених  на  подолання  негативних  і  застійних  явищ  у 
суспільстві;

7)  посилення  заходів  державної  підтримки  некомер-
ційного сектора з поступовим переданням йому ключових 
управлінських  функцій  для  їх  подальшого  незалежного 
та самостійного розвитку з поетапним скороченням пара-
лельного державного регулювання цих сфер громадського 
самоврядування. 

Крім того, розвиток взаємодії між владою і громадян-
ським суспільством важливий у контексті побудови систе-
ми належного врядування. На теоретичному рівні належне 
врядування  «good  governance»  є  середовищем  співпраці 
багатьох сторін-стейкхолдерів певної проблеми. На прак-
тичному рівні воно виявляється як комплекс безпосеред-
ніх партнерських взаємовідносин громади, публічної вла-
ди, суб’єктів публічного та приватного секторів у процесі 
планування та управління спільними справами території.

Підсумовуючи, можна зазначити, що показником ре-
алізації адміністративно-правових функцій та принципів 
розвитку  громадянського  суспільства  в Україні  є  право 
на  звернення,  право  збиратися  мирно,  право  на  свобо-
ду об’єднань, право на участь в управлінні державними 
справами.
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Проаналізовано правові засади оптимізації діяльності Державної міграційної служби України. Окреслено структуру Державної мі-
граційної служби України. Виокремлено повноваження Голови ДМС, які безпосередньо стосуються організації діяльності відомства та 
систематизовано їх у групи. 
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Проанализированы правовые основы оптимизации деятельности Государственной миграционной службы Украины. Определено 
структуру Государственной миграционной службы Украины. Выделены полномочия Председателя ГМС, которые непосредственно каса-
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The article analyzes the legal principles of optimizing the activity of the State Migration Service of Ukraine. The structure of the State Migra-
tion Service of Ukraine is outlined. The powers of the Head of the State Tax Administration, which are directly related to the organization of the 
activities of the department and are systematized them into groups, are singled out.
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Постановка проблеми.  Удосконалення  міграційної 
політики  наразі  є  та  має  залишатись  одним  із  пріорите-
тів державної політики України. Це зумовлено такими ви-
кликами суспільства, як інтенсифікація міграційних про-
цесів;  активна  трудова  міграція  українського  населення; 
зростання кількості нелегальних мігрантів;  забезпечення 
дотримання прав і свобод мігрантів та населення країни. 

Унаслідок того, що Україна одночасно є державою по-
ходження, призначення та транзиту мігрантів, територією 
різнохарактерних, різноспрямованих та різномасштабних 
міграційних  потоків,  забезпечення  державного  регулю-
вання у сфері міграції є складним завданням, розв’язання 
якого потребує комплексного, системного підходу, належ-
ного фінансування, кадрового та наукового забезпечення 
[1]. Це і зумовлює актуальність обраної проблематики.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Право-
ве  регулювання  суспільних  відносин  у  сфері  міграції  до-
сліджували  у  своїх  працях  такі  вітчизняні  науковці,  як 
О.О.Бандурка, С.І. Братков, О.О. Воронятніков, Д.В. Голо-
бородько, С.М. Кременчуцький, О.В. Кузьменко, С.Г. Крив-
чук-Новак, Т.П. Мінка, О.І. Савченко, А.І. Супруновський 
О.П. Сікорський, Н.П. Тиндик, О.М. Шевченко та ін.

Мета статті. Статтю присвячено визначенню органі-
заційної  структури Державної міграційної  служби Укра-
їни, порядку організації діяльності служби, дослідженню 
напрямів оптимізації її діяльності.

Державна міграційна служба України (далі – ДМС) є 
центральним  органом  виконавчої  влади,  діяльність  яко-
го  спрямовується  та  координується Кабінетом Міністрів 
України через Міністра внутрішніх справ і який реалізує 
державну політику у сферах міграції (імміграції та емігра-
ції),  зокрема  протидії  нелегальній  (незаконній)  міграції, 
громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших 
визначених законодавством категорій мігрантів [2]. 

Основними завданнями ДМС є:
1)  реалізація  державної  політики  у  сферах  міграції 

(імміграції  та  еміграції),  зокрема  протидії  нелегальній 
(незаконній)  міграції,  громадянства,  реєстрації  фізичних 

осіб, біженців та інших визначених законодавством кате-
горій мігрантів;

2)  винесення  на  розгляд  Міністра  внутрішніх  справ 
пропозицій щодо забезпечення формування державної по-
літики у сферах міграції (імміграції та еміграції), зокрема 
протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, 
реєстрації  фізичних  осіб,  біженців  та  інших  визначених 
законодавством категорій мігрантів [2].

ДМС  здійснює  свої  повноваження  безпосередньо 
(апарат ДМС)  і через утворені в установленому порядку 
територіальні  органи,  до  яких  належать  головні  управ-
ління (управління) ДМС (ГУДМС, УДМС) в Автономній 
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі; 
територіальні  підрозділи,  до  яких  належить  управління 
(відділи, сектори) територіальних органів у районах, міс-
тах обласного,  республіканського  (Автономної Республі-
ки  Крим)  значення,  зокрема  міжрегіональні.  Крім  того, 
до організаційної структури ДМС належать пункти тим-
часового перебування іноземців та осіб без громадянства, 
пункти тимчасового розміщення біженців, державне під-
приємство «Документ».

Так, до структури апарату ДМС входить керівництво 
(Голова та два заступники); чотири Департаменти (орга-
нізаційного  забезпечення;  інформатизації,  телекомуніка-
цій  та  захисту  інформації;  з  питань  громадянства,  пас-
портизації та реєстрації; у справах іноземців та осіб без 
громадянства),  які містять  у  своїй  структурі  управління 
та  відділи; шість  управлінь,  які  складаються  з  відділів; 
декілька відділів. 

Державну міграційну службу України очолює Голова, 
який  призначається  на  посаду  та  звільняється  з  посади 
Кабінетом Міністрів України за пропозицією Комісії з пи-
тань вищого корпусу державної служби. 

До повноважень Голови ДМС України, які стосують-
ся безпосередньо організаційної структури ДМС України, 
належать такі:

-  вносить на розгляд Міністра внутрішніх справ про-
позиції  щодо  утворення  в  межах  граничної  чисельності 
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державних службовців та працівників ДМС України і ко-
штів, передбачених на її утримання, територіальних орга-
нів, зокрема міжрегіональних, які є юридичними особами 
публічного  права,  а  також щодо  ліквідації,  реорганізації 
Кабінетом Міністрів України таких органів (пп. 7);

-  затверджує  положення  про  самостійні  структурні 
підрозділи апарату ДМС (пп. 8);

-  призначає на посаду та звільняє з посади за пого-
дженням  із Міністром  внутрішніх  справ  керівників  і  за-
ступників  керівників  самостійних  структурних  підрозді-
лів апарату ДМС, призначає на посади та звільняє з посад 
інших державних службовців і працівників апарату ДМС 
(пп. 9);

-  затверджує штатний розпис та кошторис територі-
альних органів (пп. 10);

-  затверджує за погодженням із Міністром внутріш-
ніх справ структуру територіальних органів (пп. 11);

-  утворює,  ліквідовує,  реорганізовує  підприємства, 
установи та організації, що належать до сфери управління 
ДМС, затверджує їх положення (статути), в установлено-
му порядку призначає на посади та  звільняє  з посади  їх 
керівників (пп. 15);

-  розподіляє  обов’язки  між  своїми  заступниками 
(пп. 16);

-  утворює комісії, робочі та експертні групи (пп. 22);
-  затверджує  граничну  чисельність  працівників 

пунктів тимчасового розміщення біженців і пунктів тим-
часового перебування іноземців та осіб без громадянства, 
які незаконно перебувають в Україні, а також їх структуру, 
штатний розпис і кошторис у межах коштів, передбачених 
на утримання ДМС (пп. 27) [2].

Аналізуючи  повноваження  Голови  ДМС,  ми  можемо 
умовно виділити такі групи повноважень, як призначення 
та  звільнення  керівників,  заступників  керівників  підроз-
ділів відомства; зміна організаційної структури відомства 
(утворення,  реорганізація,  ліквідація);  затвердження  по-
ложень,  штатного  розпису,  видання  наказів  організацій-
но-розпорядчого характеру; створення комісій, робочих та 
експертних груп.  

Із метою встановлення порядку організації діяльності 
ДМС у 2014 році Наказом Державної міграційної служба 
України затверджено Регламент ДМС [3], який є відомчим 
організаційно-розпорядчим  актом,  що  встановлює  поря-
док організації діяльності ДМС, пов’язаної зі здійсненням 
її повноважень.

Унаслідок ситуації,  яка склалася сьогодні в міграцій-
ній  сфері,  одним  із  важливих  напрямів  реформування 
ДМС  є  посилення  спроможності  нашої  держави  щодо 
протидії нелегальній міграції, що зумовлене різким зрос-
танням кількості мігрантів у цілому, зокрема в державах 
ЄС.  Зростає  кількість  примусово  видворених  іноземців 
та осіб без громадянства з території України, тобто обсяг 
видатків держави на їх примусове видворення. Для цього 
необхідне вжиття невідкладних правових та організацій-
них  заходів  до  залучення  додаткових  ресурсів,  зокрема 
для забезпечення інституційної розбудови ДМС [4]. 

Одним  із напрямів реалізації Стратегії  державної мі-
граційної  політики  України  на  період  до  2025  року,  за-
твердженої  Розпорядженням  Кабінету  міністрів  України 
від 12 липня 2017 р. № 482-р, є завдання зі зміцнення ін-
ституційних спроможностей для реалізації як планованих 
дій, так і тих, що випливатимуть із нових потреб у сфері 
міграції,  зокрема посилення взаємодії органів державної 
влади та юридичних осіб публічного права у передбаче-
них  законом  випадках,  які  здійснюють  повноваження  у 
сфері міграції та створення високопрофесійного кадрово-
го потенціалу. 

Так,  посилення взаємодії органів державної влади у 
визначених законом випадках передбачає більш чітке ви-
значення функцій,  відповідальності  та  повноважень;  ви-
роблення  ефективного,  гнучкого  та  стійкого  механізму 

міжвідомчого співробітництва; посилення координуваль-
ної ролі ДМС. Створення високопрофесійного кадрового 
потенціалу передбачає  здійснення  якісного  добору  пра-
цівників, які претендують на зайняття посад, пов’язаних 
із  виконанням функцій у  сфері управління міграцією,  за 
визначеними  критеріями;  підвищення  рівня  знання  іно-
земних мов  працівниками ДМС;  організацію  підготовки 
та підвищення кваліфікації державних службовців за на-
прямами, що передбачають провадження професійної ді-
яльності на державній службі у сфері міграції [1].

Шляхи оптимізації  діяльності Державної міграційної 
служби України передбачені Концепцією здійснення пер-
шочергових заходів з реформування Державної міграцій-
ної служби [4]. Реалізація вказаної Концепції передбача-
ється шляхом здійснення таких заходів:

-  запровадження кращого світового досвіду організа-
ції діяльності міграційних органів європейських держав;

-  оптимізація функціональної структури ДМС за раху-
нок ефективного розподілу функцій між структурними під-
розділами ДМС та встановлення оптимальної чисельності 
працівників  ДМС  для  забезпечення  роботи  національної 
системи ідентифікації громадян України, іноземців та осіб 
без  громадянства,  переведення  в  електронну форму  іден-
тифікаційних документів у паперовому вигляді, поетапний 
перехід  до  безпаперового  (електронного)  документообігу, 
впровадження нових стандартів і процесів тощо;

-  посилення  механізму  внутрішнього  контролю  за 
виконанням  службових  обов’язків  працівниками  ДМС, 
невідворотності  персональної  відповідальності  за  при-
йняті рішення (система електронного документообігу ві-
дображатиме всі дії працівника ДМС, вчинені ним під час 
розгляду звернень, що дасть змогу оцінити відповідність 
правилам і стандартам);

-  максимальна  стандартизація  та  регламентація  дій 
працівників ДМС та ін.

Ми  погоджуємося  з  думкою  А.В. Максименко,  який 
зазначає, що правова основа діяльності ДМС знаходить-
ся на стадії формування й вимагає внесення певних змін, 
доповнень у чинні нормативно-правові акти та прийняття 
нових [5].

ДМС із метою виконання пунктів 17, 18 Плану захо-
дів щодо реалізації Концепції здійснення першочергових 
заходів  з  реформування  Державної  міграційної  служби 
на  2017  рік,  затвердженого  розпорядженням  Кабінету 
Міністрів України  від  08.02.2017 №  83-р  [4],  та Страте-
гії  державної міграційної політики України на період до 
2025 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 12.07.2017 № 482 [1] розроблено Проект Кон-
цепції проекту Міграційного кодексу України [6] з метою 
вироблення  єдиних  підходів  до  можливих  шляхів  коди-
фікації законодавства у сфері міграції і розроблення про-
екту кодифікаційного акту, в якому можуть бути частково 
об’єднані та систематизовані норми права, що регулюють 
суспільні відносини у сфері міграції.

У проекті Міграційного кодексу, розміщеного на офі-
ційному  сайті  ДМС  для  громадського  обговорення  [6], 
першою  тезою  зазначено,  що  проблемою,  яка  потребує 
розв’язання,  є  множинність  нормативно-правових  ак-
тів  у  сфері  міграції  (їх  більше  100),  які  видані  різними 
суб’єктами  нормотворення:  Верховою  Радою  України, 
Президентом України,  Кабінетом Міністрів  України,  мі-
ністерствами  та  іншими  центральними  органами  вико-
навчої влади. Спостерігається перетин предметів регулю-
вання,  наявність  численних  повторів  одних  і  тих  самих 
положень у різних нормативно-правових актах, що регу-
люють питання міграції. 

Не  зрозумілою  видається  такий  засіб  реалізації  Кон-
цепції здійснення першочергових заходів  із реформуван-
ня Державної міграційної служби на 2017 рік [4] як при-
йняття Закону України «Про Державну міграційну службу 
України».  Це  виглядає  не  зовсім  доцільно,  виходячи  з 
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того, що більшість центральних органів виконавчої влади 
діють на підставі положення, що затверджується Кабіне-
том міністрів України, а по-друге, ДМС керується у своїй 
діяльності  двома  нормативно-правовими  актами,  а  саме 
такі:  Положення  ДМС,  затверджене  Указом  Президента 
України  (2011  рік)  [7]  та Положення ДМС,  затверджене 
постановою Кабінету міністрів України (2014 рік) [2].

Висновки. Оптимізація діяльності Державної мігра-
ційної  служби  України  передбачає  реформування  Дер-
жавної міграційної служби України в таких її ключових 
сферах, як оптимізація структури; визначення правових 
засад діяльності Державної міграційної служби України 
та  її  завдань;  розвиток  персоналу  та  оплата  праці;  вза-
ємодія з іншими органами державної влади та ін.
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У статті досліджено теоретичні аспекти розвитку інституту адміністративних послуг в Україні як публічно-владну діяльність суб’єкта 
публічної адміністрації, спрямовану на забезпечення (юридичне оформлення) умов для реалізації прав, свобод та законних інтересів 
фізичної або юридичної особи, яка здійснюється за заявою цієї особи та як результат публічно-владної діяльності такого органу, яку 
спрямовано на забезпечення (юридичне оформлення) умов для реалізації прав, свобод та інтересів фізичної або юридичної особи, за 
заявою особи. 

Ключові слова: послуги, публічні послуги, адміністративні послуги, суб’єкт  публічної адміністрації.

В данной статье исследованы теоретические аспекты развития института административных услуг в Украине, как публично-власт-
ную деятельность субъекта публичной администрации, направленную на обеспечение (юридическое оформление) условий для реали-
зации прав, свобод и законных интересов физического или юридического лица, осуществляется по заявлению этой лица и как результат 
публично-властной деятельности такого органа, который направлен на обеспечение (юридическое оформление) условий для реализа-
ции прав, свобод и интересов физического или юридического лица, по заявлению лица.

Ключевые слова: услуги, публичные услуги, административные услуги, субъект публичной администрации.

In this article the theoretical aspects of the development of the institute of administrative services in Ukraine as public power activities of the 
subject of public administration, aimed at providing (legal registration) of the conditions for realization of rights, freedoms and legal interests of a 
physical or legal person, carried out on the application of this a person and as a result of public authority of such an authority, which is aimed at 
providing (legal registration) of the conditions for the exercise of the rights, freedoms and interests of a natural or legal person, on the application 
of a person.

Key words: services, public services, administrative services, subject of public administration.

Постановка проблеми.  Розбудова України  як правової 
демократичної  держави  вимагає  радикальної  зміни  пріо-
ритетів  у  державній  діяльності  і  реформування  принципів 
та форм відносин між владою і приватними (фізичними та 
юридичними) особами. Людина,  її права та свободи відпо-
відно до Конституції України визнані найвищою соціальною 
цінністю. У цьому аспекті сучасна держава має не управляти 
суспільством, а надавати йому послуги, якісно й ефективно.

Сфера  послуг  сьогодні  –  це  одна  з  найперспективні-
ших галузей державного управління, яка до того ж швидко 
розвивається.  Зміна  пріоритетів  у  правовідносинах  дер-

жави та особи потребує змістовної переоцінки характеру 
взаємовідносин між державними органами  і приватними 
(фізичними та юридичними) особами. Надання державни-
ми  органами  різноманітних  послуг  громадянам  чи юри-
дичним особам – новий формат оцінки їхніх взаємовідно-
син. Громадяни у відносинах із державою є не прохачами, 
а споживачами послуг. Саме це потребує переосмислення 
ролі держави та зміни відносин між владою і громадяна-
ми. Одна з категорій таких відносин – адміністративні по-
слуги, які займають дедалі важливіше місце в діяльності 
органів державної влади та місцевого самоврядування.
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Стан опрацювання теми.  Питання  надання  адміні-
стративних послуг населенню відображено у науково-тео-
ретичних дослідженнях таких науковців, як В. Авер’янов, 
Р.  Войтович,  Н.  Гнидюк,  І.  Голосніченко,  В.  Долечек, 
С. Ківалов, А. Кірмач, І. Коліушко, Є. Курінний, Р. Куйбі-
да, Н. Нижник, В. Сороко, В. Тимощук, О. Харитонова та 
ін. Згадані науковці наголошують на важливості розбудо-
ви в Україні  ефективної  системи надання послуг держа-
вою фізичним та юридичним особам, проте в цих працях 
висвітлюються  переважно  змістовно-процедурні  засади 
надання адміністративних послуг. 

Якщо  питанням  надання  адміністративних  послуг 
присвячено  значну  кількість  праць  науковців,  то  визна-
ченню  поняття  «адміністративна  послуга»  приділялося 
недостатньо уваги. У працях К. Афанасьєва, В. Гаращука, 
Н.  Гнидюка,  І.  Голісніченко,  Н.  Гончарука,  В.  Гордєєва, 
В.  Градового,  С.  Дембіцької,  О.  Задихайла,  А.  Кірмача, 
І. Коліушко, Є. Легеза, Л. Мілімко, Л. Прокопенко, В. Тим-
ощука здійснено спроби аналізу цього терміна.

У  зв’язку  з  прийняттям  Закону  України  «Про  адмі-
ністративні  послуги»  на  визначення  поняття  «послуга» 
звернули увагу багато молодих науковців. Так, поняття та 
природу  та  сутність  адміністративних  послуг  досліджу-
вали А. Павленко, М. Зварич, Я. Михалюк, В. Петьовка, 
К. Ніколаєнко, В. Телицька, загальні аспекти визначення 
цього терміна аналізувала Ю. Ільницька та ін.

Незважаючи на інтерес науковців до багатьох проблем 
у цій сфері, відчувається брак комплексних досліджень із 
питань відповідної класифікації адміністративних послуг, 
державного моніторингу  і контролю в цій сфері. Усе ще 
належно не  висвітлюються  в наукових вітчизняних дже-
релах, особливо в галузі адміністративного права, підходи 
щодо становлення і розвитку адміністративних послуг ор-
ганів державної влади відповідно до реалій України.

Тому метою дослідження є дослідження категорії ад-
міністративних  послуг,  з’ясування  їх  правової  природи, 
співвідношення з  іншими категоріями адміністративного 
права та дослідження перспектив розвитку інституту ад-
міністративних послуг в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження.  Появу 
терміна  «адміні-стративні  послуги»  у  вітчизняній  пра-
вовій  доктрині  пов’язують  із  початком  адміністративної 
реформи в Україні, яка стала наслідком необхідності ре-
агування  держави  на  зміни, що  відбуваються  у  суспіль-
них  відносинах.  Адміністративна  реформа  передбачає 
побудову «сервісної» держави,  основним  завданням якої 
є обслуговування потреб фізичних та юридичних осіб, до-
помога і забезпечення реалізації ними своїх прав, свобод і 
законних інтересів. Одним з «інструментів» держави в цій 
діяльності  є  адміністративні  послуги  як  вид  послуг,  що 
надаються  органами  виконавчої  влади  і  місцевого  само-
врядування.

Поняття  «послуга»  використовується  як  приватним, 
так і адміністративним правом. У юридичній науці визна-
чення  категорії  «послуга»  отримує  неоднозначне  тлума-
чення. Згідно з Цивільним кодексом України [1], договір 
про надання послуг має законодавчу регламентацію шля-
хом визнання послуги як самостійного об’єкта цивільних 
прав. Крім цього, у цьому кодифікованому акті є глава 63 
«Послуги.  Загальні  положення»,  положення  якої можуть 
застосовуватися  до  всіх  договорів  про  надання  послуг, 
якщо це не суперечить суті зобов’язання. 

За  договором  про  надання  послуг  одна  сторона  (ви-
конавець)  зобов’язується  за  завданням  другої  сторони 
(замовника)  надати  послугу,  яка  споживається  в  процесі 
вчинення  певної  дії  або  здійснення  певної  діяльності,  а 
замовник  зобов’язується  оплатити  виконавцеві  зазначе-
ну послугу, якщо  інше не встановлено договором. Якщо 
договором  передбачено  надання  послуг  за  плату,  то  за-
мовник  зобов’язаний  оплатити  надану  йому  послугу  в 
розмірі, у строки та в порядку, що встановлені договором, 

а за договором про безоплатне надання послуг замовник 
зобов’язаний відшкодувати виконавцеві  всі фактичні  ви-
трати, необхідні для виконання договору. Зважаючи на це, 
правовідносинам, що формуються під час відплатного на-
дання послуг, властиві всі ознаки цивільних правовідно-
син (юридична рівність сторін, принцип диспозитивності, 
свобода договору).

У  свою  чергу,  в  адміністративному  законодавстві  за-
стосовується  поняття  «адміністративна  послуга»,  під 
яким законодавець розуміє результат здійснення владних 
повноважень суб’єктом надання адміністративних послуг 
за заявою фізичної або юридичної особи, спрямований на 
набуття, зміну чи припинення прав та/або обов’язків такої 
особи відповідно до закону [2]. 

Необхідно зазначити, що під час надання адміністра-
тивних послуг у випадках, передбачених законом, стягу-
ється  плата.  Зауважимо,  що  платний  характер  послуг  є 
неприйнятним у  галузях публічного права, оскільки від-
носини, що  виникають у  зв’язку  з  відплатним наданням 
послуг, регламентуються цивільним законодавством, а та-
кож він суперечить одному з основних принципів цивіліс-
тики – добровільному укладенні угод. 

Уживання категорії «послуги» у сфері приватного ре-
гулювання  і  поява  в  українському  законодавстві  нового 
терміна «адміністративні послуги» зумовило виникнення 
такої проблеми, як їх розмежування та ступінь правомір-
ності використання методів регулювання, що властиві од-
ному правовому  інституту під час регламентації  іншого. 
Зважаючи  на  це,  деякі  представники  юридичної  науки 
взагалі  ставлять  під  сумнів  саму  можливість  вживання 
категорії  «послуги»  щодо  діяльності  органів  влади,  які 
здійснюють владні повноваження. Крім цього, слід зазна-
чити, що в нормативно-правових актах термін «послуга» 
використовується у таких словосполученнях, як «публічна 
послуга», «державна послуга», «муніципальна послуга», 
«управлінська послуга», що, у свою чергу, призводить до 
неадекватності розуміння та потребує глибокого вивчення 
та унормування.

Однак  варто  враховувати,  що  для  поняття  «адміні-
стративні послуги» визначальним все ж таки є слово «ад-
міністративні»,  яке  характеризує  суб’єкти,  що  надають 
адміністративні послуги – державно-владні суб’єкти, що 
суттєво  змінює  природу  таких  послуг.  Суб’єктом  звер-
нення  є фізичні  та юридичні  особи,  суб’єктом  надання 
адміністративної послуги – орган виконавчої влади дер-
жави, місцевого самоврядування, а також посадові осо-
би, уповноважені відповідно до закону надавати адміні-
стративні послуги.

Зауважимо,  що  адміністративні  послуги  надаються 
лише  обмеженим  колом  суб’єктів  і,  на  відміну  від  при-
ватних чи інших публічних послуг, отримати адміністра-
тивну послугу особі, як правило, можна тільки в одного 
суб’єкта – в одному органі. Наявність публічного елемен-
та,  наділеного  владними  повноваженнями,  у  відносинах 
у сфері надання адміністративних послуг, а також сувора 
регламентація порядку реалізації цих повноважень разом 
із  законодавчим  закріпленням  обмеженого  переліку  ре-
зультатів діяльності виключає таке утворення зі сфери ци-
вільно-правового регулювання. Тому вважаємо цілком до-
речним використання категорії «адміністративні послуги» 
у чинному законодавстві України та віднесення останньої 
до сфери публічно-правового регулювання.

Розглянемо  детальніше  те,  як  розглядаються  адміні-
стративні послуги у нормативно-правових документах та 
наукових дослідженнях учених. 

У Концепції розвитку системи надання адміністратив-
них  послуг  органами  виконавчої  влади  наводиться  таке 
визначення:  адміністративна  послуга  –  результат  здій-
снення  владних  повноважень  уповноваженим  суб’єктом, 
що  (відповідно  до  Закону)  забезпечує юридичне  оформ-
лення умов реалізації фізичними та юридичними особами 
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прав,  свобод  і  законних  інтересів  за  їх  заявою  (видання 
дозволів (ліцензій), сертифікатів, посвідчень, проведення 
реєстрації тощо) [3].

Адміністративні послуги є неконкурентними, оскільки 
є тільки один орган, уповноважений їх надавати. Уповно-
важений суб’єкт – це орган виконавчої влади, орган міс-
цевого  самоврядування  та  бюджетні  установи,  яким  (на 
підставі  нормативно-правових  актів)  делеговані  повно-
важення щодо надання адміністративних послуг. Адміні-
стративні послуги надаються органами виконавчої влади 
та органами місцевого самоврядування. Другий важливий 
момент – об’єкт, на який спрямовуються «управлінські по-
слуги»,  тобто користувачі чи одержувачі послуг. Ними є 
громадяни держави,  які  звертаються в  ті  чи  інші органи 
влади щодо реалізації своїх соціально-економічних, полі-
тичних, особистих прав, законних інтересів.

У  ст.  1  Закону  «Про  адміністративні  послуги»  адмі-
ністративна послуга  визначається  як  результат  здійснен-
ня  владних  повноважень  суб’єктом  надання  адміністра-
тивних послуг за заявою фізичної або юридичної особи, 
спрямований на набуття, зміну чи припинення прав та/або 
обов’язків такої особи відповідно до закону [2]. 

Ключовим у  цих  визначеннях  є  те, що послуга  є  ре-
зультатом, тобто офіційна (законодавча) позиція зводиться 
до  уявлення  адміністративної  послуги  як  до  результату. 
Питання визначення адміністративної послуги як резуль-
тату,  дії,  правовідносин  своїм  корінням  сягає  суперечок 
учених щодо суті саме поняття «послуга». До визначення 
послуг (як до результату) також підходять і в Національ-
ному класифікаторі України ДК 009:2010»: «Послуги – це 
результат  економічної  діяльності,  щодо  якого  не  можна 
встановити права власності. Послуги не підлягають про-
дажу окремо від процесу їх виробництва. Момент завер-
шення виробництва послуги збігається з моментом надан-
ня її споживачеві» [4].

У  вітчизняних  наукових  дослідженнях  поняття  «по-
слуга» переважно трактується як результат діяльності під-
приємств (установ, організацій), що не набуває матеріаль-
но-речової форми, та бере участь у процесі матеріального 
виробництва, або ж кінцевому споживанні, пов’язаному з 
формуванням особистості чи матеріальних умов її побуту. 

Ключовим  етапом  у  розвитку  законодавства  у  сфері 
надання адміністративних послуг стало прийняття Закону 
України «Про адміністративні послуги» [2]. Однак цей за-
кон не систематизує адміністративні послуги та не вирішує 
питання поділу останніх на види. Водночас упорядкування 
адміністративних  послуг  в  єдину  систему  є  невід’ємною 
умовою, що впливає на покращення їх якості. Уміст і спе-
цифіка функціонування  системи  адміністративних послуг 
зумовлюють наявність значної кількості класифікацій.

Види  адміністративних  послуг  досліджує  І.  Б.  Колі-
ушко. Він зазначає, що послуги, що надаються органами 
держави  та місцевого  самоврядування,  складають  сферу 
публічних послуг. За ознаками суб’єкта, що надає публічні 
послуги,  розрізняють державні  (надаються органами ви-
конавчої влади та державними підприємствами, установа-

ми та організаціями) та муніципальні послуги (надаються 
органами місцевого  самоврядування,  комунальними під-
приємствами, установами, організаціями). До державних 
належать  також  послуги,  які  надаються  органами  міс-
цевого  самоврядування  та  недержавними  установами, 
організаціями,  підприємствами  в  порядку  виконання  де-
легованих  державою  повноважень,  а  до  муніципальних 
послуг – послуги, які надаються за рахунок місцевих бю-
джетів, під відповідальність органів місцевого самовряду-
вання [5, с. 32].

Відповідно  до  цього  підходу,  доцільно  розрізняти 
адміністративні  послуги  на  державні  та  муніципальні. 
Державні послуги – це послуги, що надаються органами 
державної  влади  за  рахунок  коштів  державного  бюдже-
ту.  Муніципальні  послуги  –  це  послуги,  що  надаються 
органами  місцевого  самоврядування  за  рахунок  коштів 
місцевого бюджету. Необхідно відмітити, що державні та 
муніципальні послуги будуть адміністративними лише в 
разі здійснення відповідними суб’єктами владних повно-
важень,  інакше це вже будуть  інші послуги, передбачені 
законодавством.

Висновки. У науковій літературі можна зустріти різні 
визначення поняття «адміністративна послуга». На думку 
вчених,  під  час  досліджень  діяльності  з  надання  адміні-
стративних послуг уточнення самого змісту поняття «по-
слуга» має як практичне, так і теоретичне значення, адже 
законодавчо визначено, що адміністративна послуга – це 
результат  здійснення владних повноважень,  а  в науковій 
літературі  під  послугою переважно мають на  увазі  саму 
діяльність.

Наголошено,  що  адміністративні  послуги  пропону-
ється розглядати  у двох аспектах: а) як публічно-владну 
діяльність  суб’єкта  публічної  адміністрації,  спрямовану 
на  забезпечення  (юридичне  оформлення)  умов  для  ре-
алізації  прав,  свобод  та  законних  інтересів фізичної  або 
юридичної особи, яка здійснюється за заявою цієї особи; 
б) як результат публічно-владної діяльності такого органу, 
яку спрямовано на забезпечення (юридичне оформлення) 
умов для реалізації прав, свобод та інтересів фізичної або 
юридичної особи, за заявою особи.

Узагальнення доктринальних визначень та положень, 
що  містяться  в  чинному  законодавстві,  дає  можливість 
виокремити такі  ознаки адміністративних послуг: це  са-
мостійний різновид публічних послуг; нормативно визна-
чена  правова  можливість  надання  і  отримання  послуги; 
це діяльність уповноважених суб’єктів у межах реалізації 
владних повноважень; спрямована на забезпечення реалі-
зації  (використання)  прав,  законних  інтересів  і  виконан-
ня обов’язків фізичних та юридичних осіб; результатом є 
прийняття адміністративного акта (рішення або юридично 
значуща дія), яким задовольняється особа-заявник.

Класифікацій адміністративних послуг може бути ба-
гато  (залежно  від  обраного  критерію).  Так,  залежно  від 
суб’єкта,  який  надає  адміністративну  послугу,  їх  можна 
поділити на державні адміністративні послуги та муніци-
пальні адміністративні послуги.
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У статті здійснено огляд наукових поглядів на роль і функції керівника в органах державної влади та безпосередньо в органах про-
куратури. Проведено аналіз деяких нормативно-правових актів, які стосуються безпосередньо організації діяльності органів прокуратури 
та розподілу функціональних обов’язків між керівниками різних рівнів. Визначено основні функції керівника в органах прокуратури

Ключові слова: керівник, функції, завдання, органи прокуратури, повноваження, управління.

В статье сделан обзор научных взглядов на роль и функции руководителя в органах государственной власти, и непосредственно в 
органах прокуратуры. Проведен анализ нормативно-правовых актов, касающихся непосредственно организации деятельности органов 
и распределения функциональных обязанностей между руководителями разных уровней. Определены основные функции руководителя 
в органах прокуратуры.

Ключевые слова: руководитель, функции, задачи, органы прокуратуры, полномочия, управление.

The article provides an overview of scientific views on the role and functions of the head of state authorities, and directly in the prosecu-
tor's office. The analysis of some normative legal acts concerning the organization of the activities of the prosecutor's office and the distribution 
of functional responsibilities between managers at different levels is carried out. The basic functions of the head in the prosecutor's offices are 
determined. 

Key words: head, functions, tasks, prosecutor's offices, powers, management.

Постановка проблеми. Ефективне виконання покла-
дених  на  прокуратуру  завдань  і  функцій,  передбачених 
Конституцією України та Законом України «Про прокура-
туру», безпосередньо залежить від належного забезпечен-
ня управлінської діяльності органів прокуратури. Відпові-
дальність за удосконалення організації роботи, управління 
та  контролю  виконання,  впровадженню  новітніх  форм  і 
методів діяльності прокуратури, зокрема з використанням 
сучасних  інформаційних  технологій  покладається  на  ке-
рівників органів прокуратури. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні 
й  організаційно-правові  аспекти  кадрового  забезпечення 
в  органах  прокуратури  України  розглядаються  в  працях 
українських і зарубіжних учених, зокрема в наукових пра-
цях О. Бандурки, М. Бурбики, В. Бессарабова, Л. Курочки, 
С. Ківалова, П. Каркача, О. Капінус, М. Мичка, О. Литва-
ка, В. Остапчука, С. Подкопаєва, Є. Поповича, А. Пшонки, 
В. Рябцева, В. Сухоноса, О. Смірнова, Г. Середи, О. Толоч-
ка, Л. Шевченко, В. Шуби, П. Шумського, М. Якимчука й 
інших науковців.

Відносини  управління  в  органах  прокуратури  та  роль 
керівника  стали  предметом  дисертаційних  досліджень  та-
ких науковців, як Н. Мичко «Проблемы организации работы 
аппарата областной прокуратуры»  (1995 р.)  та «Проблеми 
функцій  і  організаційного  устрою  прокуратури  України» 
(2001  р.),  В.  Гусаров  «Проблемы  организации  работы  го-
родской  (районной)  прокуратуры»  (1997  р.),  В.  Бабкова 
«Организационно-правовые  проблемы  контроля  в  про-
курорской  деятельности»  (1999  р.), М.  Якимчук  «Органі-
заційно-правові  основи  управління  в  органах  прокурату-
ри України»  (2002 р.), М. Косюта «Прокурорська  система 
України  в  умовах  демократичного  суспільства»  (2002  р.), 
В. Шуба «Адміністративно-правові відносини в діяльності 
органів прокуратури: загальнотеоретичні аспекти» (2007 р.), 
С. Кулинич  «Управлінські  процедури  в  діяльності  органів 
прокуратури України» (2007 р.), В. Сухонос «Прокуратура 
в механізмі української держави: проблеми теорії та прак-
тики»  (2009), Є. Попович «Управління органами прокура-
тури  України:  організаційно-правові  проблеми»  (2010  р.), 
А. Линник «Роль прокуратури у забезпеченні державної ан-
тикорупційної політики в Україні» (2014 р.) та інших. 

В умовах розвитку суспільних та економічних відно-
син,  трансформації  суспільної  свідомості,  євроінтегра-

ційних  прагнень України,  доцільно  продовжувати  дослі-
дження окремих елементів правового статусу керівника в 
органах прокуратури. 

Метою статті  є  огляд  наукових  поглядів  на  роль  і 
функції керівника в органах державної влади, та безпосе-
редньо в органах прокуратури, аналіз нормативно-право-
вих актів, які стосуються безпосередньо організації діяль-
ності  органів  прокуратури  та  розподілу функціональних 
обов’язків між керівниками різних рівнів.  

Виклад основного матеріалу. Так, на думку, О. Бан-
дурки, керівник – це особа, яка наділяється правом при-
йняття рішень та виступає в ролі єдиноначальника в меж-
ах  наданих  йому  повноважень  [1,  с.  303].  Н.  Матюхіна 
пропонує схоже визначення поняття керівника, котра під 
ним  розуміє  «особу,  яка  наділена  повноваженнями  при-
ймати  управлінські  рішення  та  здійснювати  організацію 
їх виконання» [2, с. 36]. В. Авер’янов, визначає керівника 
як  особу  «покликану  здійснювати  управління  персона-
лом службовців  органу  і  створювати належні  умови для 
його безперешкодної діяльності» [3, с. 59]. Керівником є 
особа, яка наділена правом прийняття рішень  і виступає 
єдиноначальником  у  межах  наданих  йому  повноважень 
[4, с. 139–140].

Розглянувши  основні  підходи  до  поняття  «керівник» 
та розуміючи його визначальний вплив на діяльність будь-
якого органу, слід дослідити питання функцій, які він ви-
конує.

Дослідник M. Марков у соціальному статусі керівни-
ка виділяє специфічно-керівну, управлінсько-розпорядчу, 
організаторську  і  виховну функції  [5,  с. 130]. М.  Іллічов 
до загальних функцій посадової особи відносить такі: ін-
формаційно-аналітичну; планування; підготовку проектів 
управлінських рішень; організацію виконання прийнятого 
рішення; контролю; юрисдикційну; взаємодії і координа-
ції; виховну [6, с. 63]. А. Головач [7] виділяє такі функції 
керівника  –  посадової  особи податкового  органу:  інфор-
маційно-аналітичні функції; комунікативні функції; адмі-
ністративно-правові;  організаційні  функції;  планування; 
координації; взаємодії і координації; прийняття управлін-
ських рішень; контрольні; стратегічні; виховні; представ-
ницькі; організації роботи керівника з кадрами та ін.

У  свою чергу, О.  Бандурка функції  керівника  органу 
внутрішніх справ умовно поділяє на інформаційно-аналі-
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тичні,  планування,  організаційно-адміністративні,  коор-
динаційні,  регуляційні,  спеціальні,  забезпечення,  вихов-
ні,  методичні,  контрольні,  громадські  (представницькі) 
[8,  с.  187].  В.  Конопльов  стверджує,  що  повсякденну 
діяльність  керівника  можна  звести  до  виконання  таких 
функцій,  як:  1)  адміністративні;  2)  спеціально-професій-
ні; 3)  забезпечення; 4) виховні; 5) контрольно-наглядові; 
6) представницькі тощо  [9]. На думку В. Авер’янова, до 
основних  управлінських  функцій,  виконання  яких  має 
здійснювати  керівник,  належать:  функції  організації,  ко-
ординації  й  планування  діяльності,  ухвалення  управлін-
ських рішень та впровадження їх у життя, контроль за їх 
виконанням та персональна відповідальність за організа-
цію  діяльності  державного  органу  [10,  с.  60–62].  Таким 
чином, у структуру функцій керівника різні автори налічу-
ють різні види функцій, що пов’язано з неоднаковим під-
ходом до їх класифікації.

Управління  в  органах  прокуратури  у  загальному  ро-
зумінні  має  метою  ефективний  процес  організації  вико-
нання функцій, покладених на прокуратуру Конституцією 
України. Воно спрямоване на реалізацію завдань і функ-
цій прокуратури, а також належно забезпечувати основні 
напрями  в  її  діяльності,  що  визначені  в  Законі  України 
«Про прокуратуру». Управлінські рішення в органах про-
куратури  знаходять  своє відображення в наказах,  вказів-
ках,  розпорядженнях,  інструкціях,  рішеннях  колегій  і 
координаційних  нарад,  а  також  інших  документах,  які  є 
обов’язковими для виконавців [11, c. 16]. 

Функція  є  одним  із  головних  понять,  через  яке  роз-
кривається структура і весь зміст діяльності органів про-
куратури.  Підтримуємо  позицію  науковців  щодо  поділу 
функцій управління на  зовнішні  і  внутрішні. На відміну 
від  зовнішніх,  функції  управління  призначені  для  упо-
рядкування діяльності самої системи державного органу. 
Вони  припускають  різні  види  управлінської  діяльності, 
здійснюваної  з  метою  забезпечення  успішної  реалізації 
основних  функцій.  Із  цієї  позиції  виділяємо  зовнішні  та 
внутрішні функції управління в органах прокуратури. До 
зовнішніх  функцій  управління  можна  віднести  функцію 
координації  та  взаємодії  з  правоохоронними  органами  з 
боротьби з організованою злочинністю, а до внутрішніх – 
функції управління в органах прокуратури, організація ро-
боти з питань внутрішньої безпеки в органах прокуратури.

У  сучасних  умовах  розвитку  суспільних  відносин  та 
зміни  суспільності  правосвідомості  до  керівника  органу 
прокуратури, як і до інших керівників органів державної 
влади, висуваються нові вимоги та поступовий відхід так 
званого  «кабінетного»  стилю  роботи.  Принциповим  для 
керівника органу прокуратури є підтримання зв’язку з гро-
мадськістю та населенням; знання оперативної обстанов-
ки; обізнаність зі структурою і динамікою злочинності на 
обслуговуваній  (підлеглій)  прокуратурою  території;  опе-
ративне реагування на виявлені порушення законності та 
своєчасне вжиття відповідних заходів; організація належ-
ної роботи зі зверненнями громадян; категоричне непри-
йняття тяганини в роботі та прийнятті рішень, пов’язаних 
із здійсненням процесуального керівництва тощо.

Слушною  видається  думка  Є.  Поповича  [12],  який 
указує, що система управління діяльністю органів проку-
ратури має відповідати таким критеріям. По-перше, вона 
мусить  мати  правовий  характер:  механізм  призначення 
на керівні посади має бути чітко визначений у відповід-
них правових актах. По-друге, вимоги та критерії оцінки 
працівників, що призначаються на керівні посади, мають 
бути  прозорими  для  всіх  працівників  органів  прокура-
тури  з  тим, щоб,  починаючи  з моменту  вступу на  служ-
бу до органів прокуратури, молодий працівник мав чіткі 
орієнтири  для  свого  подальшого  професійного  розвитку 
та кар’єрного просування. По-третє, необхідним є чітке 
визначення вимог до особистості керівників прокуратур і 
структурних підрозділів із метою запобігання можливості 

призначення  на  керівну  посаду  прокурорського  праців-
ника, який не має необхідних для здійснення ефективної 
управлінської  діяльності  організаційно-комунікаційних 
якостей та здібностей. По-четверте, ефективне здійснен-
ня  управлінських функцій,  вміння мотивувати підлеглих 
працівників  на  виконання  поставлених  завдань  значною 
мірою  залежать  від  сприйняття  особистості  працівника 
колективом.

У науковій літературі неодноразово підкреслюється, 
що, говорячи про функції керівника, йдеться про харак-
теристику  основних  виконуваних  ним  обов’язків.  Так, 
М. Іллічов уважає, що функції випливають із завдань, а 
отже,  лише  з  появою  завдань  виникають  і  формуються 
функції.  На  думку  вченого,  залежність  функцій  від  за-
вдань виявляється в тому, що останні зумовлюють їх іс-
нування, визначають зміст і впливають на форми і мето-
ди реалізації [13, с. 61]. 

Отже,  із  завдань  керівника  в  органах  прокуратури 
формуються функції. Тому керівник має знати свої функ-
ціональні обов’язки,  свої права  і повноваження в різних 
сферах службової діяльності: в організації  службової ді-
яльності,  в  підборі,  підготовці,  вихованні  і  розстановці 
кадрів,  створенні  необхідних  умов  для  роботи,  розпоря-
дженні  матеріальними  цінностями  і  фінансами,  прогно-
зуванні ситуації і плануванні роботи. Керівник має знати 
свою  компетенцію щодо  вжиття  заходів  покарання  і  за-
охочення, організації службових відряджень, прийому на 
роботу і звільнення [4, с. 160]. 

Крім того, нормами Закону України «Про прокурату-
ру» [14] передбачено, що під час вирішення питання щодо 
надання рекомендації для призначення прокурора на  ад-
міністративну  посаду  (перелік  адміністративних  посад 
зазначено  в  ст.  39  Закону),  враховуються  професійні  та 
морально-ділові якості кандидата, а також його управлін-
сько-організаторські здібності та досвід роботи.

Вищевказані вимоги не висуваються до кандидатів на 
посаду прокурора, що підкреслює роль керівника в систе-
мі органів прокуратури.

Управлінська діяльність в органах прокуратури регла-
ментується  такими  законами  та  нормативно-правовими 
актами:  Закон  України  «Про  прокуратуру»;  Наказ  ГПУ 
від 19.01.2017 року № 15 «Про основні  засади організа-
ції  роботи  в  органах  прокуратури України»;  Наказ  ГПУ 
від 06.07.2017 року № 166 «Про розподіл обов’язків між 
керівництвом  Генеральної  прокуратури  України»;  Наказ 
ГПУ від 12.10.2016  № 357 «Про затвердження Положення 
про організацію роботи з кадрами в органах прокуратури 
України»; наказ ГПУ від 13.04.2017  № 111 «Про затвер-
дження Порядку організації роботи з питань внутрішньої 
безпеки в органах прокуратури України» та ін. 

Керівник органу прокуратури, виходячи з самого сенсу 
своєї посади, суворо зобов’язаний діяти згідно з функці-
ональним  (посадовими)  обов’язками  і  відповідно  до  за-
конів України та відомчих наказів тощо. Керівник органу 
прокуратури несе дисциплінарну, адміністративну та кри-
мінальну відповідальність за власні дії, видані ним служ-
бові накази та вказівки та  за результати діяльності дові-
реного йому підрозділу. Виконуючи управлінські функції, 
керівник органу прокуратури повинен, крім іншого, бути 
організатором  управління,  тобто  мати  організаційні  та 
управлінські вміння та навички. Загалом, керівник органу 
прокуратури  зобов’язаний  організовувати  власну  діяль-
ність  та  діяльність  дорученого  йому  підрозділу  для  за-
безпечення  утвердження  верховенства  закону,  зміцнення 
правопорядку.

Найбільшим  обсягом  управлінських  повноважень  у 
системі органів прокуратури відповідно до Закону Укра-
їни «Про прокуратуру» (ст. 9) володіє Генеральний проку-
рор України, який спрямовує роботу органів прокуратури 
та здійснює контроль за  їх діяльністю, видає обов’язкові 
для усіх органів прокуратури накази, розпорядження, за-
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тверджує положення  та  інструкції,  здійснює  іншу діяль-
ність управлінського характеру. 

Генеральна прокуратура України (на чолі з Генераль-
ним прокурором України), з одного боку, як орган управ-
ління прокурорської системи керує і спрямовує діяльність 
місцевих та регіональних прокуратур, а з  іншого – вико-
нує  зовнішні  функції.  Важливо  зазначити,  що  об’єктом 
управління є не лише прокурори,  але й  інші працівники 
прокуратури.

Для  виконання  своїх  функцій  Генеральний  прокурор 
наділений спеціальними повноваженнями, які одночасно 
витупають його правом і обов’язком. Відповідно до ст. 9 
Закону [14], Генеральний прокурор має такі повноважен-
ня: представляє прокуратуру в зносинах з органами дер-
жавної  влади,  іншими  державними  органами,  органами 
місцевого  самоврядування,  особами,  підприємствами, 
установами та організаціями,  а  також прокуратурами  ін-
ших держав та міжнародними організаціями (п. 1); орга-
нізовує діяльність органів прокуратури, зокрема визначає 
межі повноважень Генеральної прокуратури України, ре-
гіональної  та  місцевих  прокуратур  у  частині  виконання 
конституційних функцій  (п.  2);  призначає  прокурорів  на 
адміністративні посади та звільняє їх з адміністративних 
посад у випадках та порядку, встановлених цим Законом 
(п. 3) та інші.

Пропонуємо,  на  підставі  аналізу  повноважень Гене-
рального  прокурора,  передбачених  ст.  9  Закону  [14]  та 
наказу  ГПУ  від  06  червня  2017  року №  166  «Про  роз-
поділ обов’язків між керівництвом Генеральної прокура-
тури України»  виділити  наступні функції  Генерального 
прокурора:

1)  функції загального керівництва (організації роботи 
прокуратури);

2)  координаційні  та  функції  взаємодії  (співпраці  з 
Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, 
Адміністрацією Президента України, Радою національної 

безпеки і оборони України, Вищою радою правосуддя; вза-
ємодії з Національною академією прокуратури України; ко-
ординації діяльності правоохоронних органів у сфері про-
тидії  злочинності;  загальної  координації  діяльності щодо 
проведення розслідування у кримінальних провадженнях, 
пов’язаних  із перешкоджанням волевиявленню учасників 
мирних акцій протесту під час Революції Гідності);

3)  кадрові (питання роботи Департаменту забезпечен-
ня діяльності керівництва; Департаменту кадрової роботи 
та  державної  служби;  Генеральної  інспекції;  конкурсної 
комісії державних службовців)

4)  інформаційно-аналітичні  (питання  роботи  відділу 
зв’язків із громадськістю та засобами масової інформації; 
управління  організаційного  забезпечення  Єдиного  реє-
стру  досудових  розслідувань  та  інформаційно-аналітич-
ної  роботи;  управління  забезпечення  охорони  державної 
таємниці);

5)  представницькі;
6)  контрольні;
7)  ухвалення управлінських рішень;
8)  виховні;
9)  взаємодії  з  інститутами  громадянського  суспіль-

ства.
Вищеперераховані функції притаманні керівникам ор-

ганів прокуратури усіх рівнів та особам, які займають ад-
міністративні посади. 

Висновки. Процес управління в органах прокуратури 
явище  складне  і  багатогранне. Функція  є  одним  із  голо-
вних  понять,  через  яке  розкривається  структура  і  весь 
зміст діяльності органів прокуратури. З урахуванням ви-
щевикладеного,  пропонуємо  до  основних  функцій  ке-
рівника в органах прокуратури віднести такі:  загального 
керівництва  (адміністративна),  координаційна,  кадрова, 
інформаційно-аналітична,  представницька,  контрольна, 
прийняття  управлінських  рішень,  виховна  та  взаємодії  з 
інститутами громадянського суспільства.
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Статтю присвячено дослідженню поняття, змісту та класифікацій принципів діяльності Національної гвардії України. Автором роз-
глянуто підходи науковців до визначення та класифікації принципів діяльності Національної гвардії України. Проаналізовано положення 
чинного законодавства, якими визначаються принципи діяльності Національної гвардії України. 
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принципи міжнародного гуманітарного права.

Статья посвящена исследованию понятия, смысла и классификаций принципов деятельности Национальной гвардии Украины. Ав-
тором рассмотрены подходы ученых к определению и классификации принципов деятельности Национальной гвардии Украины. Про-
анализированы положения действующего законодательства, которыми определяются принципы деятельности Национальной гвардии 
Украины. 
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The article deals with the concept, content and classification of the principles of the National Guard of Ukraine. The author reviews the ap-
proaches of scientists to the definition and classification of the principles of the National Guard of Ukraine. The author analyzes the provisions of 
the current legislation, which define the principles of the National Guard of Ukraine.

Key words: principle, principles of activity, National Guard of Ukraine, principles of activity of the National Guard of Ukraine, principles of the 
international humanitarian law.

Постановка проблеми. У  зв’язку  з  тривалим  зброй-
ним  конфліктом  в  Україні  зросла  роль  військових  фор-
мувань  у  забезпеченні  національної  безпеки.  Про  необ-
хідність  посилення  обороноздатності  держави  свідчить 
відновлення у 2014 році діяльності Національної  гвардії 
України, яка була розформована у 2000 році. Зважаючи на 
те, що це військове формування має широкі повноваження 
(бере участь у веденні бойових дій,  здійсненні територі-
альної оборони та може бути залучене до виконання пра-
воохоронних функцій),  значної  актуальності  набуває пи-
тання визначення принципів його діяльності та з’ясування 
того, наскільки ці принципи узгоджені з принципами між-
народного гуманітарного права.

Стан опрацювання. Окремі питання визначення по-
няття та класифікації принципів діяльності Національної 
гвардії  України  досліджувалось  такими  науковцями,  як 
О.В. Агапова, Д.О. Горбач, О.В. Орел, А.С. Мідіна та інші. 
При цьому недостатньо уваги було приділено з’ясуванню 
змісту цих принципів та рівню їх узгодженості з принци-
пами міжнародного гуманітарного права.

Метою статті є дослідження поняття, класифікації та 
змісту принципів діяльності Національної гвардії України 
та з’ясування рівня їх узгодженості з принципами міжна-
родного гуманітарного права.

Виклад основного матеріалу. Згідно зі статтею 1 За-
кону України «Про національну гвардію України», Наці-
ональна  гвардія України  є  військовим формуванням, що 
має правоохоронні функції  і виконує завдання  із захисту 
та охорони життя, прав, свобод і законних інтересів гро-
мадян, суспільства і держави від протиправних посягань, 
охорони  громадського  порядку  та  забезпечення  громад-
ської безпеки. Також Національна гвардія України взаємо-
діє  з  правоохоронними  органами  з  питань  забезпечення 
державної  безпеки  та  захисту  державного  кордону,  при-
пинення терористичної діяльності, діяльності незаконних 
воєнізованих або збройних формувань, терористичних та 
злочинних організацій, організованих груп. Крім того, На-
ціональна  гвардія України  у  взаємодії  зі  Збройними Си-
лами України бере участь у відсічі збройної агресії проти 
України та ліквідації збройного конфлікту й уповноважена 

на ведення воєнних (бойових) дій, а також виконує завдан-
ня територіальної оборони [8]. 

Зважаючи на широке коло повноважень, наданих На-
ціональній гвардії України законодавством, актуальним є 
визначення принципів  її діяльності. У Великому тлумач-
ному  словнику  сучасної  української  мови  зазначається, 
що принципом є правило, покладене в основу діяльності 
якої-небудь організації, товариства і т. ін. [2, с. 1125]. При 
цьому О.В. Агапова  визначила принципи діяльності На-
ціональної  гвардії України як основоположні, беззапере-
чні  вимоги,  покладені  в  основу  діяльності Національної 
гвардії України  з метою належного виконання  її  завдань 
та функцій, визначених чинним законодавством [1, с. 29].

Вичерпний  перелік  принципів  діяльності  Національ-
ної гвардії України надано у статті 3 Закону України «Про 
національну гвардію України», серед яких принципи: вер-
ховенства права, забезпечення дотримання прав  і свобод 
людини  і  громадянина,  позапартійності,  безперервності, 
законності,  відкритості  для  демократичного  цивільного 
контролю, прозорості, відповідальності, централізованого 
керівництва та єдиноначальності. При цьому визначається 
і низка таких принципових заборон, як заборона застосу-
вання  тортур,  катувань  та  інших  жорстких,  нелюдських 
або таких, що принижують гідність, видів поводження та 
покарання [8].

Вітчизняними  дослідниками  було  здійснено  класифі-
кацію  зазначених  принципів.  Так,  О.В.  Агапова  умовно 
розподілила  принципи  діяльності  Національної  гвардії 
України на такі групи:

1)  конституційні  (загальноправові):  принцип  верхо-
венства права, принцип законності, принцип забезпечення 
дотримання прав і свобод людини і громадянина;

2)  організаційні:  принцип  відкритості  для  демокра-
тичного цивільного контролю, принцип прозорості, прин-
цип централізованого керівництва та єдиноначальності;

3)  принципи проходження служби: принцип позапар-
тійності,  принцип  безперервності,  принцип  відповідаль-
ності [1, с. 29–34].

При цьому науковцями виділяються й інші принципи, 
якими регулюються окремі аспекти діяльності Національ-
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ної гвардії України. Так, Д.О Горбач, досліджуючи питан-
ня взаємодії Національної гвардії України зі структурними 
підрозділами Міністерства внутрішніх справ, зазначає, що 
в основу такої взаємодії покладено принципи законності, 
оперативності, розподілу повноважень, системності захо-
дів, комплексного використання сил та засобів, контролю, 
індивідуалізації відповідальності [3, с. 176].

Д.В.  Савочкіна  розглядала  питання  діяльності  Наці-
ональної гвардії України за особливих умов. Вона зазна-
чає, що за особливих умов діяльність Національної гвардії 
України має бути підпорядкована принципам законності, 
верховенства  права;  єдиноначальності,  централізованого 
управління з переданням підлеглим ініціативи в разі вико-
нання поставлених завдань; комплексності використання 
сил і засобів; упевненості  і наполегливості у процесі ре-
алізації намічених планів; оперативного і гнучкого реагу-
вання на зміни оперативної та надзвичайної обстановки; 
персональної  відповідальності  начальників  і  командирів 
за рішення, що приймаються, та результатів їх виконання 
[14, с. 87].

Слід  звернути  увагу  на  те, що  деякі  дослідники  вва-
жають формулювання чинного законодавства щодо прин-
ципів  діяльності  Національної  гвардії  України  недоско-
налими та такими, що мають формальний характер. Так, 
В.С. Дитюк зазначає, що замість декларативного принци-
пу дотримання прав і свобод людини і громадянина в зако-
нодавстві слід було вказати, що будь-яке обмеження прав 
і свобод людини і громадянина у діяльності Національної 
гвардії України допустимо лише на підставі та в порядку, 
передбаченому  законодавством  України;  діяльність,  що 
обмежує права і свободи громадян, негайно припиняється, 
якщо  було  досягнуто  законної мети  або  з’ясувалося, що 
вона не може бути досягнута через обмеження прав і сво-
бод громадян; під час здійснення діяльності, яка обмежує 
права і свободи людини і громадянина, військовослужбов-
ці Національної  гвардії  зобов’язані  керуватися положен-
нями чинного законодавства України [4, с. 54].

Більш  суперечливим  за  питання  класифікації  прин-
ципів діяльності Національної гвардії України є питання 
визначення їх змісту. У Законі України «Про Національну 
гвардію України» не  надається пояснень щодо  суті  кож-
ного з принципів. Проте згідно зі статтею 13 цього закону 
військовослужбовці Національної  гвардії України мають 
право на здійснення превентивних та поліцейських захо-
дів  примусу  відповідно  до  Закону  України  «Про  Націо-
нальну поліцію»  [8]. Ураховуючи це положення, ми вва-
жаємо  за  доречне  тлумачити  зміст  принципів  діяльності 
Національної гвардії України в контексті Закону України 
«Про національну поліцію».

Принцип верховенства права є одним із найбільш уні-
версальних, адже зустрічається майже у всіх актах законо-
давства, якими регулюється діяльність державних органів. 
Його  основна  суть  розкривається  у  статті  8 Конституції 
України, в якій зазначається, що Конституція України має 
найвищу юридичну силу, а закони та інші нормативно-пра-
вові акти приймаються на її основі і мають відповідати їй 
[5]. У контексті діяльності правоохоронних органів зміст 
цього принципу деталізується  статтею 6 Закону України 
«Про Національну поліцію», в якій сказано, що (відповід-
но до нього) людина, її права та свободи визнаються най-
вищими цінностями та визначають зміст і спрямованість 
діяльності держави [11].

Наступним є принцип забезпечення дотримання прав 
і свобод людини і громадянина. Він є одним із найбільш 
вагомих  та  викликає найбільше  суперечок  серед науков-
ців.  Згідно  зі  статтею  17  Конституції  України,  військові 
формування не можуть ніким використовуватись для об-
меження прав  і  свобод громадян  [5]. Згідно зі  статтею 7 
Закону України «Про національну поліцію», під час вико-
нання відповідних завдань має забезпечуватись дотриман-
ня прав і свобод людини, що гарантуються Конституцією, 

законами України та міжнародними договорами України, 
згода  на  обов’язковість  яких  надана  Верховною  Радою 
України [11].

При цьому законодавством передбачені випадки, коли 
права  і  свободи  людини  і  громадянина  можуть  обмеж-
уватись. Так, згідно зі статтею 64 Конституції України, в 
умовах  воєнного  або  надзвичайного  стану  можуть  бути 
встановлені окремі обмеження прав і свобод із зазначен-
ням строку їх дії. Проте цією ж статтею визначено перелік 
прав, які не можуть бути обмежені за будь-яких умов, до 
них належить право на життя, на свободу та особисту не-
доторканність, на безпечне довкілля тощо [5].

Питання  обмеження  прав  і  свобод  людини  розкрите 
у статті 7 Закону України «Про Національну поліцію», в 
якій сказано, що воно допускається лише на підставах та 
в порядку, визначених Конституцією і законами України. 
При цьому для застосування таких обмежень має існувати 
нагальна необхідність,  їх застосування має бути негайно 
припинене,  якщо в ньому немає подальшої необхідності 
або було досягнуто відповідної мети. Заборонено за будь-
яких  обставин  сприяти,  здійснювати,  підбурювати  або 
терпимо ставитися до будь-яких форм катування, жорсто-
кого, нелюдського або такого, що принижує гідність, пово-
дження чи покарання. Крім того, заборонено застосування 
будь-яких привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольо-
ру  шкіри,  політичних,  релігійних  та  інших  переконань, 
статі, етнічного та соціального походження тощо [11].

Принцип  позапартійності  у  діяльності  Національної 
гвардії України, на нашу думку, можна трактувати за ана-
логією згідно зі  статтею 6 Закону України «Про Службу 
безпеки України». У такому разі позапартійність означає 
заборону  на  використання Національної  гвардії  України 
в  партійних,  групових  чи  особистих  інтересах.  Заборо-
няється  діяльність  партій,  рухів  та  інших  громадських 
об’єднань, що мають політичні цілі в Національній гвардії 
України. На період служби в Національній  гвардії Укра-
їни  членство  військовослужбовців  у  таких  об’єднаннях 
зупиняється [12]. Доповнити зміст цього принципу можна 
положеннями статті 10 Закону України «Про Національ-
ну поліцію», згідно з якою забезпечення захисту прав та 
свобод людини не залежить від політичних переконань та 
партійної  належності,  забороняється  використання  будь-
яких предметів, на яких зображена символіка політичних 
партій, заборонені висловлювання про особисте ставлен-
ня  до  діяльності  політичних  партій  під  час  виконання 
службових  повноважень  та  заборонено  використовувати 
службові повноваження у політичних цілях [11].

Безперервність, згідно з положеннями статті 12 Закону 
України  «Про Національну  поліцію»  означає  безперерв-
не та цілодобове виконання своїх завдань і неможливість 
відкласти  обов’язки  щодо  захисту  інтересів  суспільства 
та держави від протиправних посягань із посиланням на 
вихідний,  святковий  чи  неробочий  день  або  закінчення 
робочого дня [11].

Принцип законності також є одним з основоположних, 
згідно зі статтею 8 Закону України «Про Національну полі-
цію», полягає у тому, що діяльність має провадитись лише 
на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що визначе-
ні Конституцією та законами України [11]. Слід зазначити, 
що отримання від керівництва незаконних наказів чи роз-
поряджень не є підставою для порушення законодавства 
України. Так, згідно зі статтею 41 Кримінального кодексу 
України, виконання таких наказів чи розпоряджень тягне 
за собою кримінальну відповідальність на загальних під-
ставах. При цьому особи, які відмовились виконувати такі 
накази чи розпорядження, кримінальній відповідальності 
не підлягають [6].

Суть  принципу  відкритості  для  демократичного  ци-
вільного контролю розкривається в статті 1 Закону Украї-
ни «Про національну безпеку України», згідно з якою він 
є комплексом здійснюваних згідно із законодавством пра-
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вових, організаційних, інформаційних, кадрових та інших 
заходів для забезпечення верховенства права, законності, 
підзвітності, прозорості у роботі органів, діяльність яких 
пов’язана з передбаченими законодавством обмеженнями 
прав і свобод людини. Здійснюється такий контроль (згід-
но зі статтею 4 вказаного закону) усіма гілками державної 
влади, місцевим самоврядуванням та громадськістю [10].

Принцип  прозорості  пояснюється  статтею  9  Закону 
України  «Про Національну поліцію»  і  полягає  у  постій-
ному  інформуванні  органів  державної  влади,  органів 
місцевого самоврядування та громадськості про свою ді-
яльність та забезпеченні доступу до публічної інформації 
[11]. О.В. Орел  та А.С. Мідіна  зазначають, що  принцип 
прозорості  є  основою для міжнародної  взаємодії,  дозво-
ляє підвищити рівень довіри суспільства до Національної 
гвардії України та сприяє підготовці професійних кадрів 
відповідно до морально-етичних норм та  загальновизна-
них європейською практикою стандартів ділової поведін-
ки службовців та офіцерів [7, с. 6].

Принцип  відповідальності  не  розшифровується  чин-
ним законодавством. Проте його суть є цілком очевидною 
і, на нашу думку, полягає у тому, що Національна гвардія 
України несе відповідальність за свою діяльність у меж-
ах, передбачених законодавством. А також у разі вчинення 
протиправних діянь, винні особи мають бути притягнуті 
до кримінальної, адміністративної чи дисциплінарної від-
повідальності.

Одним  із  найважливіших  (не  роз’яснених  законодав-
ством)  є  принцип  централізованого  керівництва.  Його 
суть, на нашу думку, полягає у тому, що керівництво ді-
яльністю Національної гвардії України має здійснюватися 
чітко  структурованою,  ієрархічною  системою  уповнова-
жених суб’єктів. Адже виконання завдань, покладених на 
це формування, вимагає точності, оперативності та злаго-
дженості, якої неможливо досягнути під час застосування 
демократичних методів управління.

Принцип  єдиноначальності  (згідно  зі  Статутом  вну-
трішньої  служби  Збройних  Сил  України,  що  затвердже-
ний Законом України від 24 березня 1999 р. № 548-XIV) 
полягає у наданні командирові (начальнику) всієї повно-
ти розпорядчої влади стосовно підлеглих і покладенні на 
нього  персональної  відповідальності  перед  державою  за 
всі  сторони життя та діяльності  військової частини, під-
розділу  і  кожного  військовослужбовця. Цим же  принци-
пом  зумовлюється  його  право  на  одноосібне  прийняття 
рішень  і  віддання  наказів  та  забезпечення  їх  виконання, 
всебічно  оцінюючи  обстановку  та  керуючись  законодав-
ством України [13].

Останнім, але одним із найважливіших принципів ді-
яльності Національної  гвардії України  є  заборона  засто-
сування тортур, катувань та інших жорстких, нелюдських 
або  таких,  що  принижують  гідність,  видів  поводження 
та покарання. Саме цей принцип відображає досягнення 
міжнародного права у сфері забезпечення прав людини за 
останні століття. Положення цього принципу відсилають 
нас до норм міжнародного гуманітарного права. 

Безпосередньо  в  Законі  України  «Про  Національну 
гвардію»  та  на  доктринальному  рівні  не  вказується,  що 
у  своїй  діяльності  Національна  гвардія  України  має  ке-
руватись  принципами  міжнародного  гуманітарного  пра-

ва, що наразі, зважаючи на тривалий збройний конфлікт, 
має  вагоме  значення. Проте цей  обов’язок покладено на 
неї  Інструкцією про порядок  виконання норм міжнарод-
ного гуманітарного права у Збройних Силах України, що 
затверджена  Наказом Міністерства  оборони  України  від 
23 березня 2017 р. № 164. Згідно з цією Інструкцією, осно-
вними  принципами  міжнародного  гуманітарного  права, 
яких має дотримуватись Національна гвардія України, є:

1)  принцип законності, що полягає в суворому і точно-
му дотриманні норм міжнародного гуманітарного права;

2)  принцип обмеження, який полягає у тому, що сто-
рони  збройного  конфлікту  обмежені  у  виборі  методів  і 
способів ведення війни;

3)  принцип  розрізнення,  який  вимагає  чіткого  роз-
межування між цивільними особами і комбатантами, між 
цивільними  і  військовими  об’єктами,  адже  військові  дії 
мають зосереджуватись тільки проти військових об’єктів 
противника і не зачіпати цивільне населення та об’єкти;

4)  принцип сумірності, що забороняє завдання шкоди 
цивільним  об’єктам  та  спричинення  втрат  серед  цивіль-
ного населення, які є надмірними для досягнення достат-
ньої  чисельної  переваги над противником. Цей принцип 
не  може  бути  виправданням  зруйнувань  у  необмежених 
масштабах або нападів на цивільних осіб та об’єкти;

5)  принцип гуманності, який полягає у прояві поваги 
та забезпеченні захисту людей, що не беруть безпосеред-
ньої  участі  у  воєнних  діях,  зокрема,  комбатантів  з  боку 
противника, які склали зброю чи припинили участь у во-
єнних діях через поранення, хворобу тощо;

6)  принцип  військової  необхідності,  що  має  два  ас-
пекти:  по-перше,  вид  і  ступінь  сили, що  застосовується, 
мають бути дійсно необхідними для досягнення законної 
військової  мети  (поразки  супротивника  з  мінімальним 
втратами часу, життя і фізичних ресурсів обох сторін кон-
флікту); по-друге, таке застосування не має бути забороне-
не нормами міжнародного гуманітарного права [9].

Висновки.  Отже,  законодавством  України  визначено 
вичерпний  перелік  принципів  діяльності  Національної 
гвардії України. Проте  відповідні норми потребують до-
повнень та уточнень. Так, безпосередньо у Законі Украї-
ни «Про Національну гвардію України» не розкривається 
зміст  перелічених  принципів  і  його  з’ясування  можливе 
лише  за  умов  звернення  до  інших нормативно-правових 
актів. При цьому в законодавстві взагалі відсутні вказівки 
на зміст принципів відповідальності та централізованого 
управління. Крім того, зважаючи на особливий статус На-
ціональної гвардії України, яка може бути залучена як до 
військових дій у співпраці зі Збройними силами України, 
так  і  до  виконання правоохоронних функцій  у  співпраці 
з органами Міністерства внутрішніх справ, ми вважаємо, 
що  стаття  3  Закону  України  «Про  національну  гвардію 
України» має бути доповнена принципами взаємодії На-
ціональної  гвардії  України  з  правоохоронним  органами 
та Збройними силами України. Також, зважаючи на залу-
чення Національної гвардії України до ведення військових 
дій, ми вважаємо, що стаття 3 Закону України «Про наці-
ональну гвардію України» має містити пряму вказівку на 
необхідність дотримання Національною гвардією України 
у своїй діяльності основних принципів міжнародного гу-
манітарного права.
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У статті досліджується поняття та зміст принципів пенсійного забезпечення в Україні. Здійснено аналіз положень чинного законодав-
ства, якими визначаються принципи пенсійного забезпечення. Розглянуто підходи вітчизняних науковців до визначення принципів пен-
сійного забезпечення. На основі результатів дослідження автором запропоновано перелік принципів пенсійного забезпечення в Україні, 
що відповідає положенням чинного законодавства.

Ключові слова: принцип, пенсійне забезпечення, принципи пенсійного забезпечення, накопичувальна система, принципи 
загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

В статье исследуется понятие и суть принципов пенсионного обеспечения в Украине. Совершен анализ положений действующего 
законодательства, которыми определяются принципы пенсионного обеспечения. Рассмотрены подходы отечественных ученых к опре-
делению принципов пенсионного обеспечения. На основе результатов исследования автором предложен перечень принципов пенсион-
ного обеспечения в Украине, который соответствует положениям действующего законодательства.

Ключевые слова: принцип, пенсионное обеспечение, принципы пенсионного обеспечения, накопительная система, принципы об-
щеобязательного государственного пенсионного страхования.

The article deals with the concept and content of the principles of pension provision in Ukraine. The author analyses the provisions of the 
current legislation, which defines the principles of pension provision. The approaches of domestic scientists to determination of the principles 
of pension provision are considered. Based on the results of the research, the author proposed a list of pension provision principles in Ukraine, 
which complies with the provisions of the current legislation.

Key words: principle, pension provision, principles of pension provision, accumulation system, principles of compulsory state pension 
insurance.

Постановка проблеми.  Натепер  в  Україні  активно 
продовжується  реформування  пенсійної  системи.  Його 
необхідність  була  зумовлена  неспроможністю  держави 
здійснювати пенсійне забезпечення за солідарною систе-
мою  в  умовах  економічної  та  демографічної  кризи.  До 
законодавства  були  внесені  відповідні  зміни  щодо  за-
провадження  накопичувальної  системи  як  другого  рів-
ня пенсійного забезпечення в Україні. Проте нормальне 
функціонування цієї системи є неможливим через недо-
сконалість законодавчих положень, якими воно врегульо-
ване. Законодавством не визначено загальних принципів 
пенсійного забезпечення в Україні. А на доктринально-
му  рівні  під  час  визначення  принципів  пенсійного  за-
безпечення  не  враховується  існування  накопичувальної 
системи  загальнообов’язкового  державного  пенсійного 
страхування.

Стан опрацювання.  Науковою  розробкою  питань 
щодо  принципів  пенсійного  забезпечення  в  Україні  за-
ймались такі вітчизняні науковці, як Н.Р. Нижник, І.О. Гу-
менюк, О.М. Ярошенко, В.В. Жернаков, М.П. Стадник та 
інші. При цьому до переліку принципів пенсійного забез-
печення в Україні ними не були внесені такі, які б відобра-
жали функціонування накопичувальної системи пенсійно-
го забезпечення в Україні.

Метою статті є дослідження поняття та змісту прин-
ципів пенсійного забезпечення в Україні, а також розробка 
переліку принципів пенсійного забезпечення, якими вра-
ховується функціонування накопичувальної системи пен-
сійного забезпечення в Україні.

Виклад основного матеріалу. Слід з’ясувати основні 
поняття.  О.Ф.  Скакун  зазначає, що  принципами  права  є 
загальноприйняті  норми-ідеї,  які  мають  найвищий  авто-
ритет та слугують основними засадами правового регулю-
вання суспільних відносин [9, с. 242]. Принципи пенсійно-
го забезпечення безпосередньо визначив О.М. Ярошенко, 
зазначивши, що це основні положення, які відображають 
сутність і зміст норм пенсійного забезпечення, зумовлю-
ють його внутрішню єдність та визначають перспективи 

розвитку [4, с. 10]. Коректнішим, на нашу думку, є визна-
чення В.В. Жернакова, який називає принципами пенсій-
ного забезпечення керівні положення, закріплені в нормах 
права  пенсійного  забезпечення,  що  виражають  суттєві 
ознаки відносин, які складають предмет права пенсійного 
забезпечення [5, с. 7].

Слід  зазначити, що  відносини щодо  пенсійного  забез-
печення  в  Україні  врегульовуються  низкою  нормативно-
правових актів, основним серед яких є Закон України «Про 
пенсійне забезпечення». Проте він не містить конкретного 
переліку  базових  принципів  пенсійного  забезпечення. На-
томість  у  законодавстві  закріплені  принципи  врегулюван-
ня  окремих  аспектів  пенсійних  відносин.  Так,  наприклад, 
статтею  7  Закону  України  «Про  загальнообов’язкове  дер-
жавне  пенсійне  страхування»  визначено  такі  принципи 
загальнообов’язкового державного пенсійного страхування:

1)  законодавчого визначення умов і порядку здійснен-
ня пенсійного страхування;

2)  обов’язковості  страхування  осіб,  що  займаються 
трудовою діяльністю;

3)  права  на  добровільну  участь  у  системі  загально- 
обов’язкового пенсійного страхування осіб, які не підляга-
ють такому страхуванню;

4)  Заінтересованості у власному матеріальному забез-
печенні після виходу на пенсію;

5)  рівноправності  щодо  отримання  пенсійних  ви-
плат та виконання обов’язків стосовно сплати страхових 
внесків;

6)  диференціації  розмірів  пенсій  залежно  від  трива-
лості страхового стажу та доходу;

7)  солідарності та субсидування в солідарній системі;
8)  фінансування видатків на виплату пенсій, надання 

соціальних послуг за рахунок страхових внесків, бюджет-
них коштів і коштів цільових фондів;

9)  спрямування частини страхових внесків до накопи-
чувальної системи пенсійного страхування на здійснення 
оплати договорів страхування довічної пенсії і одноразо-
вої виплати;
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10)  державних  гарантій  реалізації  застрахованими 
особами своїх, передбачених законодавством, прав;

11) гласності,  прозорості  та  доступності  діяльності 
Пенсійного фонду;

12)  обов’язковості  фінансування  витрат,  пов’язаних 
із виплатою пенсій та наданням соціальних послуг за ра-
хунок  коштів Пенсійного фонду  в  передбачених  законо-
давством обсягах;

13) цільового  та  ефективного  використання  коштів 
загальнообов’язкового державного пенсійного страхування;

14) відповідальності суб’єктів системи загальнообов’яз- 
кового  державного  пенсійного  страхування  за  порушення 
норм законодавства про пенсійне забезпечення [6].

Статтею 5 Основ законодавства України про загально- 
обов’язкове  державне  соціальне  страхування  цей  пере-
лік  доповнюється  принципом  забезпечення  рівня життя, 
що є не нижчим за прожитковий мінімум, установлений 
законодавством шляхом надання пенсій,  інших видів со-
ціальних  виплат  та  допомоги,  які  є  основним  джерелом 
існування [3].

Крім того, статтею 4 Закону України «Про недержавне 
пенсійне  забезпечення»  окремо  визначаються  принципи 
недержавного пенсійного забезпечення, серед яких:

1)  принцип законодавчого визначення умов недержав-
ного пенсійного забезпечення;

2)  заінтересованості  фізичних  осіб  у  недержавному 
пенсійному забезпеченні;

3)  добровільності створення пенсійних фондів;
4)  добровільної участі у системі недержавного пенсій-

ного забезпечення та вибору виду пенсійних виплат;
5)  добровільності рішень роботодавців про здійснен-

ня пенсійних внесків до системи недержавного пенсійно-
го забезпечення та економічної заінтересованості робото-
давців у цьому;

6)  неможливості необґрунтованої відмови роботодав-
ця від здійснення пенсійних внесків до системи недержав-
ного пенсійного забезпечення, якщо його було розпочато;

7)  рівноправності  всіх  учасників  пенсійного  фонду, 
що беруть участь в одній пенсійній схемі;

8)  розмежування та відокремлення активів пенсійного 
фонду від активів  інших суб’єктів недержавного пенсій-
ного забезпечення та накопичувального пенсійного стра-
хування;

9)  залежності розміру пенсійних виплат від суми пен-
сійних  коштів  на  індивідуальному  пенсійному  рахунку 
учасника фонду або застрахованої особи;

10)  гарантування  фізичним  особам  реалізації  прав, 
наданих законодавством;

11) цільового та ефективного використання пенсійних 
коштів;

12)  державного регулювання тарифів на послуги не-
державного пенсійного забезпечення;

13)  відповідальності суб’єктів системи недержавно-
го пенсійного забезпечення за порушення норм, передба-
чених законодавством;

14)  державного регулювання діяльності з недержав-
ного пенсійного забезпечення та нагляду за його здійснен-
ням [7].

Слід зазначити, що, незважаючи на відсутність чіткого 
законодавчо  встановленого  переліку,  на  доктринальному 
рівні  принципи  пенсійного  забезпечення  були  визначені 
низкою  вітчизняних  науковців.  Так,  О.М.  Ярошенко  та 
інші виокремлювали такі:

1)  принцип  загальності,  згідно  з  яким усі  громадяни 
мають право на забезпечення у разі втрати працездатнос-
ті, втрати годувальника, безробіття та в  інших випадках, 
передбачених законодавством;

2)  принцип різноманітності форм та видів пенсійного 
забезпечення, що має декілька аспектів:

а)  існування  загальнообов’язкового  державного  і  до-
бровільного (недержавного) пенсійного забезпечення;

б) різноманіття видів пенсій: за віком, по інвалідності, 
у разі втрати годувальника тощо;

в)  урахування  об’єктивних  і  суб’єктивних  факторів, 
що  зумовлюють  особливості  пенсійного  забезпечення 
окремих категорій осіб;

3)  принцип участі у формуванні цільових фондів пра-
цівників, держави та роботодавців;

4)  принцип формування фондів забезпечення на заса-
дах страхування та (або) асигнувань із державного, місце-
вого бюджету;

5)  принцип відповідності розмірів соціального забез-
печення гідному рівню життя;

6)  принцип організації пенсійного забезпечення через 
державні органи управління або інші структури;

7)  принцип  єдності  і  диференціації,  де  єдність  по-
лягає  у  застосуванні  загальних  принципів  пенсійного 
забезпечення  до  правового  регулювання  всієї  сукупнос-
ті  пенсійних  правовідносин,  а  диференціація  відобра-
жає  об’єктивні  (умови  праці,  сфера  діяльності  тощо)  і 
суб’єктивні (вік, стать, наявність утриманців тощо) факто-
ри, що зумовлюють особливості пенсійного забезпечення 
окремих категорій осіб;

8)  принцип  зумовленості  пенсійного  забезпечення 
юридично  значимими  обставинами  (досягнення  відпо-
відного  віку,  настання  інвалідності,  втрата  годувальника 
тощо);

9)  принцип  гарантованості  соціального  забезпечення 
державою [4, с. 13–16].

Дещо інакше було визначено принципи пенсійного за-
безпечення В.В. Жернаковим та іншими, які сформували 
такий перелік:

1)  загальність пенсійного забезпечення;
2)  диференціація  умов  та  рівня  пенсійного  забезпе-

чення;
3)  універсальність та комплексність при наданні пен-

сійного забезпечення;
4)  фінансування  пенсійного  забезпечення  за  рахунок 

страхових внесків і коштів державного бюджету;
5)  здійснення  керівництва  загальнообов’язковим 

державним  пенсійним  страхуванням  відповідними 
суб’єктами на паритетних засадах;

6)  цільове використання коштів загальнообов’язкового 
державного пенсійного страхування;

7)  державний та громадський контроль за призначен-
ням та наданням пенсійного забезпечення;

8)  право  на  добровільне  внесення  страхових  внесків 
до Пенсійного фонду та недержавних пенсійних фондів;

9)  право на судове оскарження умов надання пенсій-
ного забезпечення та його розмірів [5, с. 7].

М.П.  Стадник  запропонував  дещо  інакший  перелік 
принципів пенсійного забезпечення, у який умістив:

1)  принцип загальності пенсійного забезпечення;
2)  принцип  доступності  умов  виникнення  права  на 

пенсійне забезпечення;
3)  принцип  багатотомності  видів  пенсійного  забез-

печення (наявність загальнообов’язкового державного та 
недержавного пенсійного забезпечення);

4)  принцип  диференціації  умов  пенсійного  забезпе-
чення;

5)  принцип права вибору пенсійного забезпечення;
6)  принцип надання пенсійного забезпечення на рівні 

не нижче від прожиткового мінімуму;
7)  принцип  здійснення  пенсійного  забезпечення  на 

основі  загальнообов’язкового  державного  пенсійного 
страхування та недержаного пенсійного страхування;

8)  принцип здійснення пенсійного забезпечення за ра-
хунок коштів у цільових фондів або Державного бюджету;

9)  принцип охорони та захисту прав громадян на пен-
сійне забезпечення [10, с. 309–311].

Н.Р. Нижник та І.О. Гуменюк, крім зазначених принци-
пів пенсійного забезпечення, виділяли ще принцип солі-
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дарності, який є одним із базових у вітчизняній пенсійній 
системі. Проте, на їхню думку, він має як позитивні, так і 
негативні якості. З одного боку, ризик нужденності розпо-
діляється між всіма учасниками соціального страхування, 
а з іншого – відсутні стимули для тривалої та якісної учас-
ті у соціальному страхуванні. Саме цей є однією з причин 
«тінізації»  заробітної  плати,  через  яку,  на  думку  дослід-
ників, національна пенсійна система знаходиться в стані 
кризи [2, с. 27].

Ми можемо спостерігати відсутність одностайності у 
визначенні  принципів  пенсійного  забезпечення  серед  ві-
тчизняних науковців. Проте не можна сказати, що  їх по-
гляди є суперечливими, адже вони є взаємодоповнюваль-
ними.  Проте  ними  не  було  враховано  деякі  особливості 
сучасного пенсійного забезпечення.

Однією з таких особливостей є те, що згідно зі статтею 
8 Закону України «Про пенсійне забезпечення» пенсії не 
підлягають оподаткуванню [8]. Так, наявні переліки прин-
ципів  необхідно,  на  нашу  думку,  доповнити  принципом 
неоподатковуваності пенсій.

Крім  того,  уточнень  потребує  принцип  добровіль-
ності.  Адже  натепер  участь  у  солідарній  та  накопичу-
вальній  системах  державного  пенсійного  забезпечення  є 
загальнообов’язковою для всіх осіб, що займаються тру-
довою діяльністю,  а  на  засадах добровільної  участі  гро-
мадян базується лише  система недержавного пенсійного 
забезпечення. 

Також,  зважаючи  на  активізацію  дій  щодо  запрова-
дження  накопичувальної  система  загальнообов’язкового 
державного пенсійного  страхування,  важливим, на нашу 
думку, є  зазначення принципів, характерних для накопи-
чувальних систем у пенсійному забезпеченні. В.М. Бєло-
усов  зазначає, що  такі  системи базуються на принципах 
індивідуальної  відповідальності  та  «горизонтальної»  со-
лідарності (межах кожного покоління) [1, с. 38].

Також  О.В.  Черняєва  наголошує  на  тому,  що  прин-
циповою особливістю накопичувальної системи є те, що 

пенсія, в такому разі, є приватною власністю пенсіонера і 
він може розпоряджатися нею на свій розсуд. Як правило, 
її заповідають спадкоємцям [11, с. 55]. Необхідність вио-
кремлення відповідного принципу підтверджується наяв-
ністю відповідних положень у законодавстві. Так, напри-
клад, у статті 55 Закону України «Про загальнообов’язкове 
державне  пенсійне  страхування»  сказано,  якщо  договір 
страхування довічної пенсії не укладено внаслідок смерті 
учасника накопичувальної системи пенсійного страхуван-
ня, відповідальні особи мають вжити заходів до виплати 
спадкоємцям належних учасникові накопичувальної сис-
теми пенсійного страхування коштів [6].

Висновки.  Отже,  зважаючи  на  сучасний  стан  роз-
витку  системи  пенсійного  забезпечення  в  Україні,  про-
аналізувавши відповідні положення законодавства та на-
працювання вітчизняних науковців, ми вважаємо, що до 
основних  принципів  пенсійного  забезпечення  в  Україні 
належать такі:

1)  принцип законності;
2)  принцип обов’язковості і добровільності;
3)  принцип заінтересованості;
4)  принцип рівноправності;
5)  принцип єдності і диференціації;
6)  принцип забезпечення гідного рівня життя;
7)  принцип поєднання солідарної та накопичувальної 

систем;
8)  принцип  гласності,  прозорості  та  доступності  ді-

яльності суб’єктів пенсійного забезпечення;
9)  принцип  цільового  та  ефективного  використання 

коштів пенсійного страхування;
10)  принцип  охорони  та  захисту  прав  громадян  на 

пенсійне забезпечення з боку держави;
11)  принцип неоподатковуваності пенсій;
12)  принцип установлення права приватної власності 

застрахованих осіб на суми пенсій, нарахованих їм в на-
копичувальній системі загальнообов’язкового державного 
пенсійного страхування.
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Стаття присвячена аналізу та визначенню проблем реалізації повноважень суб’єктів дозвільного провадження. У роботі проаналізо-
вана правова природа і співвідношення таких понять, як: дозвільна політика, дозвільне провадження, суб’єкти дозвільного провадження, 
учасники дозвільного провадження. Розглянуто підходи до визначення кола повноважень суб’єктів дозвільного провадження, проаналі-
зовані окремі елементи та особливості дозвільного провадження, які у свою чергу свідчать про значні проблеми щодо функціонування 
дозвільної системи у цілому. Наведено результати дослідження, що стосуються правового регулювання діяльності суб’єктів дозвільного 
провадження. 

Ключові слова: дозвільне провадження, ліцензування, суб’єкти дозвільного провадження, учасники дозвільного провадження,  
орган дозвільної системи, дозвільна система, правове регулювання, система управління.

Статья посвящена анализу и определению проблем реализации полномочий субъектов разрешительного производства. В работе 
проанализирована правовая природа и соотношение таких понятий, как: разрешительная политика, разрешительное производство, 
субъекты разрешительного производства, участники разрешительного производства. Рассмотрены подходы к определению перечня 
полномочий субъектов разрешительного производства, проанализированы отдельные элементы и особенности разрешительного произ-
водства, которые в свою очередь свидетельствуют о значительных проблемах в функционировании разрешительной системы в целом. 
Приведены результаты исследования, касающиеся правового регулирования деятельности субъектов разрешительного производства.
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The article is devoted to the analysis and definition of problems of implementation of the powers of subjects of the permitting industry. The 
article analyzes the legal nature and relation of such concepts as: permissive policy, permissive production, subjects of permissive production, 
participants in permissive production. Approaches to the definition of the list of powers of subjects of permissive production are considered, 
separate elements and features of permit production are analyzed, which in their turn testify to significant problems concerning the functioning 
of the permitting system as a whole. The results of the research concerning the legal regulation of the activity of licensed production entities are 
presented.

Key words: permitting process, licensing, licensed subjects, licensed production entities, licensing authority, permission system, legal regu-
lation, management system.

Сучасні тенденції розвитку правової держави вимага-
ють при здійсненні державного управління ефективного і 
швидкого досягнення результату, використання сучасних 
та  адаптованих організаційних форм. Таких організацій-
них форм вимагає як правоохоронна діяльність державних 
органів, так і їх діяльність щодо розгляду і вирішення ба-
гатьох індивідуальних справ позитивного характеру.

Здійснення зазначеної такої діяльності можливо у тому 
випадку, якщо наявні спеціальні правила, що визначають 
всю її процедуру. Правила закріплюються у нормах пра-
ва. Ці норми дозволяють реалізувати на практиці вимоги 
матеріально-правових норм. З огляду на зміст, характер і 
специфіку  індивідуальних  справ,  адміністративний  про-
цес  складається  з  сукупності  адміністративних  прова-
джень, одним з яких, у свою чергу, є дозвільне проваджен-
ня. При розгляді даного питання особливе місце займають 
питання  пов’язані  з  особливостями механізму  реалізації 
повноважень суб’єктів дозвільного провадження.

Проблематика  належного  функціонування  дозвільної 
системи  є  досить  нагальною  і  практично  ніколи  не  за-
лишалася  поза  увагою  правознавців.  Багатьом  її  питан-
ням  присвячені  праці  таких  учених,  як  О.М.  Бандурка, 
Ю.П. Битяк, Д.М. Бахрах, І.П. Голосніченко, А.Т. Комзюк, 
М.М. Тищенко, Ю.М. Старілов та ін. Що стосується осо-
бливостей  та  проблем  реалізації  повноважень  суб’єктів 
дозвільного  провадження,  то,  на  нашу  думку,  цьому  пи-
танню треба приділити належну увагу.

Метою даної статті є спроба дослідити особливості та 
проблеми  реалізації  повноважень  суб’єктів  дозвільного 
провадження,  їх правовий статус та законодавче регулю-
вання цих питань.

Дозвільне  провадження  є  особливим  видом  управ-
лінської  діяльності  уповноважених  державних  органів, 
оскільки становить сукупність послідовних дій, врегульо-
ваних правовими нормами, які здійснюються з певною ме-
тою. Об’єктом дозвільного провадження є сфера суспіль-
них  відносин,  на  яку  здійснюють  управлінський  вплив 
суб’єкти у межах наданих їм повноважень.

При  визначенні  поняття  «суб’єкт  дозвільного  про-
вадження»,  на  нашу  думку,  потрібно  дослідити  поняття 
«суб’єкт  управління»,  під  яким  розуміються  структурно 
окреслені спільноти людей в органах управління, які фор-
муються ними, та керівним складом, наділеними управлін-
ськими функціями, що здійснює управлінську діяльність1. 
Поняття «суб’єкт дозвільного провадження» набуває влас-
ного,  специфічного,  властивого тільки цьому виду управ-
лінської діяльності змісту. Враховуючи зміст управлінської 
діяльності, адміністративного процесу та дозвільного про-
вадження,  зокрема  суб’єкта  дозвільного  провадження  у 
цьому випадку можна визначити як структурно-окреслену 
соціальну групу, яка має управлінські, державно-владні по-
вноваження у сфері дозвільного провадження.

У літературі було сформульовано також дещо ширше 
розуміння  суб’єкта  управління  –  як  джерела  керуючого 
впливу, того, хто управляє, виконує функції керівництва і 
впливає на об’єкт з метою переведення його у новий стан2. 
Слід  також додати, що джерелом управлінського  впливу 
може бути не тільки спільнота людей (організація), але  і 

1 Бандурка О.М. Управління в органах внутрішніх справ України: підручник. 
Х.: Університет внутрішніх справ, 1998. С. 11.
2 Колпаков В.К. Адміністративне право України: підручник. К.: Юрінком Інтер, 
1999. С. 9.
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окремі  люди – представники цієї  спільноти,  як правило, 
посадові  особи.  Таким  чином,  визначення  суб’єкта  до-
звільного  провадження  має  бути  доповнено  і  викладено 
таким чином: суб’єкт дозвільного провадження – це певна 
структурно окреслена  спільнота  людей  (організація),  які 
мають державно-владні повноваження у сфері дозвільно-
го провадження.

При  цьому  слід  розрізняти  поняття  «суб’єкт  прова-
дження» і «учасник провадження».

Учасники  дозвільного  провадження  –  це  громадяни, 
інші особи, колективи громадян та організації в особі  їх 
представників,  які  наділені  правами  і  несуть  обов’язки, 
що дозволяє їм брати участь у дозвільному провадженні з 
метою реалізації своїх прав та законних інтересів, захисту 
осіб, яких вони представляють, а також сприяти здійснен-
ню дозвільного провадження.

Поняття  «учасники  дозвільного  провадження»  вклю-
чає у себе суб’єктів дозвільного провадження, а також осіб 
та  органи,  які  ініціюють процес,  діють  з метою ведення 
процесу,  здатні  на  державно-владних  засадах  приймати 
рішення. Таким чином, поняття «учасник провадження» є 
ширшим за поняття «суб’єкт провадження».

Суб’єктами  дозвільного  провадження,  відповідно  до 
чинного  законодавства,  є  уповноважені  на  те  державні 
органи  та  органи місцевого  самоврядування:  органи  ви-
конавчої влади,  їх посадові особи, місцеві ради та  їх ви-
конавчі органи.

За своїм призначенням дозвільна політика ставить за 
мету впорядкування тих видів діяльності, які особливою 
мірою стосуються питань безпеки громадян та національ-
ної безпеки. З огляду на це, монополізація певною мірою 
сприяє  встановленню  особливого  режиму  контролю  над 
тими  чи  іншими  галузями,  підприємствами  і  фірмами. 
Ліцензійна  палата  України  розглядає  і  вирішує  питання 
проведення  єдиної  державної  політики  щодо  дозвільної 
системи у сфері підприємницької діяльності. Згідно з Ука-
зом Президента України «Про запровадження дозвільної 
системи у сфері підприємницької діяльності»3 Ліцензійна 
палата України бере участь у підготовці проектів законо-
давчих та інших нормативно-правових актів з питань до-
звільної системи у сфері підприємницької діяльності, по-
годжує  проекти  нормативно-правових  актів  міністерств, 
інших центральних  органів  виконавчої  влади, що  стосу-
ються питань дозвільної системи у сфері підприємницької 
діяльності,  розглядає  звернення  суб’єктів підприємниць-
кої діяльності щодо рішень, прийнятих органами, які ви-
дають ліцензії на здійснення такої діяльності, встановлює 
порядок підготовки та атестації фахівців, що здійснюють 
розгляд заяв про видачу відповідним органам ліцензій на 
здійснення  підприємницької  діяльності.  Палата  вносить 
відповідні роз’яснення у вигляді листів, підписаних голо-
вою палати (або його заступниками).

Деякі відомства не здійснюють дозвільні функції без-
посередньо,  на  них  покладається  ведення  узагальнених 
універсальних  реєстрів,  які  мають  акумулювати  відо-
мості  про  наслідки  реєстрації. що  здійснюється  іншими 
суб’єктами. Дійсно, якщо вважати процес реєстрації легі-
тимацією тих чи інших суб’єктів, то у цілому список таких 
осіб повинен складати загальнодержавний реєстр.

До  відомств,  на  які  покладено  обов’язки  ведення 
Єдиного державного реєстру підприємств  та організацій 
України,  належать  органи  статистики.  Державна  служба 
статистики України, згідно з Законом України «Про дер-
жавну  статистику»4,  є  центральним  органом  виконавчої 

влади, який забезпечує проведення у життя державної по-
літики у галузі статистики, створення і належне функціо-
нування загальнодержавної системи економіко-статистич-
ної інформації. Пункт 4 Положення про Державну службу 
статистики України5, затвердженого Постановою Кабіне-
ту Міністрів України від 23 вересня 2014 р. визначає, що 
він  забезпечує  створення  і  ведення Єдиного  державного 
реєстру  підприємств  та  організацій України,  визначення 
організаційних  і  методологічних  принципів  його  веден-
ня, організацію єдиного державного обліку всіх суб’єктів 
господарської  діяльності,  що  підлягають  включенню  до 
даного  реєстру,  розробку  інструктивних,  нормативних 
документів,  розроблення  і  вдосконалення  технології  та 
програмних засобів ведення цього реєстру та державних 
класифікацій, що використовуються органами державної 
статистики,  а  також  інформаційно-довідкове  обслугову-
вання користувачів даними Єдиного державного реєстру 
підприємств  та  організацій  України,  випуск  бюлетенів  і 
збірників на базі цих даних.

Не можна обійти увагою залучення (або партнерської 
участі)  громадських  організацій  у  здійсненні  дозвільної 
політики. Чинне законодавство лише в окремих випадках 
передбачає  участь  громадських  організацій  у  діяльності 
ліцензійного органу, наприклад, у сфері охорони здоров’я. 
Ліцензування  нотаріальної  діяльності  припускає  узго-
дження  окремих  повноважень  органів  юстиції  з  нотарі-
альною палатою і її регіональними підрозділами у країні. 
У той же час не розроблено процедуру прийняття узгодже-
них рішень державними і громадськими організаціями, а 
також механізм вирішення колізій, що негативно відбива-
ється на дієвості правового регулювання. Участь громад-
ських організацій  у  здійсненні  дозвільного провадження 
фактично обмежена рівнем обговорення та узгодження рі-
шень і подальшого здійснення контролю за їх виконанням. 

Протягом усього періоду розбудови незалежної укра-
їнської  державності  зростала  централізація  у  здійсненні 
дозвільної  політики,  повноваження  щодо  ліцензування 
значної  кількості  видів  господарської  діяльності  мають 
центральні  органи  виконавчої  влади.  Жорстка  центра-
лізація  діяльності  з  ліцензування  домінує  переважно  у 
фінансовій  сфері. Наприклад,  усі  види  біржової,  банків-
ської  і  страхової  діяльності  підлягають  ліцензуванню  у 
центральних органах виконавчої влади. Характерна риса 
державної регламентації у цих сферах виявляється у спо-
лученні кількох моментів дозвільної політики.

Питання  визначення  ліцензійних  повноважень  мініс-
терств та інших центральних органів виконавчої влади ді-
ють у сфері оборони, оборонної промисловості і безпеки, 
зокрема Міністерства оборони України, Міністерства вну-
трішніх справ України та ін. Як відомо, статус військовос-
лужбовця, а також статус особи рядового і начальницького 
складу органів внутрішніх справ виключає їх участь у під-
приємницькій діяльності, проте пряма участь стане неми-
нучим фактом,  якщо  зважити на виникнення договірних 
відносин із суб’єктами приватного права, що здійснюють 
діяльність відповідно до виданої ліцензії, яка дозволяє ви-
робництво  і  постачання  вибухових  речовин  і матеріалів. 
У цьому випадку, на нашу думку, слід вказати на особли-
вий  і  винятковий  характер  обставин,  впорядкувавши  за-
значені відносини чіткою правовою нормою. 

Разом з тим очевидно, що використання позабюджет-
них коштів Міністерством оборони України, іншими цен-
тральними  органами  виконавчої  влади,  які  надійшли  за 
рахунок прибутків  від  здійснення  ліцензованої  будівель-
ної діяльності, суперечить чинному законодавству. 

На нашу думку, ліцензування діяльності у сфері обо-
рони  й  оборонної  промисловості  (у  цілому  й  сфер  за-
безпечення  національної  безпеки  України),  тобто  такої, 
що  торкається  загальнонаціональних  інтересів, має бути 
свідомо  сполучене  з  обмеженням повноважень  суб’єктів 
приватного права. 

3 Про запровадження дозвільної системи у сфері підприємницької діяльності: 
Указ Президента України. Офіційний вісник України. 1999 р. № 20 Ст. 878.
4 Про державну статистику: Закон України // Відомості Верховної Ради Украї-
ни. 1992. № 43. Ст. 608.
5 Про затвердження Положення про Державну службу статистики України: по-
станова Кабінету Міністрів України // Офіційний вісник України. 2014 р. № 78. 
Ст. 2237.
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Ліцензування, реєстрація і сертифікація – є основни-
ми методами реалізації дозвільної політики. Але є й інші 
способи  впливу  виконавчої  влади  на  взаємовідносини 
суб’єктів  публічно-правових  відносин  і  учасників  під-
приємницької діяльності. Серед них – встановлення ви-
конавчою владою цін і тарифів на окремі види продукції, 
робіт  і  послуг,  регулювання  закупівель  для  державних 
потреб тощо.

Чинне  законодавство  не  визначає  єдиного  органу, 
який винятково здійснював би державну реєстрацію всіх 
суб’єктів  підприємницької  діяльності.  Функції  реєстра-
ції суб’єктів підприємницької діяльності покладені,  тією 
чи іншою мірою, на виконавчі органи міських, районних, 
районних у містах рад, регіональні управління юстиції в 
областях, Державний комітет статистики України, Націо-
нальний банк України тощо. Відсутність чіткого розподілу 
(точніше сказати й розмежування) компетенції цих органів 
щодо реєстрації призводить до неминучих непорозумінь.

Для  аналізу  правового  статусу  суб’єктів  дозвільно-
го  провадження,  зокрема  щодо  здійснення  реєстрації 
суб’єктів  підприємницької  діяльності,  важливе  значення 
має визначення підвідомчості. Процедуру державної реє-
страції здійснює конкретний уповноважений орган за міс-
цем  знаходження  суб’єктів  підприємницької  діяльності. 
Місцезнаходженням  суб’єкта  підприємницької  діяльнос-
ті  (юридичної особи) на дату державної реєстрації може 
бути місце проживання одного із засновників або місцез-
находження за іншою адресою, що підтверджується дого-
вором оренди або іншим відповідним договором. 

У більшості адміністративно-територіальних одиниць 
функція  державної  реєстрації  суб’єктів  підприємницької 
діяльності  покладена  на  спеціальні  органи,  що  створю-
ються  виконавчими  комітетами  відповідного  рівня. Дер-
жавну  реєстрацію  суб’єктів  підприємницької  діяльності 
на території міста обласного підпорядкування, яке не по-
ділене на райони, може  здійснювати виконавчий комітет 
міської ради. У разі виникнення спорів між органами ви-
конавчої влади щодо права здійснення державної реєстра-
ції на відповідній території, питання мають вирішуватись 
за погодженням сторін. 

У разі передачі функції державної реєстрації суб’єктів 
підприємницької діяльності від одного органу до  іншого 

підстав  для  перереєстрації  суб’єктів  підприємництва  не 
виникає, у цьому випадку передаються лише реєстраційні 
справи суб’єктів підприємництва, що перебувають на об-
ліку, з попереднім повідомленням їх про це. 

Наведене вище дозволяє констатувати, що переважна 
більшість суб’єктів реєстраційно-дозвільного проваджен-
ня здійснює свої функції у відомчих рамках, що не тіль-
ки  ускладнює,  але  фактично  унеможливлює  створення 
чітко врегульованої  і  цілком прозорої  системи реалізації 
державної  дозвільної  політики.  Така  ситуація  пов’язана 
з тим, що для видачі певного дозволу необхідно здійсни-
ти попередню компетентну експертизу справи,  з’ясувати 
здатність  заявника  забезпечити  сумлінне  і  відповідальне 
виконання  умов,  передбачених  законодавством  для  здій-
снення  певного  виду  діяльності,  Так,  змістовну  оцінку 
можливості видачі дозволу на придбання зброї можуть на-
давати тільки органи внутрішніх справ, на ведення теле-
радіотрансляцій – Національна Рада з питань телебачення 
і радіомовлення, на використання лісових ресурсів – Дер-
жавне агентство лісових ресурсів України і т. д. У той же 
час  власне процедури відповідного провадження  з  вида-
чі  дозволів  і  ліцензій  не  відрізняються  впорядкованістю 
і  необхідною  уніфікацією,  а  Ліцензійна  Палата  України 
здійснює свою діяльність суто у вузьковідомчих рамках. 
Національний  реєстр  ліцензіатів міг  би  стати  кроком до 
того, щоб універсалізувати і уніфікувати процедури видачі 
ліцензій і дозволів тим чи іншим суб’єктам. 

Єдиним  органом,  який  міг  би  координувати  функції 
обліку ліцензіатів (а згодом стати головним суб’єктом від-
повідної  ліцензійно-дозвільної  діяльності),  могла  б  стати 
Ліцензійна палата України. При цьому це не потребує ра-
дикального  зламу  наявних  правових  рамок  провадження. 
Необхідно  прийняттям  відповідного  Положення  надати 
Ліцензійній палаті статус виконавчого органу з особливи-
ми функціями, підпорядкувавши його Кабінетові Міністрів 
України. Відповідні дозволи (ліцензії) з урахуванням специ-
фіки могли б видаватися Палатою після відповідного узго-
дження з Експертним Бюро Ліцензійної Палати, до складу 
якого повинні бути включені незалежні і кваліфіковані екс-
перти, які здатні будуть здійснювати неупереджений контр-
оль  умов  видачі  ліцензій  (дозволів),  оцінювати  відповід-
ність намірів заявника профілю його діяльності тощо.
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Однією  з  умов  виконання  будь-якою державою  своїх 
завдань  і  функцій  є  функціонування  державної  служби. 
Саме  державними  службовцями  забезпечується  аналіз  і 
реалізація державної зовнішньої  і внутрішньої політики, 
контроль  за  дотриманням  законодавства,  надання  насе-
ленню адміністративних послуг тощо. Ефективність такої 
діяльності напряму залежить від налагодженого механіз-
му управління  державною службою. Саме  тому  виникає 
нагальна  потреба  у  чіткому  визначенні  функцій  такого 
управління. У теорії державного управління вони є визна-
ченими  та  класифікованим  за  різними  ознаками.  Проте, 
зважаючи на процеси реформування державної служби в 
Україні та внесення відповідних змін до законодавства, те-
оретичні положення щодо функцій управління державною 
службою в Україні потребують перегляду.

На  теоретичному  рівні  функції  управління  держав-
ною  службою  в  Україні  досліджували  Н.О.  Рунова, 
О.М. Стець, Л.Р. Біла-Тіунова та інші. Ними визначалось 
поняття  таких функцій,  а  також  було  запропоновано  їх 
класифікації за різними ознаками. Проте питання функ-
цій  управління  державною  службою  в  Україні  не  роз-
глядалось у контексті положень чинного законодавства, 
яким  регулюється  діяльність  суб’єктів  управління  дер-
жавною службою в Україні.

Метою статті є дослідження та класифікація функцій 
управління державною службою в Україні у контексті по-
ложень чинного законодавства.

На нашу думку, дослідження функцій управління дер-
жавною  службою  в  Україні  слід  починати  зі  з’ясування 
основних понять. Базуючись на напрацюваннях О.М. Сте-
ця,  який  визначив  основний  зміст  поняття  «управління 
державною службою», ми можемо сказати, що таке управ-
ління є діяльністю уповноважених суб’єктів щодо визна-
чення  та  реалізації  державної  кадрової  політики;  визна-
чення державних посад та статусу осіб, що їх займають; 
визначення порядку проходження державної служби; оці-
нювання діяльності державних службовців; встановлення 

соціально-правових  гарантій  для  державних  службовців 
та ін. [8, с. 247–248].

Щодо  визначення,  власне,  функцій  управління  дер-
жавною  службою,  Н.О.  Рунова  зазначає,  що  вони  є 
взаємопов’язаними  та  взаємодоповнюючими,  цілеспря-
мованими та юридично вираженими владно-організуючи-
ми аспектами діяльності уповноважених  законодавством 
суб’єктів [7, с. 108].

Слід зазначити, що конкретні функції управління дер-
жавною службою та  їх  класифікація  здійснювались нау-
ковцями по-різному. Зокрема, О.М. Стець поділяв функції 
управління державною службою на такі:

1)  загальні,  властиві  для  будь-якої  управлінської  ді-
яльності: планування; регулювання; розпорядження; нор-
мативно-правова; організаційна; кадрова; контрольна; фі-
нансова; соціальна;

2)  спеціальні, характерні для окремих видів управлін-
ської діяльності: прогнозування; планування; кадрова; мо-
тивація; інформаційно-аналітична; 

3)  допоміжні, метою яких є забезпечення реалізації по-
передніх функцій: діловодство, юридичне обслуговування, 
матеріально-технічне забезпечення тощо [8, с. 250–251].

Н.О.  Рунова  зазначає,  що  класифікувати  функції 
управління  державною  службою  можна  лише  умовно, 
адже вони  є  взаємопов’язаними  і  реалізуються  комплек-
сно.  Нею  було  здійснено  класифікацію  таких  функцій 
за  різним  ознаками.  За  специфікою  об’єкта  та  суб’єкта 
управління Н.О. Рунова виділила:

а)  загальні: прогнозування, планування, аналіз, орга-
нізація, регулювання, координація, облік, контроль, моні-
торинг;

б)  спеціальні: кадрова політика; організація інформа-
ційного  та  фінансового  забезпечення;  оцінювання  ефек-
тивності державної служби та її вдосконалення; антикри-
зова діяльність; міжнародні зв’язки тощо;

в)  допоміжні: матеріально-технічне забезпечення; ор-
ганізація документообігу, діловодства та архівної справи; 
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юридичне  забезпечення;  методичне  забезпечення  та  ін. 
[7, с. 109].

Як ми бачимо, думки вітчизняних дослідників неузго-
джені  між  собою. Адже,  подана Н.О.  Руновою  класифі-
кація  схожа  на  ту,  яку  запропонував  О.М.  Стець.  Проте 
запропоновані  ними  основні  категорії  не  збігаються  за 
змістом. Так, одна  і  та ж конкретна функція, наприклад, 
кадрова, класифікується ними і як основна, і як допоміж-
на.  А  юридичне  забезпечення  державної  служби,  відне-
сене Н.О.  Руновою до  допоміжних функцій,  є  однією  із 
загальних в О.М. Стеця.

Слід  зазначити,  що  Н.О.  Рунова  класифікує  функції 
управління державною службою також за правовою фор-
мою і поділяє їх на:

а)  правотворчі – участь у законотворчому процесі та 
прийняття  нормативних  актів  у межах  своєї  компетенції 
тощо;

б)  правозастосовні – виконання функцій  і посадових 
обов’язків,  покладених  на  суб’єктів  управління  держав-
ною службою;

в)  правозахисні  –  надання  адміністративних  послуг 
громадянам; реалізація та захист порушених прав і свобод 
людини та громадянина [7, с. 109].

Функції одного з основних суб’єктів управління дер-
жавною службою в Україні були окремо визначені Л.Р. Бі-
лою-Тіуновою. До функцій Національного агентства з пи-
тань державної служби в Україні нею було віднесено такі:

1.  Законотворча і нормотворча діяльність.
2.  Адаптація  державної  служби  до  стандартів  Євро-

пейського Союзу.
3.  Професійне навчання.
4.  Запобігання проявам корупції.
5.  Функціонування системи управління якістю.
6.  Міжнародне співробітництво [1, с. 135–42].
Як  ми  бачимо,  думки  науковців щодо  визначення  та 

класифікації конкретних функцій управління державною 
службою розходяться. Тому, для більш коректного  їх ви-
значення  ми  вважаємо  за  доцільне  зосередити  увагу  на 
чинному  законодавстві.  Слід  зазначити,  що  положення 
законодавства,  якими  регулюється  діяльність  суб’єктів 
управління державною службою в Україні, не завжди пря-
мо  вказують  на  їх  функції.  Проте  їх  можна  виокремити 
за  допомогою  аналізу  нормативно  встановлених  повно-
важень таких суб’єктів. Для цього ми вважаємо за необ-
хідне дати насамперед визначення основним поняттям, які 
зустрічаються  у  цьому  контексті.  Так,  згідно  з  Великим 
тлумачним словником сучасної української мови: повно-
важення  –  це  право,  надане  кому-небудь  для  здійснення 
чогось [2, с. 1000]; функція – це робота кого-, чого-небудь, 
обов’язок, коло діяльності когось, чогось [2, с. 1552].

Наступним етапом у дослідженні та класифікації функ-
цій управління державною службою в Україні у контексті 
положень  чинного  законодавства  є  визначення  окремих 
суб’єктів,  що  здійснюють  управління  державною  служ-
бою в Україні. Згідно зі статтєю 12 Закону України «Про 
державну службу» систему управління державною служ-
бою складають: Кабінет Міністрів України; Національне 
агентство України з питань державної служби; Комісія  з 
питань  вищого  корпусу  державної  служби  та  відповідні 
конкурсні комісії; керівники державної служби та служби 
управління персоналом [3].

Аналізуючи положення статті 20 Закону України «Про 
Кабінет Міністрів України»,  якою  визначаються  основні 
повноваження уряду, зокрема, у сфері вдосконалення дер-
жавного управління та державної служби, ми дійшли ви-
сновку про виконання Кабінетом Міністрів України таких 
функцій щодо управління державною службою:

1.  Нормотворча  –  прийняття  нормативно-правових 
актів з питань державної служби.

2.  Організаційна  –  забезпечення  проведення  єдиної 
державної політики у сфері державної служби.

3.  Кадрова  –  формування  єдиної  кадрової  політики, 
визначення  граничної  чисельності  працівників  органів 
виконавчої влади, умов оплати праці тощо.

4.  Оптимізаційна – полягає у вдосконаленні системи 
органів виконавчої влади, у тому числі з метою оптиміза-
ції витрат на їх утримання.

5.  Представницька – прийняття рішень щодо забезпе-
чення представництва у Конституційному Суді України.

6.  Забезпечення трудової дисципліни – вжиття заохо-
чувальних заходів та прийняття рішень про притягнення 
до дисциплінарної відповідальності осіб, що займають ви-
значені законодавством посади.

7.  Установча  –  утворення,  реорганізація  і  ліквідація 
міністерств та інших центральних органів виконавчої вла-
ди, затвердження їх положень тощо [6].

Основним  суб’єктом  управління  державною  служ-
бою в Україні є Національне агентство України з питань 
державної служби. Проаналізувавши його повноваження, 
визначені Положенням про Національне агентство Украї-
ни з питань державної служби, затверджене Постановою 
Кабінету Міністрів України  від  1 жовтня  2014  р. № 500 
«Про  затвердження  Положення  про  Національне  агент-
ство України з питань державної служби» [4], ми можемо 
говорити про те, що ним виконуються такі функції:

1.  Нормотворча – участь у розробці відповідних актів 
законодавства; забезпечення нормативно-правового регу-
лювання у сфері державної служби; погодження проектів 
положень про центральні органи виконавчої влади тощо.

2.  Організаційна  –  формування  переліку  державних 
органів, установ та організацій, посади керівних праців-
ників  і  спеціалістів  яких  віднесені  до  посад  державних 
службовців; підготовка та подання пропозицій щодо сти-
мулювання державних службовців тощо.

3.  Роз’яснювальна – надання роз’яснень щодо засто-
сування  законодавства  з  питань  державної  служби;  кон-
сультації з громадськістю з питань єдиної державної по-
літики у сфері державної служби.

4.  Кадрова  –  облік  кількісного  складу  державних 
службовців  та  його  аналіз,  підготовка  пропозицій  щодо 
підвищення  ефективності  управління  персоналом;  пере-
вірка наказів (розпоряджень) про оголошення конкурсу на 
зайняття вакантних посад тощо.

5.  Методична – розроблення та впровадження методи-
ки управління персоналом, проведення оцінки персоналу 
та забезпечення його розвитку.

6.  Забезпечення гласності – забезпечення доступу до 
публічної інформації, розгляд запитів на інформацію.

7.  Контрольно-наглядова  –  здійснення  контролю  за 
додержанням Закону України «Про державну службу».

8.  Правозахисна – розгляд скарг державних службов-
ців категорій «Б» і «В» щодо прийняття, проходження та 
припинення державної служби; направлення вимог щодо 
скасування рішень, якими порушуються права на держав-
ну  службу;  забезпечення  захисту  прав  державних  служ-
бовців у разі зміни істотних умов служби тощо.

9.  Забезпечення професійного навчання – забезпечен-
ня формування та функціонування системи професійного 
навчання державних службовців; сприяння розвитку сис-
теми навчальних  закладів, що  готують державних  служ-
бовців; формування пропозицій щодо обсягів державного 
замовлення на професійне навчання; координація навчаль-
но-методичного  забезпечення  професійного  навчання; 
координація  діяльності  центрів  підвищення  кваліфікації 
державних службовців тощо.

10. Мотиваційна  –  організація  та  методичне  забез-
печення  щорічного  Всеукраїнського  конкурсу  «Кращий 
державний службовець»; встановлення відомчих заохочу-
вальних відзнак та вирішення питання щодо нагороджен-
ня ними державних службовців.

11. Забезпечення  міжнародного  співробітництва,  у 
тому  числі  через  реалізацію проектів  та  виконання  про-
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грам щодо вдосконалення державного управління та дер-
жавної служби, програм залучення міжнародної технічної 
допомоги; координація впровадження інструментів інсти-
туціональної розбудови Twinning і TAIEX тощо.

12. Забезпечення якості – вивчення європейського до-
свіду,  розробка  пропозицій  щодо  впровадження  кращої 
міжнародної практики; підготовка пропозицій  та  заходів 
щодо  підвищення  ефективності  державної  служби;  ор-
ганізація  проведення  наукових  досліджень  і  прикладних 
розробок  з  питань  державної  служби;  внесення  пропо-
зицій щодо вдосконалення форм державної статистичної 
звітності тощо.

13. Комунікаційна  –  розгляд  звернень  громадян  з  пи-
тань, пов’язаних з діяльністю агентства та його підрозділів.

Важливу  роль  в  управлінні  державною  службою  в 
Україні  відіграє  також Комісія  з  питань  вищого  корпусу 
державної  служби,  діяльність  якої  зосереджена  навколо 
посад державної служби категорії «А». Повноваження цієї 
комісії визначені статтею 15 Закону України «Про держав-
ну службу» [3]. Проаналізувавши їх, ми можемо виділити 
такі її функції:

1.  Нормотворча – погодження типових вимог до про-
фесійної компетентності державних службовців.

2.  Організаційна  –  проведення  конкурсу  вакантних 
посад  державної  служби  та  внесення  пропозицій  щодо 
його переможців та других кандидатів на посади; розгляд 
пропозицій та надання згоди на дострокове звільнення з 
відповідних посад; внесення пропозицій щодо переведен-
ня державних службовців після закінчення строку їх пере-
бування на відповідних посадах.

3.  Забезпечення  трудової  дисципліни  –  здійснення 
дисциплінарних  проваджень  щодо  державних  службов-
ців, які займають відповідні посади.

Одним із суб’єктів, якими здійснюється безпосереднє 
управління  державною  службою,  є  керівники  державної 
служби у державних органах. Їхні повноваження визначе-
ні статтею 17 Закону України «Про державну службу» [3]. 
Аналіз  положень  цієї  статті  дає  можливість  виокремити 
такі функції керівників:

1.  Організаційна  –  створення  належних  для  роботи 
умов та їх матеріально-технічне забезпечення.

2.  Кадрова – планування роботи з персоналом, орга-
нізація  проведення  конкурсів  на  зайняття  вакантних  по-
сад; забезпечення планового заміщення посад державної 
служби;  забезпечення  оприлюднення  інформації  про  ва-
кантні посади державної служби; призначення на вакантні 
посади державної служби; присвоєння рангів державним 
службовцям;  виконання функцій  роботодавця щодо  пра-
цівників, які не є державними службовцями.

3.  Забезпечення професійного навчання – забезпечен-
ня  підвищення  кваліфікації  підпорядкованих  державних 
службовців; планування навчання персоналу з метою вдо-
сконалення рівня володіння державною та іншими мовами.

4.  Забезпечення  трудової  дисципліни  –  здійснення 
контролю за дотриманням виконавської та службової дис-
ципліни; розгляд скарг на дії або бездіяльність підпоряд-
кованих  державних  службовців;  прийняття  рішень  про 
заохочення  та  притягнення  до  дисциплінарної  відпові-
дальності підпорядкованих державних службовців.

Останнім із визначених законом суб’єктів, що здійсню-
ють управління державною службою в Україні, є служби 
управління  персоналом,  діяльність  яких  врегульована 

відповідними  положеннями.  Завдання  та  повноваження 
таких служб викладені у Наказі Національного агентства 
України з питань державної служби від 03 березня 2016 р. 
№ 47 «Про затвердження Типового положення про службу 
управління персоналом державного органу» [5]. Аналізу-
ючи  їх,  ми  виокремили  такі  функції  служби  управління 
персоналом:

1.  Організаційна  –  організація  роботи  по  розробці 
структури державного органу; створення сприятливого ор-
ганізаційного клімату у колективі; оформлення документів 
про присвоєння рангів; ознайомлення державних службов-
ців з правилами внутрішнього службового розпорядку, по-
садовими інструкціями та іншими документами тощо.

2.  Нормотворча – участь у розробці проектів норма-
тивно-правових актів, що стосуються питань управління 
персоналом, трудових відносин та державної служби; роз-
робка посадових інструкцій державних службовців, поло-
жень про структурні підрозділи тощо.

3.  Кадрова  –  здійснення  заходів  щодо  організації 
кадрового  відбору;  підготовка  державної  статистичної 
звітності з кадрових питань; організація відпусток, від-
ряджень тощо; здійснення роботи з трудовими книжка-
ми та особовими справами працівників державного ор-
гану тощо.

4.  Мотиваційна  –  розгляд  пропозицій  та  підготовка 
документів щодо заохочення та нагородження персоналу 
державними  нагородами,  відомчими  заохочувальними 
відзнаками тощо.

5.  Забезпечення професійного навчання – організація 
проведення  внутрішніх  навчань  державних  службовців; 
планування  професійного  навчання  державних  службов-
ців; узагальнення потреб державних службовців у підго-
товці, спеціалізації та підвищенні кваліфікації; складення 
індивідуальних  програм  підвищення  рівня  професійної 
компетентності тощо.

6.  Аналітично-консультаційна  –  аналітично-консуль-
тативне  забезпечення  роботи  керівника  державної  служ-
би з питань управління персоналом; аналіз кількісного та 
якісного складу державних службовців та внесення про-
позицій керівнику державної  служби  з питань удоскона-
лення управління персоналом тощо.

7.  Контрольно-наглядова – перевірка дотримання ви-
мог законодавства про працю та державну службу, законо-
давства про боротьбу  з корупцією, правил внутрішнього 
службового розпорядку у державному органі тощо.

8.  Комунікаційна – розгляд звернень громадян, запи-
тів та звернень народних депутатів, запитів на інформацію 
з питань управління персоналом тощо.

Отже,  розглянувши  функції  управління  державною 
службою  в  Україні  у  контексті  положень  чинного  за-
конодавства,  яким  регулюється  діяльність  відповідних 
суб’єктів  управління, ми  дійшли  висновку, що  їх можна 
класифікувати наступним чином:

а)  загальні,  що  здійснюються  більшістю  суб’єктів 
управління державною службою: нормотворча,  організа-
ційна,  кадрова,  забезпечення професійного навчання,  за-
безпечення трудової дисципліни тощо.

б)  спеціальні, що здійснюються окремими суб’єктами 
управління державною службою: мотиваційна, контроль-
но-наглядова, оптимізаційна, представницька, установча, 
комунікаційна,  аналітично-консультативна,  методична, 
роз’яснювальна, правозахисна тощо.
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Стаття присвячена дослідженню правових аспектів та проблематики процесу приєднання України до Плану BEPS. Визначено клю-
чові кроки держави у напрямі приєднання до Плану та його реалізації. Зроблено висновок про доцільність приєднання шляхом впрова-
дження мінімального стандарту Плану BEPS та про направляючу роль останнього щодо податкового контролю трансфертного ціноут-
ворення в Україні.

Ключові слова: План дій BEPS, імплементація Плану BEPS, мінімальний стандарт Плану BEPS, розмивання податкової бази, ви-
ведення прибутку з-під оподаткування, трансфертне ціноутворення, документація з трансфертного ціноутворення, податковий контроль. 

Статья посвящена исследованию правовых аспектов и проблематики процесса присоединения Украины к Плану BEPS. Определены 
ключевые шаги государства в направлении присоединения к Плану и его реализации. Сделан вывод о целесообразности присоедине-
ния путем внедрения минимального стандарта Плана BEPS и о направляющей роли последнего относительно налогового контроля 
трансфертного ценообразования в Украине.

Ключевые слова: План действий BEPS, имплементация Плана BEPS, минимальный стандарт Плана BEPS, размывание налоговой 
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The article is devoted to research of legal aspects and range of problems of process of joining of Ukraine to Plan of BEPS. The key steps 
of the state are determinated in the direction of joining and realization of Plan. Drawn conclusion about expedience of joining by introduction of 
minimum standard of Plan BEPS and about the directing role of the last in relation to tax control of the transfer pricing in Ukraine.

Key words: Plan of actions of BEPS, implementation of Plan BEPS, minimum standard of Plan BEPS, tax base erosion, profit shifting, 
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В Україні на рівні держави, починаючи з 2016 р., від-
бувається  інтенсивний  процес  у  напрямі  приєднання  до 
плану, відомого під абревіатурою BEPS (Base Erosion and 
Profit Shifting). Сам План був розроблений під егідою G20 
та  міжнародної  організації  ОЕСР  і  спрямований  проти 
розмивання податкової бази та виведення прибутку з-під 
оподаткування [1].

Чітка правова визначеність зазначеного процесу є оче-
видно  необхідною,  адже  саме  правова  сутність,  правове 
розуміння  даного  процесу  є  запорукою, що  визначатиме 
його зміст, форми та організаційні аспекти його ефектив-
ної  реалізації.  Водночас  правова  основа  вказаного  про-
цесу  на  сьогодні  залишається  недостатньо  визначеною  і 
не  дослідженою  на  науково-теоретичному  рівні.  Процес 
приєднання України до Плану BEPS нерідко, в т.ч. на офі-
ційному рівні, визначається як імплементація [2, 3]. Однак 
у строгому розумінні таке визначення не відповідає тради-
ційному визначенню поняття імплементації.

В Україні опубліковано ряд робіт, присвячених як пи-
танням приєднання до Плану BEPS загалом, так і право-
вим  засадам  трансфертного ціноутворення  зокрема. Так, 
відомий дослідник податкової проблематики Д. Гетманцев 
застерігає  проти  поспішного  впровадження  плану  BEPS 
в Україні та пропонує зосередитись на відпрацюванні ві-
тчизняної доктрини протидії ухилянню від оподаткуван-

ня  [4]. Ґрунтовне дисертаційне дослідження податкового 
контролю  трансфертного  ціноутворення  в  Україні  здій-
снив  Р.  Мельниченко.  Вказана  робота  присвячена  пере-
важно  адміністративно-правовим  засадам  зазначеного 
явища  та  частково  охоплює  контекст  Плану  BEPS.  При 
цьому автор пропонує приєднатися до зазначеного Плану 
в повному обсязі його 15-ти пунктів-заходів [5]. 

Таким  чином,  метою  даного  дослідження  є  наукове 
осмислення  правової  природи  приєднання  України  до 
Плану BEPS та меж і глибини адаптації податкового конт-
ролю трансфертного ціноутворення в Україні в контексті 
зазначеного приєднання. 

Переходячи  до  дослідження  процесу  приєднання 
України до Плану BEPS, слід відзначити, що сам План є 
не нормативно-правовим міжнародним документом в його 
традиційному  розумінні,  а  ініціативою,  започаткованою 
Організацією  економічного  співробітництва  та  розвитку 
(ОЕСР) та країнами – лідерами світової економіки (G20) 
протягом  2012–2013  рр.  [1].  Необхідність  протидії  роз-
миттю податкової бази та виведенню прибутків з-під опо-
даткування була проголошена в Декларації лідерів держав 
G20, ухваленій за підсумками саміту G20 у м. Лос-Кабосі 
(Мексика) 18–19 червня 2012 р. Організація економічного 
співробітництва  та  розвитку  на  виконання  рішень,  при-
йнятих  на  саміті,  та  доручення  міністрів  фінансів  країн 
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G20 розробила і 12 лютого 2013 р. опублікувала звіт Base 
Erosion  and Profit Shifting  (BEPS) –  «Про розмиття  (еро-
зію) податкової бази та виведення прибутків з-під оподат-
кування». І нарешті, 19 липня 2013 р. ОЕСР та G20 було 
ухвалено Action  Plan  on  Base  Erosion  and  Profit  Shifting 
(План  дій  BEPS),  спрямований  на  подальше  практичне 
використання  узагальненого  в BEPS  досвіду  податкових 
служб країн – членів ОЕСР та реалізації висновків і реко-
мендацій BEPS. 

В Україні одним із перших офіційних документів у на-
прямі Плану BEPS був Указ Президента України № 180 
від 28 квітня 2016 р. «Про заходи щодо протидії зменшен-
ню податкової бази і переміщенню прибутків за кордон» 
[6]. Указом була утворена відповідна робоча група, завдан-
ням якої ставилося підготувати до 10 червня 2016 року за-
конопроекти щодо удосконалення процедур контролю за 
трансфертним ціноутворенням  та  виведенням доходів  за 
кордон,  запровадження правил стосовно контрольованих 
іноземних  компаній,  протидії  агресивному  податковому 
плануванню,  а  також  із  питань  лібералізації  валютного 
законодавства  України.  КМУ  доручалось  невідкладно 
організувати роботу стосовно долучення України до між-
народних ініціатив Організації економічного співробітни-
цтва  та  розвитку  (ОЕСР),  зокрема,  щодо  автоматичного 
обміну податковою інформацією. 

Практично відразу ж до ВРУ був внесений законопро-
ект № 4636 від 11.05.2016 р. «Про внесення змін до По-
даткового кодексу України щодо запобігання розмиванню 
бази оподаткування та перенесенню прибутку в офшорні 
зони». Невдовзі був внесений також Проект Закону про за-
ходи з деофшоризації за № 4678 від 17.05.2016 р. та про-
ект із також назвою за № 4678-1 від 02.06.2016 р. У вересні 
2018 р. зазначені законопроекти були внесені до порядку 
денного дев’ятої сесії ВРУ восьмого скликання [7].

Активність у даному напрямі дехто пов’язує з вибухом 
скандалу  під  назвою  «Панамські  документи»  («Panama 
Papers»),  перша  публікація  щодо  якого  з’явилась  саме 
3 квітня 2016 р.  [8]. Однак  із наукової позиції  існування 
такого зв’язку, очевидно, можна розглядати лише як при-
пущення. 

Наступний  офіційний  крок  у  даному  напрямі  зробив 
Міністр фінансів України, який 22 листопада 2016 р. пе-
редав офіційного листа про приєднання України до Плану 
BEPS генеральному секретарю ОЕСР. Як стверджувалось 
у  повідомленні,  це  фінальна  процедура,  яка  дозволить 
Україні  набути  офіційного  членства  в  BEPS  з  1  січня 
2017 року [9].

Слід відзначити певну правову невизначеність указа-
ного листа. Автору цих рядків не вдалось знайти у відкри-
тому доступі його текст. Також існує питання щодо право-
вого уповноваження міністра на офіційне подання такого 
листа. Пошук в архіві засідань Уряду України з квітня по 
листопад 2016 р. не дав результатів. Враховуючи вказану 
невизначеність,  деякі  політики  ставлять  під  сумнів  легі-
тимність акту щодо приєднання до Плану [10]. 

Рівно через рік після видання Указу Президента Украї-
ни № 180, тобто 28 квітня 2017 року, в приміщенні Націо-
нального банку Міністр фінансів презентував розроблену 
Міністерством так звану Дорожню карту реалізації Плану 
дій BEPS. Це документ під назвою «Рекомендації з реалі-
зації Плану дій з BEPS (мінімальні стандарти)» [11].

Варто зауважити, що на відміну від усіх попередніх кро-
ків на міжнародному рівні, спрямованих на протидію подат-
ковим ухиленням, план BEPS претендує на комплексність 
та всеосяжність і включає 15 так званих Заходів [12]. При 
цьому безпосередньо питанням трансферного ціноутворен-
ня присвячено 4 з 15 пунктів Плану, зокрема, 8 – Трансферт-
не ціноутворення: нематеріальні  активи; 9 – Трансфертне 
ціноутворення: ризики і капітал; 10 – Трансфертне ціноут-
ворення: операції з підвищеним ризиком; 13 – Підготовка 
документації з трансфертного ціноутворення.

Як  було  заявлено, Міністерство фінансів України  під-
тримує  ініціативу  стосовно  імплементації  в  перспективі 
всіх заходів Плану дій BEPS. Однак Необхідною початко-
вою  умовою  для  участі  в  Програмі  розширеного  співро-
бітництва в рамках ОЕСР за Планом BEPS є зобов’язання 
імплементувати  так  званий Мінімальний  стандарт  Плану 
дій BEPS – обов’язкові 4 заходи із 15 запропонованих. Саме 
цей варіант і передбачає розроблена дорожня карта [11].

Мінімальний  стандарт  включає  обов’язкову  реаліза-
цію наступних заходів: 5 – Шкідливі податкові практики 
або шкідливі пільгові режими; 6 – Удосконалення чинних 
угод  про  уникнення  подвійного  оподаткування  шляхом 
включення  до  них  запропонованих  правил  запобігання 
зловживанню  угодою;  13  – Удосконалення  чинних  наці-
ональних правових норм стосовно документації  з транс-
фертного  ціноутворення  та  майбутнього  обміну  інфор-
мацією; 14 – Удосконалення чинних угод про уникнення 
подвійного  оподаткування шляхом  підвищення  ефектив-
ності механізмів вирішення спорів.

Наступним  офіційним  кроком  було  Розпорядження 
Президента  України  щодо  уповноваження  представника 
Міністерства  фінансів  України  на  підписання  Багатосто-
ронньої конвенції щодо виконання заходів, які стосуються 
угод про оподаткування, з метою протидії розмиванню бази 
оподаткування та виведенню прибутку з-під оподаткуван-
ня, вчиненої 24 листопада 2016 року в м. Парижі [13]. 

Зазначена  Конвенція,  відома  під  абревіатурою  MLI 
(Multilateral  Instrument) – це угода, приєднавшись до якої, 
країна  отримує  змогу  одночасного  внесення  змін  до  всіх 
або  деяких  чинних Конвенцій  про  уникнення  подвійного 
оподаткування. Угода є частиною Плану дій BEPS, а саме 
кроком 15 Плану. Підписавши та ратифікувавши Багатосто-
ронню конвенцію, Україна одночасно також виконує Кро-
ки 6 і 14 Плану BEPS, які входять до мінімального стандар-
ту Плану BEPS та є обов’язковими до виконання Україною 
[14]. Саме підписання Багатосторонньої конвенції MLI від-
булось 23 липня 2018 р. в Лондоні. Парламент України має 
ратифікувати цю Багатосторонню конвенцію [15]. 

Останнім на сьогодні кроком у напрямі реалізації Пла-
ну BEPS є оприлюднення Міністерством фінансів України 
та Національним  банком України  проекту  Закону Украї-
ни  «Про  внесення  змін  до Податкового  кодексу України 
з метою  імплементації Плану протидії  розмиванню бази 
оподатковування та виведенню прибутку  з-під оподатку-
вання» [16].

Якщо  звернутись  до  визначення  поняття  імплемен-
тації,  то  в  його  традиційному  розумінні  імплемента́ція 
(лат.  impleo  –  «наповнюю»,  «виконую»)  визначається  як 
здійснення,  виконання  державою міжнародних правових 
норм,  перетворення  норм міжнародного  права  на  норми 
внутрішньодержавного. У міжнародному договорі  також 
може  бути  передбачена  необхідність  видання  закону  чи 
іншого акта для його здійснення. Кожна держава сама ви-
значає методи і засоби імплементації [17]. Тобто, як бачи-
мо, в строгому розумінні імплементація базується на між-
народній  нормативно-правовій  основі.  Однак,  як  видно 
з  вищевикладеного,  такої  основи  немає  у  Плану  BEPS. 
Таким чином, і офіційний, і практичний дискурс навколо 
зазначеного  Плану  помітною  мірою  пішов  шляхом  роз-
ширеного або широкого розуміння поняття імплементації, 
тобто  як формування  внутрішньої  законодавчої  бази  під 
впливом міжнародних не лише суто правових, а й також 
економіко-політичних настанов. 

Підсумовуючи,  слід  сказати, що на відміну від попе-
редніх спроб вирішити проблему податкових ухилень на 
міжнародному рівні, План BEPS є прикладом комплексно-
го, багатоаспектного підходу. Розвиток податкового конт-
ролю трансфертного ціноутворення в Україні на сьогодні 
постає одним з елементів більш широкого Плану дій BEPS 
і відбувається в контексті впровадження положень та на-
правляючої ролі останнього. У рамках мінімального стан-
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дарту BEPS головним орієнтиром постає п. 13 Плану під 
назвою «Підготовка документації з трансфертного ціноут-
ворення».

Враховуючи  складність  проблеми,  реалізація  Плану 
на міжнародному рівні, очевидно, займе досить тривалий 
час. Так само приєднання України до Плану BEPS у по-
вному обсязі – очевидно, справа неблизького майбутнього. 
Процес приєднання вимагає осмислення на теоретичному, 
законодавчому  і  практичному  рівнях.  Оптимальним  на 
даному етапі виглядає реалізація Україною мінімального 
стандарту BEPS. 

Як  правове  явище  приєднання  до  Плану  BEPS  не  є 
імплементацією  в  загальноприйнятому  науковому  розу-
мінні  цього  поняття.  Науково  коректнішим  щодо  даного 
явища  вважаємо  застосування  більш  загального  поняття 
приєднання. Можливо, в ході подальших досліджень і уза-
гальнень щодо подібних явищ буде напрацьований певний 
спеціальний термін. Однак як видно з аналізу, на сьогодні 
офіційний і практичний дискурс навколо даної теми пішов 

шляхом  розширеного  тлумачення  поняття  імплементації. 
Слід також звернути увагу на недостатню правову визна-
ченість самого акту приєднання до Плану шляхом передачі 
листа до ОЕСР, враховуючи відсутність у широкому досту-
пі тексту листа, а також інформаційні прогалини щодо юри-
дичного уповноваження представника України на цей акт. 

Попри  всі  складнощі,  пов’язані  з  його  реалізацією, 
План BEPS  символізує  корінний  поворот  у міжнародній 
податковій політиці розвинутих держав світу. Під егідою 
держав G20 та ОЕСР взято масштабний міжнародний курс 
на перехід від епохи байдужого споглядання, а то й фак-
тичного заохочення так званого агресивного податкового 
планування до його обмеження і усунення. Очевидно, що 
міжнародне податкове планування стало надто дорого ко-
штувати навіть розвинутим державам. Безперечно, праг-
нення  оптимізувати,  зменшувати  податкові  зобов’язання 
продовжуватиме існувати, допоки існує сучасна фінансова 
парадигма, однак загалом можна сказати, що світ проща-
ється з ейфорією міжнародного податкового планування.
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Статтю присвячено дослідженню проблем реалізації права на свободу об’єднань у публічно-правовій сфері. З’ясовано процедуру 
реєстрації громадських об’єднань в Україні. Проаналізовано роль національних судів та Європейського суду із прав людини у здійсненні 
захисту права на свободу об’єднання з боку суб’єктів владних повноважень.

Ключові слова: право на свободу об’єднань, неформальне громадське об’єднання, громадське об’єднання зі статусом юридичної 
особи, процедура державної реєстрації громадських об’єднань.

Статья посвящена исследованию проблем реализации права на свободу объединений в публично-правовой сфере. Выяснено про-
цедуру регистрации общественных объединений в Украине. Проанализирована роль национальных судов и Европейского суда по пра-
вам человека в осуществлении защиты права на свободу объединений от нарушений со стороны субъектов властных полномочий.

Ключевые слова: право на свободу объединений, неформальное гражданское объединение, гражданское объединение со стату-
сом юридического лица, процедура государственной регистрации гражданского объединения.

The article is devoted to the study of the problems of realization of a right to liberty of association in the sphere of public relations. The pro-
cedure, powered by regulatory authority for the purpose of legalization of associations in Ukraine is considered. The role of national courts and 
European Court of Human Rights in the protection of right to liberty of association is analyzed.

Key words: right to liberty of association, informal association, association which has legal personality, procedure of legalization of associa-
tions.

Постановка проблеми. Право на свободу об’єднання 
посідає чільне місце серед фундаментальних прав люди-
ни. Про це свідчать результати вивчення положень найав-
торитетніших міжнародних угод, укладених у сфері пра-
возахисту.  Доречно  звернутися  до  відповідних  приписів 
Загальної  декларації  прав  людини, Конвенції  про  захист 
прав  людини  й  основоположних  свобод,  Міжнародного 
пакту  про  громадянські  і  політичні  права  та Міжнарод-
ного  пакту  про  економічні,  соціальні  і  культурні  права. 
Важливим моментом є те, що всі ці договори свого часу 
ратифікувала  Україна,  засвідчивши  зобов’язання  дотри-
муватися закріплених у них демократичних цінностей.

Ще  більшого  значення  досліджуване  право  набуває, 
якщо взяти до уваги суттєвий вплив його належної реалі-
зації на здійснення інших невід’ємних прав, а саме права 
на свободу переконань і вільне їх вираження, права на сво-
боду зібрань та право на свободу думки, совісті і релігії. 
Крім того, об’єднання часто демонструють активність та 
наполегливість у досягненні цілей, які становлять інтерес 
для всього суспільства. Вони, приміром, опікуються про-
блемами: боротьби із проявами дискримінації; подолання 
насильства в сім’ї; розширення прав жінок; захисту навко-
лишнього  середовища;  підтримання  соціальної  справед-
ливості; проведення демократичних реформ; захисту прав 
приватних осіб та іншими.

Стан дослідження.  Дослідженню  ролі  громадських 
об’єднань  у  сучасному  демократичному  суспільстві,  їх 
правового статусу, порядку створення та офіційного визна-
ння присвятили свої праці такі науковці, як І Бондарчук, 
М. Віхляєв, Д. Волкова, О. Даниляк, Є. Додіна, Л. Ємець, 
Т. Коломоєць, М. Менджул, О. Семьоркіна, В. Твердохліб, 
Р.  Тихий, Л. Ущапівська, Я. Ярош  та  інші.  Разом  із  тим 
потребує  додаткового  вивчення  специфіка  застосування 
українського законодавства про громадські об’єднання.

Метою статті  є  дослідження  якості  нормативної  ре-
гламентації в Україні порядку реалізації права на свободу 
об’єднання та практики судового розв’язання спорів, які 
виникають через його недотримання.

Виклад основного матеріалу. У ст. 11 Конвенції про 
захист прав людини й основоположних свобод (далі – Кон-
венція) зафіксовано право кожного на свободу об’єднання 

з  іншими  особами,  включаючи  право  створювати  проф-
спілки  та  вступати  до  них  для  захисту  своїх  інтересів 
[1]. Надаючи  дефініцію  зазначеній  нормі,  Європейський 
суд  із  прав  людини  (далі  –  ЄСПЛ)  зауважив,  що  якість 
законодавчих норм,  у  яких відображено право на  свобо-
ду об’єднань, включно з порядком його справдження, та 
практики  їх  застосування  представниками  влади  є міри-
лом демократії у державі [2].

Аналіз  українського  законодавства  про  громадські 
об’єднання  доцільно  розпочати  зі  звернення  до  консти-
туційних  положень.  Відповідно  до  ст.  36 Основного  За-
кону  нашої  держави,  за  її  громадянами  визнається  пра-
во  на  свободу  об’єднання  у  громадські  організації  для 
здійснення та  захисту  інших суб’єктивних прав,  а  також 
реалізації  різноманітних  інтересів  [3].  Політичні  партії 
також є об’єднаннями, вони сприяють формуванню і ви-
раженню  політичної  волі  громадян,  беруть  участь  у  ви-
борах. У конституційних нормах  згадується й такий різ-
новид об’єднання,  як професійні  спілки, що об’єднують 
громадян, пов’язаних спільними  інтересами за родом  їх-
ньої професійної діяльності. Останні беруть участь у цих 
об’єднаннях для захисту своїх трудових  і  соціально-еко-
номічних прав та інтересів.

Повертаючись до вивчення приписів ст. 11 Конвенції, 
варто зазначити, що, за загальним правилом, сформульо-
ваним у другій її частині, право на свободу об’єднання не 
підлягає жодним  заборонам. Разом  із  тим Конвенція  до-
пускає обмеження цього права, але тільки тоді, коли воно 
є законним, має легітимну мету та дійсно потребується у 
демократичному суспільстві.

Відповідно до аналізованої конвенційної норми, обме-
ження є виправданими, якщо їх запровадження зумовлено 
інтересами  національної  або  громадської  безпеки,  необ-
хідністю запобігання заворушенням чи злочинам, охорони 
здоров’я чи моралі або захисту прав і свобод інших осіб. 
Вона (норма) також не перешкоджає встановленню закон-
них обмежень на здійснення права на свободу об’єднання 
особами, що входять до складу збройних сил, поліції чи 
адміністративних органів держави. Наведена  інформація 
відповідає тій, що міститься у відповідних приписах Кон-
ституції України.



305

Порівняльно-аналітичне право
♦

Дослідження стану і якості вітчизняного нормативного 
регулювання питань, пов’язаних з утворенням і діяльніс-
тю  громадських  об’єднань,  неможливе  без  звернення  до 
положень  Закону  України  «Про  громадські  об’єднання» 
(далі – Закон про громадські об’єднання) [4]. Саме у цьо-
му  Законі  запропоновано  легальне  визначення  поняття 
«громадське  об’єднання»  як  добровільного  об’єднання 
фізичних  та/або  юридичних  осіб  приватного  права  для 
здійснення та захисту прав і свобод, а також задоволення 
суспільних  інтересів.  Таке  об’єднання  за  організаційно-
правовою формою створюється як громадська організація 
або громадська спілка.

Незважаючи на важливу роль, яку вказаний норматив-
но-правовий акт відіграє у регламентації суспільних від-
носини,  що  виникають  стосовно  утворення,  реєстрації, 
діяльності  та припинення об’єднань, його положення не 
мають універсальної дії. Він не спрямований на упорядку-
вання суспільних зв’язків, пов’язаних із появою і функці-
онуванням, приміром, таких різновидів об’єднань, як по-
літичні партії та релігійні організації. Ці суспільні зв’язки 
регулюються окремими законами – «Про політичні партії 
в Україні» та «Про свободу совісті та релігійні організа-
ції».  Серед  нормативно-правових  актів,  які  доповнюють 
положення  Закону  про  громадські  об’єднання,  варто  ви-
ділити закони України «Про професійні спілки, їхні права 
та  гарантії  діяльності»,  «Про  участь  громадян  в  охороні 
громадського порядку і державного кордону» та інші. Але, 
беручи до уваги обмежений обсяг цього дослідження, зо-
середимо увагу переважно на нормах Закону про громад-
ські об’єднання.

Українське законодавство встановлює вимоги до засно-
вників та членів громадських об’єднань, а також визначає 
порядок їх утворення й набуття ними правосуб’єктності. 
Так,  стаття  7  Закону  про  громадські  об’єднання  потен-
ційними  засновниками  громадської  організації  визначає 
дієздатних громадян України, іноземців та осіб без грома-
дянства, які перебувають в Україні на законних підставах 
та досягли 18 р., а молодіжної та дитячої громадської ор-
ганізації – 14 р. Стосовно засновників громадської спілки, 
то ними можуть бути юридичні особи приватного права, 
зокрема  громадські  об’єднання  з  відповідним  статусом. 
Водночас  заборонено  засновувати  громадські  спілки  по-
літичним партіям та юридичним особам, щодо яких при-
йнято рішення про їх припинення або які перебувають у 
процесі припинення. Кількість засновників громадського 
об’єднання не може становити менше, ніж дві особи.

Мінімальними  вимогами  до  членів  (учасників)  гро-
мадських організацій є досягнення ними 14-річного віку 
й  володіння  дієздатністю.  Інформація  про  віковий  ценз 
для учасників молодіжних і дитячих організацій потребує 
уточнення  шляхом  звернення  до  приписів  спеціального 
закону. Стаття 5 Закону України «Про молодіжні та дитячі 
громадські  організації»  стосовно  учасників  молодіжних 
громадських  організацій  запроваджує  вікові  обмеження 
від 14 до 35 років, а дитячих – від 6 до 18 років [5]. При-
чому в разі вступу до громадської організації неповноліт-
ньої особи віком до 10 років вимагається письмова згода 
батьків або осіб, що їх замінюють.

Членами  (учасниками)  громадської  спілки  можуть 
бути юридичні особи приватного права, зокрема громад-
ські об’єднання з відповідним статусом, а також повноліт-
ні дієздатні фізичні особи.

Утворення  громадського  об’єднання  здійснюється  на 
установчих  зборах  його  засновників  та  оформлюється 
протоколом. У цьому документі фіксуються рішення про 
затвердження  статуту  об’єднання,  про  обрання  його  ке-
рівництва та про визначення особи (осіб), яка має право 
представляти  об’єднання  для  здійснення  реєстраційних 
дій. Невід’ємною частиною протоколу установчих зборів 
громадського об’єднання є реєстр осіб, які брали участь у 
цьому заході.

Статут громадського об’єднання є документом, відповід-
но до якого воно має функціонувати. У ньому відображається 
така інформація: найменування та мета діяльності; порядок 
набуття  (припинення)  участі;  права  і  обов’язки  учасників; 
порядок обрання керівництва та його повноваження; поря-
док звітування керівництва перед учасниками і можливості 
щодо оскарження останніми його рішень, дій та бездіяльнос-
ті; інші важливі для діяльності об’єднання питання.

У ч. 5 ст. 1 Закону про громадські об’єднання містить-
ся  важливе  положення,  відповідно  до  якого  об’єднання 
може  діяти  зі  статусом юридичної  особи  або  без  нього. 
Зазначений підхід відповідає Керівним принципам щодо 
свободи  об’єднань  (далі  – Принципи),  прийнятим Вене-
ціанською комісією на 101-й пленарній сесії (м. Венеція, 
13–14  грудня  2014  р.)  [6].  Зокрема,  пункт  48 Принципів 
вимагає від держави запровадження норм, які би визнава-
ли і формальні, і неформальні об’єднання або принаймні 
дозволяли останнім працювати, не вважаючи їхню діяль-
ність незаконною. Заборона об’єднання тільки через від-
сутність у нього статусу юридичної особи оцінюється як 
така, що суперечить указаним Принципам.

Отже, представники влади не мають права примушу-
вати об’єднання проходити офіційну реєстрацію, резуль-
татом якої має стати отримання статусу юридичної особи. 
Натомість,  якщо  об’єднання  має  намір  отримати  такий 
статус, органи державної влади зобов’язані максимально 
спростити  необхідну  для  його  реалізації  процедуру,  від-
мовившись  від  її  надмірної  бюрократизації.  Законодавчі 
положення,  які  регулюють  ці  питання,  повинні  спрямо-
вуватись на забезпечення та реалізацію права на свободу 
об’єднання, а не на перешкоджання його здійсненню.

Якщо  згідно  із  законодавством  держави  для  набуття 
статусу юридичної особи вимагається дотримання певних 
формальностей, то варто запровадити «процедуру повідо-
млення». Результатом такої процедури має стати надання 
статусу юридичної особи відразу після того, як засновни-
ки  повідомлять  органам  державної  влади  про  створення 
об’єднання [7]. Саме такий підхід наявний у Законі Фран-
ції «Про угоди про створення об’єднання», згідно з яким 
інформація про будь-яке об’єднання, що бажає отримати 
статус юридичної особи, має бути публічно повідомлена 
його  засновниками.  У  ст.  5  згаданого  Закону  зафіксова-
но  обов’язок  останніх  подати  попередню  заяву  та  копії 
установчих документів до префектури департаменту або 
супрефектури  округу,  де  розташований  головний  офіс 
об’єднання.  Підтвердження  отримання  заяви  надається 
протягом п’яти днів [8].

У законодавстві деяких країн надано перевагу такому 
способу визнання за громадськими об’єднаннями статусу 
юридичної  особи,  як  реєстрація.  Цей  спосіб  вважаєть-
ся більш складним  із погляду реалізації  права на  свобо-
ду  об’єднання  та  часто  супроводжується  встановленням 
невиправданих  обтяжень.  Як  зазначається  у  документах 
ООН  із  питань  здійснення  та  захисту  означеного  пра-
ва,  інколи  процедура  засвідчення  факту  набуття  статусу 
юридичної особи є настільки обтяжливою, що фактично 
перешкоджає офіційному визнанню об’єднань. До  таких 
перешкод  належать:  недостатня  ясність  та  чіткість  реє-
страційних процедур; занадто деталізовані і складні вимо-
ги до документації; непомірно високі реєстраційні збори; 
надто широка свобода розсуду, надана реєстраційному ор-
гану; надмірно затягнута процедура реєстрації [9].

В Україні громадське об’єднання, яке планує діяти  із 
статусом  юридичної  особи  або  без  нього,  підлягає  дер-
жавній  реєстрації  протягом  60  днів  із  дня  проведення 
установчих зборів. В іншому разі воно вважається таким, 
що не було створене. Державна реєстрація громадського 
об’єднання, що не має статусу юридичної особи, здійсню-
ється шляхом повідомлення про його утворення.

Дії  від  імені  незареєстрованого  громадського  об’єд- 
нання,  крім дій,  пов’язаних  із  реєстрацією такого об’єд- 
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нання, забороняються. У разі порушення цієї заборони до 
керівництва  об’єднання може бути  застосовано штраф у 
розмірі від 25 до 130 неоподатковуваних мінімумів дохо-
дів  громадян  (ст.  186-5 Кодексу України про  адміністра-
тивні  правопорушення)  [10].  Таким  чином,  громадське 
об’єднання набуває  своєї  правосуб’єктності  тільки після 
офіційного визнання (легалізації) з боку держави.

Порядок легалізації громадських об’єднань регламен-
товано Законом України «Про державну реєстрацію юри-
дичних  осіб,  фізичних  осіб-підприємців  та  громадських 
формувань» (далі – Закон про державну реєстрацію). Від-
повідно до приписів указаного Закону засвідчення факту 
створення громадських об’єднань зі статусом юридичної 
особи  (їх відокремлених підрозділів) та таких, що цього 
статусу не мають, відноситься до повноважень територі-
альних органів Міністерства юстиції України.

Згідно  зі  стандартами,  виробленими  міжнародними 
урядовими  і  неурядовими  організаціями,  для  реєстрації 
громадського об’єднання має бути достатньо надати під-
твердження факту  проведення  установчих  зборів,  статут 
або  регламент  і  квитанцію  про  сплату  реєстраційного 
збору (якщо такий стягується). Також необхідні подроби-
ці про засновників об’єднання. Однак спеціальні вимоги 
до  документації  все-таки  можуть  ставитися  до  деяких 
об’єднань, наприклад політичних партій.

Стаття 17 Закону про державну реєстрацію вимагає по-
дання таких документів для реєстрації юридичної особи: зая-
ви про державну реєстрацію; заяви про обрання системи опо-
даткування; примірника оригіналу (нотаріально засвідченої 
копії) рішення засновників про створення юридичної особи; 
відомостей про керівництво громадського об’єднання; відо-
мостей про особу (осіб), яка має право представляти громад-
ське об’єднання для здійснення реєстраційних дій; статуту; 
реєстру осіб, які брали участь в установчих зборах.

Для  повідомлення  про  утворення  громадського 
об’єднання  без  статусу  юридичної  особи  потрібне  по-
дання  значно  меншої  кількості  документів.  Так,  ідеться 
про заяву про державну реєстрацію, примірник оригіналу 
(нотаріально  засвідченої  копії)  рішення  засновників  про 
створення юридичної особи, а також відомості про засно-
вників громадського об’єднання та особу (осіб), уповно-
важену на його представництво. Статут має бути доданий 
до зазначених документів тільки тоді, коли його схвалення 
передбачено рішенням про утворення такого об’єднання. 
Беручи до уваги некомерційний характер діяльності гро-
мадських об’єднань (як зі статусом юридичної особи, так 
і без нього), закон не встановлює обов’язку сплати адміні-
стративного збору за здійснення їх державної реєстрації.

Для  того,  щоб  завдяки  сучасним  технологіям  зроби-
ти процедуру легалізації  громадських об’єднань якомога 
простішою,  чинне  законодавство  передбачає можливість 
подати  всі  необхідні  документи  в  електронній  формі. 
Зробити це можливо через портал електронних сервісів – 
веб-сайт, організований як об’єднання різних ресурсів та 
сервісів  для  забезпечення максимального доступу до  ін-
формації та послуг у сфері державної реєстрації, ліцензу-
вання та дозвільної системи у сфері господарської діяль-
ності. Відтак на порталі потрібно створити персональний 
кабінет, вхід до якого також забезпечить безоплатний до-
ступ до відомостей про результати реєстрації.

Рішення  про  державну  реєстрацію  приймається  впо-
вноваженим  на  це  суб’єктом  не  пізніше  трьох  робочих 
днів від дати подання передбачених законом документів. 
У певних випадках зазначений строк може подовжувати-
ся або скорочуватися. Протягом визначеного часу переві-
ряються  подані  документи.  У  країнах  сталої  демократії 
зміст документів, що пред’являються до органів держав-
ної  влади  для  реєстрації,  за  виключенням  цілей  і  назви 
об’єднання, не підлягає перевірці. Увага суб’єктів реєстра-
ції концентрується тільки на здатності об’єднання викону-
вати формальні вимоги [6].

Відтак  сумнівною  є  практика  розгляду  адміністра-
тивними  судами  спорів,  зумовлених  відмовою  суб’єкта 
владних повноважень здійснити реєстрацію змін до відо-
мостей  про  громадське  об’єднання  як  юридичну  особу 
або, навпаки, їх неправомірною, з погляду позивача, реє-
страцією. У справах щодо оскарження зазначеної владної 
поведінки поставало питання про  те,  чи  уповноважений 
суб’єкт  реєстрації  перевіряти  дотримання  громадським 
об’єднанням свого статуту в разі скликання засідання ви-
щого органу управління, повноважність такого засідання 
та рішень, прийнятих на ньому.

Досить показовою є справа № 821/1722/13-а за позо-
вом  приватної  особи  до  районного  управління  юстиції 
Херсонської області про визнання дій  зі  здійснення дер-
жавної  реєстрації  інформації  про  зміни  у  складі  керів-
них  органів  районної  громадської  організації  мисливців 
«Червоний  чабан»  неправомірними  [12].  Задовольняючи 
позов,  Херсонський  окружний  адміністративний  суд  за-
значив, що керівника громадської організації було обрано 
з  порушенням  вимог  статуту.  Також  у  процесі  розгляду 
справи констатовано, що суб’єкт реєстрації цю обставину 
проігнорував та не надав їй жодної правової оцінки. Суд 
посилався на положення чинного на той час підзаконного 
акта, яким передбачався обов’язок відповідача здійснюва-
ти правову експертизу поданих для реєстрації документів.

Стурбованість  викликає  той  факт,  що  суди  довільно 
тлумачать зазначене вище повноваження. Так, у практиці 
адміністративних судів трапляються випадки, коло остан-
ні  приходять  до  висновку, що  громадські  об’єднання  на 
підтвердження певних фактів, які мали місце під час вне-
сення змін до статуту чи складу керівних органів, повинні 
надавати  суб’єкту  реєстрації  документи,  не  передбачені 
законом. Наприклад, у справі № 826/13043/13-а Київський 
апеляційний  адміністративний  суд  зазначив, що  громад-
ське  об’єднання  повинно  було  надати  докази  належного 
виклику делегатів на засідання вищого органу управління 
[13]. Той самий суд у справі № 823/731/14, посилаючись 
на те, що за статутом громадського об’єднання  інвалідів 
його головою може бути лише інвалід, указав на необхід-
ність подання документів, які би підтвердили відповідний 
статус новообраного голови [14].

Правильну,  на  нашу  думку,  позицію  обрав Одеський 
апеляційний  адміністративний  суд.  У  своїй  постанові  у 
справі № 821/3172/13-а він зазначив, що суб’єкт реєстрації 
відповідно до  закону  є  відповідальним лише  за  своєчас-
ність внесення інформації до відповідного реєстру, а тому 
не повинен нести будь-яку відповідальність  за достовір-
ність правильно оформлених та поданих йому документів 
(відомостей). До  того ж він не має реальної можливості 
перевірити  всі  обставини  щодо  відповідності  порядку 
скликання зборів громадським об’єднанням та процедури 
прийняття на них рішень [15].

З  іншого  боку,  не  слід  забувати,  що  відповідно  до 
приписів Кодексу адміністративного судочинства Укра-
їни юрисдикція  адміністративних судів не поширюєть-
ся на  спори, що виникають  із  відносин,  які  відповідно 
до  статуту  (положення)  громадського  об’єднання  від-
несені  до  його  внутрішньої  діяльності  або  виключної 
компетенції [16]. Отже, вирішення цими судами питань 
про незаконність рішень загальних зборів громадського 
об’єднання є такими, що не відповідають вимогам про-
цесуального закону.

За  належного  унормування  процедури  легалізації 
громадських  об’єднань  забороняється  відмовляти  у  реє-
страції на підставі виявлення у поданих документах тех-
нічних  недоліків.  Згідно  з  українським  законодавством, 
наприклад,  у  ситуаціях  подання  необхідних  документів 
не повністю або в разі відсутності підпису вповноваженої 
на  здійснення  реєстраційних  дій  особи  надається  строк, 
достатній  для  усунення  цих  недоліків.  На  нашу  думку, 
обов’язковою умовою при цьому має бути інформування 
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суб’єктом реєстрації об’єднання про внесення необхідних 
коректив, а за потреби і їх роз’яснення.

У ст. 28 Закону про громадські об’єднання закріплено 
перелік підстав для відмови у державній реєстрації, серед 
яких можемо виділити  такі: подання документів не  впо-
вноваженою на це особою; невідповідність документів ви-
могам Конституції, законів та/або статуту об’єднання; не-
відповідність найменування об’єднання  вимогам  закону; 
неусунення  підстав  для  зупинення  розгляду  документів 
протягом встановленого строку та інші.

За міжнародними  стандартами  у  сфері  прав  людини, 
суб’єкт реєстрації зобов’язаний надати детальний письмо-
вий виклад підстав ухвалення ним рішення про відмову в 
реєстрації  об’єднання. Вітчизняний  Закон  про  державну 
реєстрацію передбачає, що у повідомленні про відмову у 
проведенні державної реєстрації має бути зазначено кон-
кретну  норму  (пункт,  статтю)  законодавства,  яку  пору-
шено  під  час  оформлення  та  подання  документів. Після 
усунення причин, що були підставою для відмови у дер-
жавній реєстрації,  зберігається можливість повторно по-
дати документи для державної реєстрації.

Поведінка державних органів України, які вирішують 
питання реєстрації громадських об’єднань, неодноразово 
ставала об’єктом дослідження та оцінки з боку Європей-
ського суду із прав людини. У зазначеному контексті по-
казовою є справа «Корецький та інші проти України», за 
наслідками розгляду якої ЄСПЛ постановив рішення, що 
набуло статусу остаточного [17].

У  згаданій  справі  заявники –  громадяни України,  які 
заснували об’єднання, – скаржилися на відмову територі-
ального управління юстиції зареєструвати його. Вони вва-
жали, що таким чином було невиправдано порушено пра-

во, закріплене у ст. 11 Конвенції. Національні суди, до яких 
зверталися заявники, щоб розв’язати конфлікт із представ-
никами влади, повністю підтримали позицію останніх, що 
в результаті призвело до ліквідації об’єднання. Обґрунто-
вували судові  інстанції свої рішення тим, що положення 
статуту містили текстуальні (формальні) розбіжності з по-
ложеннями відповідного законодавства.

Спираючись на матеріали справи, ЄСПЛ констатував, 
що громадське об’єднання мало мирну мету та не плану-
вало  використовувати  насильницькі  або  недемократичні 
засоби  для  її  досягнення.  Однак  органи  державної  вла-
ди вдалися до радикального  заходу  і  не допустили, щоб 
об’єднання  навіть  розпочало  діяльність.  За  таких  обста-
вин ЄСПЛ постановив, що обмеження права на свободу 
об’єднань, які були застосовані в цій справі, не пересліду-
вали «нагальну соціальну необхідність».

Висновки. Важливо зазначити, що держави не наді-
лені можливістю вирішувати питання про необхідність 
запровадження обмежень щодо реалізації права на сво-
боду  об’єднань  на  свій  розсуд,  оскільки  як  відповідні 
національні норми, так  і практика  їх  застосування мо-
жуть  бути  оцінені  ЄСПЛ  –  у  разі  одержання  ним  від-
повідного  звернення.  Це  зумовлено  тим,  що  взяті  на 
себе  зобов’язання у  сфері прав людини становлять  ін-
терес для всіх держав, які підписали Конвенцію, а тому 
пов’язані з їх виконанням питання не можуть належати 
виключно  до  внутрішніх  справ  однієї  з  них.  Безумов-
но, держави мають право переконатися в тому, що мета 
об’єднання  та  його  діяльність  відповідають  вимогам, 
передбаченим  законодавством,  проте  вони  повинні 
робити  це  у  спосіб,  сумісний  з  їхніми  конвенційними 
зобов’язаннями.
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У статті досліджено поняття, значення, суб’єктний склад та окремі особливості громадського контролю за використанням та розпо-
рядженням майном об’єднаної територіальної громади. Аналізуються норми чинного законодавства та позиції науковців щодо можливих 
методів та інструментів громадського контролю. На основі проведеного аналізу окреслено проблеми у сфері здійснення громадського 
контролю за використанням та розпорядженням майном об’єднаної територіальної громади, а також запропоновано шляхи їх вирішення. 

Ключові слова: об’єднана територіальна громада, публічне майно, громадський контроль, право користування, розпорядження 
майном.

В статье исследовано понятие, значение, субъектный состав и отдельные особенности общественного контроля за использованием 
и распоряжением имуществом объединенной территориальной общины. Анализируются нормы действующего законодательства и по-
зиции ученых о возможных методах и инструментах общественного контроля. На основе проведенного анализа определены проблемы 
в сфере осуществления общественного контроля за использованием и распоряжением имуществом объединенной территориальной 
общины, а также предложены пути их решения.

Ключевые слова: объединенная территориальная община, публичное имущество, общественный контроль, право пользования, 
распоряжения имуществом.

The article deals with the concept, meaning, subject structure and particular features of public control over the use and disposal of property of 
the united territorial community. The rules of the current legislation and the position of scientists concerning possible methods and tools of public 
control are analyzed. On the basis of the analysis, the problems in the field of exercising public control over the use and disposal of the property 
of the united territorial community are outlined, as well as ways of their solution are proposed.

Key words: united territorial community, public property, public control, right to use, disposal of property.

Об’єднані  територіальні  громади  вже  стали  активни-
ми учасниками не тільки публічних відносин, але і відно-
син щодо розпорядження належним їм майном. Загалом, 
станом на  кінець  квітня  2018  р.,  в Україні  створено  706 
об’єднаних  територіальних  громад  (далі  –  ОТГ)  [4],  які 
здійснюють управління публічним майном. З метою ефек-
тивного впровадження реформи децентралізації  в Украї-
ні надзвичайно важливим є формування довіри громадян 
до новостворених ОТГ, що неможливо без прозорості та 
відкритості діяльності останніх,  і  здійснення громадяна-
ми  контролю  за  використанням майна  громад. При  цьо-
му правові механізми об’єднання територіальних громад, 
проведення у них виборів, формування публічного майна 
нормативно визначені та практично втілюються, водночас 
виник ряд проблем у сфері громадського контролю за ви-
користанням та розпорядженням майном ОТГ. 

У  науковій  літературі  достатньо  досліджені  питання 
громадського  контролю  у  сфері  публічного  управління, 
у тому числі  за використанням публічних коштів,  зокре-
ма  такими  вченими,  як:  В.А.  Боклаг, А.О. Павленко  [1], 
М.П.  Бублій  [2],  С.С.  Вітвіцький  [3],  К.М.  Костовська 
[5],  В.  Кравчук  [6],  Н.П.  Лубкей  [7],  Л.П.  Рогатіна  [8], 
І.О. Сквірський [9], Є. Соболь [10] та ін. Водночас пробле-
ми, які виникають при здійсненні громадського контролю 
за використанням та розпорядженням майном об’єднаної 
територіальної громади, ще не достатньо досліджені.

Мета статті полягає  у  дослідженні  проблем, що  ви-
никають  при  здійсненні  громадського  контролю  за  ви-
користанням  та  розпорядженням  майном  об’єднаної  те-
риторіальної громади, а також розробці пропозицій до їх 
вирішення.

Публікація містить результати досліджень, проведених 
при  грантовій  підтримці  Державного  фонду  фундамен-
тальних досліджень за конкурсним проектом Ф 83/48761.

Насамперед  варто  визначити  поняття  та  сутність 
громадського  контролю.  Окремі  науковці  визначають 

громадський  контроль  як  функцію  громадянського  сус-
пільства, і тому, на їх думку, він виступає способом залу-
чення населення до управління суспільством та державою 
[1, с. 3]. Інші вважають, що громадський контроль – це по-
слідовність дій, яку здійснюють громадяни та їх автономні 
об’єднання з метою виявлення та запобігання негативних 
явищ  і  порушень  у  сфері  державного  управління  та  до-
держання інтересів громадянського суспільства [2, с. 17]. 
На нашу думку,  громадський контроль можна визначити 
як  сукупність  дій  та  заходів,  що  вчиняють  громадяни, 
громадські організації  та  інші  інституції  громадянського 
суспільства з метою виявлення та запобігання порушень з 
боку суб’єктів владних повноважень.

Щодо ознак громадського контролю, то науковці виді-
ляють наступні: громадський контроль являє собою серію 
спланованих заходів, спрямованих на отримання «закри-
тої»,  не  доступної  для  широкої  громадськості  інформа-
ції; ця  інформація становить суспільний  інтерес  (зачіпає 
інтереси великої кількості людей); ця  інформація зачіпає 
проблеми  порушень  прав  людини,  зловживань  та  пору-
шень законодавства з боку органів влади; кінцевою метою 
контролю є практичне розв’язання проблеми; громадський 
контроль  зачіпає  сферу  відповідальності  органів  влади, 
або  компаній-монополістів,  які  мають  масового  спожи-
вача  [2,  с. 16]. Ми вважаємо, що не можна погодитися з 
першою  ознакою,  оскільки  при  здійсненні  громадського 
контролю предметом аналізу може бути не тільки «закри-
та» інформація, а також інформація, розміщена суб’єктом 
владних повноважень публічно, наприклад на сайті.

Виникає  питання:  хто  ж  може  здійснювати  громад-
ський  контроль  за  використанням  та  розпорядженням 
майном  об’єднаної  територіальної  громади?  Загалом,  до 
суб’єктів  громадського  контролю  за  діяльністю  держав-
них  органів  відносять:  1)  громадські  організації,  зареє-
стровані  на  території  України  у  встановленому  законом 
порядку  (політичні  партії,  громадські  об’єднання,  проф-
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спілки, правозахисні  рухи);  2)  громадські  ради  (палати);  
3)  засоби  масової  інформації;  4)  громадян  України 
[2, с. 17]. Н.П. Лубкей вважає, що громадський контроль 
здійснюють громадські організації, засоби масової інфор-
мації, окремі фахівці (фізичні особи) на основі добровіль-
ності  [7,  с.  35].  Л.П.  Рогатіна  суб’єктами  громадського 
контролю  називає  інституційні  структури  громадянсько-
го  суспільства,  а  також  окремих  людей,  які  проявляють 
громадську  свідомість  і  активність  [8,  с.  6].  В. Кравчук, 
здійснивши аналіз публічних правовідносин, в яких про-
водиться  публічний  контроль,  виокремлює  такі  суб’єкти 
його  здійснення:  1)  громадяни  України  (активні  та  іні-
ціативні),  2)  громадські  організації  та  їх  представники,  
3) громадські інспектори, 4) громадські контрольні інспек-
тори, 5) громадські ради при органах виконавчої влади та 
органах місцевого самоврядування, їх члени тощо [6, с. 13]. 
Досить часто спеціальним суб’єктом громадського контро-
лю називаються засоби масової інформації [5, с. 99].

Отож, у науковій літературі співіснують різні підходи 
до розуміння поняття та кола суб’єктів громадського конт-
ролю за діяльністю органів державної влади та місцевого 
самоврядування.  Проте  більшість  сучасних  дослідників 
сходяться  на  думці,  що  громадський  контроль  здійсню-
ють насамперед інститути громадянського суспільства та 
окремі  громадяни. Ми  погоджуємося  з  цією  позицією,  і 
вважаємо, що суб’єктами громадського контролю за вико-
ристанням та розпорядженням майном ОТГ є громадяни 
(члени територіальної  громади та  інші громадяни Украї-
ни), а також об’єднання громадян (громадські, релігійні та 
благодійні організації, творчі спілки, професійні спілки та 
їх об’єднання, організації роботодавців та їх об’єднання, 
органи  самоорганізації  населення  та  інші). Спеціальним 
суб’єктом  громадського  контролю,  на  нашу  думку,  є  не-
державні засоби масової інформації. 

Громадському  контролю  за  використанням  та  розпо-
рядженням  майном  об’єднаної  територіальної  громади 
не  притаманна  ієрархічність,  адже  всі  суб’єкти  такого 
контролю  є  незалежними  один  від  одного  та  самостійні 
у  виборі  форм  та  методів  громадського  контролю.  Гро-
мадяни та  інститути громадянського суспільства можуть 
об’єднуватися з метою координації заходів при здійсненні 
контролю у формалізовані та неформалізовані структури, 
але відносини у таких об’єднаннях будуються на договір-
них самоврядних засадах.

Громадський  контроль  за  використанням  та  розпо-
рядженням  майном  ОТГ  здійснюється  безоплатно  і  з 
власної  ініціативи суб’єкта контролю. Здійснювати гро-
мадський контроль – це виключно право громадян та ін-
ституцій громадянського суспільства, тому ефективність 
контролю  залежить  від  ініціативності  його  суб’єктів,  а 
також  зацікавленості  у  досягненні  мети  громадського 
контролю.  С.С.  Вітвіцький  зауважує,  що  суб’єкти  гро-
мадського контролю відстоюють виключно власний (ін-
дивідуальний  чи  груповий)  інтерес  [3,  с.  90].  На  нашу 
думку, навіть якщо суб’єкти громадського контролю ке-
руються власними  інтересами,  результати  їхньої  контр-
ольної діяльності задовольняють  і суспільний  інтерес у 
контексті  громадського  контролю  за  використанням  та 
розпорядженням майном об’єднаної територіальної гро-
мади – інтерес жителів відповідної ОТГ.

У  наукових  дослідженнях,  враховуючи  особливос-
ті  громадського  контролю  у  публічному  управлінні,  до 
функцій останнього відносять: стеження та спостережен-
ня за діяльністю суб’єктів публічного управління з метою 
визначення  суспільної  оцінки  порушень  або  небезпеки, 
обумовленої здійснюваною чи запланованою діяльністю; 
недопущення відхилень суб’єктів публічного управління 
від виконання поставлених перед ними завдань, а у разі 
появи  цих  відхилень  усунення  їх  негативних  наслідків; 
здійснення нагляду за станом справ у різних сферах сус-
пільного життя через встановлення відповідності визна-

ченим  у  державі  стандартам,  правилам,  регламентам; 
вжиття заходів правового характеру з виявлення та при-
пинення  зловживань  і  порушень  чинного  законодавства 
України,  законних прав  та  свобод людини й  громадяни-
на з боку органів публічного управління та їх посадових 
осіб;  забезпечення  врахування  суспільних  інтересів  під 
час прийняття рішень суб’єктами публічного управління; 
оцінка законності й дисципліни у публічному управлінні; 
підвищення ефективності та результативності публічного 
управління [9, с. 135].

На нашу думку, у  зміст предмета  громадського конт-
ролю  може  включатися  не  тільки  законність  прийнятих 
управлінських  рішень  щодо  використання  та  розпоря-
дження майном об’єднаної територіальної громади, але і 
доцільність та ефективність таких рішень.

Громадський  контроль  за  використанням  та  розпоря-
дженням  майном  об’єднаної  територіальної  громади  не 
забезпечений заходами примусу та має рекомендаційний 
характер.  Водночас  він  може  впливати  на  прийняття  рі-
шень органами ОТГ і навіть призводити до скасування чи 
зміни вже прийнятих рішень.

При здійсненні громадського контролю за використан-
ням та розпорядженням майном об’єднаної  територіаль-
ної  громади  суб’єкти  такого  контролю  можуть  застосо-
вувати доволі широке коло методів, форм та  засобів, що 
випливає з принципу громадянам «дозволено все, що не 
заборонено законом». Звичайно є межі громадського конт-
ролю,  зокрема  не  можна  застосовувати  засоби  і  методи, 
що суперечать закону, моральним засадам суспільства або 
порушують права та свободи людини. 

У  процесі  громадського  контролю  за  використанням 
та  розпорядженням  майном  ОТГ  можна  застосовувати 
наступні методи: спостереження; аналіз документів; збір 
даних, аналіз офіційної статистики; подання запитів, звер-
нень;  збір  скарг;  бесіди,  інтерв’ю, фокус-групи;  громад-
ські експертизи; експерименти; громадські розслідування; 
моніторинг;  громадські  слухання та  ін. У реалізації  гро-
мадського контролю важливу роль відіграють громадські 
ради, які згідно з Постановою Кабінету Міністрів України 
від 3 листопада 2010 р. «Про забезпечення участі громад-
ськості  у  формуванні  та  реалізації  державної  політики» 
створюються  при  міністерстві,  іншому  центральному 
органі  виконавчої  влади, Раді міністрів Автономної Рес-
публіки  Крим,  обласній,  Київській  та  Севастопольській 
міській,  районній,  районній  у  м.  Києві  та  Севастополі 
держадміністрації.  Водночас,  наявна  вагома  практика 
створення  громадських  рад  і  при  органах  місцевого  са-
моврядування  (наприклад,  первинний  склад  громадської 
ради  був  затверджений  Ужгородською  міською  радою 
на сесії рішенням від 11 квітня 2014 року № 1267 «Про 
Громадську  раду Ужгородської  міської  ради  та  зміни  до 
Регламенту міської ради VI скликання»). На нашу думку, 
при об’єднаних територіальних громадах так само можуть 
створюватися громадські ради та інші консультативно-до-
радчі органи із залученням представників громади.

Важливою  передумовою  здійснення  громадського 
контролю  за  використанням  та  розпорядженням  май-
ном об’єднаної територіальної громади є вільний доступ 
суб’єктів контролю до інформації про виконання місцево-
го бюджету у необхідному обсязі, інформації про укладені 
договори оренди майна ОТГ і т.п. 

Сьогодні  в  Україні  є  ряд  нормативно-правових  актів, 
що  передбачають  оприлюднення  інформації  про  місцеві 
бюджети та порядок надання такої інформації громадянам. 
Зокрема, положення Конституції України (ст. 40) гаранту-
ють право громадян направляти індивідуальні чи колектив-
ні письмові звернення або особисто звертатися до органів 
місцевого самоврядування та посадових  і службових осіб 
цих органів, що зобов’язані розглянути звернення і дати об-
ґрунтовану відповідь у встановлений законом строк. У За-
конах України «Про звернення громадян» та «Про доступ 
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до публічної  інформації» детально вказано види, порядок 
подання таких звернень та строки одержання відповідей на 
них. Крім того, згідно зі ст. 28 Бюджетного кодексу України 
органи  місцевого  самоврядування  забезпечують  публіка-
цію інформації про місцеві бюджети, у тому числі рішень 
про місцевий бюджет та квартальних звітів про їх виконан-
ня. Рішення про місцевий бюджет має бути оприлюднене 
не пізніше ніж через десять днів  із дня його прийняття у 
газетах, визначених відповідними місцевими радами. Вод-
ночас, доволі часті випадки розміщення звітів у не описовій 
формі,  і як правило громадяни, що не мають спеціальних 
знань, зрозуміти і знайти потрібну інформацію не у змозі.

Отож, основними проблемами здійснення громадсько-
го  контролю  за  використанням  та  розпорядженням май-
ном об’єднаної територіальної громади є:

–  не  закріплення  у  законодавстві  обов’язку  органів 
місцевого  самоврядування  розміщувати  публічно  інфор-
мацію  про  управлінські  рішення  щодо  використання  та 
розпорядження комунальним майном;

–  недостатній  обсяг  інформації  про  використання 
бюджетних коштів, що оприлюднюється органами місце-

вого самоврядування у мережі Інтернет та засобах масо-
вої  інформації для здійснення ефективного громадського 
контролю;

–  відсутність  у  громадян  та  їх  об’єднань  досвіду, 
практичних  навичок,  спеціальних  знань  для  здійснен-
ня  громадського  контролю  за  використанням  та  розпо-
рядженням  майном  об’єднаної  територіальної  громади 
тощо. 

З  метою  вирішення  вказаних  проблем  та  створення 
умов для ефективного громадського контролю за викорис-
танням та розпорядженням майном ОТГ необхідно внести 
зміни до Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», закріпивши у ньому обов’язок органів місцевого 
самоврядування розміщувати публічно (на офіційних сай-
тах та місцевих газетах) інформацію про всі управлінські 
рішення щодо використання та розпорядження комуналь-
ним майном. Крім того, варто прийняти спеціальний нор-
мативно-правовий акт, який би визначав засади, форми та 
методи громадського контролю, і встановлював механізм 
виконання органами державної влади та місцевого само-
врядування рекомендацій громадськості.
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Стаття присвячена дослідженню структури та компетенції митних органів Республіки Польщі з чітким розподілом повноважень і за-
вдань між ними. Автор зосереджує увагу на необхідності удосконалення митної служби з метою її пристосування до нових вимог і змін в 
економіці. Наголошується на тому, що використання позитивного досвіду реформування митних органів Польщі дасть можливість Україні 
більш швидко, якісно та ефективно здійснити євроінтеграційний процес.

Ключові слова: реформування митної системи, митний орган, Європейський Союз, структура митних органів Польщі, компетенція 
митних органів.

Статья посвящена исследованию структуры и компетенции таможенных органов Республики Польша с четким распределением 
полномочий и задач между ними. Автор сосредоточивает внимание на необходимости совершенствования таможенной службы с целью 
ее приспособления к новым требованиям и изменениям в экономике. Отмечается, что использование положительного опыта реформи-
рования таможенных органов Польши даст возможность Украине более быстро, качественно и эффективно осуществить евроинтегра-
ционный процесс.

Ключевые слова: реформирование таможенной системы, таможенный орган, Европейский Союз, структура таможенных органов 
Польши, компетенция таможенных органов.

The article is devoted to the study of the structure and competence of the customs authorities of the Republic of Poland with a clear divi-
sion of powers and tasks between them. The author focuses on the need to improve the customs service in order to adapt it to new demands 
and changes in the economy. It is emphasized that the use of the positive experience of reforming the customs authorities of Poland will enable 
Ukraine to carry out the European integration process more quickly, qualitatively and effectively.

Key words: customs system reform, customs authority, European Union, structure of customs bodies of Poland, competence of customs 
authorities.

На  сучасному  етапі  розвитку  багатополярного  світу 
жодна країна не здатна розвиватися ізольовано. Посилен-
ня  інтеграційних процесів на макро-  та мікрорівні пояс-
нюється зростаючою взаємозалежністю економік окремих 
країн у контексті євроінтеграційних процесів. Доцільним 
і необхідним є вивчення та узагальнення досвіду європей-
ських  країн щодо  професійної  підготовки  фахівців  мит-
ної служби, зокрема Польщі – країни, яка є членом ЄС з 
2004 року, має з Україною спільні кордони, схоже геопо-
літичне положення, загальні  історико-культурні традиції, 
приділяє велику увагу питанням

В умовах  інтенсифікації  зовнішньоекономічних зв’яз- 
ків та  інтеграційних прагнень України надзвичайно акту-
альним є вивчення досвіду Польщі у реформуванні митної 
системи.

Слід констатувати, що вітчизняні вчені не приділяють 
достатньої  уваги  проблемі  європейської  інтеграції  окре-
мих країн  і  впливу  інтеграційних процесів на митну по-
літику держав, про що свідчить недостатня кількість ґрун-
товних досліджень із зазначеної проблеми. Певний вклад 
у  дослідження проблематики  теми  внесли  такі  науковці, 
як: М.Б. Басараб, І.Г. Бережнюк, С. Бочаров, В.І. Власов, 
О.О. Гуцаленко, В. Мароха, Т.О. Осташко, Н.П. Сідлецька, 
Я. Стеч, П. Трощинський, Я. Хофмокл, Т. Чеклина та  ін. 
Отже, зазначена тема є актуальною й заслуговує на більшу 
увагу з боку українських учених. 

Метою статті є дослідження організації митної спра-
ви у Польщі та можливостей використання польського до-
свіду в умовах України.

Створення митного союзу ЄС істотно вплинуло на ді-
яльність національних митних органів країн-членів, адже 
саме за допомогою останніх відбувається реалізація мит-
ного  законодавства.  Здійснюючи певні  дії щодо  забезпе-
чення  правильного  застосування  митного  законодавства 

та  іншого  законодавства, що регулює ввезення,  вивезен-
ня,  транзит,  передачу,  зберігання  і  кінцеве  використання 
товарів, які переміщуються між митною територією Спів-
товариства та іншими територіями, та наявність і пересу-
вання у межах митної території товарів, що не походять зі 
Співтовариства  і  товарів,  поміщених під  режим випуску 
для внутрішнього споживання, митні органи є основними 
учасниками митних правовідносин та відповідають за до-
тримання інтересів усього Співтовариства.

З огляду на це, особливості структури сучасної митної 
служби Польщі пов’язані саме з розбудовою європейсько-
го співтовариства. Так, після вступу Польської Республіки 
до ЄС відбулася передача на рівень наднаціональної ком-
петенції у справі митної політики, відтак і було створено 
реформовану державну митну систему.

У процесі інтеграції митної політики Польської Респу-
бліки до ЄС науковці виділяють три етапи:

1.  з моменту підписання Європейської  угоди  до  від-
криття  партнерських  переговорів  щодо  Митного  союзу 
(1991–1999);

2.  від початку партнерських переговорів щодо Митно-
го союзу до їх закриття у березні 2001 р. (1999–2001);

3.  від закінчення переговорів у митній сфері до рефе-
рендуму про вступ по ЄС (2001–2004) [1, с. 18].

На початку інтеграції митної політики уряд насамперед 
працював у напрямку розвитку зв’язків зі світовою еконо-
мікою і впровадив ліберальну митно-торговельну політику. 
Так, на першому етапі трансформації Польща мала справу 
з шоковою опцією відкриття ринку. Завдяки таким рефор-
мам Польська Республіка стала країною з найкращою від-
критою економікою для імпорту у світі, до того ж не тільки 
відкритою  для  співпраці  із  закордонними  країнами,  але 
також країною, пристосованою до інтеграції з ЄС, в еконо-
міці якої важливу роль відіграє ефективна митна система.
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На нашу думку, управлінські проблеми митної служби 
Польщі щодо реалізації нових завдань в умовах вступу до 
ЄС слід розглядати у межах основних напрямів:

–  зміни компетенції митної служби;
–  організаційна структура митної адміністрації;
–  кадрові питання;
–  пристосування до сучасних інформаційних систем.
В Європейській угоді між Республікою Польща і краї-

нами – членами ЄС встановлено, що для економічної інте-
грації Польщі в Європейський Союз необхідно наблизити 
законодавство Польщі до чинного законодавства ЄС. 

Основою  впровадження  1  січня  1998  р. Митного  ко-
дексу Польщі був Митний кодекс ЄС, а також практичні 
поради до нього, з урахуванням певної специфіки еконо-
мічних умов Польщі. Крім того, треба було взяти до уваги 
швидку зміну ситуації у торговому обороті Польщі з тре-
тіми країнами.

Митний кодекс містив нові правила регулювання, які 
мали бути впроваджені до кінця 1997 р. У новій редакції 
встановлювалися  правила,  які,  з  одного  боку,  спрощу-
вали митні процедури, а з іншого – зобов’язували ефек-
тивніше проводити контроль над товарообігом у ЗЕД. Це 
дозволило зберегти рівновагу між спрощеннями митних 
процедур і контрольними функціями митної адміністра-
ції. [2, с. 67-68].

Подальшого  успіху  досягнуто  під  час  адаптації  до 
Митного кодексу Співтовариства та імплементаційних по-
ложень. У 2001 р. гармонізація майже завершилася завдя-
ки прийняттю змін до польського Митного кодексу, який 
набув чинності у липні 2002 р. 

Крім того, прийнято та імплементовано зміни до ука-
зу про спрощені процедури, а також прийнято закони, які 
запровадили юридичну  основу  для фундаментальної  ре-
структуризації  митної  служби.  У  результаті  Центральне 
митне управління та Генеральну інспекцію митниці було 
скасовано. Як результат, митна адміністрація Польщі ста-
ла менш централізованою.

Реформовані митні палати на регіональному рівні при-
йняли відповідальність за всі завдання стосовно індивіду-
альних справ, а законодавчі, стратегічні та координаційні 
обов’язки належать новоствореній митній службі у межах 
Міністерства фінансів. 

Митний кодекс Польської Республіки втратив чинність 
з 30 квітня 2004 р., а вже наступного дня набув чинності 
Митний кодекс Євросоюзу, норми якого безпосередньо ді-
ють у Польщі [3, с. 88].

Слід зауважити, що митні правила, які діяли у Польщі 
до  1  травня  2004  р.,  повністю  гармонізовано  з митними 
правилами Євроспільноти. Більш ніж шестирічний період 
застосування цих правил підготував митну службу до без-
посереднього застосування митного права ЄС.

Значних змін зі вступом до Європейського Союзу за-
знали завдання і функції митної служби Польської Респу-
бліки. Так, на сьогодні митна служба здійснює регулюван-
ня у сфері:

–  заходів  державної  митної  політики  щодо  регулю-
вання цілей та обсягів міжнародної торгівлі  (моніторинг 
виконання митних квот тощо);

–  дотримання  національних  і  міжнародних  митних 
правил щодо заборони обмежень у міжнародній торгівлі, 
підписаних Республікою Польщею двосторонніх та бага-
тосторонніх угод з питань митної справи;

–  контролю за іноземною валютою [4, с. 260].
Відповідно до законодавства Польської Республіки [5] 

з 1 травня 2004 року до основних завдань митної служби 
належать:

–  охорона зовнішніх кордонів ЄС на східному й пів-
нічному напрямах, а також у морських та аеропортах;

–  співпраця у реалізації спільної земельної політики 
означає  систему  доплат,  що  стосується  вивезення  сіль-
ськогосподарської продукції;

–  завдання, пов’язані  із впровадженням інформацій-
ної бази даних зовнішньоторговельного обігу, включаючи 
товарообіг з країнами ЄС (INTRASAT).

Загалом,  відповідно  до  Закону  Польщі  «Про  митну 
службу»  [6]  на  тепер  діє  наступна  система  управління 
митною системою з чітким розподілом компетенції.

До компетенції міністра фінансів у сфері митної спра-
ви входять такі функції:

–  контроль за справами, які належать до компетенції 
митних органів;

–  контроль за виконанням бюджетних завдань митни-
ми органами;

–  формування кадрової та освітньої політики митних 
органів.

–  До завдань директора митниці належить:
–  реалізація державної митної політики;
–  здійснення  контролю  за  діяльністю  начальників 

митних відділів;
–  прийняття рішень у другій інстанції у справах (пер-

ша інстанція – начальники митних відділів);
–  реалізація кадрової політики і підвищення кваліфі-

кації у структурних підрозділах митниці;
–  виконання  інших  завдань,  закріплених  статутом 

митниці.
До завдань начальника митного відділу входить:
–  контроль за справлянням митних платежів;
–  контроль за справлянням акцизного податку;
–  контроль за справлянням митних зборів і платежів з 

імпортованих товарів;
–  контроль за здійсненням митного контролю та мит-

ного огляду;
–  здійснення податкового нагляду;
–  здійснення інших функцій, перелічених в окремих 

правилах.
Крім  того,  митні  органи  отримали  право  організо-

вувати  й  реалізувати  оперативно-пошукову  діяльність, 
пов’язану з:

–  отриманням, нагромадженням, обробкою і перевір-
кою  інформації,  що  стосується  зовнішньоторговельного 
товарообігу;

–  можливістю секретного спостереження;
–  використанням допомоги осіб, не задіяних у митній 

службі, а також правом на застосування засобів безпосе-
реднього примусу у формі застосування фізичної сили та 
індивідуальних технічних  і хімічних засобів або засобів, 
призначених для обеззброєння і конвоювання осіб [6].

Важливим  аспектом  діяльності митної  служби Поль-
ської Республіки є фіскальна функція. Слід зазначити, що 
польська митна служба приносить близько 41% доходів до 
місцевих бюджетів. Це доходи від збирання акцизу з  ім-
портних і внутрішніх товарів, імпортного мита [7, с. 18].

Ще одна пріоритетна функція митної служби – функ-
ція  контролю  за  охороною  інтересів  Польщі  і  ЄС.  Так, 
митна служба може здійснювати контрольні функції само-
стійно  або  у  співпраці,  провадити  правоохоронну  діяль-
ність  з  метою  запобігання митній  контрабанді  та  подат-
ковим порушенням,  а  також порушенням, що посягають 
на фінансові, економічні або суспільні інтереси Польської 
Республіки  і ЄС. Проте  діяльність має  бути  обґрунтова-
на  аналізом  ризику  так,  щоб  сили  концентрувалися  на 
фактичних загрозах, а не на тотальному або хаотичному 
контролі. Контроль, який здійснюється митною службою, 
має  бути  сконцентровано на фіскальній функції  служби. 
Крім того, зросли завдання митної служби щодо стягнен-
ня  акцизного  збору  і  контролю  за  легальним  працевла-
штуванням і перебуванням іноземців. Ліквідація кордонів 
на заході й півдні держави змінила засади статистичного 
контролю у пунктах пропуску. З цією метою на митницях 
створено так звані мобільні групи.

Статтею  30  Закону  «Про  Митну  службу  Республіки 
Польщі» зазначено, що [6] контроль, здійснюваний пред-
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ставниками  митної  служби  Польщі  полягає  у  перевірці 
дотримання положень законодавства країни фізичними та 
юридичними особами.

Контролю  підлягає  дотримання  митного  законодав-
ства, яке пов’язане із ввозом чи вивозом товарів з терито-
рії митного простору ЄС та третіх країн, зокрема тих, на 
які розповсюджуються обмеження чи заборона.

Відповідно до ст. 32 згаданого Закону [6] посадові осо-
би Митної служби Польщі вповноважені: встановлювати 
особу контрольованої  особи;  здійснювати обшук осіб  та 
приміщень, у тому числі  із використанням технічних за-
собів та службових собак; допитувати свідків; отримувати 
висновки експертів; здійснювати перевірку; досліджувати 
товар, сировину, напівфабрикати, у тому числі відбирати 
проби  товарів,  сировини,  напівфабрикатів  і  готової  про-
дукції  для  тестування;  здійснювати  перевірку  товарів  і 
транспортних засобів, у тому числі з використанням тех-
нічних засобів та службових собак; опечатувати пристрої, 
приміщення,  ємкості,  транспортні  засоби;  забезпечувати 
зібрані докази; здійснювати кіно, фото та аудіо записи, зу-
пинити і контролювати транспортні засоби та літаки; ви-
давати накази щодо певної поведінки, у рамках, необхід-
них для виконання контрольних операцій або уникнення 
безпосередньої загрози для безпеки для людей чи майна.

Важливо зазначити, що польська інформаційна систе-
ма належить до найсучасніших в Європі та забезпечує всі 
необхідні технічні можливості для електронного митного 
оформлення.  Інформаційне  середовище  митної  служби 
потребує  постійного  розвитку  інструментів  та  інформа-
ційних технік для виконання її завдань. Це має бути осно-
вою  скорочення  бюрократії,  спрощення  обслуговування 
і впровадження точнішого аналізу ризиків для контролю 
товарообігу у ЗЕД і підакцизних товарів. 

Стандартним  у  Польській  Республіці  є  електронне 
митне оформлення, а наступним кроком має бути запрова-
дження електронного способу комунікації з митною служ-
бою. Проблема розвитку інформаційної інфраструктури – 
відсутність спільних вимог ЄС щодо формату даних. З цієї 
ж причини ускладнено електронну комунікацію між мит-
ними службами, що ускладнює моніторинг товарообігу у 
кількох країнах – членах ЄС, коли товар потрапив в обіг в 
одній країні, а транспортується до іншої. 

У зв’язку зі вступом Польщі до ЄС, а потім до митного 
союзу у митній адміністрації запроваджено інформаційну 
систему, яка вдосконалила обслуговування підприємців  і 
самої митної адміністрації та мала слугувати засобом об-
міну даними з митною системою Європейської комісії та 
інших країн-членів [8, с. 11-12].

Отже,  розвиток  інформаційних  систем  та  обмін  ін-
формацією  перед  прибуттям  товару  зробили можливим 
ефективний  аналіз  ризиків  і  полегшили  розпізнавання 
легального  товарообігу,  який  здійснюється  суб’єктами 
підприємницької  діяльності,  і  товарообігу,  який  може 
нести  небезпеку  або  загрожувати  безпеці.  Інформація, 
що аналізується перед прибуттям і контролем товару, до-
зволяє  краще  розпізнавати можливі  загрози  і  приймати 
рішення  про  збільшення  або  зменшення  кількості  мит-
них процедур, що призводить до економії коштів і часу 
оформлення товару.

Таким чином, митні органи Польської Республіки го-
тувалися до виконання нових завдань в ЄС декілька років. 
Цей процес ретельно планувався. Для його реалізації за-
лучалися  фахівці  з  багатьох  галузей,  запозичувався  іно-
земний досвід, велася інноваційна політика. 

Однак навіть після офіційного вступу Польської Рес-
публіки до Європейського Співтовариства продовжилася 
реорганізація митної служби з метою її пристосування до 
нових вимог і змін в економіці. Вступ Польщі до Співто-
вариства  був  і  залишається  великим  викликом  для  всієї 
публічної влади, включаючи митну службу. Усунення мит-
них кордонів між Польською Республікою та іншими дер-
жавами ЄС стало причиною зменшення надходжень мит-
них платежів, але інтеграція до Співтовариства призвела 
до спрощення і збільшення товарообігу.

Основними тенденціями реформування митної систе-
ми можна назвати спрощення організаційної структури та 
зменшення  кількості  структурних  підрозділів  при  одно-
часному  розширенні  функцій  і  завдань,  чіткий  розподіл 
повноважень і відповідальності між управлінськими рів-
нями, значне скорочення кількості митників.

Використання  позитивного  досвіду  реформування 
митної  сфери  Польської  Республіки  дасть  можливість 
Україні більш швидко, якісно та ефективно здійснити єв-
роінтеграційний процес. 
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Стаття присвячена характеристиці інституту адміністративної відповідальності у контексті проблематики механізму притягнення не-
повнолітнього до адміністративної відповідальності. Зокрема, охарактеризовано питання правосуб’єктності неповнолітнього правопо-
рушника та вплив його фізіологічних та психологічних здібностей на бажання вчиняти протиправні дії. Проаналізовано основні недоліки 
процедури повідомлення батьків неповнолітнього про його затримання, а також законодавчі прогалини розгляду справи про адміністра-
тивне правопорушення неповнолітнього у суді та виконання судових рішень.

Ключові слова: неповнолітній, адміністративна відповідальність, адміністративне правопорушення, правосуб’єктність, судовий роз-
гляд, адміністративне стягнення.

Статья посвящена характеристике института административной ответственности в контексте проблематики механизма привлечения 
несовершеннолетнего к административной ответственности. В частности, охарактеризованы вопросы правосубъектности несовершен-
нолетнего правонарушителя и влияние его физиологических и психологических способностей на желание совершать противоправные 
действия. Проанализированы основные недостатки процедуры уведомления родителей несовершеннолетнего о его задержании, а так-
же законодательные пробелы рассмотрения дела об административном правонарушении несовершеннолетнего в суде и исполнения 
судебных решений.

Ключевые слова: несовершеннолетний, административная ответственность, административное правонарушение, правосубъект-
ность, судебное разбирательство, административное взыскание.

The article is devoted to the description of the institute of administrative responsibility in the context of the problems of the mechanism of 
bringing the underage children to administrative liability. In particular, the question of the legal personality of a juvenile offender and the influence 
of his physiological and psychological abilities on the desire to commit unlawful actions are described. The main shortcomings of the procedure 
for the notification of the juvenile’s parents about his detention, as well as legislative gaps in the case concerning the administrative offense of a 
juvenile in court and execution of court decisions are analyzed.

Key words: juvenile, underage, administrative liability, administrative offense, legal personality, judicial review, administrative penalty.

Щороку,  кількість  правопорушень  серед  неповноліт-
ніх невпинно зростає. Як приклад, наводимо наступні ста-
тистичні  дані:  у  2016  році  на  території  Рівненської  обл. 
було  зафіксовано  447  адміністративних  правопорушень, 
вчинених неповнолітніми, а у 2017 році ця цифра досягла 
675  правопорушень.  Окрім  цього,  як  свідчить  практика, 
поза  межами  офіційної  статистики  залишається  значна 
кількість правопорушень, які покладено в основу масиву 
латентної (прихованої) злочинності.

Така  тенденція  росту  протиправної  поведінки  се-
ред підлітків, у порівнянні з 2016 роком, дає можливість 
зробити  висновок,  що  використовувані  державою  про-
філактичні  та  примусові  адміністративно-правові  заходи 
впливу не дають позитивних результатів, а навпаки – ство-
рюють  сприятливі  умови  для  вчинення  неповнолітніми 
адміністративних порушень.

Вивченням питань  адміністративної  відповідальності 
неповнолітніх  займалися  такі  науковці:  В.Б.  Авер’янов, 
Р.В. Кимлик, В.Л. Ортинський, Т.І. Шанскова, В.О. Про-
даєвич та інші.

Мета статті – характеристика недоліків механізму при-
тягнення неповнолітньої особи до адміністративної відпо-
відальності та розробка пропозицій щодо їх усунення.

Поняття  адміністративної  відповідальності  тракту-
ється  в  юридичній  площині  як  специфічне  реагування 
держави  на  адміністративне  правопорушення,  що  по-

лягає  у  застосуванні  уповноваженим  органом  або  по-
садовою  особою  передбаченого  законом  стягнення  до 
суб’єкта  правопорушення  [1,  с.  430].  Варто  зазначити, 
що  чинний  Кодекс  України  про  адміністративні  право-
порушення не містить законодавчо визначеного поняття 
адміністративної відповідальності,  а натомість обмежу-
ється вказівкою її наслідку – накладення на правопоруш-
ника адміністративного стягнення.

Категорія правопорушників охоплює доволі широке коло 
суб’єктів, яких можна диференціювати на дві групи: фізич-
них та юридичних осіб. До фізичних осіб-правопорушників 
належать особи, які володіють усіма ознаками повної або не-
повної  правосуб’єктності:  правоздатністю,  дієздатністю  та 
деліктоздатністю. Неповною дієздатністю наділені неповно-
літні громадяни, які зобов’язані нести адміністративну від-
повідальність за вчинення правопорушень з 16-річного віку.

До таких осіб віком від 16 до 18 років законодавством 
передбачено застосування адміністративних заходів впли-
ву  або  адміністративних  стягнень  за  вчинення  правопо-
рушень. У сукупності такі заходи формують систему, яка 
складена у порядку наростання тяжкості покарання – від 
менш суворих до суворіших. Варто зазначити, що до непо-
внолітніх правопорушників у жодному випадку не може 
бути застосовано адміністративний арешт.

Зауважимо  також,  що  факт  вчинення  адміністра-
тивного правопорушення неповнолітнім є обставиною, 
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яка  пом’якшує  його  адміністративну  відповідальність  
[2, ст. 34].

Таку законодавчу норму можна пояснити з позиції не-
достатнього  психологічного  та  фізіологічного  розвитку 
неповнолітнього, що є прийнятною для людини підлітко-
вого віку. 

Для того, аби пізнати внутрішній світ неповнолітнього 
правопорушника,  необхідно  знати  його  життєві  позиції, 
ставлення до навколишньої дійсності, до соціуму. Цього 
не можна  досягти,  не  вивчивши  його  потреби,  цінності, 
мотиви поведінки тощо.

Тому розглянемо ряд поведінкових стереотипів, які ха-
рактеризують підлітковий період неповнолітнього  та ви-
значають тип його поведінки:

1.  Реакція  опозиції  –  виникає  внаслідок  завищених 
претензій до підлітка з боку батьків чи оточуючих, зайвих 
обмежень, неповаги та відсутності уваги до потреб дити-
ни [3, с. 283];

2.  Реакція  імітації  –  виникає  через  наслідування 
певної особи. Така поведінка, у наш час, є особливо по-
ширеною.  Це  можна  пояснити  глобальним  потоком  різ-
номанітної  інформації,  яка  всесторонньо поглинає  непо-
внолітнього. Витоками такої інформації стають соціальні 
мережі, кінофільми, музика та специфічна література. Все 
це дозволяє неповнолітньому  знайти  свого «негативного 
супергероя», приклад поведінки якого можна наслідувати 
[3, с. 283];

3.  Реакція  негативної  імітації  –  проявляється  у  по-
ведінці,  яка  контрастує  відносно  поведінки  членів  сім’ї 
та відображає відокремлення від батьків та їх цінностей, 
формуючи при цьому свої власні [3, с. 283]; 

4.  Реакція компенсації – коли підліток заповнює свої 
невдачі в одній сфері успіхами в іншій. Наприклад, пога-
не навчання компенсується, на погляд дитини, сміливістю 
перед друзями [3, с. 283];

5.  Реакція групування з однолітками – виявляється у 
прагненні неповнолітнього утворити групи осіб з певним 
стилем поведінки та системою внутрішньо групових сто-
сунків, зі своїм лідером [3, с. 284]; 

6.  Реакції,  обумовлені  сексуальним потягом – підви-
щений інтерес до сексуальних потреб та проблем, початок 
раннього статевого життя [3, с. 284].

В.М.  Бехтерєв  наголошував,  що  в  основі  порушень 
закону неповнолітніми  закладені  дві  особисті  психоемо-
ційні  сфери.  У  першому  випадку  це  імпульсивність  та 
надмірна дратівливість, а у другому – прагнення до задо-
волення своїх потреб без докладання трудових зусиль [4].

Стан фізіологічного розвитку чинить вагомий вплив на 
психологічний  портрет  неповнолітнього  правопорушни-
ка. Це може виявлятися у можливості критично ставитись 
до своїх вчинків. Особливо дане положення стосується ро-
зумово відсталих підлітків чи підлітків із затримкою пси-
хологічного розвитку. Воно підкреслює те, що наявність 
хронологічного  віку  адміністративної  дієздатності  є  не-
достатньою  підставою  для  притягнення  особи  до  відпо-
відальності.

Вік, який є часовим аспектом, виступає тільки як сис-
темний  феномен,  який  походить  від  біологічної  складо-
вої,  а  суть  визначається  своєрідним  рівнем  соціального 
розвитку. Тому хронологічний підхід до визначення віку 
є досить обмеженим за характером і повинен бути допо-
внений аналізом закономірностей та рівня розвитку особи 
[5, с. 255].

О.М.  Ігнатов  зазначає,  що  при  такого  роду  анома-
ліях  психіки  як  олігофренія,  значно  зростає  здатність, 
ймовірність  і  динамічність  реалізації  злочинного  наміру 
[6, с. 264].

Якщо  проводити  паралель  між механізмом  вчинення 
адміністративних правопорушень та кримінальних, з по-
зиції особи, хворої на олігофренію, можемо спостерігати 
такі аномалії психіки:

1)  згорнутий  характер  мотивації  вчинення  злочину, 
менша  диференціація  цілей  вчинення  протиправного  ді-
яння;

2)  специфічне  емоційне  сприйняття  подій,  врахову-
ючи  конкретну  ситуацію,  яка  передує  вчиненню  злочи-
ну,  що  сприяє  розбіжності  між  суб’єктивною  оцінкою  і 
об’єктивною характеристикою ситуації;

3)  менш  детальне  планування  злочину,  а  навпаки  – 
раптовість виникнення злочинного наміру [6, с. 263].

Однак КУпАП не  визначає  того,  як  відповідатиме  за 
свої  протиправні  вчинки  неповнолітній  із  психологічни-
ми вадами розвитку, адже він, фактично, не охоплюється 
поняттям  адміністративної  правосуб’єктності,  що  вклю-
чає  у  себе фактор  дієздатності  особи. Оскільки  питання 
соціального  дослідження  розвитку  неповнолітнього  при 
здійсненні правосуддя над ним передбачено Пекінськими 
правилами ООН, дане положення повинно бути врегульо-
вано у КУпАП [7]. 

Глава 17 КУпАП надає вичерпну ідентифікацію орга-
нів та посадових осіб, які пов’язані з виявленням та роз-
глядом справ про адміністративні правопорушення залеж-
но від їх галузевої спрямованості. Оскільки неповнолітні 
особи  є  неповноправними  суб’єктами  адміністративно-
деліктного  законодавства,  розглядати  справи  про  скоєні 
ними адміністративні правопорушення, уповноважені не 
всі перераховані у даній главі державні органи. Насампе-
ред це пояснюється тим, що вчинені підлітками правопо-
рушення, часто стосуються громадського порядку і безпе-
ки, торгівлі, сфери послуг, транспорту чи власності. Для 
того,  аби  здійснити  посягання  на  одну  із  таких  галузей, 
особа неповинна володіти особливим статусом чи наділя-
тися спеціальним правом, що і притаманно для неповно-
літніх суб’єктів.

З огляду на це, ми виділили декілька органів, які бе-
руть участь у вирішенні питань, що так чи інакше стосу-
ються неповнолітніх правопорушників:

–  Адміністративні комісії – уповноважені на розгляд 
правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 156 КУпАП у час-
тині, що частково стосується неповнолітніх як так званих 
«потерпілих» від правопорушення [2, ст. 218];

–  Районні,  районні  у  місті,  міські  чи  міськрайонні 
суди (судді) – розглядають справи щодо адміністративних 
правопорушень неповнолітніх [2, ст. 221];

–  Органи Національної поліції – уповноважені на за-
тримання правопорушників, забезпечення охорони право-
порядку та ін. [2, ст. 222].

Ще однією характерною рисою механізму притягнення 
неповнолітнього  до  адміністративної  відповідальності  є 
фактична відсутність нормативно врегульованої процеду-
ри  виявлення  правопорушень,  вчинених  неповнолітніми. 
Зокрема, не визначено порядку повідомлення батьків, уси-
новителів, опікунів, піклувальників про затримання їхньої 
дитини і чи правомірним буде затримання неповнолітнього 
та складення на нього протоколу без присутності батьків.

КУпАП не передбачає, яким способом правоохоронні 
чи  інші уповноважені органи та особи можуть дізнатися 
інформацію про батьків неповнолітнього та повідомити їх 
про затримання. Адже виникає питання, чи згоден підлі-
ток надавати таку інформацію і чи буде вона достатньою і 
достовірною та протягом якого часу з моменту затримання 
дитини, її близьких повинно бути знайдено.

На  перший  погляд  ці  питання  є  несуттєвими,  однак 
на  практиці  особи,  які  стали  учасниками  такої  ситуації, 
не можуть бути у повній міри впевненими, чи у момент 
здійснення уповноваженими органами своїх функцій, їхні 
права та законні  інтереси не порушуються. Окрім цього, 
прогалини щодо даного питання негативно позначаються 
на роботі правоохоронних органів, адже вони теж ризику-
ють своїми діями порушити законодавчі норми.

Після проведення усіх необхідних заходів щодо ви-
явлення та фіксації адміністративного правопорушення, 
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вчиненого  неповнолітнім,  уповноважена  особа  або  ор-
ган передає справу про адміністративне правопорушен-
ня до суду.

Згідно зі ст. 221 КУпАП районні, районні у місті, місь-
кі  чи міськрайонні  суди  розглядають  усі  справи  про  ад-
міністративні правопорушення, вчинені особами віком від 
16 до 18 років [15, ст. 221].

Справа про адміністративне правопорушення у загаль-
ному, розглядається судами у п’ятнадцятиденний строк [2, 
ст. 277].

Про час  і місце судового розгляду особи повідомля-
ються  не  пізніше  трьох  днів  до  дня  розгляду  справи  у 
суді повідомленням про розгляд справи, тобто повісткою 
[2, ст. 2772]. Однак, КУпАП не містить даних про вручен-
ня повістки неповнолітньому, хоча за аналогією закону, 
вона вручається законному представнику неповнолітньої 
особи.

У ст. 270 Кодексу України про адміністративні право-
порушення зазначено про те, що інтереси неповнолітнього, 
який  притягається  до  адміністративної  відповідальності 
мають  право  представляти  його  законні  представники  – 
батьки, опікуни чи піклувальники [2, cт. 270].

Рішення про притягнення неповнолітнього до адміні-
стративної  відповідальності приймається у формі поста-
нови. Суд може винести одну із таких постанов: про на-
кладення адміністративного стягнення; про застосування 
заходів впливу щодо неповнолітнього, передбачені ст. 241 
КУпАП; про закриття справи [2, ст. 284]. Правопорушник 
або потерпілий мають право оскаржити постанову у суді 
апеляційної інстанції.

Постанова про накладення адміністративного стягнен-
ня  підлягає  обов’язковому  виконанню  і  являє  собою  за-
ключний етап провадження у справах про адміністративні 
правопорушення.

Оскільки на неповнолітніх осіб, у більшості випадків, 
накладаються стягнення у вигляді попередження, то воно 
виконується шляхом оголошення судом постанови право-
порушнику [2, ст. 306].

Окремо  слід  наголосити  на  відсутності  у КУпАП  ві-
домостей про механізм виконання постанови про накла-
дення стягнення у вигляді заходів впливу на неповноліт-
нього  правопорушника,  передбачених  ст.  241. Водночас, 
на  практиці  важко  зрозуміти  як  саме  неповнолітньому 
оголошуватиметься догана, чи яким способом він повинен 
публічно вибачитись перед потерпілим. Також немає від-

повіді на  запитання про  те,  хто  здійснюватиме контроль 
за виконанням неповнолітнім постанови про застосування 
заходів впливу.

Описані  вище  прогалини  механізму  притягнення  не-
повнолітнього  до  адміністративної  відповідальності 
свідчать  про  недосконалість  інституту  адміністративної 
відповідальності  неповнолітніх  загалом,  тому  що  непо-
внолітня особа у  силу  свого віку  та правового  статусу  є 
специфічним суб’єктом адміністративного законодавства, 
який потребує особливої уваги з боку держави.

Отже, для усунення проблемних питань щодо механіз-
му притягнення неповнолітніх до адміністративної відпо-
відальності ми висуваємо наступні пропозиції:

1.  Інститутом  адміністративної  відповідальності  
має  бути  розтлумачено  і  закріплено  на  законодавчо-
му  рівні,  зокрема  у  КУпАП  поняття  адміністративної 
правосуб’єктності неповнолітніх, тому що через особли-
вості  психологічних  та  розумових  здібностей  підлітків 
вони  часто  бувають  не  здатними  адекватно  сприймати 
усі  суспільні процеси та  свідомо реагувати на них. Така 
ситуація  перешкоджає  об’єктивному  та  справедливому 
притягненню  неповнолітнього  до  адміністративної  від-
повідальності,  гальмує  процеси  встановлення  істини  у 
справі, позаяк не визначено механізму психофізіологічної 
перевірки (експертизи) підлітка на здатність розуміти суть 
вчиненого діяння та відповідати за його наслідки.

2.  В  інституті  адміністративної  відповідальності  не-
повнолітніх має бути чітко визначено механізм виявлення 
правопорушень та процедуру повідомлення батьків непо-
внолітнього про його затримання.

3.  В  організації  судового  розгляду  справи  про  адмі-
ністративне  правопорушення  неповнолітнього  є  супер-
ечливий момент, який полягає у процедурі повідомлення 
неповнолітнього про  дату  час  і місце  судового  розгляду. 
Найкращим  варіантом  вирішення  даної  проблеми,  на 
нашу думку,  є  закріплення у ст. 2772  (повідомлення про 
розгляд справи)  [15, ст. 2772] такої норми: «повістка не-
повнолітній  особі,  яка  притягується  до  адміністративної 
відповідальності,  вручається  її  батькам,  усиновителям, 
опікунам чи піклувальникам не пізніше як за три доби до 
дня розгляду справи у суді».

4.  У  КУпАП  варто  передбачити  процедуру  заслухо-
вування неповнолітнього правопорушника про обставини 
скоєного ним діяння, можливості його участі в опитуванні 
свідків та дослідженні доказів.
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Стаття присвячена проблемам фінансового моніторингу. Аналізується діяльність міжнародних організацій, пов’язана із фінансовим 
моніторингом. Особлива увага приділяється окремим Директивам ЄС.

Ключові слова: фінансовий моніторинг, ФАФТ, Базельський комітет з банківського нагляду, ЄС, ООН.

Статья посвящена проблемам финансового мониторинга. Анализируется деятельность международных организаций, связанная с 
финансовым мониторингом. Особое внимание уделяется отдельным Директивам ЕС.

Ключевые слова: финансовый мониторинг, ФАФТ, Базельский комитет по банковскому надзору, ЕС, ООН.

The article is devoted to problems of financial monitoring. The activity of international organizations related to financial monitoring is ana-
lyzed. Particular attention is paid to individual EU directives.

Key words: financial monitoring, FAFT, Basel Committee on Banking Supervision, EU, UN.

Міжнародне співробітництво у сфері фінансового мо-
ніторингу  здійснюється  на  основі  певних  міжнародних 
стандартів ФАТФ (FATF), ЄС, Ради Європи, ООН, доку-
менти Базельського комітету з банківського нагляду, Воль-
фсберзької групи, Егмонтської групи. 

На сьогодні є чимало публікацій, статей, монографій, 
офіційних звітів, де розкриваються питання фінансового 
моніторингу, проблеми реалізації фінансових заходів бо-
ротьби з відмиванням коштів. Варто згадати таких учених, 
як О.П. Орлюк, А.Т. Ковальчук, Л.М. Чуніхіна, І.М. Гаєв-
ський, І.М. Патюта, М.І. Саєнко. Водночас є й питання, які 
лишаються малодослідженими, що й обумовило актуаль-
ність даної статті. 

Мета статті полягає у тому, щоб дослідити Стандарти 
Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиван-
ням коштів, конвенції Ради Європи, Резолюції Ради Безпе-
ки ООН та Директиви ЄС, які стосуються пруденційного 
нагляду, реалізації заходів боротьби з відмиванням коштів, 
протидії відмиванню доходів у банківському секторі тощо.

Стандарти Групи з розробки фінансових заходів бо-
ротьби з відмиванням коштів (FATF):

̶  міжнародні стандарти боротьби з відмиванням до-
ходів  та  фінансуванням  тероризму  і  розповсюдженням 
зброї масового знищення – Рекомендації FATF 2012 р.;

̶  найкраща міжнародна  практика щодо  запобігання 
транскордонному  переміщенню  готівки  терористами  та 
іншими злочинцями від 12 лютого 2005 р.;

̶  дев’ять спеціальних рекомендацій FATF по бороть-
бі  з  фінансуванням  тероризму  та  пояснювальні  записки 
до  цих  рекомендацій  (наприклад,  до:  Спеціальної  реко-
мендації  II:  надання  статусу  кримінального  злочину  фі-
нансуванню тероризму та пов’язаному з цим відмиванню 
грошей; Спеціальної Рекомендації  III:  заморожування та 
конфіскація  майна  терористів;  Спеціальної  Рекомендації 
VI:  альтернативні  грошові  перекази;  Спеціальної  Реко-
мендації VII: боротьба зі зловживанням неприбутковими 
організаціями: найкращі міжнародні практики; Спеціаль-
ної Рекомендації VIII: неприбуткові організації; Спеціаль-
ної Рекомендації IX: кур’єри, які перевозять готівку);

–  40 Рекомендацій FATF;
–  заяви FATF (наприклад, заява від 28 лютого 2008 р. 

про прогрес та недоліки у практиці боротьби з відмиванням 
коштів/фінансуванням тероризму в окремих державах).

–  Важливе значення мають також конвенції Ради Єв-
ропи:

–  Конвенція  Ради  Європи  про  відмивання,  пошук, 
арешт  та  конфіскацію  доходів,  одержаних  злочинним 
шляхом (Страсбурзька конвенція), прийнята 8 листопада 
1990 р. у Страсбурзі (Франція), набула чинності 1 вересня 
1993 р. Згідно зі ст. 36 Конвенція відкрита для підписання 
державами  –  членами  Ради Європи  та  іншими  держава-
ми, які брали участь у її розробленні (Австралія, Канада 
та США). Учасниками Конвенції є 47 держав, серед них 
і Австралія. Страсбурзька конвенція розвинула положен-
ня Віденської конвенції ООН 1988 р., поширивши їх дію 
на доходи, одержані у результаті будь-яких кримінальних 
злочинів, а не тільки від незаконного обігу наркотиків, та 
стала  першою  багатосторонньою  угодою,  присвяченою 
виключно  проблемі  боротьби  з  відмиванням  злочинних 
доходів. Дана Конвенція направлена на  вжиття держава-
ми кримінально-правових заходів боротьби з відмиванням 
коштів на національному рівні та на розвиток міжнарод-
ного співробітництва у проведенні розслідувань та судо-
вих  розглядів  з  метою  конфіскації  знаряддя  злочинів  та 
доходів від них; 

–  Конвенція Ради Європи про відмивання, виявлення, 
вилучення та конфіскацію доходів від злочинної діяльнос-
ті та фінансування тероризму, прийнята на міністерській 
конференції  Ради  Європи  16  травня  2005  р.  у  Варшаві 
(Польща),  є  суттєво  доопрацьованою  та  удосконаленою 
редакцією Страсбурзької конвенції Ради Європи 1990 р., 
з  дати  прийняття  якої  відбулись  значні  зміни  у  методах 
відмивання  доходів  та  заходах  боротьби  з  цим  видом 
злочинної  діяльності.  Відповідно  до  сучасної  концепції 
комплексного  підходу  до  протидії  відмиванню  доходів 
та  фінансуванню  тероризму  перед  розробниками  нової 
конвенції була поставлена задача доповнити передбачені 
Страсбурзькою  конвенцією  кримінально-правові  заходи 
боротьби  з  відмиванням коштів превентивними аспекта-
ми, включаючи відповідне регулювання діяльності фінан-
сових посередників та підрозділів фінансової розвідки, а 
також включити у сферу їх діяльності фінансування теро-
ризму. На початку роботи з перегляду Страсбурзької кон-
венції передбачалось підготувати за  її результатами про-
ект протоколу до Конвенції. Однак, враховуючи масштаб 
запропонованих змін та доповнень, було визнано доціль-
ним викласти їх у вигляді самостійної Конвенції.

Серед  Резолюцій Ради Безпеки ООН, які  спрямовані 
на боротьбу із тероризмом, його фінансуванням, варто ви-
окремити, зокрема, такі:



318

№ 4 2018
♦

–  Резолюція Ради Безпеки ООН 1390 (2002);
–  Резолюція Ради Безпеки ООН 1373 (2001);
–  Резолюція Ради Безпеки ООН 1267 (1999).
–  З-поміж  Директив ЄС особливе  місце  посідають 

такі:
–  Директива  2009/110/ЄС Європейського Парламен-

ту та Ради від 16 вересня 2009 р. щодо започаткування та 
здійснення  діяльності  установами-емітентами  електро-
нних  грошей та пруденційний нагляд  за ними від 16 ве-
ресня 2009 р.;

–  Директива  Комісії  2006/70/ЄС  про  визначення 
імплементаційних  заходів  для  Директиви  2005/60/ЄС 
Європейського  Парламенту  та  Ради  у  частині  визначен-
ня  терміну  «політичні  діячі»  та  технічних  критеріїв  для 
спрощення процедур належної обачливості щодо клієнтів 
та для виключення засад фінансової діяльності від 1 серп-
ня 2006 р.

–  Директива  Європейського  Парламенту  та  Ради 
«Про запобігання використанню фінансової системи з ме-
тою  відмивання  коштів  та  фінансування  тероризму»  від 
26 жовтня 2005 р.

–  Принципи  Вольфсберзької  групи,  формально  не 
маючи юридичної сили, є публічним зобов’язанням бан-
ків-учасників слідувати певним етичним правилам. Серед 
документів Вольфсберзької групи виділяють такі:

–  Загальні директиви (вказівки) з протидії відмиван-
ню доходів у приватному банківському секторі, опубліко-
вані у жовтні 2000 р.,  включають 11 базових принципів, 
відомих під назвою Вольфсберзькі принципи (переглянуті 
у  травні  2002  р.). Вони  включають пріоритетні  напрями 
політики банків та основні елементи механізмів із запобі-
гання використанню банківської системи для відмивання 
коштів.  Відповідно  до  цих  принципів  в  основі  політики 
будь-якого банку повинно лежати правило, згідно з яким 
відносини  встановлюються  тільки  з  тими  клієнтами,  за-
конне походження джерел доходів або фінансування яких 
може бути у розумних межах підтверджено. Вольфсберзь-
ка група вважає, що її рекомендації можуть бути корисни-
ми для  регулювання  відносин  у  рамках приватного  бан-
ківського  сектору. При  цьому  розуміється, що  конкретні 
механізми протидії відмиванню доходів можуть визнача-
тись на розсуд банку;

–  Заява про боротьбу з фінансуванням тероризму, ого-
лошена у січні 2002 р., направлена на підвищення вкладу 
фінансових установ у вирішення цієї проблеми. Особливо 
ретельна перевірка необхідна у тих ситуаціях, коли клієн-
ти  пов’язані  з  секторами  або  сферами  діяльності,  які  за 
інформацією  компетентних  органів  часто  використову-
ються для фінансування тероризму. У Заяві вказується на 
необхідність  розширення  міжнародного  співробітництва 
та прийняття спеціальних рекомендацій FATF як керівни-
цтва до дій;

–  14  принципів  боротьби  з  відмиванням  коштів  у 
банках-кореспондентах, опубліковані Групою у листопаді 
2002 р., регламентують встановлення та підтримку банків-
ських кореспондентських відносин у світовому масштабі. 
Відповідно до цих принципів міжнародним банкам забо-
роняється  вести  справи  з  «банками-оболонками»  (тими, 
які не мають фізичної присутності на території своєї ре-
єстрації). Пропонується  використовувати  спеціальну ме-
тодику оцінки та контролю ризику для забезпечення рівня 
належної перевірки, що вимагається, яка проводиться бан-
ком відносно його клієнтів із банків-кореспондентів; 

–  Заява  про  моніторинг,  перевірку  та  пошук,  при-
йнята  Групою  у  2003  р.,  покликана  доповнити  прийняті 
раніше стандарти у частині розвитку заснованих на враху-
ванні ризику процесів моніторингу, перевірки та пошуку. 
Визначено, що банки повинні мати відповідні процеси, що 
забезпечують виявлення незвичної діяльності або опера-
цій. Оскільки не всі незвичні операції або види діяльності 
обов’язково у всіх випадках підозрілі, банки повинні мати 

можливість  проаналізувати  та  визначити,  чи  є  конкрет-
ні  операції  або  види  діяльності  підозрілими,  зокрема на 
предмет потенційного зв’язку з відмиванням коштів. Гру-
па рекомендує здійснювати моніторинг операцій на осно-
ві врахування профілю ризику. Для моніторингу операцій 
з  урахуванням  ризику  потенційного  відмивання  коштів 
рекомендується  розробити  моделі  ризику,  що  надають 
інструменти  ранжирування  факторів  ризику.  Відповід-
ний процес моніторингу операцій повинен забезпечувати 
порівняння інформації про операції з виявленими факто-
рами  ризику  (наприклад,  географічне  місце  проведення 
операції, тип пропонованих фінансових продуктів та тип 
клієнта, який бере участь в операції) з різними способами 
відмивання коштів та іншими незаконними діями, щоб ви-
значити, чи є дана операція незвичною або підозрілою.

Базельський комітет з банківського нагляду також за-
діяний у боротьбі проти відмивання коштів. Серед доку-
ментів Базельського комітету з банківського нагляду осо-
бливо виділяються такі:

– Декларація про запобігання злочинного викорис-
тання банківської системи з метою відмивання грошових 
коштів, прийнята  у  грудні  1988  р.,  вперше  встановила 
міжнародні  стандарти  протидії  відмиванню  коштів  для 
фінансової системи. У преамбулі Декларації зазначається, 
що  банки  та  інші  фінансові  установи  можуть  мимоволі 
бути використані як посередники для переказу або вкла-
ду  коштів,  отриманих  у  результаті  злочинної  діяльності. 
Довіра суспільства до банків та відповідно їх стабільність 
можуть бути підірвані, якщо у суспільній думці банки бу-
дуть  асоціюватись  із  злочинцями. Крім  того,  банки  самі 
можуть зазнати прямих збитків від шахрайства або через 
необережність у виявленні небажаних клієнтів, або через 
падіння добропорядності своїх співробітників, пов’язаних 
із  злочинцями.  Базельський  комітет  вважає,  що  органи 
банківського нагляду повинні сприяти встановленню від-
повідних  етичних  стандартів  професійної  поведінки  для 
банків  та  інших  фінансових  установ.  На  думку  Базель-
ського комітету, прийнятий документ є загальною заявою 
про етичні принципи, які спонукають керівництво банків 
ввести ефективні процедури з такими цілями:

•  належна ідентифікація усіх осіб, які ведуть справи 
з їх установами;

•  відмова від здійснення операцій, які не здаються за-
конними;

•  досягнення співробітництва з правоохоронними ві-
домствами.

Вказана Декларація не є правовим документом і її ви-
конання буде залежати від національної практики та зако-
нодавства. В окремих країнах банки можуть підпадати під 
більш жорстке правове регулювання у цій сфері, і Декла-
рація не покликана  замінити або  знизити рівень цих ви-
мог. Метою Декларації є посилення загальних стандартів, 
спрямованих на запобігання відмиванню коштів.

Що стосується власне принципів, то у документі роз-
кривається зміст трьох базових положень, якими слід ке-
руватися банкам з метою протидії відмиванню коштів:

•  ідентифікація клієнтів;
•  відповідність законодавству;
•  співробітництво з правоохоронними органами.
– Основні принципи ефективного банківського на-

гляду та Методологія їх оцінки, опубліковані Комітетом 
у  вересні  1997 р.,  являють  собою комплексний план ор-
ганізації банківського нагляду та охоплюють широке коло 
питань, включаючи протидію відмиванню коштів. Вказані 
Принципи схвалені міжнародним фінансовим співтовари-
ством, у тому числі на щорічному засіданні МВФ та Всес-
вітнього банку у Гонконзі у жовтні 1997 р.,  та отримали 
широке визнання та поширення. З 25 основних принципів 
принцип № 15 стосується протидії відмиванню коштів та 
передбачає  обов’язок органів  банківського нагляду  вста-
новлювати,  чи має  банк  адекватні  регламенти,  положен-
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ня та  інструкції  (включаючи суворі правила «Знай свого 
клієнта»), які сприяють дотриманню високих етичних та 
професійних норм у фінансовому секторі та запобіганню 
навмисного або ненавмисного використання банку кримі-
нальними елементами.

На додаток до Основних принципів Базельський комі-
тет у 1999 р. видав Методологію основних принципів, яка 
може  використовуватись  як  для  проведення  самооцінок 
наглядовим  органом  кожної  країни,  так  і  для  зовнішніх 
оцінок національної банківської системи, що проводяться, 
наприклад, по лінії МВФ та Світового банку.

Щодо  принципу  15  Методологія  містить  11  спеці-
альних і 5 додаткових критеріїв оцінки адекватності по-
ложень  та процедур.  Зокрема,  передбачається обов’язок 
органу банківського нагляду періодично перевіряти  від-
повідність  установленим  вимогам  систем  внутрішнього 
контролю з метою протидії відмиванню коштів, а також 
систем  із  запобігання,  виявлення  шахрайства  та  інфор-
мування про такі випадки. При цьому наглядовий орган 
повинен  мати  достатні  повноваження  для  забезпечення 
виконання  встановлених  вимог  у  сфері  протидії  відми-
ванню коштів, включаючи право на вжиття заходів адмі-
ністративної або іншої відповідальності щодо банків, які 
не виконують такі вимоги.

У квітні 2006 р. Базельський комітет опублікував про-
екти нових редакцій Основних принципів та Методології, 
які  були  схвалені  Міжнародною  конференцією  органів 
банківського  нагляду.  Оновлені  редакції  цих  документів 
підготовлені з урахуванням досвіду їх практичного засто-
сування та виявлення недоліків;

– Принципи належної перевірки клієнтів банків, опу-
бліковані у жовтні 2001 р., ґрунтуються на Заяві про запо-
бігання та основному принципі № 15, але містять більш 
конкретні вказівки. У документі визначені основні прави-
ла та процедури щодо: прийняття рішень про доцільність 
роботи  з  клієнтом;  постійний  моніторинг  рахунків  та 
операцій;  управління  ризиками;  впровадження  вказаних 
засад  у  міжнародному  контексті;  ідентифікації  клієнтів 
(йдеться,  зокрема,  про  загальні  та  спеціальні  вимоги  до 
ідентифікації; трастові, фідуціарні рахунки та рахунки на 
пред’явника;  рахунки  корпорацій;  рахунки  клієнтів,  що 
відкриваються  через  професійних  посередників;  корес-
пондентські відносини банків).

Серед документів Егмонтської групи можна назвати, 
зокрема, такі:

– Заява про наміри Егмонтської групи першочерго-
во була прийнята на п’ятому пленарному засіданні Групи 
підрозділів фінансової розвідки «Егмонт» у червні 1997 р. 
у Мадриді та передбачала, зокрема, розробку формальної 
процедури прийому нових членів Групи. На пленарних за-
сіданнях Егмонтської групи у червні 2001 р. у Гаазі, у лип-
ні 2003 р. у Сіднеї та у червні 2004 р. у Гернсі до тексту За-

яви про наміри вносились поправки, у тому числі пов’язані 
з  поширенням  сфери  діяльності  Егмонтської  групи  на 
протидію фінансуванню тероризму. Заява не  є юридично 
обов’язковим актом, але включає погоджені позиції з осно-
вних питань міжнародного співробітництва між підрозді-
лами фінансової розвідки, дотримуватись яких повинні як 
члени Групи, так і кандидати на вступ до неї.

У  чинній  редакції  Заяви  наголошується  на  значенні 
співробітництва  між  підрозділами  фінансової  розвідки 
для забезпечення успіху глобальної боротьби з відмиван-
ням  коштів  та  фінансуванням  тероризму,  підбиваються 
підсумки виконаної Групою роботи та визначаються зада-
чі її подальшої діяльності, у тому числі з подолання збере-
жених обмежень для обміну інформацією.

Пріоритетними  напрямами  діяльності,  здійснюваної 
через відповідні робочі групи або  іншим чином, у Заяві, 
зокрема, передбачається:

•  створення підрозділів фінансової розвідки у рамках 
органів державного управління по всьому світу;

•  подальше сприяння обміну інформацією на основі 
взаємності або двосторонньої домовленості;

•  постійний  розвиток  можливостей  для  навчання, 
проведення семінарів та обміну співробітниками;

•  розгляд питання про формальну структуру для за-
безпечення  безперервності  адміністративної  діяльності 
Егмонтської групи та ін.

– Принципи обміну інформацією між підрозділами 
фінансової розвідки у справах з відмивання коштів були 
прийняті у червні 2001 р. та включені як доповнення до 
Заяви про наміри Егмонтської групи. Ці Принципи відо-
бражають  намір  Егмонтської  групи  зробити  роботу  зі 
сприяння обміну інформацією своїм пріоритетом та пе-
ребороти перешкоди, які заважають міжнародному обмі-
ну інформацією. При цьому механізми обміну інформа-
цією повинні бути спрямовані на сприяння максимально 
широкому співробітництву між підрозділами фінансової 
розвідки.

На основі Принципів обміну інформацією Егмонтська 
група прийняла також документ під назвою «Оптималь-
на практика здійснення обміну інформацією між підроз-
ділами фінансової розвідки»,  який  відображає юридичні 
та практичні аспекти такого обміну, що сприяють макси-
мальному  розширенню  співробітництва  між  вказаними 
підрозділами. Усі підрозділи фінансової розвідки повинні 
якомога повніше враховувати цю оптимальну практику, а 
на обмін інформацією між ними не повинен впливати їх-
ній статус – адміністративного, правоохоронного, судово-
го або іншого типу.

Отже, як бачимо, на сьогодні є чимало документів, які 
врегульовують  питання  протидії  відмиванню  доходів  у 
різних сферах. Україна вже понад 15 років реально актив-
но впроваджує кращі європейські та міжнародні практики.
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Стаття присвячена питанням запобігання та протидії корупції в системі державної служби України шляхом реалізації адміністра-
тивно-правових засобів. Висвітлюються проблеми сучасного стану корупції в Україні в системі державного апарату. Характеризуються 
механізми ліквідації корупції в державному секторі й надаються пропозиції щодо ліквідації корупції в державному секторі.

Ключові слова: корупція, корупційні діяння, державна служба, протидія та запобігання корупції, ліквідація корупції, механізми лік-
відації корупції.

Статья посвящена вопросам предотвращения и противодействия коррупции в системе государственной службы Украины путем 
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Сьогодні в Україні, як і більшості демократичних дер-
жав,  проводиться  антикорупційна  політика,  аналізується 
стан  корупції  на  загальному  рівні,  розробляються  меха-
нізми  ліквідації  останньої,  проводиться  інформаційна 
політика щодо  висвітлення  корупції  як  явища, що  тягне 
державність та економічний рівень униз.

Але навіть розвинена законодавча база України у сфері 
протидії корупції й розроблені державні механізми подо-
лання корупції не викорінять її та не знищать повністю.

Нині не варто констатувати про досягнення у сфері по-
долання корупції в Україні, адже остання настільки вжи-
лась у суспільство й державу, що мають пройти роки задля 
повної ліквідації останньої. Із засобів масової інформації 
українці  все  частіше  чують  про  наявність  корупції,  але, 
зважаючи  на  таке  суттєве  висвітлення  відповідної  теми, 
варто констатувати зацікавленість суспільства в тому, щоб 
починати ліквідовувати корупцію із себе.

Першопричиною  появи  корупції  в  Україні  та  інших 
країнах  світу  варто  вважати  неефективність  державного 
управління,  особливості  суспільного  менталітету,  від-
повідну  усталену  політичну  культуру  та  низький  рівень 
розвитку громадянського суспільства, зокрема, в Україні, 
адже саме громадянське суспільства може бути перешко-
дою корупції в органах виконавчої влади, зокрема, через 
контроль і моніторинг [1, с. 57].

І, у свою чергу, соціально-економічні та політичні умо-
ви життя  суспільства постійно  змінюються,  «корупційне 
поле» соціальних взаємодій розвивається та оновлюється.

Ситуація ніби зайшла в глухий кут, адже майже кожен 
українець  стикається  з  корупцією,  коли  караються  лише 
окремі чиновники-корупціонери, що, відповідно, і підри-
ває принцип невідворотності покарання і зводить нанівець 
результативність антикорупційних дій, нормативних доку-
ментів тощо.

Дослідженням питання, що розкривається в статті, за-
ймались такі науковці: В. Андріанов, О. Андрійко, В. Ба-
штанник, М. Бездольний, О. Кожевніков, Р. Кулаковський, 
Д. Лук’янець,  Г. Михалева,  Є. Невмержицький, О. Они-

щук, М. Мельник,  І. Печенкін, В. Пелішенко, А. Суббот, 
Л. Усаченко, О. Хмара, С. Циц, М. Ярошенко, А. Яфонкін, 
І. Яцків та інші.

Мета статті полягає в дослідженні ознак і характерис-
тиці  адміністративно-правових  засобів  протидії  корупції 
в державних органах влади України, вивченні механізмів 
ліквідації таких корупційних діянь.

Низький рівень правової політики щодо ліквідації ко-
рупції  є  результатом  слабкого  державного  контролю  за 
протидією  корупції,  недосконалості  законодавства  (чис-
ленні правові колізії та прогалини, дублювання норм спе-
ціального  законодавства,  відсутність  систематизації  нор-
мативно-правових  актів)  і  дуже  низького  рівня  розвитку 
громадянського  суспільства  в  Україні,  відповідно,  його 
правового нігілізму, відсутності віри громадян України в 
те, що все ж корупціонери-чиновники будуть покарані за 
здійснення останніми корупційних діянь під час виконан-
ня своїх службових обов’язків.

Нині реформи для подолання корупції в Україні мали 
б  забезпечити  своєрідну  платформу  для  подальшого  со-
ціально-економічного розвитку країни, зміцнити престиж 
державної  служби,  а  також  сприяти  вдосконаленню  ад-
міністративно-правового  статусу  державного  службовця, 
натомість  сьогодні  корупція  процвітає  й  надалі,  однак  є 
позитивний момент – покарання. Адже засоби масової ін-
формації все частіше висвітлюють ситуації щодо покаран-
ня  чиновників,  і  в  суспільства  закладається  думка щодо 
того, що, нарешті, контроль за  здійсненням корупційних 
діянь відбувається в Україні.

Ми  звернули  увагу  на  реформи щодо  подолання  ко-
рупції, адже саме реформи формують сучасні й ефективні 
адміністративно-правові  засоби  запобігання  та  протидії 
корупції в системі державної служби.

Міжнародне  співтовариство,  що  також  занепокоєне 
українською корупційною ситуацією, з метою підвищен-
ня  ефективності  боротьби  з  корупцією  розробляє  різні 
правові  рекомендації,  наполягає  на  необхідності  вдоско-
налення антикорупційного законодавства. Утім успіх реа-
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лізації зазначених рекомендацій в Україні передбачає вра-
хування сформованої правової системи. У свою чергу, на 
думку В. Баштанника,  в  історії України  застосовувалися 
різні  державно-правові  засоби  боротьби  з  корупцією,  як 
власне правові, так й організаційні, а також були періоди, 
коли використовувався системний підхід у боротьбі з нею 
[2, с. 25].

Історичні аспекти є дуже важливими в процесі бороть-
би з корупцією, адже результат роботи й недоліки остан-
ньої можна оцінити шляхом звернення до  історії  запобі-
гання  корупційним процесам в Україні  на  різних  етапах 
розвитку держави та суспільства.

Сьогоднішня  корупція  значно  відрізняється,  адже 
має  такі  ознаки,  як  транснаціональність  і  системність, 
відповідно,  характеризується  розгалуженістю  структур, 
суб’єкти  сьогоднішніх  корупційних  процесів  не  лише 
здійснюють  протиправну  діяльність,  а  й  включаються  в 
міжнародні механізми тіньової економіки [3, с. 219]. 

Задля  того, щоб  розуміти  й  досліджувати  корупційні 
діяння,  варто  розуміти,  у  якій  сфері  та  з  використанням 
якого механізму останнє здійснюється, мова йде про такі 
механізми,  як  політичні,  соціальні,  економічні,  адже  під 
час здійснення корупційного діяння міг мати місце хабар 
чи підкуп тощо.

Також  наявні  механізми  погрози  чи  шантажу,  що,  у 
свою чергу, є протиправною діяльністю, у сукупності ста-
новлять складну корупційну систему. 

На думку О. Андрійка, в Україні в основному сформо-
вані правові й організаційні  засади протидії корупції, де 
ефективність  ужитих  заходів  залишається  недостатньою 
[4, с. 115]. 

Необхідно розділяти корупцію політичну й економіч-
ну: політична корупція може призвести до неконтрольо-
ваної політичної ситуації в Україні, оскільки являє собою 
реальну загрозу демократичним інститутам і балансу різ-
них гілок влади, у свою чергу, економічна корупція зни-
жує ефективність ринкових інститутів і регулювальної ді-
яльності держави [5, с. 50].

На  думку  А.  Субботи,  в  Україні  варто  ефективніше 
об’єднувати й координувати роботу держави та громадян-
ського суспільства, налагодивши їхній діалог і взаємодію 
за  допомогою  прийняття  ефективної  нормативної  бази 
[1, с. 62]. Ми погоджуємось із цією думкою, адже в дер-
жавах,  де  громадянське  суспільство  розвинуте,  активно 
діюче та загалом корисне, рівень корупції нижчий, ніж в 
Україні.

Варто на цьому етапі дослідження висвітлити основні 
принципи протидії корупції, а саме: 

–  законність;
–  верховенство права; 
–  комплексне здійснення правових, політичних, соці-

ально-економічних, інформаційних та інших заходів; 
–  невідворотність  відповідальності  за  вчинення  ко-

рупційних правопорушень; 
–  пріоритетність заходів боротьби з корупцією; 
–  відкритість і прозорість діяльності органів держав-

ної влади й органів місцевого самоврядування; 
–  забезпечення відновлення порушених прав і закон-

них  інтересів,  відшкодування  збитків, шкоди,  заподіяної 
корупційними правопорушеннями;

–  участь громадськості в заходах щодо запобігання і 
протидії  корупції,  державного  захисту  осіб,  які  надають 
допомогу в здійсненні таких заходів.

Але в контексті адміністративно-правових засобів бо-
ротьби з корупцією основним варто вважати саме запобі-
гання,  адже  вплив  на  її  причини  й  умови  є  ефективним 
механізмом ліквідації останньої. Тому, відповідно, і анти-
корупційна політика є частиною державної політики й по-
винна включати в себе заходи, спрямовані на вирішення 
таких  завдань:  організація боротьби  з  корупцією на  всіх 
її рівнях; звуження поля умов та обставин, що сприяють 

корупції; збільшення ймовірності виявлення корупційних 
дій і покарання за них; вплив на мотиви поведінки посадо-
вої особи; створення атмосфери суспільного неприйняття 
корупції в усіх її проявах [6, с. 68]. 

На нашу думку, в контексті розгляду адміністративно-
правових засобів боротьби з корупцією варто визначити за 
необхідне такі чинники. Україна має демонструвати прояв 
сильної політичної волі; встановити своїми діями віру сус-
пільства в  такі  адміністративно-правові  засоби боротьби 
з корупцією, реалізувати протидію корупції в усіх гілках 
влади. Також державний сектор має залучити нові кадри, 
притягнути до відповідальності корумпованих чиновників 
та адаптувати міжнародний досвід до місцевих умов.

А також необхідно звернутися до застосування нових 
технологій для обмеження безпосереднього контакту гро-
мадян із державними органами й активно використовува-
ти сучасні засоби комунікації.

Необхідно  розуміти,  що  є  певні  чинники,  які  не  до-
пускають  розвиток  корупції  та  діють на постійній  осно-
ві,  а  саме мова йде про  забезпечення  гласності  й прозо-
рості діяльності органів державної влади, які здійснюють 
боротьбу  з  корупцією, без  залучення  громадян  і  громад-
ських формувань,  а  також без  створення обстановки не-
терпимості, засудження й аморальності будь-якого факту 
прояву корупції всіх рівнів не можна буде вести мову про 
втілення найважливіших принципів протидії й запобіган-
ня корупції.

Отже,  розглянувши  основні  чинники  появи  такого 
явища, як корупція, та маючи на увазі історичний досвід 
боротьби з корупцією, а також розуміючи наслідки й ура-
ховуючи механізми ліквідації корупції, що пропонуються 
сучасними реформами в Україні, варто насамперед органі-
зувати та провести антикорупційну експертизу норматив-
них правових актів і соціально-економічних програм. 

Нині, відповідно до чинного законодавства, Міністер-
ство юстиції України проводить антикорупційні перевір-
ки, але це вже само по собі містить корупційний складник 
у здійсненні Міністерством своїх повноважень. Тому існує 
необхідність  розробити  новий  порядок  антикорупційної 
перевірки та передати такі функції незалежному органові, 
підзвітному  безпосередньо  президенту, що матиме  неза-
лежний статус і не буде пов’язаним із формуванням будь-
якої державної політики. 

Отже,  виходячи  із  зазначеного  в  статті,  сьогодні  в 
Україні суб’єктами протидії корупції в Україні є як спеці-
алізовані суб’єкти, що займаються державною політикою 
у сфері протидії корупції, прийняттям нормативних актів 
у відповідній сфері, координують діяльність органів дер-
жавної влади й реалізують державну антикорупційну по-
літику, тобто Президент України, Верховна Рада України, 
Прем’єр-міністр України, суд, органи державної влади та 
місцевого самоврядування; так і неспеціалізовані суб’єкти, 
такі  як  комерційні  та  некомерційні  організації  з  різними 
формами власності, підприємства й установи, організації; 
засоби масової  інформації; громадські формування тощо. 
А спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії 
корупції  є  органи  прокуратури,  органи  внутрішніх  справ 
України, Національне антикорупційне бюро України, На-
ціональне агентство з питань запобігання корупції.

Адміністративно-правовими засобами запобігання ко-
рупції варто вважати виявлення й подальше усунення при-
чин корупції (профілактика корупції); розкриття й розслі-
дування корупційних правопорушень; ліквідація наслідків 
корупційних правопорушень. 

Стосовно  вдосконалення  діяльності  щодо  боротьби 
з  корупцією  варто  наголосити  на  необхідності  комплек-
сного  здійснення  правових,  політичних,  організаційних 
та  інших заходів  задля розроблення сучасних, дещо уні-
версальних механізмів ліквідації корупції й розробити по-
рядок здійснення антикорупційних перевірок незалежним 
органом.
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У статті розглядається сучасний стан правового регулювання медіації в Україні. Аналізується зарубіжний досвід у сфері медіації. 
Зроблено висновок щодо перспективи законодавчого врегулювання медіації. Запропоновано напрями розвитку медіації в Україні. 

Ключові слова: медіація, адміністративний процес, судочинство, реформа, зарубіжний досвід.

В статье рассматривается современное состояние правового регулирования медиации в Украине. Анализируется зарубежный опыт 
в сфере медиации. Сделан вывод о перспективах законодательного урегулирования медиации. Предложены направления развития 
медиации в Украине. 

Ключевые слова: медиация, административный процесс, судопроизводство, реформа, зарубежный опыт.

The article discusses the current state of the legal regulation of mediation in Ukraine. Analyzed foreign experience in the field of mediation. 
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Сьогодні Україна перебуває в активній фазі проведен-
ня  реформ. Порядок  денний  цих  процесів  передбачений 
Угодою про асоціацію України з Євросоюзом та  іншими 
зобов’язаннями,  які  на  себе  взяла  наша  держава  перед 
західними партнерами. Однією з найбільш важливих ре-
форм,  які  повинна провести Україна,  є  судова.  у  рамках 
цієї реформи, окрім запровадження ефективної й прозорої 
системи судоустрою, також розглядається можливість за-
пуску системи альтернативного вирішення правових спо-
рів у адміністративній сфері. 

Значна  кількість  науковців  досліджувала  різні  аспек-
ти  медіації  як  способу  альтернативного  вирішення  спо-
рів в адміністративній сфері. Однак сьогодні залишається 
досить  не  обґрунтованим  напрям  подальшого  розвитку 
медіації  в  Україні.  Цю  проблему  в  наукових  працях  ви-
вчали такі науковці,  як В. Балух, Г. Гончарова, М. Дяко-
вич, О. Кармаза, В. Комаров, С. Кузьменко, Д. Кушерець, 
А. Лиско, Н. Мазаракі, О. Муза, Ю. Притика, В. Свири-
денко та інші.

Метою статті є дослідження сучасного стану впрова-
дження  медіації  в  Україні  та  розгляд  напрямів  розвитку 
цього способу врегулювання правових спорів.

Ні  для  кого  не  секрет, що  в  конфлікті,  особливо між 
близькими людьми, немає ні переможця, ні переможеного, 
найкращим виходом із конфліктної ситуації є тільки при-
мирення. Проте, на жаль, національний механізм захисту 
прав людини нині не спроможний забезпечити такий фінал 
для тих правових спорів, що виникають у сучасному сус-
пільстві. Сьогодні в Україні, як і в більшості країн СНД, 

провідною є судова форма захисту, в основу якої покладе-
но змагальний процес. За таких обставин справу в суді ви-
грає не той, хто правий у спорі, а той, у кого більше мож-
ливостей надати необхідні докази. І навіть у випадку, коли 
суд приймає  законне й обґрунтоване рішення в установ-
лені законом строки, правовий спір між сторонами не ви-
черпується, про що свідчать численні проблеми, пов’язані 
з  виконанням  судових рішень  [1,  c.  182]. Альтернативне 
вирішення  правових  спорів  –  це  сукупність  прийомів  і 
методів  позасудового  врегулювання  спрів,  у  результаті 
застосування яких сторони, що сперечаються, укладають 
взаємоприйняту угоду. У всьому світі  існує практика  за-
стосування  способів  альтернативного  вирішення  право-
вих конфліктів, які використовуються не тільки як альтер-
натива офіційному правосуддю, а і як складовий елемент 
судового провадження [1, c. 182]. Невипадково Спільною 
програмою Європейського Союзу та Ради Європи «Прозо-
рість та ефективність судової системи України» вживаєть-
ся низка заходів щодо впровадження в систему судочин-
ства України  одного  зі  способів  альтернативних методів 
вирішення спорів – медіації. Так, зокрема, із цією метою 
у квітні 2009 р. експерти Ради Європи визначили чотири 
пілотні  суди:  Вінницький  окружний  адміністративний 
суд, Донецький апеляційний адміністративний суд, Івано-
Франківський  міський  суд,  Білоцерківський  міськрайон-
ний суд Київської області – для проведення експерименту 
щодо  застосування медіації  під час розгляду  адміністра-
тивних,  господарських  і  цивільних  справ,  справ  у  судах 
України [1, c. 182; 2]. Прийняття 3 листопада 2016 р. Вер-
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ховною Радою України за основу Проекту Закону України 
«Про медіацію» за реєстраційним № 3665 (далі – Проект 
ЗУ)  є  важливим кроком у  становленні й розвитку  інсти-
туту медіації в Україні [1]. Аналіз  іноземного законодав-
ства у  сфері медіації  свідчить, що, наприклад, у країнах 
Європи закони про медіацію прийнято наприкінці ХХ – на 
початку ХХІ ст. Зокрема, у Румунії прийнято Закон «Про 
медіацію та організацію професії медіатора», у Литві – За-
кон «Про медіацію в цивільних спорах», у Німеччині – За-
кон «Про підтримку медіації та інших форм позасудового 
врегулювання конфліктів», у Болгарії, Білорусі та Казах-
стані – закони про медіацію, в Австралії – Акт про медіа-
цію, розділ VІ Цивільно-процесуального кодексу Франції 
містить ст. ст. 131-1–131-15, спрямовані на врегулювання 
відносин  медіації.  Європейським  Союзом  прийнято  Ди-
рективу 2008/52/EC «Про деякі аспекти медіації в цивіль-
них  і  комерційних  справах». Крім  того,  необхідність  за-
провадження в країні інституту медіації підтверджується 
Типовим  законом ЮНСІТРАЛ  «Про  міжнародну  комер-
ційну примирювальну процедуру» тощо [3, c. 24].

Медіація (від лат. mediatio) – переговорний процес, що 
здійснюється  за  допомогою  незалежного  нейтрального 
кваліфікованого посередника – медіатора, який допомагає 
сторонам спору проаналізувати конфліктну ситуацію так, 
щоб вони змогли самостійно обрати той спосіб вирішення 
суперечки, що відповідатиме інтересам обох сторін. При 
цьому медіатор не приймає рішення за сторони конфлік-
ту, а лише сприяє останнім у пошуку взаємовигідного рі-
шення  й  оформленні  його  документально  (медіаційною 
угодою)  [1,  c.  182]. Щодо  того,  як  саме  запроваджувати 
медіацію  в  національний  механізм  захисту,  то  в  Україні 
із цього приводу домінують дві концепції. Концепція су-
дової медіації, відповідно до якої остання повинна стати 
складовим елементом процесуальної процедури. Цю ідею 
впроваджує в життя згадана вище програма «Прозорість 
та ефективність судової системи України» [1, c. 182]. 

Натомість  представники  другої  концепції  стверджу-
ють,  що  медіація  повинна  бути  автономним  способом 
вирішення правових  спорів  і  за  прикладом  третейського 
судочинства функціонувати паралельно із судовим проце-
сом, а в ідеалі – передувати йому. Такий задум покладено 
в основу діяльності медіаторних груп, які вже функціону-
ють на території України [1, c. 182].

Також цікавим з огляду запровадження в Україні є по-
зитивний зарубіжний досвід у сфері застосування медіації 
в податкових спорах. 

Варто зазначити, що процедура медіації в податкових 
справах  уже  давно  використовується  в  багатьох  країнах 
світу,  зокрема  в Німеччині,  Бельгії, США, Великобрита-
нії, Нідерландах та інших країнах. Наприклад, у Норвегії 
будь-які судові спори за участі держави повинні відбува-
тись  відповідно  до  положень  Закону щодо  медіації.  По-
даткова  служба,  яка прийняла рішення,  виступає  як  сто-
рона  в  розгляді  справи  від  імені  держави. Міністерство 
може  видавати  інструкції,  що  стосуються  ролі  сторони, 
яка бере участь у розгляді від імені держави, в принципі 
й  в  окремих  випадках може  взяти  на  себе  роль  сторони 
чи передати її іншому податковому органові. Сторони мо-
жуть домовитися про те, хто буде виступати як медіатор. 
На  прохання  сторін  Окружний  суд  повинен  призначити 
одного  з медіаторів  суду. Сторони беруть  участь  у  поза-
судовій медіації  особисто або можуть бути представлені 
особою, уповноваженою на укладання мирової угоди. Ме-
діатор повинен дотримуватися угоди сторін про порядок 
проведення позасудової медіації. Якщо угода про проце-
дуру відсутня, медіатор визначає її спільно зі сторонами. 
Медіатор має діяти неупереджено і сприяти мирному вре-
гулюванню. Судова медіація повинна проходити не під час 
судового  засідання. Судовий медіатор  визначає  порядок, 
якому  необхідно  слідувати  в  обговоренні  зі  сторонами. 
Він має визначити, які докази повинні бути представлені 

на  судовій  медіації.  Докази  не  мають  бути  представлені 
без згоди сторін і будь-якої третьої сторони, якою докази 
можуть бути надані. Якщо не обумовлено  інше, сторони 
несуть відповідальність за винагороду в рівних частинах. 
Суд може визначати гонорар медіатора, якщо призначено 
судову медіацію [4, c. 76–77]. У Німеччині, яка почала екс-
перимент з упровадження медіації в судах (у т. ч. й адміні-
стративних) у 2000 р., спочатку було задіяно шість земель. 
У  липні  2012  р.  законодавець  імплементував  Директиву 
ЄС 2008/52/EWG у національне законодавство і прийняв 
Закон про сприяння медіації та іншим методам урегулю-
вання спорів, який передбачає стандартну позасудову й су-
дову медіацію [5]. Першим кроком є протест до інстанції, 
яка прийняла рішення, протягом одного місяця з моменту 
повідомлення. Ця інстанція намагається вирішити пробле-
му в неофіційному порядку,  відкрито обговорити справу 
з  платником  податків.  60–90%  протестів  зникають  у  ре-
зультаті  цієї  дискусії.  Коли  справа  не  вирішується  в  цій 
секції, вона направляє справу безпосередньо до апеляцій-
ної інстанції, що перебуває на тому самому ієрархічному 
рівні, що й інші підрозділи Податкової служби, і чия єдина 
функція полягає в розгляді апеляційних скарг. Судові про-
цедури в принципі можливі, тільки якщо платник податків 
спочатку вичерпав позасудові варіанти [6, c. 203]. 

Аналізуючи  використання  процедури  посередництва 
для врегулювання спорів в адміністративних справах, ні-
мецькі фахівці з медіації доходять висновку, що для про-
ведення процедури посередництва підходять  адміністра-
тивні спори з такими характеристиками: 

a)  якщо між сторонами можливе продовження взаємин, 
наприклад, між власниками сусідніх земельних учасників; 

b)  наявність проблем комунікації учасників конфлікту; 
c)  якщо адміністративний орган має свободу вибору у 

вигляді альтернативи санкцій; 
d)  якщо обставини конфлікту не підлягають розголо-

шенню. 
У свою чергу, у рамках процедури посередництва не 

можуть бути врегульовані конфлікти, що характеризують-
ся такими ознаками: 

а)  правопорушення може тягти кримінальне покарання; 
б)  мета судового процесу спрямована виключно на ви-

рішення будь-якої правової проблеми; 
в)  конфлікт можна вирішити тільки шляхом процеду-

ри доказування [6, c. 203; 7]. 
Аналогічні підходи до застосування медіації сформо-

вані  також  і  в Нідерландах. Незважаючи на  те що  в  цій 
країні використанням процедур медіації під час урегулю-
вання  податкових  спорів  зайнялися  відносно  недавно  (у 
2004 р.), цей досвід можна розцінювати як досить пере-
конливий. Така практика дала змогу значно зменшити за-
гальну кількість судових розглядів з «податкової темати-
ки» [6, c. 204]. 

У Нідерландах основною перешкодою для проведення 
медіації  є  кримінальна караність діяння. Також голланд-
ські судові медіатори вказують, що перешкодою для меді-
ації є складні випадки, за якими ще не було ніколи судових 
рішень на користь тієї чи іншої сторони, тобто безпреце-
дентні суперечки [6, c. 204]. 

За практикою голландських судів, медіацію можна за-
стосовувати в будь-якій фазі конфлікту, тобто коли не було 
ще ніяких вимог, а тільки почалася процедура досліджен-
ня, перевірки з боку адміністративних органів щодо кон-
кретних осіб. Цю саму думку підтримують німецькі меді-
атори [6, c. 204]. 

Стосовно організації проведення медіації в адміністра-
тивних  спорах  із  суб’єктом  владних  повноважень  більш 
прийнятною формою є судова медіація – медіація, інтегро-
вана в судову систему країни. Цю медіацію проводить спе-
ціально підготовлений суддя, як, наприклад, у Німеччині, 
Бельгії, Норвегії, Словенії, або незалежний медіатор, як у 
Польщі [6, c. 204]. 
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До  основних  концепцій  розвитку  інституту  медіації  в 
іноземних країнах та в Україні належить формування скла-
ду  медіаторів.  Відтак  у  тексті  законів  іноземних  країн,  а 
також у Проекті  ЗУ  особлива  увага  приділена  деталізації 
критеріїв допуску до професії медіатора. Звертаємо увагу 
також  на  те, що  іноземне  законодавство  передбачає  здій-
снення повноважень медіатора на професійній  і непрофе-
сійній основі [3, c. 26]. Так, наприклад, в Австрії професій-
ним медіатором може бути особа, яка досягла 28 років, має 
встановлену законом професійну кваліфікацію, заслуговує 
на довіру й уклала договір страхування цивільної відпові-
дальності. В Албанії медіатором може бути особа, яка має 
диплом  про  отримання  університетської  освіти,  досягла 
25 років,  закінчила курси професійної підготовки, має лі-
цензію, зареєстрована в реєстрі медіаторів  і щодо неї від-
сутній обвинувальний вирок за вчинення умисного злочину. 
У Казахстані, щоб бути професійним медіатором, необхід-
но мати вищу освіту, досягти 25 років, закінчити курси про-
фесійної підготовки, бути включеним у реєстр професійних 
медіаторів;  на  непрофесійній  основі  можуть  здійснювати 
діяльність медіатора особи, які досягли 40 років і дані про 
яких  унесені  в  реєстр  непрофесійних  медіаторів.  У  Росії 
на непрофесійній основі повноваження медіатора можуть 
здійснювати  особи  з  18  років,  які  мають  повну  цивільну 
дієздатність і не мають судимості, а на професійній осно-
ві  – особи  з 25 років,  які мають вищу освіту й отримали 
додаткову професійну освіту у сфері медіації. Натомість за-
конодавство деяких країн не встановлює вимогу щодо до-
сягнення особою певного віку. Наприклад, за ст. 8 Закону 
Болгарії  «Про медіацію»,  медіатором може  бути  будь-яка 
активна особа, яка не була засуджена за злочин і зарахована 
до Єдиного реєстру медіаторів [3, c. 26–27]. 

Відповідно до іноземного законодавства та Проекту ЗУ, 
медіатором є фізична особа. Натомість існують винятки. Так, 
згідно зі ст. 131-4 Цивільно-процесуального кодексу Франції, 
суд може призначити медіатором фізичну особу або некомер-
ційну організацію, вимоги до яких установлено в ст. ст. 131-4 
та  131-5  Цивільно-процесуального  кодексу  Франції.  Крім 
того, законодавство країн, які входять до Європейського Со-
юзу, містить норми про надання доступу до професії меді-
атора іноземцям – громадянам країн Європейського Союзу, 
які мають документ про кваліфікацію медіатора, отриманий 
в одній  із держав, що входить до Європейського Союзу, за 
умов, установлених у законі. Також окремо в тексті закону 
передбачено вимоги до громадян третіх держав, які закінчи-
ли навчальні курси для медіаторів за кордоном або отримали 
кваліфікацію медіатора за кордоном  і бажають бути медіа-
тором у цих країнах (наприклад, ст. 8 Закону Румунії «Про 
медіацію та організацію професії медіатора») [3, c. 27]. 

Стаття 16 Проекту ЗУ також передбачає вимоги до осіб, 
які мають бажання бути медіатором. Зокрема, медіатором 
може бути фізична особа, яка досягла 25 років, має вищу 
чи професійно-технічну  освіту  і  пройшла професійне на-
вчання медіації, що має включати 90 академічних годин по-
чаткового навчання, у тому числі не менше ніж 45 академіч-
них годин навчання практичних навичок. Проаналізувавши 
текст Проекту ЗУ, вважаємо, що вимоги до особи медіатора 
потребують уточнення. Так, порядок проходження навчан-
ня може встановлюватись Міністерством юстиції України. 
Крім того, з огляду на те що особа повинна отримати комп-
лекс знань щодо ведення переговорів, знань у сфері психо-
логії, конфліктології, права тощо, кількість годин навчання 
потребує збільшення. Наприклад, в Австрії теоретична час-
тина курсів становить 200 годин, а практична – 100 годин. 
Кількість годин може бути збільшена залежно від сфери ме-
діації (відповідно, 300 та 200 годин). При цьому кожні 5 ро-
ків медіатор має  відвідувати  курси  з медіації  та  надавати 
докази їх проходження [3, c. 27]. Добровільну медіацію як 
альтернативний спосіб можна запровадити й без зміни чин-
ного  законодавства  на  рівні  законів. Для  цього  достатньо 
видати відомчий нормативний акт Державною фіскальною 

службою і створити медіаційні центри при кожному тери-
торіальному  органі  державної  фіскальної  служби,  запро-
сивши туди під наглядом громадськості відомих фахівців, 
які користуються повагою бізнесу й державних структур, а 
також створивши відкриті списки фахівців-медіаторів, яких 
сторони могли б обирати на власний розсуд. Для цього до-
статньо наказом Голови Державної фіскальної служби змі-
нити процедури й регламенти адміністративного розгляду 
скарг фіскальними органами [4, c. 76]. Сьогодні необхідно 
запозичити згаданий досвід розвинених країн і запровадити 
обов’язкову досудову медіацію. Хоча це вже можливо лише 
за умови зміни відповідних процесуальних кодексів і зако-
нів, з метою запровадження процедури досудової медіації 
в податкових і митних спорах між платниками податків та 
органами Державної  фіскальної  служби України. Уведен-
ня такої процедури дало б можливість зменшити кількість 
податкових і митних спорів, які направляються в суди, що 
зменшило  б  навантаження  на  суди,  збільшило  кількість 
надходжень  до  бюджету  за  рахунок  податків,  які  сплачу-
ються в результаті досягнення примирення, і знизило тиск 
на бізнес, під час винесення податкових повідомлень – рі-
шень органами Державної фіскальної служби [4, c. 76]. 

З огляду на те що сьогодні в Україні немає законодав-
чого  закріплення  медіації  в  системі  адміністративного 
судочинства, можна скористатись іншим шляхом і розгля-
дати медіацію як частину адміністративної діяльності су-
дів. При цьому також варто розглядати декілька варіантів. 
Перший – медіатором виступає спеціально підготовлений 
працівник апарату суду. У такому разі медіація загалом є 
не частиною судочинства, а лише частиною «документо-
обігу». Ми вбачаємо можливість реалізації такого підхо-
ду шляхом  збільшення штатної  чисельності  працівників 
апарату  суду  у  відповідному  співвідношенні  з  кількістю 
суддів  і з урахуванням роботи спеціалізованих колегій  із 
розгляду справ, а також шляхом розвитку цієї компетенції 
спеціаліста-медіатора. Другий варіант – здійснення медіа-
ції суддею, наділеним адміністративними повноваження-
ми (саме в межах адміністративної діяльності судді), який 
при цьому звільнений від обов’язку здійснювати судочин-
ство в цій адміністративній справі [8, c. 116].

Цікавим є досвід Канади у сфері медіації. У цій краї-
ні суддя-посередник (медіатор) може відмовитись від за-
стосування  процедури  досудового  врегулювання  адміні-
стративних спорів у таких випадках: якщо він не бачить 
перспектив застосування процедури досудового врегулю-
вання  адміністративних  спорів,  оскільки  характер  спору 
свідчить  про  неможливість  узгодження  позиції  сторін; 
якщо  він  усвідомлює, що  одна  зі  сторін  затягує  час  або 
використовує процедуру досудового врегулювання спорів 
недобросовісно (з метою з’ясування позиції іншої сторо-
ни, отримання інформації про наявні докази, які потім ви-
користає в судовому засіданні) [9].

На нашу думку, запровадження медіації в адміністра-
тивному  процесі  в  Україні  однозначно  необхідне.  Здій-
снити це потрібно  законодавчим закріпленням  інституту 
медіації і створенням спеціальних навчальних установ для 
підготовки високопрофесійних медіаторів. Водночас здій-
снити зазначену реформу необхідно з урахуванням пози-
тивного  зарубіжного  досвіду  та  висновків  міжнародних 
експертів.  Доцільно  надати  медіаторам  право  в  адміні-
стративному процесі в Україні розглядати спори з приво-
ду прийняття громадян на публічну службу, її проходжен-
ня та звільнення. Також до відання медіаторів необхідно 
зарахувати  спори  з  приводу  оскарження  правових  актів 
індивідуальної дії чи бездіяльності органів місцевого са-
моврядування.  Усі  адміністративні  справи  щодо  спорів 
фізичних осіб із суб’єктами владним повноважень з при-
воду обчислення та перерахунку пенсійних виплат також 
необхідно  зарахувати  до  підвідомчості медіації.  Загалом 
зазначена  проблематика  потребує  подальшого  наукового 
дослідження дисертаційного масштабу. 
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OF PUBLIC LAW BRANCHES: PECULIARITIES, FEATURES
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доцент кафедри загальноправових дисциплін та адміністрування  
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

Предметом статті є проблеми теоретичного осмислення специфічних ознак примусу в службовому праві. Розглядаються авторські 
позиції щодо понять «конституційно-правовий примус», «фінансово-правовий примус», «кримінально-правовий примус», «адміністра-
тивно-правовий примус». З огляду на специфіку службового права основна увага приділяється адміністративно-правовому примусу. 
Основний висновок, який зроблений за підсумками дослідження, полягає в тому, що примус у службовому праві є складовою частиною 
адміністративного примусу. З огляду на це пропонується перелік його специфічних ознак.

Ключові слова: примус, службове право, конституційно-правовий примус, кримінально-правовий примус, фінансово-правовий при-
мус, адміністративно-правовий примус.

Предметом статьи являются проблемы теоретического осмысления специфических признаков принуждения в служебном праве. 
Рассматриваются авторские позиции относительно понятий «конституционно-правовое принуждение», «финансово-правовое принуж-
дение», «уголовно-правовое принуждение», «административно-правовое принуждение». Учитывая специфику служебного права, ос-
новное внимание уделяется административно-правовому принуждению. Основной вывод, который сделан по итогам исследования, 
состоит в том, что принуждение в служебном праве является составной частью административного принуждения. Исходя из этого, 
предлагается перечень его специфических признаков.

Ключевые слова: принуждение, служебное право, конституционно-правовое принуждение, уголовно-правовое принуждение, фи-
нансово-правовое принуждение, административно-правовое принуждение.

The subject of the article are problems of theoretical comprehension of specific signs of coercion in the service law. Author's positions on the 
concepts “constitutional and legal coercion”, “financial and legal coercion”, “criminal coercion”, “administrative and legal coercion” are considered. 
Taking into account the specificity of the service law, the main attention is paid to administrative and legal coercion. The main conclusion drawn 
from the results of the study is that coercion in the service law is an integral part of administrative coercion. Proceeding from this, a list of its 
specific features is proposed.

Key words: coercion, state coercion, administrative coercion, service law, coercion in the civil service law.

Унаслідок  актуалізації  доктринальних  досліджень 
правового примусу варто наголосити на посиленні уваги 
вчених-юристів до формування «теорії примусу» в галу-
зевих  юридичних  дослідженнях  (причому  на  сучасному 
етапі  розвитку  правової  науки  зазначене  характерне  не 
лише  для  традиційних  доктринальних  розробок  адміні-
стративно-правової  та  кримінально-правової  науки,  а  й 
для сучасних напрацювань галузей приватного права), се-
ред яких – дисертаційні дослідження О. Юрченко «Право 
на  захист  та  способи  захисту  охоронювального  законом 
інтересу в цивільному праві» (2004 р.); С. Сидорова «Пи-
тання застосування заходів цивільно-правової та сімейно-

правової  відповідальності  в  сімейному  праві»  (2007  р.); 
М. Мирошник  «Примус  у  російському  цивільному  пра-
ві»  (2016 р.); Р. Бєрєзнєва «Примус у цивільному праві» 
(2017  р.)  (учений  зосереджує  увагу  на  правовій  природі 
примусу  в  цивільному праві  Республіки Білорусь)  та  ін. 
Зважаючи на специфіку предмета службового права Укра-
їни, його похідний характер від адміністративного права 
(належність якого до галузей публічно-правового блоку є 
доведеним науковим фактом), коротко зупинимося на ана-
лізі основних точок зору щодо «примусової теорії», сфор-
мованих у сучасних галузях публічного права. При цьому, 
з  огляду  на  складність,  комплексність  самого  службово-
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го права, нами вибрано чотири основних, показових для 
нього теоретико-методологічні підходи щодо зазначеного 
питання. Так, насамперед, зважаючи на соціально-право-
ву природу службового права, його обумовленість і тісний 
взаємозв’язок  із конституційним правом, звернемо увагу 
на «примусову теорію сучасної конституціоналістики», в 
межах якої останнім часом спостерігається «сплеск» на-
укових різнопланових розробок  (причому зазначена тен-
денція характерна більше для доктринальних досліджень 
російської  конституційно-правової  науки)  як  окремих 
аспектів  конституційно-правового  примусу  (досліджен-
ня  поняття,  підстав  і  санкцій  конституційно-правової 
відповідальності,  окреслення  видів  заходів  конституцій-
но-правового  примусу  –  роботи  І.  Володько,  Г.  Гаджиє-
ва, Н. Давидова, Ж. Овсепяна, П. Смірнова, М. Шадріна 
О. Шишкіної та ін.), так і його аналіз з позицій системно-
го та правозастосовного підходів. У цьому сенсі не мож-
на обійти увагою монографічне дослідження Ж. Овсепян 
«Юридична відповідальність і державний примус (загаль-
нотеоретичне  та  конституційно-правове  дослідження)» 
[1],  у  якому  закладені  підвалини  вивчення  теоретичних 
проблем конституційно-правового примусу як легітимно-
го, що реалізується уповноваженими органами (посадови-
ми особами) держави. Варто також згадати про праці на 
рівні дисертаційних робіт, серед яких – робота І. Суркової 
«Конституційно-правовий  примус, що  застосовується  до 
органів  державної  влади  суб’єктів  Російської  Федерації 
в  системі федеративних  відносин»  (2008  р.),  де,  розкри-
ваючи  зміст  поняття  конституційно-правового  примусу, 
вчена визначає його як вид державно-правового примусу, 
що полягає в застосуванні в особливому процесуальному 
порядку  встановлених  нормами  конституційного  права 
примусових заходів переважно організаційного характеру 
до суб’єктів конституційно-правових відносин, наділених 
публічно-владними повноваженнями або таких, що мають 
(намагаються отримати) спеціальний конституційно-пра-
вовий  статус,  у  разі  порушення  або  загрози  порушення 
принципів  конституційного  ладу  Російської  Федерації  з 
метою  захисту  й  відновлення  конституційного  правопо-
рядку  та  законності  [2,  с.  8].  І.  Третьяк  у  дисертаційно-
му  дослідженні  «Конституційно-правовий  примус  у  Ро-
сійській Федерації»  (2015  р.)  порушуючи  питання щодо 
сутності  конституційно-правового  примусу  в  сучасних 
умовах, намагається дослідити його як комплексне явище 
й  запропонувати оптимальну  систему  заходів,  кожний  із 
яких,  на  думку  вченої,  має  бути  спрямований  на  досяг-
нення визначеної мети під час вирішення конституційних 
конфліктів  і  виконувати  функцію  забезпечення  консти-
туційного правопорядку та охорони конституційних цін-
ностей  [3].  Досить  цікавою  є  робота  Н.  Давидової,  яка, 
окреслюючи  місце  конституційно-правового  примусу  в 
механізмі забезпечення законності діяльності органів і по-
садових осіб місцевого самоврядування, зазначає, що кон-
ституційно-правовий примус – це інститут, що становить 
у сукупності з іншими юридичними засобами «інструмен-
тальний  компонент»  механізму  забезпечення  законності 
діяльності органів і посадових осіб місцевого самовряду-
вання  [4,  с.  10]. Отже, наведені  визначення дають  змогу 
зробити  висновок,  що  найчастіше  конституційно-право-
вий примус визначають: 1) як систему встановлених нор-
мами конституційного права заходів, що застосовуються з 
метою захисту конституційного правопорядку або 2) з ме-
тою забезпечення принципу верховенства Конституції над 
усіма органами й посадовими особами публічної влади та 
забезпечення її вищої юридичної сили в системі інших за-
конів і нормативних актів держави.

І. Мангільов, досліджуючи потенціал охоронної функ-
ції конституційного права, цілком слушно зауважує, що «в 
конституційному праві  примус  існує  дещо в  іншому ви-
гляді, ніж в інших галузях права, він полягає в установлен-
ні обов’язків, заборон, обмежень» [5, с. 50]. Зазначену по-

зицію підтримує та розвиває М. Ходжоян, яка справедливо 
підкреслює, що в конституційному праві як галузі примус 
з  об’єктивних  причин  не  може  функціонувати  відповід-
но  до  тих  параметрів,  які  визначаються  природою  типу 
права, що його обумовлює. Проте не можемо погодитися 
із подальшими висновками вченої, що поява в конститу-
ційному  праві  як юридичної  галузі  примусових  заходів, 
не тільки формально закріплених, а й таких, які реально 
застосовуються, можлива тільки в одному випадку – коли 
зазначена  галузь  функціонує  не  згідно  з  природою  того 
типу, який вона оформлює, а перетворюється у «вступну 
частину»  адміністративного  права  як  галузі  права  полі-
цейського типу. У вказаній ситуації з права, покликаного 
надати функціонуванню держави правовий характер, кон-
ституційне  право  перетворюється  в  галузь, що  визначає 
найбільш загальні принципи зв’язку держави й людини, а 
також держави й суспільства. Відповідно, примус у тако-
му конституційному праві набуває всіх рис адміністратив-
но-правового [6, с. 10]. 

Наукову  розробленість  проблематики  конституційно-
правового примусу у вітчизняних дослідженнях не можна 
визнати задовільною, оскільки дослідження його ресурсу 
здійснені  фрагментарно,  як  правило,  через  поняття  кон-
ституційно-правової відповідальності, відсутня одностай-
ність  у  класифікації  заходів  примусу  в  конституційному 
праві, поза увагою залишені специфічні ознаки, виокрем-
лення та детальне дослідження яких не лише дало б змогу 
довести його  існування як правового утворення в межах 
галузі конституційного права, а й стало б підґрунтям для 
відмежування  від  інших  конституційно-правових  явищ 
(на  що  справедливо  звертають  увагу  сучасні  вчені-кон-
ституціоналісти:  О.  Батанов,  Н.  Батанова,  О. Марцеляк, 
В. Полевий, В. Серьогін, В. Шаповал та ін.). Ураховуючи 
завдання дослідження, необхідно зупинитися на основних 
точках зору щодо специфічних ознак конституційно-пра-
вового примусу, серед яких Ж. Овсепян, І. Суркова пропо-
нують виділяти такі [1, с. 235–240; 2, с. 8]:

–  мету  конституційно-правового  примусу,  яка,  на 
думку Ж. Овсепяна, полягає в забезпеченні принципу вер-
ховенства Конституції над усіма органами й посадовими 
особами публічної влади та забезпеченні вищої юридичної 
сили Конституції в системі  інших законів  і нормативних 
актів держави. Дещо по-іншому до цієї ознаки підходить 
І. Суркова, виділяючи в як мету конституційно-правового 
примусу забезпечення узгодженої взаємодії й функціону-
вання  органів  державної  влади,  забезпечення  принципів 
державного устрою і стабільності;

–  підстави  застосування  конституційно-правового 
примусу,  серед  яких  Ж.  Овсепян,  застосовуючи  «широ-
кий» підхід, уважає за доцільне виділяти порушення про-
відних  принципів  конституційного  ладу  демократично 
організованої  держави  й  суспільства  (посягання  на  кон-
ституційні принципи організації форми правління, форми 
державного устрою, принципи народовладдя, «поділу вла-
ди», «соціальної держави», спроби насильницького захо-
плення державної (публічної) влади), що є, на нашу думку, 
не зовсім правильним, оскільки «поглинає» всі інші види 
різновиди державно-правового примусу. Висловлюючись 
з приводу зазначеної ознаки,  І. Суркова  її конкретизує  (і 
це  є  більш  правильним  підходом),  зауважуючи,  що  під-
ставами  застосування  конституційно-правового  примусу 
є, по-перше, неналежне здійснення державно-владних по-
вноважень органами державної влади, яке може виража-
тися  в  учиненні  ними  конституційного  правопорушення 
або в неефективності реалізації державно-владних повно-
важень, по-друге, неможливість виконання таких повнова-
жень. При цьому варто врахувати, що критерії неефектив-
ності  реалізації  державно-владних  повноважень  повинні 
бути законодавчо встановлені;

–  вчені  демонструють  єдність  поглядів  щодо  таких 
ознак:  конституційно-правовий  примус  переважно  звер-
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нений не до індивідів, не до фізичних чи юридичних осіб, 
а до вищих на відповідних територіальних рівнях, консти-
туційно заснованих виборчих органів і посадових осіб пу-
блічної влади;

–  специфічними є механізми реалізації конституцій-
но-правового примусу,  які полягають у  використанні  та-
ких форм: через важелі впливу – «заборон і противаг», що 
забезпечуються  системою поділу  влади;  через  інститути 
безпосереднього  народовладдя  –  поєднання  спеціальних 
судових процедур з позасудовими формами;

–  застосування  конституційно-правового  примусу 
пов’язано  з  реалізацією  специфічних  санкцій  норм  кон-
ституційного права;

–  різноманіття заходів конституційно-правового при-
мусу  (при  цьому  І.  Суркова  цілком  справедливо  звертає 
увагу  на  їх  політико-правовому  характері).  Висловлюю-
чи  власне  ставлення  до  окреслених  позицій,  зауважимо 
на  доцільності  подальших  розробок  у  сучасній  доктрині 
конституційного  права  понятійного  апарату  конститу-
ційно-правового  примусу,  визначення  його  місця  й  ролі 
в  державно-правовому  та  відмежування  від  адміністра-
тивно-правового примусу. Зважаючи на те що предметом 
службового права є специфічні державно-службові відно-
сини,  які  виникають  у  сфері  державної,  правоохоронної, 
військової та муніципальної служби, ми не можемо вико-
ристати їх як базовий підхід для визначення суттєвих ознак 
і поняття примусу в службовому праві як інтегративної ка-
тегорії, тому є необхідною подальша конкретизація анало-
гічних досліджень галузей публічно-правового блоку.

У процесі демократизації суспільно-політичного жит-
тя  і  сталого  економічного  розвитку  як  основного  пріо-
ритетного  напряму  державної  політики  провідних  країн 
світу  актуалізуються  питання,  пов’язані  з  ефективним 
публічним  адмініструванням  у  фінансовій  сфері,  опти-
мізацією  державного  контролю фондів  грошових  ресур-
сів.  Державні  службовці  як  виконавці  завдань  держави 
відповідно до покладених на них Конституцією України 
й законами обов’язків повинні забезпечити своєму наро-
дові  дотримання  прав  і  свобод  людини  та  громадянина, 
розв’язання  глобальних  суспільно-політичних  проблем. 
Від  якості  їхньої  роботи  значною  мірою  залежить  май-
бутнє  (в тому числі  і його економічний складник) нашої 
країни. Тому пропонуємо зупинитися на аналізі сучасних 
доктринальних  фінансово-правових  досліджень,  у  яких 
започатковано  розв’язання  проблеми  фінансово-право-
вого  примусу  як  самостійної  форми  державного  при-
мусу  в  галузі  публічних  фінансів  (дисертаційні  роботи 
Н. Саттарової, М. Разгільдієвої, О. Ємельянова, А. Кікіна, 
Д.  Коваля,  В.  Кузовкова,  Є.  Латипової, Ю.  Ровинського, 
В. Стрєльнікова, Н. Шевєлєвої та ін.). Так, у монографіч-
ному дослідженні Н. Саттарової «Примус у фінансовому 
праві» (2006 р.) уперше зроблена спроба комплексного ви-
вчення фінансово-правового примусу як цілісного явища, 
внаслідок якої запропоновано розуміти його як вплив упо-
вноваженими на те органами держави й посадовими осо-
бами на свідомість і поведінку суб’єктів фінансових пра-
вовідносин шляхом застосування до них у встановленому 
процесуальному порядку примусових заходів, передбаче-
них фінансово-правовими нормами, яке супроводжується 
настанням  негативних  наслідків  особистого,  майнового, 
організаційного характеру, з метою боротьби з правопору-
шеннями та іншими небажаними наслідками, а також охо-
рони й подальшого розвитку суспільних відносин у сфері 
фінансової діяльності держави. Щодо специфічних ознак 
зазначеного явища вчена наводить досить фрагментарний 
їх перелік,  серед  яких уважає  за  доцільне  виділяти  такі: 
об’єкт впливу, в якості якого виступають «свідомість і по-
ведінка суб’єктів фінансових правовідносин» [7], при цьо-
му, як цілком слушно зауважує М. Макарейко, не зрозумі-
ло, з якої причини виключена воля відповідних суб’єктів, 
на  яку  спрямований  державно-примусовий  вплив;  закрі-

плення  заходів  фінансового  примусу  в  санкціях  (диспо-
зиціях)  фінансово-правових  норм;  цільове  призначення 
фінансового  примусу  «для  боротьби  з  правопорушення-
ми та  іншими небажаними наслідками,  а  також охорони 
й  подальшого  розвитку  у  сфері  фінансової  діяльності» 
[8, с. 131]. О. Ємельянов у комплексному дисертаційному 
дослідженні  «Реалізація  охоронної  функції  фінансового 
права»  (2005  р.)  серед  ознак  фінансово-правового  при-
мусу виділяє  специфічний об’єкт –  грошові фонди та  їх 
окремі  елементи  (підтримуючи  саму  ознаку,  не  можемо 
погодитися  з  її  обмеженням  лише  грошовими  фондами, 
оскільки сучасне фінансове право регулює значно ширше 
коло  суспільних  відносин,  що  обумовлює  недоцільність 
такого  «звужування»  об’єкта  фінансово-правового  при-
мусу); заходи, що застосовуються суб’єктами, наділеними 
владними повноваженнями; поєднання судових  і позасу-
дових процедур застосування (при цьому превалюючими 
суб’єктами, до яких може застосовуватись фінансово-пра-
вовий примус, акцентує увагу вчений, є юридичні особи, 
хоча  не  виключає  й  випадки  застосування  його  заходів 
впливу й  до  громадян;  усебічно  регулюється фінансово-
правовими нормами, які закріплюють вичерпний перелік 
примусових заходів, підстави, умови та порядок їх засто-
сування;  спрямовується  на  забезпечення  дотримання фі-
нансової  дисципліни  –  точного  і  своєчасного  виконання 
учасниками  фінансових  відносин  установлених  чинним 
фінансовим законодавством правил виконання бюджетних, 
податкових, кредитних, розрахункових та інших фінансо-
вих  обов’язків  (хоча  поза  увагою  вченого  залишаються 
самі підстави фінансово-правового примусу) [9, с. 87–88]. 
У свою чергу, М. Разгільдієва, ґрунтовно вивчаючи теорію 
фінансово-правового примусу  та  сферу його  застосуван-
ня, акцентуючи увагу на правових обмеженнях, пропонує 
дещо  інше його визначення – як «додаткове правове об-
меження,  обумовлене  невиконанням  (неналежним  вико-
нанням)  фінансово-правового  обов’язку,  спрямоване  на 
охорону суб’єктивного права, що реалізується в порядку, 
встановленому фінансово-правовими нормами». При цьо-
му варто  звернути увагу, що М. Разгільдієва  вважає, що 
дотримання обов’язків, установлених фінансовим законо-
давством,  забезпечується  системою  примусових  заходів: 
фінансово-правового  примусу,  адміністративно-правово-
го примусу, а також заходів кримінальної відповідальності 
та кримінально-процесуального примусу [10, с. 138, 188], 
тобто  не  виключає  забезпечення  правопорядку  фінансо-
вих  правовідносинах  шляхом  комплексного  державного 
впливу. Ю. Ровинський у фундаментальному дослідженні 
«Фінансово-правовий примус в Україні: проблеми та пер-
спективи розвитку» (2011 р.) визначає його дефініцію як 
вплив  уповноважених на це  органів  державної  влади,  їх 
посадових  осіб  на  поведінку  суб’єктів  фінансово-право-
вих відносин шляхом застосування до них у встановлено-
му порядку примусових заходів, указаних у санкціях фі-
нансово-правових норм і пов’язаних з настанням для них 
негативних наслідків майнового й немайнового характеру 
з метою боротьби з правопорушеннями та  іншими неба-
жаними наслідками,  а  також охорони й подальшого роз-
витку суспільних відносин у сфері фінансової діяльності 
держави. При цьому серед ідентифікуючих ознак зазначе-
ного правового  явища  вважає  за  доцільне  виділяти  такі: 
завжди  є  специфічною  формою  правозастосовної  діяль-
ності  спеціально  уповноважених  на  те  органів  держави, 
посадовців;  є  видом  державного  примусу,  реалізується 
шляхом впливу на свідомість і поведінку суб’єктів; є впли-
вом у вигляді застосування відповідних заходів; полягає в 
реальному застосуванні санкцій норм фінансового права 
до конкретних суб’єктів правовідносин; супроводжується 
спричиненням суб’єктові правообмежень, які, як правило, 
мають негативний для нього характер і нерідко пов’язані 
з покладанням на нього додаткових правообмежувальних 
обов’язків;    передбачає  різні  за  своєю  природою  заходи 
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й форми примусу, що відрізняються одне від одного під-
ставами, цілями, процесуальними особливостями застосу-
вання;  здійснюється  у  визначеній  законом,  передбаченій 
процесуальній формі [11]. 

Формулюючи  власну  точку  зору  щодо  окреслених 
підходів,  уважаємо  за  можливе  підтримати  позиції  тих 
учених, що виділяють фінансово-правовий примус як са-
мостійну  форму  державно-правового  примусу,  проте  не 
можемо погодитися  з доцільністю аналогічного виділен-
ня  податково-правового,  бюджетно-правового  примусу, 
оскільки  податкові  й  бюджетні  правовідносини  охоплю-
ються  предметом  регулювання  фінансового  права,  тому 
примусові  заходи  до  суб’єктів  бюджетних  і  податкових 
правовідносин  є  ознакою  застосування  фінансово-пра-
вового  примусу.  Узагальнюючи  підходи  до  визначення 
специфічних  ознак  фінансово-правового  примусу,  варто 
зазначити, що майже одностайно в науці фінансового пра-
ва  до  них  зараховують  наявність  суб’єкта,  уповноваже-
ного застосовувати заходи примусу; підстави застосуван-
ня – виключно у зв’язку з фінансовим правопорушенням; 
мета – забезпечення належного функціонування системи 
публічних фінансів;  нормативне  закріплення  –  підстави, 
порядок та особливості застосування визначено в нормах 
фінансового законодавства; суб’єкт, до якого може засто-
совуватись, – учасники (як юридичні, так і фізичні особи) 
фінансово-правових відносин.

Розробка  теоретичних  і  прикладних питань примусу 
службового  права  у  світлі  реформи  антикорупційного 
законодавства,  поширення  злочинності  службових  осіб 
зумовлюють  доцільність  аналізу  підходів  до  «примусо-
вої теорії» через призму напрацювань кримінально-пра-
вової науки, в якій примус залежно від функції, яку ви-
конує,  може  бути  як  правомірним,  так  і  протиправним 
(злочинним).  При  цьому,  як  цілком  слушно  зауважує 
О. Куманяєва,  саме  в  кримінальному праві  обидва  види 
примусу  набувають  найбільш  гострих форм:  якщо  при-
мус  правомірний,  він  є  найсуворішим  з  усіх  можливих 
правових засобів (покарання та інших заходів криміналь-
но-правового  характеру);  якщо  примус  є  суспільно  не-
безпечним діянням,  за його вчинення настає криміналь-
на відповідальність як найбільш суворий захід впливу з 
боку  держави  [12,  с.  2]. Аналіз  різноманітних  сучасних 
наукових  джерел  дає  змогу  зазначити, що  доктринальні 
галузеві дослідження «примусової теорії» у сфері кримі-
нального права також не стали винятком, оскільки можна 
простежити аналогічну тенденцію ототожнення категорії 
«кримінально-правовий  примус»  із  кримінально-право-
вим  впливом,  кримінально-правовими  санкціями,  кри-
мінально-правовою  відповідальністю,  покаранням,  при-
мусовими  заходами  медичного  й  виховного  характеру. 
Так, наприклад, М. Кропачов та Н. Ниркова під час визна-
чення  змісту  кримінально-правової  санкції  відзначають, 
що до санкцій кримінально-правових норм належать усі 
ті нормативні положення Загальної та Особливої частин 
Кримінального  кодексу,  в  яких  передбачаються  заходи 
державного  примусу  (впливу,  реагування)  щодо  осіб, 
які вчинили злочин певного виду [13, с. 106]. В. Єгоров 
у монографічному  дослідженні  «Питання  правового  ре-
гулювання  заходів  кримінального  примусу»  (2006  р.) 
фактично  ототожнює  кримінально-правовий  примус  із 
кримінально-правовим  впливом,  стверджуючи,  що  кри-
мінальний примус неможливо зводити виключно до від-
повідальності й покарання, адже він може здійснюватися 
в разі звільнення від покарання, коли особа визнана нео-
судною та не підлягає відповідальності взагалі. З іншого 
боку,  припинення  кримінального  примусу  може  також 
бути пов’язане зі звільненням особи, яка вчинила злочин, 
від покарання  [14,  с.  137;  145]. Учений підкреслює, що 
під заходами кримінального примусу як складової части-
ни заходів кримінально-правового характеру варто розу-
міти  заходи  впливу,  передбачені  кримінальним  законом 

за  вчинення  заборонених  суспільно  небезпечних  діянь, 
пов’язаних з обмеженнями або позбавленнями найбільш 
значимих прав і свобод індивіда і спрямованих на досяг-
нення соціально корисних цілей [14, с. 135]. Д. Анісімов 
указує:  «...  необхідним  інструментом  забезпечення  ді-
євості кримінально-правової заборони є можливість здій-
снення щодо порушників негативної реакції  з боку дер-
жави, тобто кримінально-правового впливу;  [15, с. 105], 
фактично  ототожнюючи  його  з  кримінально-правовим 
примусом. А. Марцев визначає примус як  засіб реаліза-
ції покарання, а не його сутність [16, с. 24–25]. Аналогіч-
ної  позиції  дотримується й низка  інших науковців. Так, 
В.  Дуюнов  із  цього  приводу  зауважує, що  неправильно 
було б вести мову про те, що ознакою покарання є при-
мус, оскільки сутність кримінального покарання не може 
бути зведена до державного примусу. Науковець підкрес-
лює, що «і в сучасних умовах нам не видається настільки 
малоймовірним, коли людина, яка вчинила злочин, щиро 
покаялась,  з’явилась  добровільно  з  повинною  й  віддає 
себе правосуддю, маючи на увазі знайти розраду мораль-
ним стражданням», а отже, підкреслює вчений, примус, 
насилля не можуть бути визнані сутністю кримінального 
покарання [17, с. 39]. О. Книженко також цілком справед-
ливо акцентує увагу на недоцільності ототожнення кри-
мінально-правового примусу з покаранням ані у функціо-
нальному, ані у смисловому значеннях. Таке ототожнення 
неможливе  через  те,  що,  відповідно  до  кримінального 
законодавства, кримінально-правовий примус може бути 
застосований і до особи, яка не є суб’єктом учинення зло-
чину, тоді як покарання застосовується лише до суб’єкта 
злочину [18, с. 88]. Загалом погоджуючись із наведеними 
висновками фахівців кримінально-правової науки, все ж 
таки справедливим буде зауважити, що дослідження при-
мусу в зазначеній сфері передусім фокусуються на його 
неправовій формі як суспільно небезпечного діяння (фі-
зичному,  психічному,  насильницькому,  неправомірному 
впливі  на  особу),  тому  окреслені  висновки  є  цікавими, 
але непридатними як базової моделі  для формулювання 
поняття «примус у службовому праві».

Особливу увагу приділено ознакам адміністративного 
примусу. Опрацювання й  узагальнення наукових  джерел 
з адміністративного права, що містять  ґрунтовні розроб-
ки зазначеного питання, дало підстави стверджувати, що 
серед  характерних  особливостей  (ознак)  адміністратив-
ного  примусу  вчені-адміністративісти  (Ю.  Битяк,  Т.  Ко-
ломоєць, С. Ківалов, В. Коваленко, В. Колпаков, О. Кузь-
менко,  І. Пастух, В. Сущенко, О. Ткаля та  ін.) вважають 
за доцільне виділяти такі:  складник державно-правового 
примусу;  особливі  підстави  застосування;  правовий  ха-
рактер; застосування заходів адміністративного примусу є 
формою реалізації  владних повноважень;  застосовується 
як до фізичних, так і юридичних осіб, інших колективних 
суб’єктів, які не перебувають у безпосередній залежності 
(підпорядкуванні) та не пов’язані службовими відносина-
ми із суб’єктами, що мають право застосовувати примус; 
специфічна мета; реалізується за допомогою заходів пси-
хічного, фізичного, матеріального або іншого визначеного 
нормою права впливу на свідомість і поведінку громадян, 
а також організаційного впливу на юридичних осіб.

Ведучи мову  про  власне  бачення  примусу  в  службо-
вому праві, враховуючи похідне походження службового 
права  від  права  адміністративного,  доцільно  їх  викорис-
тати (хоча й не в повному, незмінному обсязі) як базовий 
шаблон,  оскільки  лише  повномасштабний  аналіз  сутніс-
них ознак зазначеного явища дасть змогу не лише запро-
понувати науково-теоретичне визначення примусу в служ-
бовому праві як інтегративної категорії, а й сформулювати 
відповідь на низку важливих запитань стосовно його спе-
цифіки  та  місця  в  системі  державно-примусових  відно-
син,  співвідношення  з  адміністративним примусом,  удо-
сконалення питань нормативного регулювання суспільних 
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відносин, які формуються у сфері публічної служби тощо. 
З огляду на викладене, серед ознак примусу в службово-
му праві доцільно виділити такі: джерелами є здебільшого 
норми публічних галузей права й насамперед службового 
права; є складником адміністративно-правового примусу; 
різновекторна цільова  спрямованість  примусу  в  службо-
вому праві, оскільки він передбачає не лише реакцію на 
правопорушення,  а  їх  превенцію,  запобігання  їм  і  при-
пинення їх; обмежене коло суб’єктів (лише посадові осо-
би публічної влади), на яких спрямовується примусовий 

вплив;  формальна  визначеність;  інтегративність.  Лише 
органічне  поєднання  всіх  його  структурних  елементів, 
серед яких суб’єкт – наділений владними повноваження-
ми орган державної влади та його посадові особи; об’єкт, 
на який спрямовується примусовий вплив, – воля, свідо-
мість, поведінка публічних службовців; зміст – превенція, 
запобігання правопорушенням у сфері публічної служби 
та припинення їх і засоби реалізації – майнові, особисті, 
організаційні обмеження, дає змогу виокремлювати його 
як цілісне унікальне правове явище.
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STATE CONTROL FOR INFORMATION SECURITY CONTINUES IN UKRAINE
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Стаття присвячена дослідженню й аналізу компетенції та повноважень державних органів України у сфері забезпечення інформа-
ційної безпеки. Наголошується на тому, що в сучасних умовах пріоритетна роль забезпечення стабільного функціонування інформацій-
ної сфери належить державі. Автор зосереджує увагу на необхідності вдосконалення організаційно-функціональної системи, суттєвої 
оптимізації структури державних органів, чіткого визначення й розмежування їхніх повноважень, налагодження ефективної взаємодії, 
координації діяльності всіх суб’єктів і контролю за виконанням чинного законодавства.

Ключові слова: державний контроль, інформаційна безпека, забезпечення функціонування інформаційної сфери, державний ор-
ган, повноваження суб’єктів інформаційної безпеки. 

Статья посвящена исследованию и анализу компетенции и полномочий государственных органов Украины в сфере обеспечения 
информационной безопасности. Подчеркивается, что в современных условиях приоритетная роль обеспечения стабильного функцио-
нирования информационной сферы принадлежит государству. Автор сосредоточивает внимание на необходимости совершенствования 
организационно-функциональной системы, существенной оптимизации структуры государственных органов, четкого определения и раз-
граничения их полномочий, налаживания эффективного взаимодействия, координации деятельности всех и контроля за выполнением 
действующего законодательства.

Ключевые слова: государственный контроль, информационная безопасность, обеспечение функционирования информационной 
сферы, государственный орган, полномочия субъектов информационной безопасности.

The article is devoted to the research and analysis of the competence and powers of state bodies of Ukraine in the field of information secu-
rity. It is emphasized that in modern conditions, the priority role of ensuring the stable functioning of the information sphere belongs to the state. 
The author focuses on the need to improve the organizational and functional system, substantially optimize the structure of state bodies, clearly 
define and delimit their powers, establish effective interaction, coordinate the activities of all actors and monitor the implementation of the current 
legislation.

Key words: state control, information security, provision of functioning of the information sphere, state body, powers of information security 
subjects.

Становлення  інформаційного  суспільства  в  Україні 
зумовило  актуальність  удосконалення  вітчизняного  за-
конодавства у сфері забезпечення інформаційної безпеки 
держави,  викликало  потребу  адаптації  органів  публічної 
влади до нових соціальних відносин і спрямування їх у ба-
жаному для України напрямі – співвідношення  інтересів 
людини, суспільства, держави.

Так, у сучасних умовах пріоритетна роль забезпечен-
ня стабільного функціонування  інформаційної сфери на-
лежить державі. Саме на державу як основний регулятор 
суспільних процесів  покладено  важливу місію, що ціле-
спрямовує і стимулює розвиток інформаційної сфери, не 
допускає негативних проявів цього розвитку,  а, навпаки, 
прискорює перехід України до якісно нової стадії розви-
тку – інформаційного суспільства.

Серед сучасних вітчизняних авторів загальнотеоретичних 
наукових праць у галузі адміністративного та інших галузей 
права, які заклали фундамент для дослідження цієї теми, вар-
то зазначити М.І. Ануфрієва, І.В. Арістову, Г.В. Атаманчука, 
О.М.  Бандурку, О.О.  Бандурку, Д.О.  Беззубова, К.І.  Беляко-
ва, Ю.П. Битяка,  І.Л. Бородіна, В.М. Брижка, Ю.П. Бурила, 
В.Л.  Грохольського,  Є.В. Додіна,  0.І.  Дубенка,  В.О.  Зароси-
ла,  В.І.  Курила, М.Н.  Курка,  Г.М.  Линника, A.І. Марущака, 
А.М. Подоляку, І.Б. Тацишина, Р.С. Свистовича, В.О. Хорош-
ка, B.С. Цимбалюка, Д.Ю. Шпенова та інших. 

Метою статті  є  дослідження  й  аналіз  компетенції 
та  повноважень  державних  органів  України  у  сфері  за-
безпечення  інформаційної  безпеки  з  метою  оптимізації 
структури  державних  органів,  чіткого  визначення  й  роз-
межування  їхніх повноважень, налагодження ефективної 
взаємодії, координації діяльності всіх суб’єктів  і контро-
лю за виконанням чинного законодавства.

Інформаційна  безпека  –  це  спроможність  системи 
протистояти  випадковим  або  навмисним  внутрішнім  і 

зовнішнім загрозам. Сьогодні суспільству доводиться за-
безпечувати захист суб’єктів від негативного інформацій-
ного  впливу.  Водночас  інформаційна  безпека  переважно 
пов’язується з діяльністю держави, бо саме вона за допо-
могою різних політичних інститутів здійснює заходи щодо 
убезпечення життєдіяльності громадян. Отже, доцільною 
є організація інформаційної безпеки суспільства, держави 
та окремої особистості. 

З метою визначення структури суб’єктів у сфері забез-
печення  інформаційної безпеки варто виділити такі важ-
ливі аспекти:

–  стаття 17 Конституції України  зараховує  інформа-
ційну безпеку до пріоритетних функцій держави, справи 
всього українського народу [1];

–  проаналізувавши зарубіжні та вітчизняні джерела в 
цій сфері, важливо зазначити, що забезпечення інформа-
ційної безпеки – складна комплексна система міжгалузе-
вого управлінського впливу на інформаційну безпеку всіх 
сфер життєдіяльності особи, суспільства, держави;

–  інформаційна безпека – пріоритетний складник на-
ціональної безпеки та системоутворювальний чинник усіх 
інших видів безпеки.

Повноваження  суб’єктів  забезпечення  інформаційної 
безпеки доцільно розглядати відповідно до порядку їх роз-
ташування в Конституції України.

До першого загальнодержавного рівня належать Вер-
ховна Рада України, Президент України, Рада національ-
ної безпеки й оборони України, Кабінет Міністрів Укра-
їни.

До повноважень з питань забезпечення інформаційної 
безпеки Верховної Ради України як єдиного органу зако-
нодавчої влади належать такі: 

–  визначає засади внутрішньої й зовнішньої політики 
інформаційної безпеки України;
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–  формує законодавчу базу з питань забезпечення ін-
формаційної безпеки, спрямованої на захист конституцій-
них прав  і  свобод людини та громадянина,  забезпечення 
єдності їхніх прав та обов’язків;

–  затверджує загальнодержавні програми забезпечен-
ня інформаційної безпеки;

–  надає згоду на призначення на посаду і звільнення з 
посади Голови Державного комітету з питань забезпечен-
ня інформаційної безпеки;

–  затверджує  перелік  об’єктів  критично  важливих 
інфраструктур  зв’язку,  транспорту,  промислового  вироб-
ництва,  соціальної  сфери,  управління  яких  здійснюється 
на основі електронних, телекомунікаційних засобів та ін-
формаційних технологій;

–  надає  в  установленому  законом  порядку  згоду  на 
обов’язковість міжнародних договорів і денонсацію між-
народних договорів із питань інформаційної безпеки;

–  затверджує в установленому Конституцією України 
порядку звернення Президента України про введення над-
звичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях у 
зв’язку з розв’язанням проти України широкомасштабних 
інформаційних воєн [1].

Президент України як глава держави,  гарант держав-
ного суверенітету, територіальної цілісності України, до-
держання Конституції, прав і свобод людини та громадя-
нина виконує такі повноваження в цій сфері: 

–  здійснює  загальне  керівництво  з  питань  забезпе-
чення інформаційної безпеки; 

–  визначає напрями й заходи забезпечення реалізації 
внутрішньої  та  зовнішньої  державної політики  інформа-
ційної безпеки; 

–  визначає спеціально уповноважений орган держав-
ної  влади  зі  спеціальним  статусом – Державний  комітет 
України  з  питань  забезпечення  інформаційної  безпеки 
України, 

–  затверджує  стратегію  й  тактику  забезпечення  ін-
формаційної  безпеки,  інформаційного  протиборства,  ве-
дення  оборонних  і  наступальних  інформаційних  воєн, 
протидії й нейтралізації кібератак та інших спецоперацій 
проти України; 

–  у посланнях до народу України та щорічних і позачер-
гових посланнях до Верховної Ради України визначає пріо-
ритетні напрями забезпечення інформаційної безпеки [1].

Рада  національної  безпеки  і  оборони  України  як  ко-
ординаційний і консультативно-дорадчий орган при Пре-
зидентові  України  здійснює  оцінювання  потенційних  і 
реальних загроз національним інтересам, розробляє й до-
повідає Президентові України,  вносить  пропозиції щодо 
запобігання  їм  і  нейтралізації  їх;  розглядає  на  своїх  за-
сіданнях  і приймає рішення  з найбільш актуальних про-
блем  забезпечення  інформаційної  безпеки;  координує  й 
контролює виконання органами виконавчої влади чинного 
законодавства,  актів Президента України з питань забез-
печення інформаційної безпеки [2]

Кабінет Міністрів України як вищий орган у системі 
органів виконавчої влади в межах повноважень, визначе-
них Конституцією України, забезпечує таке: 

–  реалізацію державної політики інформаційної без-
пеки, розробку й реалізацію державних програм забезпе-
чення інформаційної безпеки; 

–  комплексний  кадровий,  фінансовий,  матеріально-
технічний супровід діяльності й системи забезпечення ін-
формаційної безпеки; 

–  спрямовує й координує роботу міністерств,  інших 
органів виконавчої влади та виконує інші функції з питань 
забезпечення інформаційної безпеки, визначені Конститу-
цією й законами України, актами Президента України.

Отже, перший рівень суб’єктів забезпечення інформа-
ційної безпеки передбачає виконання повноважень Верхо-
вною  Радою  України,  Президентом  України,  Кабінетом 
Міністрів України в межах їхньої компетенції. 

Центральні органи виконавчої влади, органи державної 
влади Автономної Республіки Крим, обласних і в містах Киє-
ві й Севастополі державних адміністрацій та органи місцево-
го самоврядування відповідно до повноважень, визначених 
Конституцією й законами України, актами Президента Укра-
їни, Кабінету Міністрів України, у відповідних галузях і на 
відповідних  територіях  забезпечують  таке:  реалізацію дер-
жавної політики, програм і проектів забезпечення інформа-
ційної безпеки; прогнозування можливих ризиків, реалізації 
конкретних  напрямів  державної  внутрішньої  й  зовнішньої 
політики, прогресивний розвиток відповідних галузей і со-
ціально-економічний розвиток адміністративно-територіаль-
них утворень, розроблення й упровадження заходів щодо за-
побігання їх можливим негативним наслідкам і нейтралізації 
їх; прогнозування зовнішніх і внутрішніх потенційних і ре-
альних загроз національним інтересам і розроблення пропо-
зицій, спрямованих на вдосконалення системи забезпечення 
інформаційної  безпеки;  постійне  інформування  населення 
про діяльність державних органів і здійснення заходів щодо 
залучення громадян і громадських об’єднань до вирішення 
проблем інформаційної безпеки [3]

Воєнна організація держави, яка включає Збройні Сили 
України, Службу безпеки України, внутрішні війська, органи 
й підрозділи Міністерства внутрішніх справ України, При-
кордонні війська України, інші військові формування, утво-
рені згідно з Конституцією України, забезпечують інформа-
ційну безпеку відповідно до покладених на них повноважень 
у  сфері  оборони й державної безпеки, підтримання право-
порядку,  захисту  суверенітету,  територіальної  цілісності  й 
недоторканності кордонів України; здійснюють заходи щодо 
протидії та нейтралізації зовнішніх і внутрішніх загроз на-
ціональним  інтересам  України;  прогнозують  можливість 
розв’язування  проти  України  інформаційної  війни,  інфор-
маційної  агресії,  кібератак,  інших  негативних  зовнішніх  і 
внутрішніх інформаційних впливів на державну внутрішню 
й зовнішню політику України,  з метою дестабілізації полі-
тичної, економічної, соціальної тощо ситуації; забезпечують 
застосування в установленому порядку сил і засобів інфор-
маційної боротьби для захисту національних інтересів і на-
ціональної  безпеки  України.  Органи  прокуратури  України 
здійснюють свої повноваження у сфері  інформаційної без-
пеки відповідно до Конституції України й законів України, 
у встановленому порядку забезпечують нагляд за дотриман-
ням чинного законодавства в цій сфері діяльності [4].

До третього рівня організаційно-функціональної  сис-
теми забезпечення інформаційної безпеки ми зараховуємо 
підприємства, установи й організації критично важливих 
інфраструктур, які функціонують на основі використання 
електронних,  телекомунікаційних засобів та  інформацій-
них технологій, виведення з ладу яких може призвести до 
тяжких наслідків для особи, суспільства, держави. Відпо-
відно до  світової  практики,  передусім США, до  критич-
но  важливих  інфраструктур  зараховують  системи  теле-
комунікацій  і мережі  зв’язку,  енергетики  і промислового 
виробництва,  соціальної  сфери,  державного  управління 
тощо [5]. 

До повноважень суб’єктів забезпечення інформаційної 
безпеки критично важливих інфраструктур доцільно зара-
хувати такі:

–  створення  науково  обґрунтованої  законодавчої  й 
нормативно-правової бази, яка регламентує безпечне функ-
ціонування об’єктів критично важливих інфраструктур;

–  розроблення  й  реалізація  науково  обґрунтованих 
методів і засобів контролю та експертних оцінок безпеч-
ного функціонування цих об’єктів;

–  прогнозування  можливих  терористичних  актів, 
кібератак та  інших ворожих нападів,  а  також природних 
явищ, спроможних знищити або вивести з ладу зазначені 
об’єкти;

–  забезпечення  необхідного  рівня  професійної  під-
готовки персоналу об’єктів і посадових осіб структурних 
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підрозділів органів виконавчої влади, які виконують певні 
функції державно-управлінської діяльності в цій сфері;

–  забезпечення  високої  відповідальності  посадових 
осіб  щодо  виконання  чинного  законодавства  та  норма-
тивно-правових  вимог щодо  безпечного функціонування 
об’єктів критично важливих інфраструктур [6].

Державна політика у сфері державного управління ре-
алізується через функціонування в кожній із його галузей 
відповідних  державних  органів,  які  реалізують  свої  по-
вноваження  через  уповноважених  представників,  якими 
є державні службовці: «… держава набуває реальності та 
сили завдяки персоналу, кадровому складу своїх органів, 
а  завдання й функції держави стають за умови реалізації 
завданнями  й  функціями  контингенту  державних  служ-
бовців. Інститут державної служби продовжує і завершує 
організаційне оформлення державного механізму, а найго-
ловніше – робить цей механізм здатним практично вирішу-
вати будь-які питання галузі державного управління» [7].

До  четвертого  рівня  організаційно-функціональної 
системи  забезпечення  інформаційної  безпеки ми  зарахо-
вуємо громадян і їхні об’єднання, а також державні й при-
ватні ЗМІ.

Роль  і  місце  громадян  і  їхніх  об’єднань  як  суб’єктів 
адміністративного права в системі забезпечення інформа-
ційної  безпеки  зумовлені  їхнім  конституційно-правовим 
статусом. Конституційним правом науково  обґрунтовано 
весь  спектр питань  забезпечення  реалізації  прав,  свобод 
та  обов’язків  громадян,  їхніх  об’єднань.  Громадяни  як 
суб’єкти адміністративного права є приватними особами, 
тобто  реалізують  особисті,  загальногромадянські  права 
й обов’язки у сфері державного управління, а не права й 
обов’язки  виконавчо-розпорядчих  органів,  громадських 
організацій чи посадових осіб. 

Адміністративне право також установлює головну від-
мінність  адміністративно-правового  стану  громадських 
формувань  від  адміністративно-правового  статусу  дер-
жавних структур. Вона полягає в  тому, що у відносинах 
з  іншими суб’єктами права та між собою ці формування 
виступають виключно від власного  імені, не маючи дер-
жавно-владних повноважень. Для регулювання діяльності 
громадських  об’єднань  використовуються  управлінські 
форми й методи, які істотно відрізняються від тих, що за-
стосовуються щодо державних органів.

Держава  також  забезпечує  додержання  прав  і  закон-
них  інтересів  об’єднань  громадян,  втручання державних 
органів і службових осіб у їхню діяльність, як і втручання 
об’єднань  громадян  у  діяльність  державних  органів,  не 
допускається, крім випадків, передбачених законом [8].

Громадяни України та їхні об’єднання мають викону-
вати  такі  функції  з  питань  забезпечення  інформаційної 
безпеки:

–  громадяни України  через  участь  у  виборах,  рефе-
рендумах  і через  інші форми, а  також через органи дер-
жавної влади й місцевого самоврядування, політичні пар-
тії  та  громадські  організації  висловлюють  і  реалізують 
своє  бачення  системи  інформаційної  безпеки,  заходів  і 
засобів  її  забезпечення,  а  також  добровільно  й  у  поряд-
ку виконання своїх конституційних обов’язків проводять 

заходи, визначені органами державної влади й місцевого 
самоврядування щодо забезпечення інформаційної безпе-
ки, привертають увагу суспільних і державних інституцій 
до небезпечних  інформаційних явищ і процесів у різних 
сферах життєдіяльності країни; захищають власну інфор-
маційну безпеку всіма законними способами й засобами;

–  політичні та громадські організації здійснюють за-
ходи  захисту  своїх  прав  і  свобод,  а  також прав  і  свобод 
громадян і певних верств населення; захищають політич-
ні,  економічні,  соціальні,  інформаційні  та  інші  інтереси; 
самостійно  й  у  взаємодії  з  центральними  та  місцевими 
органами виконавчої влади реалізують державну внутріш-
ню й зовнішню політику інформаційної безпеки; вносять 
пропозиції щодо вдосконалення державної політики та ді-
яльності  центральних  і місцевих органів  влади  з питань 
забезпечення  інформаційної  безпеки;  у  межах,  визначе-
них законом, здійснюють громадський контроль за забез-
печенням законності в діяльності виконавчо-розпорядчих 
органів і для розгляду актуальних проблем у сфері забез-
печення інформаційної безпеки ініціюють проведення за-
гальних зборів громадян за місцем проживання;

–  ЗМІ України відповідно до чинного законодавства 
забезпечують захист прав, свобод і законних інтересів усіх 
суб’єктів України та легітимно визначених національних 
інтересів.

Державні телерадіоорганізації та друковані ЗМІ здій-
снюють  інформаційне  забезпечення  державної  внутріш-
ньої й  зовнішньої політики, напрямів  і програм соціаль-
но-економічного  розвитку,  державного  будівництва  й 
забезпечення національної безпеки України із залученням 
із цією метою політичних і державних діячів, учених і спе-
ціалістів;  заходи  протидії  та  нейтралізації  відповідно  до 
чинного законодавства зовнішніх і внутрішніх негативних 
безпекогенних інформаційних впливів на Україну.

Приватні ЗМІ здійснюють взаємодію з органами держав-
ної  влади  й  органами місцевого  самоврядування  з  питань 
об’єктивного висвітлення їхньої діяльності щодо реалізації 
державної внутрішньої та зовнішньої політики, державного 
будівництва, захисту національних інтересів; звертають ува-
гу органів державної влади й місцевого самоврядування на 
проблемні аспекти в їхній діяльності та піддають конструк-
тивній  критиці  порушення  чинного  законодавства  й  прав, 
свобод і законних інтересів суб’єктів України [9].

Отже,  суб’єктами  забезпечення  інформаційної  безпеки 
України є  система державних  і недержавних  інституцій,  а 
також громадян України, об’єднаних спільною метою щодо 
захисту національних інтересів в інформаційній сфері. Крім 
того,  коло  суб’єктів  забезпечення  інформаційної  безпеки 
України являє собою багаторівневу систему, що має спіль-
ну мету – забезпечення інформаційної безпеки України, але 
різні повноваження, можливості, засоби тощо.

Формування й реалізація державної політики інформа-
ційної безпеки має здійснюватися шляхом удосконалення 
організаційно-функціональної  системи,  суттєвої  оптимі-
зації структури державних органів, чіткого визначення й 
розмежування їхніх повноважень, налагодження ефектив-
ної взаємодії, координації діяльності всіх суб’єктів і конт-
ролю за виконанням чинного законодавства.
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У статті розглядаються поняття, ознаки, сутність явища «волонтерство» й волонтерської діяльності в Україні. Проаналізовано сус-
пільне та державне призначення волонтерської діяльності, специфіку волонтерської діяльності. Досліджено психологічну, виховну й 
освітню ролі волонтерства. Зроблено теоретичне порівняння основних напрямів взаємодії держави та суспільства у сфері волонтерської 
діяльності.

Ключові слова: волонтер, волонтерство, волонтерська діяльність, волонтерські організації, волонтерський рух, волонтерська робота.

В статье рассматриваются понятия, признаки, суть явления «волонтерство» и волонтерской деятельности в Украине. Проанализи-
рованы общественное и государственное назначение волонтерской деятельности, специфика волонтерской деятельности. Исследова-
на психологическая, воспитательная и образовательная роли волонтерства. Сделано теоретическое сравнение основных направлений 
взаимодействия государства и общества в сфере волонтерской деятельности.

Ключевые слова: волонтер, волонтерство, волонтерская деятельность, волонтерские организации, волонтерское движение, во-
лонтерская работа.

In the article concepts, signs, essence of the phenomenon of “volunteering” and volunteer activity, are examined in Ukraine. The public and 
state setting of volunteer activity, specific of volunteer activity is analysed. The psychological, educator and educational role of volunteering is 
investigational. Theoretical comparison of basic directions of co-operation of the state and society is done in the field of volunteer activity.

Key words: volunteer, volunteering, volunteer activity, volunteer organizations, volunteer motion, volunteer work.

Волонтерство  є  основою  соціального  суспільства. 
Воно  розвиває  людство,  прагне  зробити  світ  справедли-
вим. Волонтерський  рух  є  способом  збереження  й  зміц-
нення  загальнолюдських  цінностей,  реалізації  прав  та 
обов’язків  громадян.  Волонтерська  діяльність  становить 
фундамент  громадянського  суспільства,  приносячи  в 
життя людей потребу в мирі, свободі, безпеці та справед-
ливості.  Волонтер  –  це  основа  міцного  громадянського 
суспільства, це гідний приклад для наслідування. Волон-
терство – це безоплатна добровільна діяльність свідомих 
громадян.  Будь-яка  людина,  яка  свідомо  й  безкорисливо 
трудиться на благо інших, – це волонтер. Формування до-
бровольців  –  один  із  важливих  шляхів  до  продуктивної 
соціально-правової роботи в будь-якій державі. В умовах 
сьогодення волонтерська діяльність вимагає дослідження 
й удосконалення.

Науково-теоретичними  питаннями  волонтерства  за-
ймалося  й  займається  безліч  учених,  таких  як  К.  Ха-
джи-Міцева, Т. Рудякевич, Л. Романовська, Ю. Поліщук, 
О. Корнієвський, В. Щорс, В. Голуб, І. Тохтарова, Г. Чей-
нен, О. Щеков та ін.

Метою статті є дослідження суспільного й державно-
го призначення волонтерської діяльності в Україні.

Згідно  із  Законом України  «Про  волонтерську  діяль-
ність», волонтерська діяльність – добровільна, соціально 
спрямована,  неприбуткова  діяльність,  що  здійснюється 
волонтерами  шляхом  надання  волонтерської  допомоги 
[1]. Волонтерство – це корінь громадянського товариства, 
суспільства.  Без  добровольців  важко  пригадати  громад-
ські  організації,  які  самостійно  допомагали  людям.  Во-
лонтерська діяльність в Україні зовсім нещодавно почала 
набирати колосальних обертів, про неї говорить увесь світ 
як про новий  суспільний факт,  який потребує правового 
налагодження з різних питань у цій сфері.

Закон  України  «Про  волонтерську  діяльність»  зазна-
чає,  що  волонтер  –  це  фізична  особа,  яка  добровільно 
здійснює  соціально  спрямовану неприбуткову діяльність 
шляхом надання волонтерської допомоги [1]. Волонтера-
ми можуть стати громадяни, які досягли 16 років або ма-
ють згоду одного з батьків чи особи, яка його замінює, з 
14 років. «Волонтер – це внутрішній стан людини», – так 

уважає С. Толстоухова  –  директор Українського  держав-
ного центру соціальних служб для молоді. Якості, якими 
повинні володіти волонтери:

1)  відданість своїй справі;
2)  безкорисливе служіння народові;
3)  взаємодопомога, самодопомога.
Ці  три  якості  повинні  мати  волонтери  для  свого  по-

дальшого  розвитку  й  розвитку  свого  народу.  Волонтер-
ство – це явище самопізнання самого себе. У добровільній 
праці  беруть участь різноманітні  категорії  добровольців, 
люди будь-якої статі, з будь-якою освітою, люди, які від-
чувають потреби інших і без ніякої користі допомагають 
ближнім. Волонтери надають  волонтерську  допомогу на 
базі організації чи установи, що залучає до своєї діяльнос-
ті волонтерів, на підставі договору про провадження во-
лонтерської діяльності, укладеного з такою організацією 
чи установою, або без такого договору.

Волонтери  можуть  надавати  волонтерську  допомогу 
індивідуально,  при  цьому  вони  зобов’язані  повідомляти 
отримувачів волонтерської допомоги про те, що вони не 
співпрацюють з організаціями й установами, що залуча-
ють до своєї діяльності волонтерів. Волонтер може отри-
мати  посвідчення  волонтера,  здійснюючи  волонтерську 
діяльність в організаціях та установах, що залучають до 
своєї  діяльності  волонтерів.  Волонтерство  є  широкою 
сферою  діяльності,  включає  як  звичаєві  форми  взаємо-
допомоги,  так  й  офіційне  надання  послуг. Волонтерська 
діяльність  здійснюється  добровільно  на  благо широкого 
кола  людей  на  безоплатній  основі.  Сфера  діяльності,  де 
часто потребується волонтерська допомога, досить широ-
ка, тому для кожного молодого громадянина надається вид 
добровільної  діяльності,  відповідальний  його  потребам. 
Організація Об’єднаних Націй визнає волонтерство вели-
ким джерелом енергії, навиків. Керівництво багатьох кра-
їн  використовує  ресурс  доброчинства,  фінансуючи  про-
екти, реалізуючи державні програми з підтримки молоді, 
вирішуючи громадські проблеми. Один із вітчизняних со-
ціологів Є. Холостова трактує поняття «волонтер» (з англ. 
Volunteer – доброволець) як особу, яка робить що-небудь 
зі  своєї  волі  за  згодою держави. Волонтери в  сучасному 
значенні  цього  слова  –  це  члени  громадських  об’єднань 
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соціальної  спрямованості  [2,  с.  122].  Головний  принцип 
волонтера:  «Хочеш  відчути  себе  людиною  –  допоможи 
іншому». Безумовно, волонтерство потребує не лише ба-
жання, а й певних умінь, знань. Теперішня волонтерська 
діяльність  учнів  і  здобувачів  вищої  освіти  до  того ж  за-
безпечує набуття молоддю соціального досвіду, засвоєння 
духовних досягнень українського народу,  сприяє форму-
ванню розвинутої духовної й загальної культури, що ціл-
ком  відповідає  завданням  навчально-виховних  закладів. 
Особливо  актуальним  це  є  з  огляду  на  певні  соціальні 
труднощі, якими супроводжується сьогодення: зростання 
рівнів  дитячої  безпритульності,  злочинності,  наркоманії, 
посилення соціального розшарування в молодіжному се-
редовищі тощо [3, с. 30].

Натепер освітня роль волонтерства  є дуже важливим 
складником в Україні. Підлітки, приходячи до школи чи 
університету,  не  задумуються  над  тим,  хто ж  допомагає 
потребуючим.  Але  проводяться  тренінги-семінари  про 
те, що  таке  волонтерство  і  як  воно  впливає  на механізм 
держави,  беручи  участь  у  яких  свідомі  громадяни почи-
нають розуміти, що це створено не просто так. Волонтери 
інформують молодь про волонтерський рух як суспільне 
явище,  спонукають молодь  до  волонтерства,  заохочують 
людей оволодівати основними знаннями й уміннями для 
здійснення  волонтерської  роботи.  Також  це  можливість 
познайомитися  з майбутнім роботодавцем,  знайти нових 
друзів і заохотити їх до волонтерства.

В  Україні  на  базах  різних  університетів,  організацій 
проводяться  дослідження  волонтерства.  Наприклад  на 
базі Національного університету ім. О.О. Богомольця про-
водяться багатопланові дослідження волонтерської діяль-
ності. Результати цієї роботи допомагають у подальшому 
створювати  програми  з  оптимізації  й  удосконалення  во-
лонтерської  діяльності  в  екстремальних умовах,  а  також 
дають  важливу  інформацію  про  те,  як  потрібно  вдоско-
налювати  психологічну  роботу  з  волонтерами.  У  грудні 
2014  року  за  заявою Організації Об’єднаних Націй  ком-
панія GfK Ukraine провела національне дослідження во-
лонтерства в Україні. Волонтерський фонд «Альтернатива 
В» та «Український Форум Благодійників» узяли участь у 
цьому дослідженні.

Дослід проводився в Україні, навіть на тих територі-
ях, де зараз зона АТО, за винятком Криму, 20–26 листопа-
да 2014 року за допомогою методології САТІ (телефонні 
інтерв’ю, дзвінки на мобільні номери). Опитано 1000 рес-
пондентів у віці від 16 років і старше. Згідно з висновками 
дослідження, українці визнають велику роль волонтерства 
в суспільних процесах: 62% визнають роль волонтерів у 
політичних змінах, 85% уважають, що волонтерський рух 
допомагає зміцненню миру, а 81% схильні вважати волон-
терський  рух  обов’язковим  складником  громадянського 
суспільства. Майже  чверть  українців  (23%)  мали  досвід 
волонтерства, з них 9% почали займатись волонтерською 
діяльністю протягом останніх років. Основним напрямом 
волонтерства  останніми  роками  стала  допомога  армії 
та  пораненим,  цим  займались  70% волонтерів. До подій 
Майдану найбільш актуальним напрямом діяльності була 
допомога соціально незахищеним групам населення. Біль-
шість волонтерів сказали, що вони займаються самостій-
но, і не зазначили участь у конкретних волонтерських про-
ектах. 43% волонтерів належать до середнього класу. Під 
час дослідження учасники відповіли на питання стосовно 
благодійності. 74% українців коли-небудь жертвували ко-
шти на різні цілі, з них 25% почали жертвувати протягом 
останніх років. Суми пожертв українців відрізняються та 
складаються від кількох гривень до 283000 гривень на рік.

У  2014  році  найбільш  охоче  українці  жертвували  на 
допомогу  українській  армії,  пораненим,  хворим  дітям. 
У  2014  році  кількість  українців,  які  жертвують  кошти, 
збільшилась, 63% робили пожертви, тоді як до 2014 року 
жертвували  кошти  49%  українців. У  2014  році  сума  по-

жертв була більшою, аніж в  інші роки. 43% тих, хто ко-
ли-небудь  жертвував  кошти,  робили  це  прямо,  третина 
не пам’ятає назви благодійної організації, через яку вони 
зробили внесок.

Сучасні  засоби  масової  інформації  переповнені  за-
прошеннями щодо вступу до волонтерських організацій. 
Люди витрачають свій час, шукають гідні програми, аби 
стати достойним волонтером. Волонтерство в освітньому 
просторі є найефективнішим методом професійної підго-
товки майбутніх фахівців і формування особистості зага-
лом. Тобто в людини закладаються правильні переконання 
та принципи, що відіграє велику роль у формуванні всього 
суспільства.

Кожна волонтерська організація – це не лише цінний 
досвід, а й набуті навички, мережа знайомств і життєвий 
досвід. У всьому світі  волонтерство  є  основною ланкою 
зміцнення громадянського суспільства, і тому держава по-
винна бути опорою для волонтерської діяльності. Сьогодні 
на державному рівні прийнято законодавчі акти, які регу-
люють волонтерську діяльність. На нашу думку, в Украї-
ні потрібно проводити більшу кількість досліджень у цій 
сфері, тому що зараз це дуже важливий складник людства, 
бо кожну людину, яка не є байдужою до того, що відбува-
ється в суспільному житті її міста, області, можна вважати 
потенційним волонтером. Безперечно, український народ 
потребує  міцного  фундаменту,  такого  як  волонтерський 
рух, що об’єднує суспільство, але, щоб цей фундамент не 
мав прогалин, як наше законодавство, потрібно проводити 
безліч досліджень на цю тему. 

Державне  визнання  волонтерської  діяльності  може 
бути розтлумачене як офіційне свідчення схвалення орга-
нами  державної  влади  волонтерської  діяльності  загалом 
та окремих  її проявів як надбання, що має  значення для 
існування  й  розвитку  держави.  Натомість  суспільне  ви-
знання волонтерської діяльності – «сукупність суджень  і 
оцінок, які представляють синтезовану позицію соціуму» 
[4,  с.  145]  –  відповідає  розумінню  «громадської  думки» 
та може «виявлятись у трьох формах: як винятково духо-
вне явище (оцінка); як більш або менш виражена позиція 
(установка);  як  поведінка  (практичний  акт)»  [5,  с.  190]. 
І суспільне, і державне визнання є абстрактними поняття-
ми, які існують лише в людській свідомості, проте останнє 
має  абсолютно  конкретне  втілення  в  нормативно-право-
вих актах (законах, указах, постановах, розпорядженнях, 
рішеннях, наказах тощо), що безпосередньо чи опосеред-
ковано вказують на важливість волонтерської діяльності. 
Аналіз сукупності таких свідчень може вказувати на ви-
знання державою волонтерства, що створює підґрунтя для 
розвитку взаємовідносин держави та суспільства.

Попри те що державне визнання через власну офіцій-
ність має більш чітке й наочне втілення, воно, швидше за 
все,  зумовлюється  суспільною  позитивною  оцінкою.  Ін-
шими словами, за умов демократичного врядування дер-
жавне  визнання  продиктоване  суспільним  ставленням  і 
здійснене в межах правового поля.

Державне  визнання  волонтерської  діяльності  є  важ-
ливим  елементом  системи  взаємовідносин  держави  та 
суспільства насамперед у сфері волонтерської діяльності, 
адже передусім свідчить про факт існування таких відно-
син. За умов відсутності будь-яких зв’язків між волонтер-
ським  середовищем  та  органами державної  влади  важко 
уявити надання останніми будь-яких оцінок діяльності во-
лонтеріату. Разом із цим державне визнання декларує по-
зицію влади стосовно волонтерської діяльності, створюю-
чи підґрунтя для формування й розвитку міжсекторальної 
взаємодії на різних рівнях державного управління.

Державне  визнання  волонтерської  діяльності  –  це 
комплексне  явище,  що  становить  сукупність  свідчень 
офіційного  схвалення  органами  державної  влади  во-
лонтерської  діяльності.  При  цьому  кількість  фактів  і 
періодичність офіційного підтвердження державного ви-
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знання волонтерської діяльності демонструють його сту-
пінь  і  впливають на динаміку розвитку  взаємовідносин 
держави та суспільства,  зокрема, у сфері волонтерської 
діяльності.  Тобто,  чим  частіше  й  у  більшій  кількості 
мають  місце  факти  схвалення  державою  волонтерства, 
тим  упевненішим  є  відчуття  власної  суспільної  затре-
буваності  представників  волонтерського  середовища, 
тим  стійкішим  є  їхнє  прагнення  до  самовдосконалення 
й  нарощування  обсягів  роботи,  розвитку  конструктив-
них взаємозв’язків з державними органами, а отже, тим 
більш  дієвим  і  цінним  є  державне  визнання  волонтер-
ської діяльності. З огляду на це, державне визнання во-
лонтерської  діяльності  –  запорука  успішності  перспек-
тив  її  провадження  в  подальшому  та  гарантія  міцності 
державно-громадських відносин [6, с. 7].

Виходячи з викладеного, можемо сказати, що держав-
не  визнання,  окрім  декларування  ставлення  держави  до 
волонтерської діяльності, може здійснювати такі важливі 
функції, які сприяють зміцненню та розвитку сфери:

–  регулятивну, адже з визнанням волонтерської діяль-
ності держава зумовлює  її впровадження в межах відпо-
відного правового поля;

–  комунікативну, оскільки створює умови для взаємо-
дії держави й суспільства у сфері волонтерської діяльності;

–  заохочення, завдяки якій держава може висловити 
шану та повагу представникам сфери волонтерської діяль-
ності;

–  стимулювання, оскільки забезпечує процеси розви-
тку сфери волонтерської діяльності;

–  інформаційну, адже сприяє обізнаності з питань во-
лонтерської діяльності [6, с. 8].

Отже,  державне  визнання  волонтерської  діяльності 
має вагоме значення для взаємовідносин між державою та 
суспільством у волонтерській  сфері,  адже  є не лише на-
слідком  провадження  суспільно  значущої  діяльності  та 
відображенням  її оцінки, а й передумовою розвитку цих 
взаємин як запоруки ефективної реалізації державної по-
літики у сфері волонтерської діяльності.

Отже,  інститут  волонтерства  в  Україні  перебуває  на 
стадії розвитку й удосконалення. Розвиток волонтерської 
діяльності є важливим як для суспільства загалом, так й 
окремих його секторів, а також самих волонтерів. Волон-
терство позитивно впливає на соціальний та економічний 
розвиток країни  загалом  [7,  с.  120]. Волонтерська діяль-
ність  становить  фундамент  громадянського  суспільства, 
привносячи в життя людей потребу в мирі, свободі, без-
пеці  та  справедливості.  Система  соціального  захисту  в 
Україні в сучасних умовах постійно потребує уваги з боку 
держави й суспільства. Волонтерська діяльність – добро-
вільна,  соціально  спрямована,  неприбуткова  діяльність, 
що  здійснюється  волонтерами  шляхом  надання  волон-
терської  допомоги.  Волонтери  надають  волонтерську 
допомогу на базі організації чи установи, що залучає до 
своєї діяльності волонтерів, на підставі договору про про-
вадження  волонтерської  діяльності,  укладеного  з  такою 
організацією чи установою, або без такого договору.

Волонтерство  є  невід’ємним  складником  будь-якої 
країни.  Участь  у  волонтерській  діяльності  дає  молоді 
можливість самореалізувати себе й відчути причетним до 
механізму держави.

Державне визнання волонтерської діяльності є важ-
ливим  елементом  системи  взаємовідносин  держави  та 
суспільства насамперед у сфері волонтерської діяльнос-
ті,  адже  передусім  свідчить  про  факт  існування  таких 
відносин.

Волонтерство  –  важливий  показник  цивілізованості 
суспільства з метою захисту й надання допомоги незахи-
щеним верствам населення, прояв гуманного ставлення в 
суспільстві. Волонтерська діяльність в Україні зовсім не-
щодавно  почала  набирати  колосальних  обертів,  про  неї 
говорить увесь світ як про новий суспільний факт, який по-
требує правового налагодження з різних питань у цій сфе-
рі. Волонтер – це основа міцного громадянського суспіль-
ства, це гідний приклад для наслідування. Основоположні 
цінності волонтерської роботи мають вирішальне значення 
для розвитку України та побудови її майбутнього.
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У статті проаналізовано проблематику порядку управління діяльності Національним антикорупційним бюро України. Розглянуто 
основні аспекти порядку управління та зазначено ефективність управління й функціонування бюро.

Ключові слова: Національне антикорупційне бюро, управління, повноваження, корупція, компетенція, законодавство, законність, 
професіоналізм.

В статье проанализирована проблематика порядка управления деятельности Национальным антикоррупционным бюро Украины. 
Рассмотрены основные аспекты порядка управления и указана эффективность управления и функционирования бюро.
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This article analyzes the management of the activities of the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine. The main aspects of the manage-
ment process are considered and the effectiveness of the management and operation of the bureau is noted.
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Розв’язання пpoблем корупції є одним із пріоритетів для 
України сьoгoднi, адже ми не можемо стояти на місці, по-
трібно йти вперед і боротися з корупцією, оскільки вона є 
тим самим елементом, який тягне нашу країну до низу та 
спричиняє масові протести в суспільства. Корупція негатив-
но  впливає  на  соціальний  прогрес,  становлення  демокра-
тичного громадянського суспільства, а її стрімке поширення 
серед населення та безпосередньо в органах публічної влади 
свідчить про прогалини правових норм, моральних якостей 
в українському суспільстві, які б могли ефективно перешко-
джати такому негативному явищу. Корупція проникла в усі 
сфери  суспільного  життя,  створює  соціальне  напруження 
серед  населення,  сприяє  поширенню  організованої  зло-
чинності, породжує в населення невпевненість у здатності 
влади здійснити організаційні та практичні заходи щодо по-
долання системної кризи, що стосується корупції й зцілення 
України. Вона проникає всюди майже без перешкод і є при-
чиною гострого зростання в Україні «тіньової» економіки, 
залучає у свої сіті окремих політичних і громадських діячів, 
які потім не можуть об’єктивно вирішити проблему, викли-
кає велике занепокоєння в громадян.

Створення нових антикорупційних органів і реформу-
вання правоохоронних органів  зумовлюють необхідність 
більш розгорнуто та гостро досліджувати тематику управ-
ління антикорупційного органу – Національного антико-
рупційного бюро України (далі – НАБУ). 

Проблеми  виникнення,  становлення,  організації  та 
процесуальної  діяльності  НАБУ,  а  також  питання  запо-
бігання корупції перебувають у площині наукових дослі-
джень багатьох учених, зокрема їх досліджували О. Баулін, 
Л. Лобойко, Є. Скулиш, Є. Невмержицький, В. Малярен-
ко, Л. Удалова, В. Тертишник, О. Юрченко, Г. Сисоєнко, 
А. Самодін, Р. Гречанюк, О. Скомаров.

Метою наукової статті є розгляд питання про порядок 
управління Національним антикорупційним бюро України.

Ураховуючи те, що корупція залишається однією з най-
серйозніших проблем, що  гальмує розвиток України, необ-
хідність  створення  НАБУ  було  однією  з  основних  вимог 
Європейського Союзу в рамках виконання Плану дій щодо ві-

зової лібералізації та подальшого вступу України до Європей-
ського Союзу. Національне антикорупційне бюро функціонує 
відповідно до Закону України «Про Національне антикоруп-
ційне бюро України», який прийнято 14 жовтня 2014 року.

Новий антикорупційний закон має на меті комплексне 
й ефективне реформування системи запобігання корупції в 
країні відповідно до міжнародних стандартів, розширення 
вже  наявних  інструментів  запобігання  корупції,  створює 
правові та організаційні засади ефективного функціонуван-
ня антикорупційної системи. При цьому вдосконалюється 
зміст і порядок застосування превентивних антикорупцій-
них механізмів, установлюються додаткові правила усунен-
ня наслідків правопорушень, пов’язаних з корупцією.

Згідно  зі  ст.  1  Закону України  «Про Національне  ан-
тикорупційне бюро України», НАБУ є державним право-
охоронним  органом,  на  який  покладається  запобігання 
корупційним правопорушенням,  виявлення, припинення, 
розслідування та розкриття корупційних правопорушень, 
зарахованих  до  його  підслідності,  а  також  запобігання 
вчиненню нових [1]. 

Держава  зазначає  головним  завданням НАБУ  проти-
дію  кримінальним  корупційним  правопорушенням,  які 
вчинені  вищими  посадовими  особами,  уповноваженими 
на виконання функцій держави або місцевого самовряду-
вання, і становлять загрозу національній безпеці.

Традиційно, правову основу діяльності НАБУ станов-
лять  Конституція України,  міжнародні  договори,  Закони 
України  «Про  Національне  антикорупційне  бюро  Украї-
ни», «Про оперативно-розшукову діяльність», «Про запо-
бігання  корупції»,  Кримінальний  процесуальний  кодекс 
України  (далі  –  КПК  України)  та  інші  закони  України, 
прийняті відповідно до них інші нормативно-правові акти.

В основу принципів управління НАБУ покладено такі: 
верховенство права; повага й дотримання прав і свобод лю-
дини та громадянина; законність; безсторонність і справед-
ливість; незалежність бюро та його працівників; підконтр-
ольність  і  підзвітність  суспільству  й  визначеним  законом 
державним  органам;  відкритість  демократичного  цивіль-
ного контролю; політична нейтральність і позапартійність; 
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взаємодія з іншими державними органами, органами місце-
вого самоврядування, громадськими об’єднаннями.

Як зазначив О. Скомаров, важливу роль у нормативно-
правовому регулюванні цього правоохоронного органу віді-
грають саме принципи діяльності НАБУ, вони є основними 
щодо виконання покладених на нього повноважень і спря-
мовані на утвердження верховенства права, відкритість для 
демократичного цивільного контролю та взаємодію з інши-
ми державними й недержавними структурами [2].

На  прикладі  управління НАБУ  розкриємо,  в  чому  саме 
проблема та чому ми так довго не можемо подолати корупцію.

Одним із напрямків їхньої роботи є допомога нашому 
уряду у створенні антикорупційного законодавства. Його 
гармонізація з антикорупційним законодавством Європей-
ського Союзу займе деякий час, але результат того вартий 
[3, с. 176–179]. Ми, нарешті, зможемо подолати корупцію, 
якщо  будемо  додержуватися  вимог  і  не  піддаватися  на 
провокації.

Підбір  персоналу  в  НАБУ  відбувається  на  високому 
рівні, що дає Україні змогу стати прикладом іншим дер-
жавним  структурам. Потрібно  слідкувати  за  тим, щоб  у 
НАБУ не потрапила корупція, а то буде протиріччя. Орган, 
який створений  і покликаний боротися з корупцією, сам 
загрузне повністю в ній.

Порядок призначення в НАБУ на посади здійснюється 
виключно за результатами відкритого конкурсу, що перед-
бачає  складання кваліфікаційного  іспиту  (тестування)  та 
проведення співбесіди.

Кваліфікаційний іспит (тестування) включає тестуван-
ня на знання законодавства, психологічне тестування, тес-
тування загальних здібностей, а для посад начальницького 
складу – додаткове тестування з фізичної підготовки.

Отже, враховуючи вищесказане, НАБУ стає одним  із 
ключових етапів у захисті нашої країни від корупції.

Для ефективного управління та функціонування НАБУ 
передусім важливим елементом є підбір персоналу, який 
працює в Бюро.

У НАБУ повинні працювати люди,  які  хочуть  змін у 
державі, мотивовані цією ідеєю та докладатимуть макси-
мум зусиль у боротьбі з корупцією, щоб викривати склад-
ні корумповані схеми високопосадовців.

Відбір проходить у декілька етапів: 1 етап – знання за-
конодавства,  тобто  людина,  яка  претендує  працювати  в 
Бюро, повинна гарно орієнтуватися в нормах законодавства; 
2 етап – це виявлення загальних здібностей, щоб зрозуміти, 
чи буде людина ефективно працювати, чи має до цієї справи 
хист, чи просто прийшла відсидітися й отримувати заробітну 
платню; 3 етапом є психологічне тестування – виявлення в 
людини психічних відхилень, перевірка, як вона працювати-
ме в напруженому стані тощо; 4 етап – це вже співбесіда й за 
результатами приймання остаточного рішення; 5 етап – про-
ходження перевірки на поліграфі, якщо людина пройшла всі 
чотири етапи успішно, а п’ятий не пройшла – це означає, що 
вона працювати в Бюро не буде, дані про проходження та ре-
зультат поліграфа заносяться до особової картки кандидата. 

Проходження поліграфа є вдалою ідеєю, так як одразу 
видно, що це за людина, як вона поведе в тій чи іншій си-
туації, чи буде апріорі брати корумповані гроші.

Законом  України  «Про  Національне  антикорупційне 
бюро України» чітко не зазначені повноваження й управ-

ління цього органу. Норми цього Закону є шаблонними та 
відсилають до КПК України.

Управління НАБУ  здійснюється  через  директора,  він 
своїми діями керує, організовує та контролює діяльність 
Бюро. За своїм рішенням створює комісії у складі праців-
ників  Національного  бюро,  прокурора  Спеціалізованої 
антикорупційної прокуратури, службових осіб інших дер-
жавних органів, органів місцевого самоврядування, пред-
ставників  громадських  об’єднань.  Комісії  досліджують 
матеріали щодо  питань  порушених  прав  осіб,  які  співп-
рацюють  з Національним бюро,  і  виносять рекомендації 
щодо  усунення  зазначених  порушень.  Рекомендації  цих 
комісій є обов’язковими для розгляду державними органа-
ми, органами місцевого самоврядування.

Контроль за ефективністю й належним використання 
коштів на зазначені цілі в роботі НАБУ здійснює Рахунко-
ва палата України.

Заходи фізичного впливу, спеціальні засоби та вогне-
пальну зброю працівники Національного бюро мають пра-
во застосовувати під час виконання службових обов’язків 
виключно в передбачених законодавством випадках.

У НАБУ створюється спеціальна телефонна лінія та забез-
печується можливість подання повідомлень і/або заяв, у тому 
числі анонімних, про кримінальні правопорушення, де вбача-
ються корумповані дії, через офіційний веб-сайт Національ-
ного бюро в мережі Інтернет і засобами електронного зв’язку. 

Ці  заяви  й  повідомлення  про  кримінальні  правопору-
шення  надаються  до  бюро  та  розглядаються,  по  суті,  за 
умови,  що  відповідна  інформація  стосується  конкретної 
особи, містить фактичні дані й може бути точно перевірена.

Директором Національного бюро визначається порядок 
реєстрації, обліку та розгляду заяв і повідомлень про кримі-
нальні правопорушення, зараховані законом до підслідності.

Досудове розслідування здійснюють детективи НАБУ, 
вони  викривають  корупціонерів  серед  вищих  посадових 
осіб  держави  [5,  с.  160–164].  Їхні  дії  регулюються КПК 
України [4]. Потрібно в Законі України «Про Національне 
антикорупційне бюро України» чітко прописати повнова-
ження, функції, дії, які вони мають учиняти в тій чи іншій 
ситуації, продумати все до дрібничок.

Ще одним важливе питання для НАБУ, якого хотілося 
б торкнутися, – це обрання аудитора НАБУ. 

На нашу думку, для більш ефективного та незалежного 
результату  потрібно  залучати  іноземного  спеціаліста,  це 
був би перший поштовх довіри й до Верховної Ради Укра-
їни,  і до самого аудиту, так як не буде ніякої  заінтересо-
ваності щодо приховання якихось даних, які не потрібно 
розкривати. Тоді  суспільство почало б  задумуватися, що 
ми ж усе таки почнемо діяти й подолаємо корупцію.

Отже, підсумуємо вищевикладене. Національне анти-
корупційне  бюро  України  створене  для  запобігання  ко-
рупційним  правопорушенням,  виявлення,  припинення, 
розслідування та розкриття їх. Управління Бюро в деяких 
випадках, а саме організація та повноваження детективів, 
є недосконалим, до кінця не врегульованим. Національне 
антикорупційне  бюро  є  відносно  новоствореним  право-
охоронним органом, на який покладено завдання забезпе-
чення виконання антикорупційної політики шляхом запо-
бігання корупційним правопорушенням, розслідування та 
розкриття їх. 
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У статті визначено важливість фізичного виховання поліцейських на етапі їх підготовки. Окреслено проблемні питання, які притаман-
ні сучасному напряму фізичного виховання поліцейських під час здобування знань у закладах вищої освіти зі специфічними умовами 
навчання. Наведено деякі шляхи подолання вказаних проблем.

Ключові слова: підготовка поліцейських, фізичне виховання, спеціальна фізична підготовка, навчальні програми, поліція.

В статье исследована важность физического воспитания полицейских на этапе их подготовки. Определены проблемные вопросы, 
которые присущи современному направлению физического воспитания полицейских во время получения знаний в учреждениях высше-
го образования со специфическими условиями обучения. Приведены пути преодоления указанных проблем.

Ключевые слова: подготовка полицейских, физическое воспитание, специальная физическая подготовка, учебные программы, 
полиция.

The article discusses the importance of the physical education of police officers at the training stage. Identified problem issues that are inher-
ent in the modern direction of physical education of police during training in higher education institutions with specific learning conditions. There 
are ways to overcome these problems.

Key words: police training, physical education, special physical training, training programs, police.

Служба  в  поліції  вимагає  від  поліцейських  постій-
ної  готовності  до  виконання  завдань  різної  складності 
та спрямованості. Працівники поліції повинні вміти пра-
вильно реагувати на реальні ситуації та виконувати покла-
дені на них функції в межах службової діяльності. Остан-
нім часом досить велику увагу засобів масової інформації, 
нормотворців, громадськості та керівництва Національної 
поліції України привертає процес підготовки нових право-
охоронців, діяльність яких відповідатиме вимогам оновле-
ного законодавства та перспективним напрямам інтеграції 
до Європейського Співтовариства.

У  зв’язку  із  процесом  реформування  системи Мініс-
терства  внутрішніх  справ України  триває процес рефор-
мування  підготовки  поліцейських,  що  включає  різнома-
нітні напрями: від розумових здібностей та психологічної 
стійкості до фізичної та моральної підготовленості.

У нашому дослідженні головною метою є характерис-
тика фізичного виховання як одного з напрямів підготов-
ки  майбутніх  поліцейських,  обґрунтування  необхідності 
такої  підготовки,  висвітлення  проблемних  питань,  що 
виникають у процесі підготовки поліцейських, та можли-
вих шляхів покращення рівня готовності поліцейських до 
перенавантажень, які досить часто трапляються у процесі 
службової діяльності.

Дослідженню питання кадрового забезпечення право-
охоронних органів приділяють увагу такі вітчизняні вче-
ні,  як  М.І.  Ануфрієв,  О.М.  Бандурка,  В.М.  Бесчастний, 
С.М. Гусаров, О.В. Джафарова, В.О. Заросило, Є.В. Зозу-
ля, М.І. Іншин, Д.П. Калаянов, І.Г. Кириченко, А.М. Клоч-
ко, П.Б. Коптєв, Н.П. Матюхіна, О.М. Музичук, В.П. Пєт-
ков, А.А. Стародубцев, О.Н. Ярмиш та інші. Здебільшого 
науковці вивчають проблему формування штатної чисель-
ності  поліції  та  опосередковано  визначають  напрями  і 
способи підготовки поліцейських.

Здатність  переносити  фізичні  навантаження  без  зни-
ження  працездатності  під  час  виконання  службових  за-
вдань, що  стоять  перед  органами  (підрозділами)  поліції, 
є одним  із «китів», на яких тримається уся система пра-
вопорядку.  Так,  для  ефективного  виконання  своїх  служ-
бових обов’язків поліцейському необхідно мати не тільки 
відповідні професійні й особисті якості та належний стан 
здоров’я, а й достатній рівень фізичної підготовки [1].

Державна цільова соціальна програма розвитку фізич-
ної культури  і спорту на період до 2020 р.  [2] визначила 
основні  завдання,  серед яких створення умов для підви-
щення ефективності фізичної підготовки у Збройних си-
лах  України,  інших  військових  формуваннях,  утворених 
відповідно  до  законів,  та  правоохоронних  органах.  Для 
виконання  вказаних  завдань  необхідно  підвищити  ефек-
тивність загальної, професійно орієнтованої та спеціаль-
ної фізичної підготовки у вказаних військових формуван-
нях  і  правоохоронних  органах. Отже,  розвиток фізичної 
культури  та  спорту  в  поліцейських  є  досить  актуальним 
питанням, особливо під час їх підготовки.

Так, процес фізичного виховання поліцейських розпо-
чинається відбором, який здійснюється в порядку прове-
дення конкурсу. Порядок проведення конкурсу на посади 
поліцейських як один з етапів передбачає проведення пе-
ревірки рівня фізичної підготовленості кандидатів. Відтак 
можемо  стверджувати:  щоб  стати  поліцейським,  варто 
мати відповідний рівень фізичної підготовки.

Однак  на  зазначене  можемо  подивитися  і  з  іншого 
боку.  Так,  вступ  до  закладів  вищої  освіти  для  здобуття 
ступеня  молодшого  бакалавра  чи  бакалавра  за  певними 
спеціальностями здійснюється з урахуванням рівня твор-
чих та/або фізичних здібностей на конкурсних засадах у 
порядку, затвердженому центральним органом виконавчої 
влади у сфері освіти і науки за погодженням із централь-
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ними  органами  виконавчої  влади,  до  сфери  управління 
яких належать певні заклади вищої освіти [3]. Відповідно 
до  вказаного,  під  час  вступу майбутній  курсант  закладу 
вищої  освіти  зі  специфічними  умовами  навчання Мініс-
терства внутрішніх справ України (далі – ВНЗ МВС Укра-
їни), окрім надання відповідних сертифікатів ЗНО, пови-
нен також пройти конкурс на рівень фізичних здібностей.

Відповідно до Положення з організації перевірки рівня 
фізичної підготовленості кандидатів до вступу на службу 
в Національну поліцію України [4], затвердженого Нака-
зом МВС України від 9 лютого 2016 р. № 90, рівень фізич-
ної підготовленості  кандидатів на навчання у ВНЗ МВС 
України  оцінюється  відповідно  до  вправ  та  нормативів, 
визначених  у Таблиці  нормативів  із фізичної  підготовки 
кандидатів на навчання.

Однак,  якщо  йдеться  про  кандидата  на  навчання,  то 
можемо  стверджувати,  що  конкурс  фізичних  здібностей 
для  вступу  до  закладу  освіти  не  є  фінальною  частиною 
фізичної підготовки поліцейського. Для працівників, яких 
призначено на посаду в територіальні відділи (підрозділи) 
поліції, фізична підготовка триває лише в рамках службо-
вої підготовки, а для курсанта навчання та напрацювання 
відповідних фізичних  здібностей  здійснюється  протягом 
усього періоду здобування освіти. Отже, на нашу думку, 
процес  підготовки  поліцейських  у  ВНЗ  МВС  України 
більш  повно  та  досконало  реалізує  засади  та  вимоги  до 
поліцейських, які висуває сьогодення, зокрема щодо рівня 
фізичної підготовленості.

Традиційно фізичне виховання у вищих навчальних за-
кладах розглядають як навчальну дисципліну, яка, з одного 
боку, є фізкультурно-спортивною діяльністю, а з іншого – 
навчальною дисципліною, орієнтованою на виконання со-
ціального  замовлення  –  підготовку  всебічно  розвиненої 
гармонійної особистості, яка має відмінне здоров’я, необ-
хідну фізкультурну освіту та фізичну підготовленість і від-
повідає  вимогам  навчально-кваліфікаційної  характерис-
тики [5, c. 108]. Якщо йдеться про ВНЗ МВС України, то 
фізичне виховання поліцейських здебільшого здійснюєть-
ся в рамках навчальної дисципліни «Спеціальна фізична 
підготовка», яка входить до варіативної частини типового 
навчального  плану  підготовки  здобувачів  ступеня  вищої 
освіти бакалавра (галузь знань «Право», за спеціальністю 
«Право») [6], затвердженого міністром внутрішніх справ 
29 червня 2015 р. Крім того, варто наголосити, що орієнто-
ваність такої навчальної дисципліни переважно зумовлена 
державним замовленням та необхідністю досить високого 
рівня підготовленості майбутнього правоохоронця, тобто 
є професійно зумовленою.

Однак  фізичне  виховання  як  напрям  підготовки  по-
ліцейських  зводиться  до фізичної  підготовки  і  вивчення 
обмеженої  кількості  рухових  дій  (переважно  професій-
но-  і  військово-прикладних)  [7,  с.  81].  На  нашу  думку, 
саме вузькоспрямованість такої дисципліни є проблемою 
фізичного  виховання  курсантів  ВНЗ  МВС  України.  Ще 
одним  підтвердженням  тому  є  висновки  С.А.  Карасєви-
ча  щодо  розроблення  теоретичних  і  методичних  засад 
здійснення фізичного  виховання  як  базового  елемента  у 
фізичній культурі людини, які стали важливою частиною 
наукових  досліджень  у  галузі  педагогіки,  що  неодмінно 
сприятиме  подальшому  розвитку  та  становленню  теорії 
фізичного виховання [7, с. 83].

Фізична  підготовка  особового  складу  правоохо-
ронних  органів  України  –  це  педагогічно  спрямований 
процес  забезпечення  спеціалізованої  фізичної  підго-
товленості  до  професійної  діяльності  зі  специфічними 
професійними  характеристиками.  Фізична  підготовка 
у  правоохоронних  органах має  гарантувати  збереження 
здоров’я, творчої і трудової активності, усебічний розви-
ток фізичних якостей, професійно важливих умінь і на-
вичок працівників, необхідних для виконання службово-
оперативних завдань [8].

Заняття  з  фізичної  підготовки  спрямовані  на  вико-
нання  таких  освітніх  завдань:  забезпечити  раціональне 
формування індивідуального фонду необхідних рухових 
знань,  умінь  і  навичок,  довести  їх  до  належного  рівня 
досконалості; навчити кожного застосовувати набуті зна-
ння та навички в повсякденному житті для самовдоско-
налення [9].

Відповідно до вимог навчальних і робочих програм зі 
спеціальної фізичної підготовки у ВНЗ МВС України, пра-
цівники поліції мають  опановувати навчальний матеріал 
під  час  не  лише практичних,  а  й  самостійних  та  індиві-
дуальних  занять. Метою  цих  занять  є  поглиблення  тео-
ретичних  знань й удосконалення методичної підготовле-
ності з фізичної культури. Вони передбачають самостійне 
вивчення документів і методичних посібників із фізичної 
підготовки та спорту, з’ясування завдань і змісту практич-
них занять, виконання вправ і методичних прийомів орга-
нізації таких занять.

Ефективне виконання завдань, покладених на праців-
ників поліції, неможливе без засвоєння теоретичних знань 
із фізичної  підготовки. Останні  пропонуємо розуміти  як 
результат  оволодіння  поліцейськими  спеціальною  систе-
мою знань,  умінь, навичок  із фізичної підготовки, необ-
хідних для виконання повноважень поліцейського, а також 
для життєдіяльності людини.

Методичні знання з фізичної підготовки – це система 
даних  про  концептуальні  засади методики  викладання  в 
галузі фізичного виховання, здатність особи застосовува-
ти  їх  у  навчально-виховному процесі  й  уміння  передати 
учасникам цього процесу досвід рухової діяльності (умінь 
і навичок). Теоретичні та методичні знання виявляються у 
здатності проектувати, адаптувати, організовувати, умоти-
вовувати, досліджувати та контролювати процес фізичної 
підготовки.  Загалом  аналізовані  знання  з  фізичної  під-
готовки працівників поліції  умовно можемо поділити на 
основні та додаткові, що необхідні і під час фізичної під-
готовки, і для виконання службових обов’язків.

До основних знань, потрібних для ефективного розви-
тку фізичних якостей працівників поліції, належать такі: 
знання методів, форм,  засобів  розвитку основних фізич-
них здібностей; знання нормативних актів, які регламен-
тують організацію фізичної підготовки в підрозділах На-
ціональної поліції України.

Додаткові теоретичні знання – це засади правил дотри-
мання  особистої  гігієни,  контролю  та  самоконтролю під 
час занять фізичними вправами.

Завдяки  комплексному  використанню  основних  і  до-
даткових  теоретичних  та  методичних  знань  із  фізичної 
підготовки  можливо  досягнути  найвищої  ефективності 
під час навчання майбутніх працівників поліції та у про-
цесі службової підготовки правоохоронців. Засвоєння цих 
знань  дасть  можливість  правильно  оцінити  обстановку, 
окремі ситуації, обрати найоптимальніші дії, прийоми та 
комбінації  прийомів  [10,  с.  94–95]. Тому не  випадково у 
навчальних планах із підготовки поліцейських передбаче-
но не лише проведення практичних занять зі спеціальної 
фізичної підготовки,  а  і  відведено певну кількість  годин 
для засвоєння теоретичного матеріалу. Однак, порівняно з 
навчальними планами, на основі яких здійснювалась під-
готовка міліції,  у пояснювальній  записці до навчального 
плану підготовки фахівців ступеня вищої освіти бакалавр 
за  спеціальністю «Право»  зазначено, що наявність  у на-
вчальному плані ряду специфічних дисциплін, викладання 
яких потребує посилення практичної  складової  частини, 
зумовлює  необхідність  виділення  для  них  більшої  кіль-
кості аудиторного часу. Це стосується таких дисциплін, як 
«Вогнева підготовка», «Тактико-спеціальна підготовка»  і 
«Спеціальна фізична  підготовка»,  де  аудиторне  наванта-
ження збільшено до 70–80% [11].

Варто зазначити, що збільшення аудиторного наванта-
ження у дисципліні «Спеціальна фізична підготовка», хоч і 
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приводить до покращення практичних навичок курсантів, 
які пригодяться  їм під час майбутньої професійної діяль-
ності, не є повністю раціональним. Сьогодні навчальними 
планами ВНЗ МВС України закріплено лише дисципліну 
«Спеціальна  фізична  підготовки»,  зміст  якої  відповідає 
саме  професійній  спрямованості  курсантів.  Однак  пред-
метів «Фізична підготовка» або «Фізична культура» немає. 
Основні теми з фізичного виховання викладаються в рам-
ках загальної частини «Спеціальної фізичної підготовки», 
хоча вона є професійно спрямованою. Тому, на нашу дум-
ку, навчальні програми курсантів ВНЗ МВС України варто 
доповнити обов’язковою дисципліною «Загальна фізична 
підготовка».  Це  дасть  можливість  не  лише  більш  якісно 
підготувати майбутніх  офіцерів  поліції  до  практичної  ді-
яльності, а й диференціювати кількість та вид навантажен-
ня на курсантів з урахуванням спеціальності та специфіки 
їхньої  майбутньої  діяльності.  Наприклад,  для  «Загальної 
фізичної підготовки» має бути передбачено однакову кіль-
кість академічних годин викладання для всіх спеціальнос-
тей та за всіма напрямами, а навантаження зі «Спеціальної 
фізичної підготовки» має відповідати саме напряму підго-
товки. Наприклад, для курсантів підрозділів кримінальної 
поліції обсяг навантаження має бути більшим, ніж для кур-
сантів, які в майбутньому будуть слідчими.

Також варто звернути увага на більш практично спря-
моване навчання за досліджуваним напрямом, тобто спе-
ціальне  фізичне  виховання  має  здійснюватися  з  ураху-
ванням  актуальних  тенденцій  «розвитку»  злочинності. 
Навчання поліцейських у рамках фізичної підготовки має 
відповідати тим завданням, які безпосередньо стоятимуть 
перед поліцейськими під час практичної діяльності.

Варто погодитися з думкою О.М. Цильман, яка звертає 
увагу на важливість поєднання теоретичного і практичного 
навчання для формування та розвитку в курсантів профе-
сійно-психологічної  готовності  до  правоохоронної  діяль-
ності.  На  сучасному  етапі  реформування  відомчої  освіти 
недоцільно обмежуватись викладанням окремих дисциплін 
із  правової,  тактико-спеціальної,  вогневої, фізичної  та  ін-

ших  видів  підготовки.  Потрібно  здійснювати  комплексну 
інтегральну підготовку курсантів і при цьому раціонально 
використовувати міждисциплінарні  зв’язки, поєднуючи  їх 
на конкретних навчальних заняттях для формування у по-
ліцейських найбільш якісного рівня професійної готовності 
до виконання відповідних завдань [12, с. 191; 13].

Моделювання життєвих ситуацій, що можуть виника-
ти під час оперативно-службової діяльності поліцейських, 
на заняттях зі «Спеціальної фізичної підготовки» з вико-
ристанням міждисциплінарних зв’язків забезпечить більш 
практично спрямовану підготовку курсантів.

Узагальнюючи викладене вище, ми дійшли таких ви-
сновків:

–  актуальність фізичного виховання молоді в Україні 
не потребує додаткової аргументації, тому вкрай нагальна 
необхідність систематичного підвищення рівня фізичних 
здібностей майбутніх правоохоронців;

–  важливість  і  необхідність  якісного  рівня  фізичної 
підготовки поліцейських зумовлені не тільки специфікою 
їхньої службової діяльності, а й загальними вимогами до 
розвитку здорової молоді, тому такий напрям підготовки 
має на меті не тільки розвиток професійно дієвої особис-
тості, а й здорової та фізично розвиненої молоді;

–  серед  проблемних моментів, що  виникають  у  сфері 
фізичної підготовки курсантів, варто виділити неналежну ди-
ференціацію навчального матеріалу для курсантів за різними 
напрямами підготовки, питання систематичності підготовки 
(регулярність  навантаження  за  спеціальністю  «Правоохо-
ронна діяльність» нормативно не визначено, а тому кількість 
годин може варіюватися, що призводить до зменшення на-
вантаження і нівелювання мети фізичного виховання).

До способів удосконалення такого напряму, як фізичне 
виховання, в системі ВНЗ МВС України варто віднести за-
провадження двох дисциплін із фізичного виховання: «За-
гальної  фізичної  підготовки»,  яка  передбачає  виключно 
розвиток фізичних  здібностей та навичок,  та «Спеціаль-
ної фізичної підготовки», що має на меті саме професійно 
орієнтовану підготовку поліцейських.
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У статті розглянуто стан і проблеми функціонування Пенсійного фонду України. Висвітлено необхідність модернізації діяльності Пен-
сійного фонду України на інноваційних засадах для підвищення ефективності його діяльності. Виділено, що саме ефективна діяльність 
Пенсійного фонду України є важливою та обґрунтованою необхідністю модернізації системи пенсійного страхування в Україні. Також 
визначено перспективи, напрями та нові технології модернізації під час реформування системи пенсійного страхування в Україні.

Ключові слова: Пенсійний фонд України, пенсійне забезпечення, пенсійне страхування, пенсія, перспективи реформування, модер-
нізація, нові напрями та технології.

В статье рассмотрены состояние и проблемы функционирования Пенсионного фонда Украины. Освещена необходимость модер-
низации деятельности Пенсионного фонда Украины на инновационных началах для повышения эффективности его деятельности. Вы-
делено, что именно эффективная деятельность Пенсионного фонда Украины является важной и обоснованной необходимостью модер-
низации системы пенсионного страхования в Украине. Также определены перспективы, направления и новые технологии модернизации 
при реформировании системы пенсионного страхования в Украине.

Ключевые слова: Пенсионной фонд Украины, пенсионное обеспечение, пенсионное страхование, пенсия, перспективы реформи-
рования, модернизация, новые направления и технологии.

The article deals with the state and problems of the functioning of the Pension Fund of Ukraine. The necessity of modernization of the Pen-
sion Fund of Ukraine on the innovative basis for improving the efficiency of its activity is highlighted. It is highlighted that the effective activity of 
the Pension Fund of Ukraine is an important and justified necessity of modernization of the pension insurance system in Ukraine. The prospects, 
directions and new technologies of modernization during the reform of the pension insurance system in Ukraine are also defined.
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Вступ. У теперішніх умовах фінансової, соціальної та 
політичної нестабільності проводяться реформи в Україні, 
зокрема відбувається реформування державної пенсійної 
системи, якій, своєю чергою, приділяється чимало уваги. 
Тому що саме пенсійне забезпечення займає одне із важ-
ливих місць у  динамічному розвитку країни та безпосе-
редньо  впливає  на  рівень  життя  людей.  Саме  потреба  в 
цьому виді соціального забезпечення об’єктивно продик-
тована потребою сучасного суспільства. 

Пенсійний фонд України є основою державної систе-
ми  соціального  захисту  населення. Цей  вид  соціального 
захисту вимагає великого фінансування, оскільки він має 
найбільше коло одержувачів виплат. Повноцінне функціо-
нування державної системи пенсійного страхування буде 
можливе тільки за умови повної захищеності від ризиків 
та загальної фінансової стабільності.

На  цьому  етапі  система  пенсійного  забезпечення  в 
Україні  ґрунтується  на  засадах  солідарності,  а  пенсійні 
виплати  здійснюються  за  рахунок  бюджету  Пенсійного 
фонду України. Саме Пенсійний фонд України є основним 
механізмом, через який безпосередньо втілюється в життя 
державне пенсійне забезпечення.

Постановка проблеми. За останні роки незалежності 
залишаються відкритими питання дефіциту бюджету  в го-
ловному державному органі пенсійного страхування Укра-
їни, розбалансованість у розвитку самої системи в частині 
надходжень  і  видатків,  а  якщо  конкретніше  –  це  розрив 
між прив’язкою видатків до надходжень, що напряму за-
лежить від ВВП.

Окрім  того,  не  меншої  уваги  потребує  демографічна 
проблема,  так  зване  старіння  нації, що  спричиняє  змен-
шення  частини  працюючого  населення.  Ця  проблема, 
яка щороку зростає, призводить до ще більшого дефіци-
ту  бюджету Пенсійного фонду України. Потрібно  також 

враховувати  проблему  масової  міграції  наших  неофіцій-
них заробітчан, тіньовий аспект зарплати  щодо найманих 
працівників  на  теренах  України,  а  також  невпевненість 
отримання  пенсії,  пов’язану  зі  збільшенням  пенсійного 
віку та стажу.

Необхідність  цієї  реформації  в  Україні  підтверджена 
як вітчизняними експертами, так і експертами міжнарод-
ними. Відповідно до висновків фахівців Світового банку 
потреба в пенсійному реформуванні має обґрунтовувати-
ся не лише бюджетними обмеженнями і демографічними 
проблемами, а й ураховувати соціально-економічні зміни, 
а також ризики і можливості, пов’язані з глобалізацією [1].

З  огляду  на  вищевказане  великої  важливості  на  дер-
жавному рівні набуває  питання реформації як національ-
ної пенсійної системи, так і Пенсійного фонду України як 
конкретного органу, що втілює стандарти нашої держави. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед ві-
тчизняних фахівців значний внесок у дослідження різно-
сторонньої  оцінки  пенсійної  системи  в  Україні  здійсне-
но в працях Л. Городецької, О. Кириленка, Б. Малиняка, 
В. Мельничука. Проблемам діяльності Пенсійного фонду 
України та перспективам розвитку присвятили свої роботи 
О. Тулай, І. Панченко, Б. Зайчук, Б. Надточій, В. Шамрай, 
В. Скуратівський, С. Тютюнникова, О. Корніюк, І. Гуме-
нюк, О. Кириленко, Т. Колєснік-Омельченко, Н. Ткаченко 
та ін. Свій внесок у дослідження пенсійної проблематики 
такі зробили закордонні науковці, як: С. Клейн, О. Миха-
ленко, Г. Патлер, О. Руф-Фідлер. 

На сучасному етапі особливої актуальності набувають 
питання діяльності Пенсійного фонду України на іннова-
ційних засадах для підвищення ефективності його діяль-
ності  та  якості  обслуговування  громадян  з  урахуванням 
умов нового напряму розвитку суспільних відносин. Не-
зважаючи на значну увагу з боку науковців та практиків до 
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проблем реформування пенсійного забезпечення в Украї-
ні, цьому питанню приділяється не досить уваги.

Метою статті є аналіз фінансового стану, виявлення, 
розкриття  основних  сучасних  проблем  функціонування 
Пенсійного  фонду  України  як  основи  системи  держав-
ного  пенсійного  забезпечення,  окреслення  напрямів  їх 
розв’язання та визначення перспектив запровадження но-
вих технологій і модернізацій діяльності в процесі рефор-
мування системи пенсійного страхування в країні.

Виклад основного матеріалу дослідження. Пенсійний 
фонд України є центральним органом виконавчої влади, що 
здійснює керівництво та управління солідарною системою 
загальнообов’язкового  державного  пенсійного  страхуван-
ня, провадить збір, акумуляцію та облік страхових внесків, 
призначає пенсії та готує документи для їх виплати, забез-
печує своєчасне і в повному обсязі фінансування та виплату 
пенсій, допомоги на поховання,  інших соціальних виплат, 
які  згідно  із  законодавством здійснюються  за рахунок ко-
штів Пенсійного фонду України, здійснює контроль за ці-
льовим використанням коштів Пенсійного фонду України. 

Пенсійний  фонд  України  функціонує  як  фінансово-
банківська  система,  основу  бюджету  якого  становлять 
виплати підприємств, громадян та видатки із державного 
бюджету  України.  Спрямування  та  координація  функці-
онування  здійснюється Кабінетом Міністрів України на-
пряму  і  опосередковано  через Міністра  соціальної  полі-
тики України.

Статус  Пенсійного  фонду  України,  порядок  функціо-
нування та його завдання викладено в Положенні про Пен-
сійний фонд України, затвердженому постановою Кабінету 
Міністрів України від 6 квітня 2011 р.  № 384/2011 [2].

Але разом з  тим щодо правового статусу Пенсійного 
фонду України  виникла  колізія. Оскільки  згідно  із  Зако-
ном України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування» [3] Пенсійний фонд є некомерційною само-
врядною організацією, водночас у вищевказаному Поло-
женні про Пенсійний фонд України йдеться, що останній 
є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого 
спрямовується і координується Кабінетом Міністрів Укра-
їни  через Міністра  соціальної  політики,  котрий  реалізує 
державну  політику  з  питань  пенсійного  забезпечення  та 
ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов’язковому 
державному соціальному страхуванню [6].

Аналізуючи  положення  вищезазначених  норматив-
но-правових  актів,  впевнено  можна  стверджувати,  що 
Пенсійному  фонду  України  таким  чином  було  надано 
подвійний  статус. Такий стан справ нині не надає мож-
ливості говорити про нього як про самостійну страхову 
інституцію.

Розглядаючи показники діяльності Пенсійного фонду 
України за 2014–2017 роки (Таблиця 1) [4], спостерігаєть-
ся збільшення видатків Пенсійного фонду, адміністратив-
ні витрати покликані на виконання функцій органів  Пен-
сійного фонду за зменшення чисельності пенсіонерів.

Така динаміка показників зумовлена низкою явищ, го-
ловним    із  яких є підвищення розміру пенсій. Але  зрос-
тання адміністративних витрат, пов’язаних із виконанням 
функцій, покладених на органи Пенсійного фонду Украї-
ни, перевищують швидкість зростання загальних видатків 
цього  фонду,  а  в  системі  адміністративних  витрат  Пен-
сійного фонду України найбільшими є витрати на оплату 
праці з відрахуваннями. Натепер державою втілюються в 
життя коло заходів щодо зменшення адміністративних ви-
трат Пенсійного фонду України. Урядом розроблено Стра-
тегію модернізації та розвитку Пенсійного фонду України 
на період до 2020 р. [8].

Нині  розмір пенсії  є  доволі  болючим питанням для 
українських пенсіонерів. Розглянувши розподіл пенсій-
них виплат за розмірами станом на 1 жовтня 2017 року 
(Таблиця 2), можна зробити певний висновок. Наведена 
інформація свідчить, що національна система пенсійно-
го  забезпечення,  яка  ґрунтується  на  принципі  солідар-
ності,  виступає  несправедливою  щодо  осіб,  які  спла-
чували  чималу  суму  внесків  пенсійного  забезпечення 
протягом  тривалої  трудової  діяльності.  Саме  через  не-
досконалості  в  пенсійній  системі  України  вони  несуть 
втрату у розмірі пенсійних виплат стосовно осіб з мен-
шими  трудовими  і  страховими  внесками. Окрім  цього, 
останні  позбавлені  стимулу  збільшувати  тривалість  та 
інтенсивність праці. 

Здійснення реформ у системі пенсійного страхування 
має на меті запобігти негативним наслідкам у сфері дер-
жавних  фінансів.  На  практиці  ж  країни,  які  займаються 
втіленням  у  життя  таких  реформ,  мають  різний  рівень 
проведення  пенсійної  реформи.  Водночас  загальним  на-
прямом  є  зменшення  ролі  розподільчого  рівня  пенсійної 
системи в пенсійному забезпеченні населення і посилення 
ролі накопичувального пенсійного страхування [9].

З урахуванням наведеного матеріалу, а також підтри-
муючи думку великої кількості науковців, можна зробити 
обґрунтований висновок, що  система обов’язкового нако-
пичувального  пенсійного  страхування  є  альтернативним 
джерелом  залучення  коштів  для  здійснення  пенсійних 
виплат.  Відповідно  до  такої  системи  особи  самостійно 
формують основу своєї майбутньої пенсії протягом усього 
трудового стажу. Участь у цій системі дає  змогу компен-
сувати втрачений дохід і забезпечити значно вищі потреби 
після завершення трудової діяльності. 

Також саме ефективне функціонування накопичуваль-
ного складника пенсійної системи дасть змогу зменшити 
негатив  демографічної  проблеми.  Важливим  буде  забез-
печення функціонування ефективної системи розрахунку 
періоду  зайнятості,  суми  зарплати,  що  нараховується,  а 
також розміру пенсійного внеску, який сплачувався відпо-
відною особою.

Нормативне закріплення пільг певним  категоріям осіб 
за  рахунок  інших  викликає  часткове  або  взагалі  повне 
приховування заробітної плати, що негативно позначаєть-

Таблиця 1
Динаміка показників діяльності Пенсійного фонду України в 2014–2017 рр.

Показники 2014 2015 2016 2017 Приріст,  
% (в.п.)

Чисельність пенсіонерів, тис. осіб 13533 12147 12296 11 766,8 88,2
Частка видатків Пенсійного фонду 
України у ВВП, % 15,3 13,4 11,2 9,9 - 5,4 п.п.

Видатки Пенсійного фонду 
України, всього, млн грн 243477,9 265667,8 253448,6 283168,5 116,3

Адміністративні витрати, пов’язані 
із виконанням функцій, покладених 
на органи ПФУ, млн грн

2,301 2,354 2,397 3,060 133,0

Частка адміністративних витрат  
у структурі видатків ПФУ, % 0,92 0,88 0,95 1,08 + 0,16 п.п

Джерело: складено автором за даними офіційного сайту Пенсійного фонду України [14]
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ся на фінансовій стабільності пенсійної системи України. 
Як висновок можна зазначити, що розмір пенсійного за-
безпечення має  дорівнювати  розміру  сплаченого  страхо-
вого внеску.

Відповідно до європейських і міжнародних стандартів 
правова  природа  єдиних  принципів  нарахування  пенсій 
характеризується відсутністю так званих пільгових груп, 
застрахованих за ступенем захисту у тій самій страховій 
схемі.  Таким  чином,  зумовлюється  рівність  та  загаль-
ність  прав  застрахованих  на  матеріальне  забезпечення  і 
соціальне обслуговування. Залежність розміру страхових 
виплат напряму зумовлена тривалістю страхового стажу, 
страхових внесків і деяких інших умов, що, своєю чергою, 
характеризується принципом солідарності, відповідно до 
якого обов’язки однаково розподіляються між учасниками 
соціального страхування.

Наразі хотілося б наголосити, що реформи 2017 року 
мали позитивні зрушення, але велика кількість питань так і 
залишились відкритими [7], серед них можна назвати такі:

–  Дефіцит  збалансованості  бюджету  Пенсійного 
фонду України. 

–  Дисбаланс  розвитку  пенсійної  системи  в  рамках 
його дохідної і видаткової частин.

–  Демографічна проблема – старіння нації, що сприяє 
зменшенню кількості працюючого населення та збільшен-
ню, відповідно, осіб пенсійного віку [9].

–  Відсутність ефективного й раціонального викорис-
тання коштів Пенсійним фондом.

–  Колізійні питання щодо визначення статусу Пенсій-
ного фонду України. 

–  Збільшення  відсотка  безробітних  та  збільшення 
трудової міграції.

–  Зменшення довіри до Пенсійного фонду України та 
демократичних та соціальних засад в Україні, пов’язаних 
зі збільшенням пенсійного віку, відміною статусів стосов-
но спеціальних пенсій. 

Серед  чинників, що  зумовлюють  раніше наголошену 
проблематику  та  на  які  має  бути  спрямована  реформа  в 
майбутньому, можна виділити такі:

–  Демографічні тенденції в країні.
–  Трансформація соціальних цінностей.
–  Динаміка доступності соціальних послуг для пенсі-

онерів.
–  Розвиток ринку праці.
–  Проблеми формування ресурсів.
–  Динаміка кількості платників внесків і одержувачів 

пенсій.
–  Ухвалення управлінських рішень щодо пенсійного 

страхування [10].
Реформування  пенсійної  системи  країни  з  урахуван-

ням  екзогенних  та  ендогенних  чинників  передбачає  не 
лише  вдосконалення  підходів  до  порядку  визначення 
пенсій, їх осучаснення, забезпечення бездефіцитного бю-
джету Пенсійного фонду України, а й суттєвих зрушень в 
організації діяльності самого фонду.

Розгляд та систематизація чинників, які мають безпо-
середній вплив на проведення реформ у сфері пенсійного 
страхування, дає можливість вибудувати можливі шляхи 
вирішення таких проблем:

–  Проблема – демографічна проблема (старіння нації), 
зменшення працюючого населення на фоні збільшення чи-
сельності осіб, що потребують пенсійного забезпечення. 

Вирішення: результативність останньої може гаранту-
ватися двома умовами: перевищенням чисельності працю-
ючого населення над особами пенсійного віку  та добро-
совісною сплатою страхових внесків. 

–  Проблема – вікова структура населення. 
Вирішення:  у  цьому  контексті  зазначено,  що  нашій 

державі  вигідно  мати  багато  працюючих  пенсіонерів, 
оскільки вони самі собі формують пенсію, яку отримують.

–  Проблема – рівень оплати праці, зокрема тінізація 
(часткова або повна) доходів громадян, а також перекла-
дання особистої відповідальності за власний добробут на 
державу. 

Вирішення:  запропоновано  на  законодавчому  рівні 
розробити  процедуру  поступового  підвищення  рівня  за-
робітної плати та збільшення частки останньої у вартості 
товару чи послуги.

–  Проблема – низький рівень доходів серед більшості 
осіб пенсійного віку. 

Вирішення:  законодавчо  закріпити  альтернативним 
джерелом  поповнення  Пенсійного  фонду  України  залу-
чення  коштів  для  здійснення  пенсійних  виплат  (систему 
обов’язкового накопичувального пенсійного страхування).

–  Проблема  –  диференціація  розміру  пенсійних  ви-
плат. 

Вирішення:  визначення  рівного  розміру  пенсії  для 
осіб, які сплачували рівні внески до системи пенсійного 
страхування. 

При цьому важливо врахувати інтереси всіх учасників 
пенсійної системи – платників страхових внесків, одержу-
вачів пенсій і соціальної допомоги та держави, уповнова-
женим представником якої є Пенсійний фонд України [11].

Серед  фахівців  є  думка,  що  з  метою  впорядкування 
регуляторних актів у сфері пенсійного страхування необ-
хідно розробити та прийняти Кодекс законів України про 
пенсійне страхування, в якому були б чітко прописані пен-
сійні пільги та преференції.

Висновки.  На  основі  аналізу  фінансової  діяльності, 
проблематики  та  її  причин питання щодо реформування 
Пенсійного  фонду  України  та  пенсійної  системи  можна 
виділити такі важливі моменти майбутнього удосконален-
ня  системи пенсійного страхування:

1.  Побудова комплексної системи, що підвищить про-
дуктивність та якість обслуговування у сфері пенсійного 
забезпечення. Впровадження новітніх  технологій  адміні-
стрування в Пенсійному фонді, зміцнення та модернізація 
його інформаційних ресурсів і технічної бази, підвищення 
ефективності  системи  управління,  перехід  на  електро-
нний документообіг.

Таблиця 2
Розподіл пенсійних виплат за розмірами станом на 1 жовтня 2017 року

Розмір пенсійної виплати Чисельність одержувачів
тис. осіб відсотки

до 1 000 грн 83,5 0,7
1 001–1 500 грн 2 691,6 22,9
1 501–2 000 грн 3 940,6 33,5
2 001–3 000 грн 2 627,1 22,3
3 001–5 000 грн 1 668,3 14,2
5 001–10 000 грн 640,1 5,4
понад 10 000 грн 115,6 1,0

Разом: 11 766,8 100,0
Джерело: складено автором за даними офіційного сайту Пенсійного фонду України [14]
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2.  Важливою віхою буде також перегляд кадрової по-
літики. Цей момент важливий для забезпечення ефектив-
ної діяльності Пенсійного фонду України поряд з успіш-
ною  роботою  з  упровадження  новітніх  інформаційних 
технологій та сервісів.

3.   Поряд з оновленням технічного та програмного за-
безпечення першочергову увагу слід приділити створенню 
комплексної системи захисту даних, особливо з огляду на 
підвищення небезпеки порушення кіберпростору країни. 

4.  Реалізація  завдань щодо  створення  ринкових  еле-
ментів  обслуговуючої  інфраструктури  (центрів  надання 
адміністративних послуг  та  агентських пунктів обслуго-
вування)  потребуватиме  об’єднання  зусиль  Пенсійного 
фонду України  з  органами  центральної  та  місцевої  дер-
жавної влади [12].

5.  Особливої ж уваги у разі проведення реформ заслу-
говує  побудова  не  тільки  правильної  стратегії  новацій  у 

сфері  пенсійного  страхування  як  нової  частини  соціаль-
ного  захисту  населення,  а  й  правильного  інформування 
населення стосовно останньої. Таке інформування та до-
несення переваг новітньої системи є важливим саме для 
працюючого населення для збільшення довіри до Пенсій-
ного фонду України. Щоб це допомогло мінімізувати тіні-
зацію виплати зарплати та сприяти збільшенню видатків з 
боку підприємств та осіб, які потребуватимуть у майбут-
ньому пенсійного забезпечення.

Однозначним  є  той факт, що  реформація Пенсійного 
фонду України потрібна нашому суспільству. Чи вирішить 
вона проблематичні питання  та буде носити позитивний 
характер наразі невідомо. Результат залежить не тільки від 
обраного напряму та побудованої стратегі,  а від того як, 
ким та за яких політичних та економічних інтересів буде 
реалізовуватися  відповідна  реформа  в  сфері  пенсійного 
страхування.
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У статті проаналізовано сучасний стан наукової розробленості вітчизняними дослідниками проблем забезпечення діяльності адміні-
стративних судів в Україні, правового статусу, розмежування компетенції та юрисдикції. На основі узагальнення стану наукової розробле-
ності поняття діяльності адміністративних судів в Україні систематизовано й виокремлено групи досліджень.

Ключові слова: адміністративні суди, компетенція, юрисдикція, адміністративне судочинство, суб’єкти, науково-правові дослідження.

В статье проанализировано современное состояние научной разработанности отечественными исследователями проблем обеспе-
чения деятельности административных судов в Украине, правового статуса, разграничения компетенции и юрисдикции. На основе обоб-
щения состояния научной разработанности понятия деятельности административных судов в Украине систематизированы и выделены 
группы исследований.

Ключевые слова: административные суды, компетенция, юрисдикция, административное судопроизводство, субъекты, научно-
правовые исследования.

The present state of scientific development by domestic researchers of the problems of ensuring the activity of administrative courts in 
Ukraine, legal status, division of competence and jurisdiction are analyzed. On the basis of the generalization of the state of scientific develop-
ment of the concept of the activity of administrative courts in Ukraine, the following groups of studies are systematized and singled out.

Key words: administrative courts, competence, jurisdiction, administrative justice, subjects, scientific-legal research.

Актуальність дослідження.  Саме  адміністративні 
суди є провідними суб’єктами, на яких покладено завдан-
ня щодо захисту та поновлення порушених, невизнаних, 
оспорюваних  прав,  свобод  та  інтересів  фізичних  і  юри-
дичних осіб у публічно-правових відносинах. Статистичні 
дані свідчать, що зазначені державні органи повсякденно 
розглядають  і  вирішують  значну кількість публічно-пра-
вових  спорів.  Від  того,  наскільки  якісно  та  повно  орга-
нізовано  діяльність  адміністративних  судів,  без  сумніву, 
залежить й ефективність їхньої роботи та здійснення ад-
міністративного судочинства загалом [1, с. 3].  

Питання функціонування адміністративних судів, пра-
вових засад їх діяльності були досліджені значною кількіс-
тю науковців, серед яких – В.Б. Авер’янов, О.М. Бандурка, 
В.Е. Беляневич, Д.Н. Бахрах, Ю.П. Битяк, І.М. Винокуро-
ва,  Ю.В.  Георгієвський,  І.П.  Голосніченко,  І.А.  Дьомін, 
І.Б. Коліушко, А.М. Колодій, А.Т. Комзюк, В.В. Кривенко, 
Р.О. Куйбіда, І.Є. Марочкін, О.Є. Міщенко, А.О. Неугод-
ніков,  А.Ю.  Осадчий,  Ю.С.  Педько,  Ю.Є.  Полянський, 
Д.М. Притика, П.М. Рабінович, Н.Г. Саліщева, О.Г. Свида, 
М.І. Смокевич, В.С. Стефанюк, Є.В. Чаку, Н.В. Шевцова, 
І.В. Шруб та інші.

Метою статті є характеристика наукових досліджень 
вітчизняних  науковців  про  діяльність,  правовий  статус, 
розмежування компетенції та юрисдикції  адміністратив-
них судів в Україні.

З огляду на триваючий процес оновлення адміністра-
тивного  процесуального  законодавства  не  втрачають 
актуальності  дослідження  проблем  правового  статусу 
суб’єктів адміністративно-процесуальних правовідносин, 
аналіз  яких,  безперечно,  визнається  перспективним  на-
прямом наукових досліджень як у пізнавальному, так  і в 
практичному  аспектах.  На  особливу  увагу  заслуговують 
питання  правового  статус  суду  та  його  місця  у  системі 
суб’єктів процесуальних правовідносин, які неодноразово 
опинялися у центрі наукових обговорень у різних галузях 
правових  знань:  конституційного права,  цивільного про-
цесу, судоустрою, адміністративного права тощо [2, с. 86]. 
У контексті триваючої судової реформи, особливо з при-
йняттям Закону України «Про судоустрій та статус суддів» 
від  2  червня  2016  року  та  змінами,  внесеними  Законом 

України  «Про  внесення  змін  до  Господарського  проце-
суального  кодексу  України,  Цивільного  процесуального 
кодексу  України,  Кодексу  адміністративного  судочин-
ства України та інших законодавчих актів» від 03.10.2017 
№ 2147, назріла необхідність у теоретичному розмежуван-
ні питань діяльності адміністративних судів з іншими лан-
ками судової влади, визначенні адміністративно-правових 
засад діяльності адміністративних судів.

Для вивчення діяльності адміністративних судів ціка-
вим видається розгляд їх у наукових працях, які не безпо-
середньо, а опосередковано торкаються окремих аспектів 
адміністративно-правового забезпечення діяльності адмі-
ністративних судів. 

Так,  дослідження  діяльності  адміністративних  судів  у 
межах  розгляду  інституту  адміністративного  судочинства 
здійснювали  у  своїх  дисертаціях  В.Б.  Пчелін  «Організація 
адміністративного судочинства України: правові засади» [1] 
(2017), де надано характеристику адміністративних судів як 
провідних суб’єктів адміністративного судочинства в Украї-
ні, зокрема з’ясовано їх поняття та окреслено види, розкрито 
сутність та особливості юрисдикції, поняття, види та особли-
вості  підсудності  їм публічно-правових  спорів; Ю.С. Педь-
ко  «Становлення адміністративної юстиції в Україні»  [3] 
(2003), де розглядаються актуальні питання становлення ад-
міністративної юстиції в Україні, аналізуються функціональ-
не призначення та принципи адміністративної юстиції, врахо-
вуючи мету, яка поставлена перед цим інститутом у Концепції 
реформи адміністративного права України. Визначені шляхи 
поетапного  створення  системи  адміністративних  судів,  а 
також вирішення питань, які пов’язані із особливостями ка-
дрового забезпечення адміністративної юстиції. Значна увага 
приділяється  висвітленню  процесуальної  природи  адміні-
стративної юстиції та визначенню особливих характеристик 
адміністративного судочинства; О.В. Бачун «Правовий ста-
тус суб’єктів адміністративного судочинства»  [4]  (2010), 
де автор розкриває процесуальний статус суб’єкта в судочин-
стві через важливу правову категорію – «правосуб’єктність»; 
О.М. Андруневчин «Суб’єкти адміністративного судочин-
ства України» [5] (2012), де охарактеризовано право на су-
довий захист, європейські стандарти судочинства і їх дотри-
мання  адміністративними  судами  України,  сформульовано 
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висновки та пропозиції, спрямовані на підвищення ефектив-
ності діяльності адміністративних судів.  

Місце  адміністративного  суду  в  системі  суб’єктів  пра-
ва  та  судових  органів  розглядалися  в  дисертаційних  ро-
ботах М.І.  Пипяка,  Д.В.  Кірєєва,  О.Г.  Свиди.  Так,  дослід-
ник М.І. Пипяк  присвятив дисертацію «Адміністративний 
суд у системі державних органів України» [6] (2016) всебіч-
ному дослідженню функціонування системи адміністратив-
них судів в Україні, напрямам удосконалення  їх діяльності 
та взаємодії з іншими органами державної влади. Дослідже-
но діяльність адміністративних судів у  зарубіжних країнах 
та виокремлено позитивний досвід розвинених країн, який 
запропоновано імплементувати в Україні. Обґрунтовано низ-
ку  недоліків  у  функціонуванні  системи  адміністративних 
судів в Україні  та  сформульовано пропозиції  з  їх подолан-
ня.  Системно  відображено  напрями  удосконалення  діяль-
ності  адміністративних  судів  у  системі  державних  органів 
України та вироблено концепцію реформування усієї ланки 
адміністративного  судочинства.  Дисертацію  Д.В.  Кірєєва 
«Адміністративні суди у системі суб’єктів адміністратив-
ного права України» [7] (2013) присвячено аналізу сутності 
та особливостей адміністративних судів у системі суб’єктів 
адміністративного права України. Надано теоретико-методо-
логічну характеристику адміністративних судів як суб’єктів 
адміністративного права. З’ясовано місце адміністративних 
судів у судовій системі та системі суб’єктів адміністративно-
го права в сучасних суспільно-політичних і правових умовах. 
Охарактеризовано взаємодію адміністративних судів між со-
бою, з  іншими органами державної влади, місцевого само-
врядування і громадськістю, окреслено шляхи її оптимізації. 
Визначено систему гарантій і контролю за діяльністю адміні-
стративних судів. О.Г. Свида у праці «Адміністративні суди 
в Україні: становлення та перспективи розвитку» [8] (2008) 
приділив  увагу  не  тільки  дослідженню  місця  та  завдання 
адміністративних судів у механізмі захисту прав, свобод та 
інтересів людини, а також у окремому розділі роботи виклав 
результати свого дослідження щодо місця адміністративних 
судів у всій судовій системі України. Також варто зазначити, 
що О.Г. Свида у згаданій роботі розглянув такі проблемні пи-
тання, як забезпечення адміністративних судів суддівськими 
кадрами, матеріально-фінансове та психологічне забезпечен-
ня адміністративних судів в Україні.

Проблеми визначення компетенції та судової юрисдик-
ції адміністративних судів досліджувалися в таких роботах: 
О.В. Джабурія «Компетенція адміністративних судів щодо 
оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних 
повноважень» [9] (2014), де досліджено науково-теоретич-
ні та практичні питання компетенції адміністративних су-
дів щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів 
владних  повноважень.  Розглянуто  теоретичні  положення, 
пов’язані  із  визначенням структури  та особливостей ком-
петенції адміністративних судів у контексті правозахисної 
природи їх діяльності, здійснено аналіз співвідношення ка-
тегорії «компетенція» адміністративного суду з такими су-
міжними поняттями, як «юрисдикція», «правовий статус», 
«повноваження», «підсудність» та обґрунтовано доцільність 
теоретичної  характеристики  діяльності  адміністративного 
суду саме через дослідження його компетенції.  Здійснено 
науково-теоретичний  аналіз  окремих  елементів  компетен-
ції адміністративних судів; М.І. Смокович «Проблеми роз-
межування судової юрисдикції та визначення компетенції 
адміністративних судів»  [10]  (2009),  де  увагу  приділено 
категорії  юрисдикції  адміністративних  судів,  критеріям 
встановлення компетенції адміністративних судів, розмеж-
уванню  компетенції  як між  адміністративними  судами  та 
іншими судами загальної юрисдикції, так і розмежуванню 
компетенції між адміністративними судами  та  судом кон-
ституційної  юрисдикції;  І.В.  Шруб  «Функціонування ад-
міністративних судів в Україні: організаційно-правові за-
сади» [11] (2009), де проаналізовано організаційно-правові 
засади  функціонування  адміністративних  судів,  відповід-

ність інституту адміністративного судочинства Конституції 
України та загальновизнані міжнародні стандарти у сфері 
захисту прав і свобод людини та громадянина. Проаналізо-
вано також організаційну побудову адміністративних судів, 
їх кадрове, матеріально-технічне, фінансове та інше забез-
печення та на цій основі розроблено пропозиції з їх удоско-
налення.  Проаналізовано  компетенцію  адміністративних 
судів, а також визначено сутність і складові елементи справ 
адміністративної юрисдикції. Проаналізовано порядок роз-
гляду справ в адміністративних судах і виконання рішень в 
адміністративних справах. 

Безпосередньо забезпеченню діяльності адміністратив-
них судів присвячені праці таких науковців, як: Є.В. Чаку 
«Оптимізація організації та функціонування адміністра-
тивних судів в Україні» [12] (2012), де розглянуто станов-
лення і розвиток адміністративного судочинства в Україні, 
правове  забезпечення  діяльності  адміністративних  судів, 
порівняно європейські та вітчизняні моделі організації та 
функціонування  адміністративних  судів.  Також  у  дисер-
тації ґрунтовно досліджені недоліки побудови адміністра-
тивних судів в Україні, кадрове та матеріально-технічне за-
безпечення адміністративного судочинства, компетенційні 
проблеми у функціонуванні адміністративних судів в Укра-
їні; І.М. Винокурова «Організаційно-правові засади діяль-
ності адміністративних судів» [13] (2011), де досліджено 
місце адміністративних судів у системі державних органів 
України. У дисертації детально розглянуто такі питання, як 
проблеми визначення юрисдикції адміністративних судів, 
компетенція адміністративних судів як органів судової вла-
ди, принципи адміністративного судочинства. Досліджені 
такі питання, як організаційно-правові проблеми побудови 
системи адміністративних судів на сучасному етапі, орга-
нізаційне забезпечення діяльності адміністративних судів 
та  проблеми  кадрового  забезпечення  адміністративних 
судів. Важливо, що автор приділив увагу теоретичним та 
правовим  передумовам  формування  системи  адміністра-
тивних судів в Україні; А.Л. Борко «Організаційно-правове 
забезпечення діяльності адміністративних судів України» 
[14] (2009), де досліджено діяльність, пов’язану з адміні-
стративно-правовим  забезпеченням  функціонування  ад-
міністративних  судів. Проаналізовано понятійний  апарат, 
методи  і форми  забезпечення  такої  діяльності,  структура 
адміністративних  судів.  Розглянуто  питання  правового 
регулювання  обов’язків  голів  адміністративних  судів,  їх 
заступників,  суддів,  порядок  розподілу  справ  між  суддя-
ми.  Визначено  форми  і  методи  забезпечення  законності, 
а  також механізм  контролю  за  діяльністю  адміністратив-
них судів. Сформульовано наукові висновки та пропозиції, 
спрямовані  на  вдосконалення  законодавства  у  сфері  за-
безпечення  діяльності  адміністративних  судів;    А.О.  Не-
угодніков  «Правовий статус адміністративного суду в 
Україні: адміністративно-правовий аспект»  [15]  (2006), 
де розглянуто адміністративно-правовий аспект правового 
статусу адміністративного суду в Україні, сформульовано 
його  авторське поняття,  охарактеризовано його  елементи 
та  правосуб’єктність.  Визначено  порядок  створення,  ре-
організації  та ліквідації  адміністративного суду. Сформу-
льовано завдання, принципи та функції адміністративного 
суду, запропоновано їх класифікацію.

Висновки.  Отже,  узагальнення  стану  наукової  роз-
робленості  поняття  діяльності  адміністративних  судів  в 
Україні  дало  змогу  систематизувати  й  виокремити  такі 
групи досліджень: адміністративні суди як суб’єкт адміні-
стративного судочинства; місце адміністративних судів у 
системі суб’єктів права та судових органів; компетенція та 
судова юрисдикція адміністративних судів; організаційно-
правові засади функціонування адміністративного суду. 

Проаналізовані  наукові  праці  є  помітним  внеском  у 
розвиток  науки  адміністративного  процесу  і  є  основою 
для  дослідження  адміністративно-правових  засад  діяль-
ності адміністративних судів в Україні. 
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ОГЛЯД ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКОНОДАВЧОЇ БАЗИ,  
ЯКА СТОСУЄТЬСЯ РЕФОРМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

REVIEW AND DESCRIPTION OF THE LEGISLATIVE FRAMEWORK CONCERNING  
THE HEALTH CARE REFORM IN UKRAINE

Тарнавська І.Я.,
аспірант кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства 
Національного університету біоресурсів і природокористування України

У статті проведено науковий аналіз правового середовища України стосовно реалізації заходів медичної реформи, виконання пра-
вових засад забезпечення рівних можливостей надання медичних послуг та забезпечення додержання прав медичних працівників. До-
сліджується законодавча і нормативно-правова база охорони здоров’я в Україні. У статті розглянуто питання реформування системи 
охорони здоров’я України, спрямоване на поліпшення медичного обслуговування населення та проаналізовано окремі заходи реформу-
вання, які містять певні ризики щодо подальшого функціонування системи охорони здоров’я і забезпечення прав медичних працівників, 
яких необхідно уникнути.

Ключові слова: захист прав, медичні працівники, законодавство України у галузі охорони здоров’я, реформа системи охорони 
здоров’я.

В статье проведен научный анализ правовой среды Украины относительно реализации мероприятий по медицинской реформе, 
выполнения правовых основ обеспечения равных возможностей оказания медицинских услуг и обеспечения соблюдения прав меди-
цинских работников. Исследуется законодательная и нормативно-правовая база охраны здоровья в Украине. В статье рассмотрены 
вопросы реформирования системы здравоохранения Украины, направленые на улучшение медицинского обслуживания населения и 
проанализированы отдельные меры реформирования, которые содержат определенные риски дальнейшего функционирования систе-
мы здравоохранения и обеспечения прав медицинских работников, которые необходимо избежать.

Ключевые слова: защита прав, медицинские работники, законодательство Украины в области здравоохранения, реформа системы 
здравоохранения.

The article provides a scientific analysis of the legal environment of Ukraine regarding the implementation of measures on medical reform, 
the implementation of legal principles for ensuring equal opportunities for the provision of medical services and ensuring the observance of the 
rights of medical workers. The legislative and regulatory framework for health in Ukraine is being explored. The article deals with the reform of the 
health care system of Ukraine aimed at improving the medical care of the population and analyzes individual measures of reform, which contain 
certain risks for the further functioning of the health care system and the provision of the rights of medical staff that should be avoided.

Key words: protection of the rights, medical workers, medical officers, Ukrainian legislation in the field of health protection, healthcare reform.

Постановка проблеми. Впродовж останніх років прі-
оритетним  напрямом  діяльності  Міністерства  охорони 
здоров’я України  залишається  подальший  розвиток  пер-

винної медичної допомоги, поліпшення якості та доступ-
ності медичних послуг. Нові впровадження законодавства 
в сфері охорони здоров’я передбачають кардинальні якісні 
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зміни всіх функцій системи охорони здоров’я: управління 
цією системою, забезпечення її відповідними ресурсами, 
фінансування та надання якісних медичних послуг [1; 2]. 
Прийняття на державному рівні  законодавчих норматив-
но-правових документів з реформування системи охорони 
здоров’я, а також відповідних розпорядчих актів місцевих 
обласних державних адміністрацій дали змогу здійснити 
реальні кроки у реформуванні первинного рівня надання 
медичної допомоги, проведення підготовчих робіт для ре-
формування спеціалізованої медичної допомоги.

Виклад основного матеріалу дослідження. Початок 
реформам  системи  охорони  здоров’я  поклав  довгоочіку-
ваний  Закон  України  «Про  державні  фінансові  гарантії 
медичного  обслуговування  населення»  №  2168-VIII  від 
19.10.2017, який набув чинності 30 січня 2018 року [3].

Також  парламент  України  підтримав  ще  два  зако-
ни, які стосуються медичної реформи. Це Закон України 
«Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» від 
07.12.2017  №  2233-VIII,  підготовлений  Міністерством 
охорони здоров’я (МОЗ), що передбачає перерозподіл по-
вноважень щодо здійснення видатків на первинну медич-
ну  допомогу  в  рамках  реалізації  реформи  фінансування 
системи  охорони  здоров’я,  зокрема  переходу  на  оплату 
медичних послуг, та Закон України «Про підвищення до-
ступності та якості медичного обслуговування у сільській 
місцевості» №  2206-VIII  від  14.11.2017  р.,  запропонова-
ний Президентом України,  який  запускає  реформу  сіль-
ської медицини [4]. Цей Закон визначає правові, економіч-
ні та організаційні засади і напрями регулювання розвитку 
охорони здоров’я у сільській місцевості для забезпечення 
гарантій  рівного  доступу  громадян  до  якісного  та  ефек-
тивного медичного обслуговування.

Окремі  положення  прийнятих  законів  спрямовані  на 
поліпшення умов оплати праці медичних працівників, зо-
крема шляхом встановлення доплат, надбавок за обсяг та 
якість виконаної роботи, за послуги, надані пацієнту. Та-
ким чином, прийняття цього Закону України забезпечило 
систематизацію правового  регулювання  у  сфері  охорони 
здоров’я, створює передумови для запровадження багато-
канального фінансування галузі охорони здоров’я та про-
ведення реформування системи охорони здоров’я. Розпо-
чата медична реформа передбачає низку важливих змін:

– скасування прив’язки до місця реєстрації пацієнтів; – 
створення Національної служби здоров’я України; – засто-
сування гарантованого пакета (чіткого обсягу зобов’язань 
держави щодо медичних послуг  і  ліків);  – оплату  за по-
слуги та договірні відносини з медичними установами; – 
створення електронної системи, яка буде визначати, скіль-
ки  і  якій  лікарні  держава  доплатить  за  надання  послуг 
пацієнтові.  –  незалежність  замовників  медичних  послуг 
від їх постачальників. Перший етап впровадження медич-
ної реформи торкнувся первинної ланки медицини;

– пацієнти  уклали договір  з  сімейними лікарями для 
надання медичних послуг. Щоб отримувати безкоштовні 
послуги  в  рамках  програми  медичних  гарантій,  пацієн-
там  потрібно  підписати  з  сімейним  лікарем,  терапевтом 
або педіатром «декларацію про вибір лікаря». Фактично 
вона є договором про надання медичних послуг. Законами 
про медичну реформу вводиться таке поняття, як держав-
на  програма  медичного  обслуговування.  Так  називають 
пакет послуг і ліків, вартість яких оплачена з державного 
бюджету. Цю програму щороку  буде  переглядати Мініс-
терство  охорони  здоров’я  і  затверджувати  парламент  у 
процесі розгляду держбюджету. Втім за багато послуг па-
цієнтам доведеться платити зі своєї кишені. Щороку МОЗ 
буде звітувати, на які послуги у нього є гроші, а на які ні. 
За  все, що не  ввійде  у  гарантований пакет,  пацієнти  бу-
дуть платити самі. Однак закон передбачає, що кількість 
платних  послуг  не  має  перевищувати  20%  від  загальної 
кількості  послуг  у  лікарні. Направлення на  безкоштовне 
надання медичних послуг на вторинному або третинному 

рівнях пацієнту зможе видати лише лікар, з яким пацієнт 
підписав декларацію [6].

В Україні діє розгалужена система законодавчих актів, 
які відповідно до Конституції України визначають засади 
державної політики у сфері охорони здоров’я. Тому вне-
сено відповідні  зміни до чинних законів прийняттям За-
кону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів  України  щодо  удосконалення  законодавства  з  пи-
тань діяльності закладів охорони здоров’я» від 06.04.2017 
№ 2002.

Положення  про Національну  службу  здоров’я  Украї-
ни затверджено Постановою Кабінету Міністрів України 
«Про утворення  Національної служби здоров’я України» 
від 27.12.2017 № 1101. Згідно з постановою Національна 
служба здоров’я України (НСЗУ) є центральним органом 
виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і коор-
динується  Кабінетом  Міністрів  України  через  Міністра 
охорони здоров’я, який реалізує державну політику у сфе-
рі державних фінансових гарантій медичного обслугову-
вання населення.

Основними завданнями НСЗУ є:
1)  реалізація  державної  політики  у  сфері  державних 

фінансових гарантій медичного обслуговування населен-
ня за програмою державних гарантій медичного обслуго-
вування населення (програма медичних гарантій);

2)  виконання функцій замовника медичних послуг та 
лікарських засобів за програмою медичних гарантій;

3)  внесення  на  розгляд  Міністра  охорони  здоров’я 
пропозицій щодо забезпечення формування державної по-
літики у сфері державних фінансових гарантій медичного 
обслуговування населення.

У  зазначених  законах  про  медичну  реформу  зустрі-
чається значна кількість положень, які є декларативними 
та  не  наповнені юридичним  змістом,  невизначені  у  пра-
вовому відношенні терміни  і формулювання  (наприклад, 
«сприяння розвитку діяльності з медичного обслуговуван-
ня у сільській місцевості»; «засоби телемедицини»; «ме-
дичне  обслуговування  населення»;  «електронна  система 
охорони здоров’я»), а також загальні оціночні характерис-
тики  суб’єктивного  характеру,  не  наповнені  юридичним 
змістом,  які  не  властиві  нормам  закону  (наприклад,  «за-
провадження  дієвих  механізмів  залучення  до  медичного 
обслуговування  у  сільській  місцевості  кваліфікованих 
медичних і фармацевтичних працівників»). Використання 
таких конструкцій ускладнює можливість їх практичного 
застосування через відсутність чітких оціночних критеріїв 
«дієвості»,  «об’єктивності»  тощо. Тому Кабінетом Міні-
стрів України було прийнято додатково постанови та роз-
порядження:

–  «Про  затвердження  матеріалів  методики  розра-
хунку вартості послуги з медичного обслуговування» від 
27.12.2017 № 1075;

–  «Про  затвердження  вимог  до  надавача  послуг  з 
медичного обслуговування населення,  з  яким головними 
розпорядниками бюджетних коштів укладаються догово-
ри про медичне обслуговування населення» від 28 березня 
2018 р. № 391;

–  «Про  затвердження Порядку реалізації  державних 
гарантій медичного обслуговування населення за програ-
мою медичних гарантій для первинної медичної допомоги 
на 2018 рік» від 25 квітня 2018 р. № 407; 

–  «Деякі питання щодо договорів про медичне обслу-
говування  населення  за  програмою  медичних  гарантій» 
від 25.04.2018 № 410;

–  «Деякі  питання  електронної  системи  охорони 
здоров’я» від 25.04. 2018 р. № 411; 

–  «Про затвердження плану заходів з реалізації Кон-
цепції  реформи фінансування  системи  охорони  здоров’я 
на період до 2020 року» від 15.11.2017 № 821-Р;

–  «Про  затвердження  Порядку  вибору  лікаря,  який 
надає  первинну медичну  допомогу,  та форми  декларації 
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про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомо-
гу» від 19.03.2018 № 503;

–  «Про затвердження Порядку надання первинної ме-
дичної допомоги» від 19.03.2018 №504.

Відповідно до ч. 11 ст. 35 Основ законодавства Укра-
їни  про  охорону  здоров’я  для  впровадження  нової  сис-
теми фінансування вторинної  (спеціалізованої) медичної 
допомоги,  реалізації  медичної  реформи  МОЗ  України 
щодо запровадження нової системи оплати праці медич-
ним працівникам, що надають вторинну (спеціалізовану) 
стаціонарну  медичну  допомогу  у  лікувальних  закладах 
охорони здоров’я та з метою упорядкування надання спе-
ціалізованої  медичної  допомоги  населенню,  Постанови 
Кабінету Міністрів  України  від  30  листопада  2016  року 
№ 932 «Про затвердження Порядку створення госпіталь-
них  округів»  та  наказу  МОЗ  України  від  20.02.2017  р. 
№  165  «Про  затвердження  Примірного  положення  про 
госпітальний округ» створюються госпітальні округи.

Госпітальний округ – це функціональне об’єднання за-
кладів охорони здоров’я, розміщених на відповідній терито-
рії, що забезпечує надання вторинної (спеціалізованої) ме-
дичної допомоги населенню такої території [6]. Госпітальні 
округи  створюються  з  метою  організації  мережі  закладів 
охорони здоров’я у спосіб, що дасть змогу забезпечити:

–  гарантований своєчасний доступ населенню до по-
слуг  вторинної  (спеціалізованої)  медичної  допомоги  на-
лежної якості;

–  ефективне  використання  бюджетних  коштів,  що 
спрямовуються  на  забезпечення фінансування  вторинної 
(спеціалізованої) медичної допомоги;

–  створення  умов  для  підготовки  закладів  охорони 
здоров’я,  що  надають  вторинну  (спеціалізовану)  медич-
ну допомогу, до функціонування в умовах управлінської 
та фінансової автономії та надання медичної допомоги в 
межах договорів про медичне обслуговування населення з 
головним розпорядником бюджетних коштів.

У  процесі  реформування  вторинного  рівня  надання 
медичної допомоги (спеціалізованої) необхідно здійснити 
заходи щодо оптимізації ліжкового фонду, удосконалення 
матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я вто-
ринного рівня надання медичної допомоги [7].

Надалі  необхідно поступово поширити програму ме-
дичних гарантій на другий і третій рівні надання медичної 
допомоги.

Висновки. Сучасний стан системи охорони здоров’я 
в Україні не повною мірою відповідає потребам суспіль-
ства та вимогам часу, про що свідчать високі показники 
дитячої смертності, перевищення показників смертності 
населення над народжуваністю. На стан системи охорони 
здоров’я в Україні впливають також такі негативні чин-
ники, як недостатній рівень капіталовкладень та фінан-
сування галузі охорони здоров’я, відставання технічного 
оснащення медичних закладів і якості надання медичної 
допомоги рівню розвитку науки, низька мотивація та не-
достатнє  стимулювання  медичних  працівників.  Як  на-
слідок, наявна в Україні система охорони здоров’я стала 
малоефективною,  нестійкою  та  майже  неспроможною 
чинити опір факторам, що її руйнують. Основною причи-
ною наявності слабких сторін, відміни або зміни норма-
тивно-правових актів є відсутність їх наукового обґрун-
тування та розрахунку наслідків і ризиків у результаті їх 
прийняття. Євроінтеграційний вектор розвитку України 
має забезпечити наближення прав медичних працівників 
до європейських стандартів шляхом здійснення систем-
ного  реформування  галузі,  спрямованого  на  достатній 
рівень капіталовкладень та фінансування галузі охорони 
здоров’я,  яка  спроможна  забезпечити медичне обслуго-
вування всіх громадян України на рівні розвинутих євро-
пейських держав.

Реформування  системи  охорони  здоров’я  держави 
має  включати  визначення  пріоритетів,  удосконалення 
політики  і реформування  інституцій, через які ця полі-
тика  реалізується.  Реформа  має  передбачати  низку  по-
слідовних довгострокових змін, а не одномоментну по-
дію, має пройти такі три стадії: прийняття політичних і 
управлінських рішень,  їх реалізації та оцінки результа-
тів реформ.

Зміни в системі охорони здоров’я держави мають пе-
редбачати низку послідовних заходів, які включають ви-
значення проблеми з аналізом виконання попередніх про-
грам  розвитку,  пошук  шляхів  її  вирішення,  визначення 
пріоритетів  та  опрацювання  нової  програми  з  визначен-
ням індикаторів її виконання. Реформу має супроводжува-
ти відповідне законодавче, нормативно-правове і ресурсне 
забезпечення, суворий контроль за виконанням запланова-
них реформ. Водночас сучасна медична реформа має вра-
ховувати особливості забезпечення прав медичних праців-
ників усіх рівнів надання медичної допомоги.
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У статті розглядається провадження у діяльності виконавчих органів місцевого самоврядування та їх типологізація. Проаналізовано 
процесуальні форми діяльності органів виконавчої влади місцевого самоврядування у сфері управлінської діяльності з погляду на адмі-
ністративне процесуальне право й адаптацію національного законодавства до вимог Європейського Союзу. Розглянуто окремі аспекти 
нормативно-правової типологізації проваджень у діяльності виконавчих органів місцевого самоврядування.
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В статье рассматриваются производства в деятельности исполнительных органов местного самоуправления и их типологизация. 
Проанализированы процессуальные формы деятельности органов исполнительной власти и местного самоуправления в сфере управ-
ленческой деятельности с точки зрения административного процессуального права и адаптацию национального законодательства к 
требованиям Европейского Союза. Рассмотрены отдельные аспекты нормативно-правовой типологизации производств в деятельности 
исполнительных органов местного самоуправления.
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The article deals with the implementation of the activities of executive bodies of local self-government and their typology. The procedural 
forms of activity of executive bodies of local self-government in the field of administrative activity from the point of view of administrative proce-
dural law and adaptation of the national legislation to the requirements of the European Union are analyzed. Some aspects of normative-legal 
typology of proceedings in the activity of executive bodies of local self-government are considered.

Key words: executive bodies, local self-government, administrative regulations, typology.

Постановка проблеми. Органи виконавчої влади міс-
цевого  самоврядування  виступають  частиною  публічної 
адміністрації,  складність  і  комплексність  якої  вимагає, 
щоб адміністративні процедури, на підставі яких здійсню-
ється зовнішня регулятивна і внутрішня організаційна ді-
яльність, були системною діяльністю. У цьому контексті 
дослідження  типології  систем  проваджень  у  діяльності 
виконавчих органів місцевого самоврядування має певне 
теоретичне  та  практичне  значення,  оскільки  сприятиме 
підвищенню ефективності діяльності зазначених органів.  

Стан дослідження. Значний вклад у дослідження про-
ваджень у діяльності виконавчих органів місцевого само-
врядування та їх типологізації внесли вчені: В. Авер’янов, 
Ю. Битяк, Н. Бортник, В. Гаращук, І. Голосніченко, Є. До-
дін, В. Зуй, Л. Коваль, М. Ковалів, І. Коліушко, В. Колпа-
ков, Т. Коломоєць, В. Кузьменко,  І. Мартьянов, В. Оста-
пенко,  І. Пахомов, Г. Стеценко, О. Хоменко, С. Чикурлій 
та інші. Водночас адаптація національного законодавства 
України до вимог ЄС вимагає наукового аналізу типологі-
зації проваджень у діяльності виконавчих органів місце-
вого самоврядування з метою подальшого удосконалення.

Метою статті є дослідження проваджень у діяльності 
виконавчих органів місцевого самоврядування та їх типо-
логізації.

Виклад основного матеріалу. Адміністративний про-
цес являє собою сукупність адміністративних проваджень, 
що розрізняються конкретними предметами, нормативно 
врегульованих порядків вчинення процесуальних дій, що 
забезпечує  законний  і  об’єктивний  розгляд  та  вирішен-
ня  індивідуальних  адміністративних  справ,  об’єднаних 
спільністю предмета. У структурі адміністративного про-
цесу залежно від способів і результатів вирішення індиві-
дуальних справ можуть бути виділені різні адміністратив-
ні провадження. У контексті Закону України  від 21 травня 
1997  року  №  280/97-ВР  «Про  місцеве  самоврядування 
в  Україні»  доцільно  виділяються  такі  види  адміністра-
тивних  проваджень: щодо  прийняття  нормативних  актів 
місцевого  самоврядування;  за  пропозиціями  та  заявами 

громадян, зверненнями організацій про реалізацію належ-
них їм прав у сфері місцевого самоврядування; з адміні-
стративно-правових  скарг  і  суперечок;  з  організаційних 
справ в апараті місцевого самоврядування; у справах про 
заохочення в сфері місцевого самоврядування; у справах 
про  застосування  примусових  заходів  у  сфері  місцевого 
самоврядування.

Як підставу для класифікації використано характер ін-
дивідуально-конкретних  справ,  тобто  комплекс  найбільш 
істотних ознак, властивих цій групі справ, що вимагають у 
зв’язку з цим специфічної процедури їх вирішення. Виді-
ляються особливі види проваджень. До них відносять про-
вадження стосовно господарюючих суб’єктів, що здійсню-
ються на основі спеціальних нормативно-правових актів у 
справах  про  порушення:  земельного  законодавства  (здій-
снюється органами із земельних ресурсів та землеустрою); 
земельного законодавства (здійснюється органами охорони 
природних ресурсів); ліцензійної діяльності на транспорті 
(здійснюється органами МВС України, Державної служби 
України з безпеки на транспорті); правил дорожнього руху 
(здійснюється органами Національної поліції); санітарних 
правил;  у  галузі  будівництва;  антимонопольного  законо-
давства; прав споживачів; законодавства про рекламу; пра-
вил  сертифікації  та  стандартизації;  правил  рибоохорони; 
прав  і  законних  інтересів  інвесторів на ринку цінних па-
перів;  у  галузі  виробництва  й  обороту  етилового  спирту, 
алкогольної та спиртовмісної продукції; законодавства про 
вибори та референдуми щодо юридичних осіб.

Виділення адміністративного провадження складовою 
частиною  адміністративного  процесу  логічно  випливає 
з  різноманітності  справ,  що  вирішуються  виконавчими 
органами  місцевого  самоврядування,  та  застосовуваних 
при цьому норм права. Виділення видів проваджень  і  їх 
класифікація безпосередньо залежать від підходів до ви-
значення адміністративного процесу, яких дотримуються 
різні автори, і вибраних ними критеріїв класифікації.

Процес регламентації адміністративних процесів у ді-
яльності  виконавчих  органів  місцевого  самоврядування, 
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відповідно до досліджень П. Клімушина та Д. Спасібова, 
може ґрунтуватися на функціонально-орієнтованій та про-
цесно-орієнтованій моделях системи управління. Функціо-
нально-орієнтована модель системи управління, яка є нині 
і яка раніше здавалася непорушною й ефективною, поча-
ла  затримувати  розвиток  органів  публічного  управління. 
Основна  перевага  процесно-орієнтованого  підходу  перед 
функціонально-орієнтованою  моделлю  системи  управ-
ління полягає у спрямованості всієї діяльності публічних 
органів на кінцевий результат. Слід зазначити, що норма-
тивно-правові  акти  у  сфері  регламентації  на  процесно-
орієнтовану модель  системи управління мають будувати-
ся  перш за все на рівні деталізації опису адміністративних 
процесів (до рівня дій, документів тощо). Також має бути 
зв’язок  між  адміністративним  регламентом  виконання 
функцій і посадовими регламентами службовців [1, с. 2–3]. 

З моменту визначення курсу на  європейську  інтегра-
цію України адміністративні регламенти стали основними 
нормативно-правовими актами, що регулюють внутрішню 
організацію органів виконавчої влади, процедури надання 
адміністративних послуг. 

В  Інструкції  з  організації  внутрішнього  контролю  в 
системі Міністерства юстиції України зазначено, що адмі-
ністративний регламент – обов’язковий для виконання по-
рядок дій (рішень) центрального органу виконавчої влади, 
його  структурних підрозділів  і  посадовців,  спрямований 
на  здійснення  їх  повноважень  у  процесі  виконання  дер-
жавних функцій [2].

Адміністративні  регламенти  виступають  як  правова 
форма  державного  адміністрування.  Проблеми  адміні-
стративної  регламентації  діяльності  органів  державної 
влади  і  місцевого  самоврядування,  пише  Д.  Заброда,  є 
актуальними  з  урахуванням  проведення  реформи  систе-
ми публічного управління в Україні та приведення форм 
і  методів  реалізації  їхніх  функцій  до  вимог  загальноєв-
ропейських  стандартів.  Розвиток  адміністративного  ре-
гламентування діяльності органів публічної адміністрації 
входить і до переліку напрямів адміністративної реформи 
в Україні. У Концепції забезпечення «пріоритетності зако-
нодавчої регламентації функцій, повноважень та порядку 
діяльності органів виконавчої влади» віднесено до ключо-
вих завдань [3, с. 110]. До адміністративного регламенту 
не можуть включатися приписи, які мають матеріальний 
характер.  Включення  подібних  приписів  до  регламенту 
може привести до  зміни  або  іншого  спотворення компе-
тенції органу виконавчої влади, що неприпустимо. Адмі-
ністративний регламент має містити правові приписи, що 
встановлюють  винятково  адміністративні  процедури,  за 
допомогою яких орган виконавчої влади виконує покладе-
ні на нього функції державного управління або надає ад-
міністративні послуги, та здійснюють свої повноваження 
інші правоздатні суб’єкти, які беруть участь у діяльності 
виконавчого органу місцевого самоврядування.

Адміністративний регламент містить правові приписи, 
які разом з приписами про компетенцію органу виконавчої 
влади регулюють одні й ті ж суспільні відносини, що вини-
кають у зв’язку з виконанням функцій державного управ-
ління або наданням адміністративних послуг. Адміністра-
тивні  приписи,  що  містяться  в  регламентах,  регулюють 
суспільні  відносини,  правова  регламентація  яких  зумов-
лена нормативно-правовими  актами про правовий  статус 
і компетенцію органів виконавчої влади, але яка ними без-
посередньо  не  регулюється.  Регламенти  регулюють  від-
носини, що виникають у процесі практичної діяльності з 
реалізації права органів виконавчої влади різних рівнів, зо-
крема виконавчих органів місцевого самоврядування.

Адміністративний регламент є офіційним вираженням 
винятково адміністративних процедур, тому не може по-
роджувати нові правові обов’язки та надавати нові права. 
Правовідносини,  які  регулюються,  врегульовані  законом 
або адміністративним актом у матеріальному сенсі. Відпо-

відно, адміністративним регламентом не можуть бути вве-
дені  обмеження  прав,  свобод,  законних  інтересів  фізич-
них і юридичних осіб. Можливість таких обмежень прямо 
встановлена  законом,  в  адміністративному  регламенті 
може міститися порядок реалізації узаконених обмежень.

Основне призначення регламентних адміністративних 
актів полягає в чіткому визначенні технологій виконання 
органами виконавчої влади покладених на них управлін-
ських  функцій  і  надання  адміністративних  послуг,  тим 
самим  обмеження  довільного  адміністративного  розсуду 
та встановлення законних критеріїв дій не тільки органів, 
посадових осіб, державних службовців, службовців орга-
нів місцевого самоврядування, а й громадян і організацій. 
Вони не стосуються суті функцій державного управління 
або надання державних послуг, не пропонують, що слід, а 
чого не слід робити, а відповідають тільки на одне запи-
тання: як і в якій послідовності слід здійснювати вказану 
діяльність.  Найважливішою  сутнісною  характеристикою 
адміністративних  регламентів  є  їх  специфічний  предмет 
регулювання – адміністративні процедури.

У  Типовому  регламенті  місцевої  державної  адміні-
страції  (затвердженому  постановою  Кабінету  Міністрів 
України від 11.12.1999 № 2263) зазначено, що регламент 
регулює  організаційні  та  процедурні  питання  діяльності 
місцевої державної адміністрації. Адміністративні проце-
дури – це логічно відокремлені послідовності адміністра-
тивних  дій  під  час  виконання функції  управління.  Ґрун-
туючись  на  змісті  чинних  адміністративних  регламентів 
(Регламент Верховної  Ради України,  регламент Кабінету 
Міністрів України, Типовий регламент місцевої державної 
адміністрації, Примірний регламент центру надання адмі-
ністративних послуг і інші), на думку вчених О. Буханеви-
ча, Т. Коломоєць, О. Кузьменко, адміністративна процеду-
ра як предмет адміністративної регламентації – офіційно 
встановлена  дія  органу  виконавчої  влади, що фіксує  по-
чаток (юридичний факт), чітко визначені стадії та термі-
ни виконання дії, включає критерії та варіанти прийняття 
рішень  і юридично фіксує результат у вигляді стандарту 
виконання [4, с. 128].

Адміністративні  процедури  утворюють  розгалужену 
структуру:  прийняття  та  виконання  рішень  під  час  здій-
снення  органами  виконавчої  влади  та  посадовими  осо-
бами функцій управління, надання адміністративних по-
слуг;  реалізація  посадових  повноважень  і  їх  юридичне 
оформлення; організація роботи апарату; розгляд звернень 
громадян і організацій, адміністративного захисту їх прав 
та  законних  інтересів  тощо.  Різноманітність  цих  струк-
тур відображає різницю в характерах державних функцій 
чи  послуг,  дозволяючи  формувати  строго  обґрунтовані 
структури. Структурність правового механізму вказує на 
системність частин, що його утворюють, із взаємодії яких 
складається динаміка правового регулювання як цілісно-
го утворення [5, с. 215]. Розробка та застосування адміні-
стративних регламентів має проходити у межах єдиного, 
внутрішньо узгодженого правового простору, забезпечен-
ня якого в цей час пов’язано з певними труднощами. Не-
має єдиної законодавчої основи – закону, який встановлює 
загальні принципи і вимоги, що пред’являються до струк-
тури та змісту регламентів як адміністративних актів осо-
бливого  роду.  Такого  роду  положення  встановлені  лише 
щодо надання адміністративних послуг Законом України 
від 6 вересня 2012 року № 5203-VI «Про адміністративні 
послуги» у вигляді інформаційної та технологічної картки 
адміністративної послуги. Інформаційні та технологічної 
картки  затверджуються  відповідним  органом,  що  надає 
адміністративні послуги. Наприклад, Наказ Міністерства 
юстиції України від 1 квітня 2013 року № 596/5 «Про за-
твердження  інформаційних  та  технологічних  карток  ад-
міністративних  послуг  з  видачі  Міністерством  юстиції 
України  свідоцтва  (повторного  свідоцтва)  про  право  на 
зайняття нотаріальною діяльністю, а також свідоцтва про 
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право  на  здійснення  діяльності  арбітражного  керуючого 
(розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)». 

Як  зазначають  П.  Клімушин  і  Д.  Спасібов,  поняття 
«електронний  адміністративний  регламент»  має  істот-
ні  відмінності  від  визначення  «адміністративний  регла-
мент».  Якщо  адміністративний  регламент  являє  собою 
набір  інструкцій,  що  описують  порядок  дій  виконавця 
для  досягнення  необхідного  результату  публічним  орга-
ном адміністративної  влади в межах  своїх повноважень, 
то електронний адміністративний регламент є винятково 
автоматизованою  інформаційною  системою  управління, 
створеною на основі програмних  засобів  та  інформацій-
них технологій. За допомогою електронних адміністратив-
них  регламентів  передбачається:  технічно  забезпечувати 
ефективне  виконання функцій  публічного  органу;  забез-
печувати виконання дій і прийняття рішень у найкоротші 
терміни;  використовувати  мінімальні  ресурсні  витрати, 
включаючи  кадрові;  чітко  визначати  критерії  вибору  ва-
ріантів необхідного рішення. Електронний адміністратив-
ний регламент заснований на впровадженні електронного 
урядування в галузі взаємодії публічних структур, грома-
дян і юридичних осіб. При цьому юридична сила електро-
нного адміністративного регламенту ґрунтується на поло-
женнях адміністративного регламенту [6, c. 3].

В  адміністративних  регламентах  не  має  бути:  нових 
елементів  понятійного  апарату  правового  регулювання 
відносин  відповідної  сфери  (нових  термінів,  визначень 
тощо), регулювання порядку введення або усунення адмі-
ністративних процедур, регламентації питань компетенції 
та інших питань матеріального права. Недоцільною є пра-
вотворча практика, пов’язана з включенням до регламен-
тів норм із законів і адміністративних актів. Дотриманню 
вимоги детальної регламентації дій, що утворюють адмі-
ністративну  процедуру,  не  перешкоджає  інша  вимога:  в 
адміністративному регламенті не має бути надмірних ад-
міністративних процедур та надлишкових адміністратив-
них дій. Йдеться про послідовність дій, коли виключення 
якого-небудь одного з них не дає змогу отримати результат 
регламентованої адміністративної процедури. 

Адміністративні регламенти (як і всі нормативно-пра-
вові  акти)  мають  відповідати  єдиним  критеріям  якості. 
Разом з тим вони мають відповідати і своїм спеціальним 
критеріям  якості:  законності;  гласності;  доступності; 
ефективності;  економічності;  обов’язковості;  контрольо-
ваності [7, с. 68].

Регламент органу виконавчої влади є особливим типом 
адміністративних  актів,  предметом  регулювання  яких  є 
винятково адміністративні процедури. У ньому (як родо-
вому понятті) не відбиваються особливості адміністратив-
них регламентів конкретних видів, що відрізняють їх один 
від одного, а зберігається лише те, що у них є спільного, 
а  саме  предмет  регулювання.  Але  реальний  зміст  цього 
загального  предмета  різноманітний.  Одна  справа  про-
цедури  організації  діяльності  органу  виконавчої  влади, 
інша – процедури виконання державних функцій і зовсім 
інша  –  процедури  надання  адміністративних  послуг.  За-
значені  процедури  зумовлюють  наявність  істотних  осо-
бливостей адміністративних регламентів, що позначаєть-
ся відповідними видовими поняттями регламентів.

Різні види адміністративних регламентів об’єднуються 
за  родовим  предметом  не  в  єдиний  адміністративний 
регламент  органу  виконавчої  влади,  а  в  систему  адміні-
стративних регламентів органу виконавчої влади,  це дає 
змогу  класифікувати  адміністративні  регламенти  за  низ-
кою  критеріїв:  за  об’єктом  регламентації;  за  суб’єктами 
регламентації; за видом органу влади; за рівнем суб’єкта 
регламентації. У законодавстві адміністративні регламен-
ти змістовно диференціюються тільки за предметом регла-
ментування, при цьому виділяються: регламенти органів 
виконавчої влади, регламенти виконання державних функ-
цій, регламенти надання державних послуг.

У контексті регламентації діяльності виконавчих орга-
нів місцевого самоврядування доцільно погодитися з про-
позиціями С. Линдюк щодо  доповнення  Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні» додатком Типо-
вий регламент міської ради. Це сприятиме усуненню по-
милок, які містяться у регламентах міських рад [8, с. 17].

Доцільно  зауважити,  що  адміністративні  регламенти 
та інші процесуальні нормативно-правові акти, які регла-
ментують діяльність виконавчих органів місцевого само-
врядування  України,  створюють  процесуальну  систему, 
під якою  слід розглядати не тільки сукупність законодав-
чих норм, а й доктринальні положення, процесуальні дії, 
структуру  органів  виконавчої  влади  місцевого  самовря-
дування,  правозастосовну  практику  та  правову  культуру 
[9, с. 52].

Типологія  є  одним  із  головних  засобів  пояснення 
об’єкта і створення його теорії. Застосування типології як 
методу  наукового  пізнання  юридичних  явищ,  категорій, 
інструментів, інститутів є історично сформованою тради-
цією в національній юридичній науці [10, с. 72]. Типологія 
як складна методологічна процедура передбачає створен-
ня такої моделі системи, яка би давала змогу описувати всі 
наявні правові акти як регулятивного, так і не регулятив-
ного типу [11, с. 23]. Типологія процесуальних систем, що 
регламентують  діяльність  виконавчих  органів  місцевого 
самоврядування, означає їх групування на підставі певних 
критеріїв.  Слід  виділяти  формальні  та  сутнісні  критерії 
типологізації. Критеріями, що характеризують зовнішню 
сторону, форму процесу, є своєрідність окремих процесу-
альних інститутів, специфіка національної доктрини, про-
цесуальні  дії  й  особливість  організації  виконавчої  влади 
місцевих органів самоврядування. 

Типологія  процесуальних  систем,  що  регламентують 
діяльність виконавчих органів місцевого самоврядування, 
складається з двох рівнів: сутнісного та формального. Сут-
нісний рівень формується залежно від правової культури 
та правозастосовної практики, а формальний рівень – від 
законодавства, доктрини та  інших формальних критеріїв 
типологізації.  На  першому  рівні  визначаються  сутнісні 
характеристики процесу,  а на другому – його формальні 
риси.  Дієвість  типології  зумовлюється  тільки  викорис-
танням обох рівнів одночасно. Процесуальні системи, що 
регламентують  діяльність  виконавчих  органів  місцевого 
самоврядування, відрізняючись за формальною ознакою, 
на сутнісному рівні можуть належати до одного типу і, на-
впаки, відрізняючись за сутнісним критерієм, можуть від-
носитися до одного типу за формальними ознаками.

В умовах суспільно-політичного розвитку виконавчим 
органам  місцевого  самоврядування  приділяється  недо-
статня  увага.  У  юридичній  літературі  дослідження  про-
цесуальної діяльності виконавчих органів місцевого само-
врядування в основному зводиться до розгляду правових 
аспектів  діяльності  адміністрації,  опису  її  окремих  ха-
рактеристик. Завдання, закріплені правовими актами, що 
регламентують порядок реформування державного управ-
ління, Стратегією  реформування  державного  управління 
України  на  2016–2020  роки,  Концепцією  реформування 
місцевого  самоврядування  та  територіальної  організації 
влади  в  Україні,  Планом  заходів  з  імплементації  Угоди 
про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європей-
ським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної 
енергії  і  їхніми державами-членами,  з  іншої  сторони, на 
2014–2017 роки, поширюються на місцевий рівень органі-
заційно-функціональних принципів побудови органів ви-
конавчої влади в умовах прямої дії конституційних прин-
ципів  відособленості  органів  місцевого  самоврядування 
від органів державної влади та самостійності населення у 
здійсненні місцевого самоврядування. Це спонукає науку 
по-новому підійти до проблем єдності виконавчої влади та 
публічного управління у частині забезпечення однакових 
підходів до адміністративного процесуального механізму 
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реалізації  повноважень,  створення  ефективної  процесу-
альної комунікації у правовому просторі, встановленому 
Конституцією,  межі  якого  можуть  переборювати  себе  і 
бути  замінені  на  більш прогресивні  у межах  здійснення 
конституційно-правової реформи [12, с. 32]. 

Висновки.  Типологія  процесуальних  систем  означає 
їх групування на підставі певних критеріїв. Слід виділяти 
формальні  і  сутнісні  критерії  типологізації.  Критеріями, 
що характеризують зовнішню сторону, форму процесу, є 
своєрідність окремих процесуальних інститутів, специфі-
ка національної доктрини, процесуальні дії й особливість 
організації  виконавчої  влади  місцевих  органів  самовря-
дування.  Правова  культура  і  соціокультурні  умови  сус-
пільства загалом, а також практика застосування законо-

давства  є  критеріями,  що  визначають  сутність,  природу 
процесу.

Типологія  систем  процесуальної  регламентації  діяль-
ності  виконавчих  органів  місцевого  самоврядування Укра-
їни  складається  з  двох  рівнів:  сутнісного  та  формального. 
Сутнісний рівень формується залежно від правової культу-
ри і правозастосовної практики, а формальний рівень – від 
законодавства,  доктрини  та  інших  формальних  критеріїв 
типологізації. Типологія процесуальної регламентації діяль-
ності виконавчих органів місцевого самоврядування сприяє 
впорядкуванню опису та поясненню наявного різноманіття 
адміністративних регламентів, дає змогу виявити певну по-
дібність  і  відмінності,  специфічні  закономірності  розвитку 
конкретних типів, їх місце в юридичній системі суспільства.
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У статті розглянуті основні правові передумови і чинники розвитку інформаційної сфери, а також виникнення та поширення у ній 
правопорушень – інформаційних деліктів. Запропоновано здійснювати оцінювання правових реалій, в яких фактично існують, розви-
ваються та інституалізуються інформаційні делікти, на основі переліку показників верховенства права (Rule of Law Checklist), ухвалених 
Венеційською Комісією.

Ключові слова: інформаційний делікт, інформаційна сфера, інформаційна деліктологія, верховенство права, законність.

В статье рассмотрены основные правовые условия и факторы развития информационной сферы, а также возникновения и рас-
пространения в ней правонарушений – информационных деликтов. Предложено осуществлять оценивание правовых реалий, в которых 
фактически существуют, развиваются и институализуются информационные деликты, на основе перечня показателей верховенства 
права (Rule of Law Checklist), принятых Венецианской Комиссией.

Ключевые слова: информационный деликт, информационная сфера, информационная деликтология, верховенство права, законность.

The article deals with the basic legal preconditions and factors of the information sphere development, as well as the emergence and spread 
of offenses in it, known as information delicts. It is proposed to assess the legal realities in which the actual information delicts are being, develop-
ing and institutionalizing, based on the list of Rule of Law Checklist adopted by the Venice Commission.

Key words: information delict, information sphere, information delictology, Rule of Law, legality.

Постановка проблеми.  Виникнення  та  поширення 
інформаційних деліктів зумовлене масштабними соціаль-
ними  і  технологічними  трансформаціями  в  процесі  ста-
новлення суспільства нового формату –  інформаційного, 
глобального інформаційного, суспільства знань. 

Зміна  фундаментальних  ціннісних  орієнтирів  на  ін-
формацію і знання веде й до логічної реакції на це право-
вої сфери: виникають нові напрями правового регулюван-
ня інформаційних відносин; визнаються,  закріплюються 
і  забезпечуються  інформаційні  права  осіб;  відбуваються 
зміни на рівні правосвідомості і правової культури; фор-
муються  нові  правоохоронні  механізми,  більш  дієві  в 
умовах глибокої інформатизації;  юридична діяльність на-
сичується  ІТ;  збільшуються потоки правової  інформації; 
посилюються глобалізаційні та інтеграційні зміни у світо-
вому правовому просторі тощо.

При цьому розвиток права в усіх його аспектах –  ін-
струментальному,  ціннісному,  культурному,  забезпечу-
вальному  та  інших  сприяє  утвердженню  й  досягненню 
пріоритетів інформаційного суспільства, насамперед віль-
ному  доступу  кожного  до  інформації  і  знань  і  водночас 
захищеності інформації про особисте життя, які у право-
вій площині втілюються в інформаційних правах людини. 
Інакше  кажучи,  право  та  інформаційне  суспільство  на 
цьому етапі існування людства (в контексті цивілізаційних 
змін) здійснює конструктивний взаємовплив. 

Зважаючи на це, не можна не відзначити значущості 
формування  під  впливом  інформатизації  окремих  явищ 
правової дійсності, що мають власну інформаційну при-
роду, та відповідного відтворення їх в елементах системи 
сучасних правових знань – науці  інформаційного права, 
а також інформаційній деліктології, якщо йдеться безпо-
середньо  про  інформаційні  делікти.  Дослідження  анти-
соціальних  діянь  в  інформаційній  сфері,  шляхів  їх  де-
ліктизації  та  формування  дієвих  юридичних  механізмів 
боротьби  з  ними  неможливі  без  усвідомлення  наявного 
і  перспективного  стану  того  правового  середовища,  в 
якому розвиваються сучасні  інформаційні відносини. Ці 
уявлення мають зайняти належне місце в системі інфор-
маційної деліктології.

Стан дослідження проблеми.  Інформаційна  делік-
тологія  є  доволі  «молодою»  галуззю юридичних  знань  і 
нині активно розвивається.   В Україні  її фундаментальні 
засади  закладені  роботами  відомих  вітчизняних  учених: 
І.В. Арістової, К.І. Бєлякова, О.А. Баранова, Р.А. Калюж-
ного,  В.К.  Колпакова,  О.В.  Кохановської,  М.Я.  Швеця, 
В.Д.  Гавловського,  В.С.  Цимбалюка  та  ін.  Окремі  акту-
альні  аспекти  формування  інформаційної  деліктології 
останнім  часом  нерідко  привертали  увагу  українських 
дослідників-юристів,  серед  яких    Ю.Є.  Максименко, 
С.М. Правдюк, О.А. Заярний, А.М. Благодарний, а також 
багато інших, які розвивали інформаційно-деліктологічні 
знання, досліджуючи окремі види  інформаційних право-
порушень у межах галузевих юридичних наук.

Цілісному  розвитку  інформаційної  деліктології  актив-
но сприяє творчий колектив Науково-дослідного інституту 
інформатики і права Національної академії правових наук 
України, зокрема в межах НДР «Проблеми юридичної від-
повідальності за правопорушення в інформаційній сфері в 
умовах формування інформаційного суспільства в Україні».

Метою статті  є  інтерпретація  найбільш  загальних  і 
визначальних  для  інформаційної  деліктності  правових 
чинників, а також засад їх оцінювання в контексті сучас-
ного  європейського  розуміння  верховенства  права,  його 
вимог, орієнтирів, показників.

Виклад основного матеріалу.  Осмислюючи  детермі-
нанти інформаційних деліктів як певний симбіоз правових 
причин і умов їх виникнення й поширення, необхідно врахо-
вувати глобальність сучасного життя людства, а також інте-
граційні процеси в правовому просторі, особливо відчутні в 
європейському регіоні, що полягають у взаємовпливі різних 
типів правових систем у поєднанні із посиленням міжнарод-
но-правового складника правового регулювання.

У  таких  умовах  розвиток  кожної  національної  право-
вої системи відбувається в складному і доволі мінливому 
середовищі. Окрім загальних тенденцій інформатизації, іс-
тотний вплив чинять численні    внутрішні й  зовнішні  (як 
регіональні,  так  і  загальносвітові)  фактори  історичного, 
культурного, економічного, геополітичного, безпекового й 
іншого характеру, зокрема визначаючи і темпи становлен-
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ня громадянського та інформаційного суспільства. Напри-
клад, фактор інтелектуального розвитку, який серед іншого 
включає  і  рівень правової,  інформаційної  та  інформацій-
но-правової  культури,  визначає  базисні  можливості  здій-
снення людиною сучасної інформаційної діяльності, кри-
тичного  сприйняття  інформації,  стійкості  до  негативних 
інформаційних впливів тощо [1, с. 17–31; 2, с. 260–263.]; 
варіативність  і  динамічність  явищ  інформаційної  сфери 
зумовлюють  постійну  присутність  елемента  новизни  у 
правовому регулюванні  інформаційних відносин, а також 
і  в  інформаційній  деліктності;  ціннісно-орієнтаційні  змі-
ни  виводять на перший план пріоритети інформаційного 
суспільства, зокрема у формі інформаційних прав суб’єктів 
правовідносин; економічне підґрунтя інформаційного роз-
витку суспільства й кожної людини  зумовлює матеріально-
технічні можливості впровадження інформаційно-комуні-
каційних  технологій,  а  отже,  і  готовність  до  розгортання 
сучасних  інформаційних  процесів;  політико-ідеологічні 
умови    визначають вмотивованість й усвідомлення необ-
хідності якісного вирішення суспільних проблем в інфор-
маційній  сфері,  передусім  шляхом  адекватного  викорис-
тання регулятивних і захисних засобів права.

Взаємодіючи,  всі  фактори  створюють  унікальне  для 
кожної  країни  середовище  правового  буття  з  притаман-
ним  йому  комплексом  детермінант  тих  чи  інших  право-
порушень.  Водночас  інформаційне  зростання  створює 
низку  спільних  для  всіх  національних  правових  систем 
глобальних  проблем. Серед  них  –  інформаційні  делікти, 
які, по-перше, самі по собі (інформаційні делікти у вузько-
му розумінні)  становлять нову  істотну  загрозу, по-друге, 
завдяки ІТ та через певну загальмованість правового реа-
гування на них трансформували наявну злочинність у нові 
форми – більш швидкі, латентні, транскордонні.

Готовність правової системи до таких соціальних змін 
є  основним  запобіжником  надмірного  зростання  видово-
го  розмаїття  та  чисельності  інформаційних  деліктів.  Це 
стосується  як  можливостей  національної  правової  сис-
теми,  так  і  міжнародно-правових  засобів,  оскільки  вихід 
багатьох видів інформаційних деліктів поза юрисдикційні 
межі окремих держав зумовлює необхідність вироблення 
спільних (наднаціональних) правових механізмів боротьби 
з ними, зокрема координації відповідних органів дізнання 
та правосуддя різних держав та використання спеціальних 
інформаційних  технологій  у  праві  (технолого-правових 
методів  [3]).  Тобто  значною мірою  протидія  поширенню 
інформаційних  деліктів  зумовлюється  взаємодією  націо-
нальних правових  систем між  собою,  а  також  із міждер-
жавними правовими системами, чим створюється спільний 
правовий простір із відповідними юридичними засобами.

Однак реалії свідчать, що правова система об’єктивно 
не здатна миттєво та ефективно зреагувати на все, що від-
бувається в суспільному житті, особливо в інформаційній 
сфері, яка дедалі більше вимагає нетрадиційних підходів. 
Як наслідок,  поза межами правового  впливу  (принаймні 
на певний час) залишаються нові види відносин та варіан-
ти соціально і юридично значущої поведінки, серед яких 
небезпечні  (шкідливі)  діяння  в  інформаційній  сфері, що 
мають бути належним чином деліктизовані. 

У сучасній інформаційній сфері деліктизація є склад-
ним  аналітико-синтетичним  процесом,  який  вимагає 
глибокого  і  виваженого наукового  і  практичного обґрун-
тування  необхідності  віднесення  конкретного  соціально 
небезпечного  чи  шкідливого  діяння  до  певної  категорії 
інформаційних деліктів, встановлення кола можливих де-
ліквентів, чиї протиправні дії чи бездіяльність будуть охо-
плені охоронними нормами відповідної галузі права [4]. 

Ступінь поширення неделіктизованих діянь можна вва-
жати одним з показників того, наскільки правова система 
на рівні регламентації встигає адаптуватися до нагальних 
потреб правового регулювання інформаційного життя со-
ціуму, а розповсюдженість уже визначених законом інфор-

маційних деліктів логічно вказує на рівень ефективності 
функціонування охоронного складника правової системи.

Отже,  виникнення    небезпечних  (шкідливих)  діянь  в 
інформаційній сфері – процес природний. Але першопри-
чиною їх надмірного поширення (як деліктизованих, так і 
неделіктизованих) є загальмованість реакції правової сис-
теми. Ця причина тією чи іншою мірою іманентно прита-
манна правовим системам усіх держав, сприяє поширен-
ню будь-яких нових деліктів, а не тільки інформаційних. 
Як  наслідок,  маємо  недостатність  втілення  в  реальних 
правовідносинах  двох  фундаментальних  принципів  пра-
вового  регулювання  –  правової  визначеності  та  невідво-
ротності юридичної відповідальності.

Постає  логічне  запитання:  як  визначити  і  «виміряти» 
максимально узагальнені (спільні для різних правових сис-
тем) правові детермінанти надмірної  інформаційної делік-
тності та наслідків її впливу? У цій публікації пропонується 
здійснювати це з позицій законності в інформаційній сфері 
та оцінки її рівня. Тоді правові детермінанти, що спричиня-
ють  надмірну  інформаційну  деліктність  і,  відповідно,  зу-
мовлюють завдану нею шкоду інформаційним відносинам, 
загалом інтерпретуватимуться через низький або недостат-
ній рівень законності в інформаційній сфері. Тут йдеться не 
про формальну законність, що була домінантою радянської 
юридичної науки, а про законність у сучасному розумінні, 
яка разом з іншим висуває жорсткі вимоги до якості писано-
го закону, передусім вимоги необхідності й справедливості. 
Йдеться про законність у контексті сучасних європейських 
правових  цінностей,  законність  як  невід’ємний  складник 
верховенства права (The Rule of Law), що є безпосередньо 
засвідченим Європейським Судом Справедливості [5].

Необхідно визнати, що раніше поняття «верховенство 
права» вважалося переважно сутнісно спірним навіть у за-
хідній юриспруденції, яка має вікові традиції його дослі-
дження і дотримання [6, с. 31]. Це спричиняло значні дис-
кусії щодо змісту верховенства права і серед вітчизняних 
правознавців, розбіжні варіації його трактування, зокрема 
у співвідношенні  із принципом верховенства закону. Од-
нак дослідження Європейської  комісії  за демократію че-
рез право (Венеційська Комісія) 2013 року надали змісту 
верховенства права рис універсальності, структурованості 
і  певної  визначеності.  У  2016  році  Венеційська  Комісія 
офіційно  ухвалила  й  оприлюднила  результати  свого  до-
слідження  як «Rule  of Law Checklist»  [7]. Переслідуючи 
утвердження  європейських  правових  ідеалів,  цим  доку-
ментом  фактично  вводиться  загальна  система  критеріїв 
(benchmarks),  необхідних для оцінки  верховенства права 
в  кожній  окремій  державі,  завдяки  чому  відсилання  до 
верховенства права як фундаментальної ідеї нині можуть 
мати значно більш конкретизований характер.

Очевидно,  використання  зазначених  напрацювань 
може бути різним. Зокрема, Rule of Law Checklist, як про-
понує С. Головатий, може сприйматися як офіційне дже-
рело права. Поряд із цим учений зазначає, що для України 
«не менш важливим, а то й критично потрібним є завдання 
використання цього документа не лише в практичній ді-
яльності відповідних органів влади та посадовців, а також 
як еталонної методологічної основи для зміни бачення по-
сутнього  змісту вмонтованого в українську Конституцію 
поняття «верховенство права» шляхом відмови від пози-
тивістського підходу та переходу на розуміння цього по-
няття відповідно до західної правничої традиції» [7, с. 93].

Аналіз  Rule  of  Law  Checklist  орієнтує  на  думку  про 
таку універсальність введених ним критеріїв, яка не тільки 
дає змогу оцінювати верховенство права в окремій країні 
в цілому, а й застосовувати цю методику для оцінки вер-
ховенства права в окремих важливих сферах суспільного 
життя. Таким чином,  інформаційна сфера як одна з най-
важливіших у сучасному суспільстві може і має бути про-
аналізована на предмет утілення в ній  ідей верховенства 
права на єдиних методологічних засадах. Підтвердження 
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цієї тези міститься в самому Rule of Law Checklist, який 
серед  конкретних  викликів  верховенству  права  виділяє 
втручання в одне  з основних  інформаційних прав люди-
ни – право на таємницю особистого життя [7, с. 43–46].

У  переліку  критеріїв  Rule  of  Law  Checklist  законність 
(Legality) [7, с. 15–21] посідає перше і фундаментальне міс-
це,  визначаючи  такий  стан  національного  правового  про-
стору, за якого забезпечується: верховенство Конституції та 
відповідність  їй  законодавства;  гарантованість юридичного 
захисту  прав  людини;  виконання  державою  міжнародних 
зобов’язань; дотримання законодавчих процедур та ієрархії 
правових актів; правовий характер дії і рішень публічної вла-
ди, а також дієве виконання вимог правових актів. З певною 
мірою адаптації показники, що відповідають критерію закон-
ності, можна ретранслювати крізь призму завдань правового 
забезпечення інформаційної сфери, зокрема таким чином. 

1. Втілення принципів верховенства та ієрархічності в 
системі правових актів, що регулюють інформаційні від-
носини:

–  закріпленість засад інформаційної діяльності та ін-
формаційних прав людини в Конституції;

–  своєчасність  прийняття  та  відповідність  актів  ін-
формаційного законодавства Конституції;

–  відповідність дій виконавчої  влади Конституції  та 
нормам правових актів, що регулюють інформаційні від-
носини;

–  своєчасність та обґрунтованість підзаконних актів, 
що стосуються інформаційної сфери;

–  дієвий  судовий  контроль  законності  рішень  вико-
навчої влади в інформаційній сфері, а також аналогічних 
рішень недержавних суб’єктів, яких залучено до виконан-
ня державних завдань;

–  гарантованість  ефективного  юридичного  захисту 
інформаційних  прав  людини  від  порушень  приватними 
суб’єктами.

2. Дотримання органами державної влади правових ак-
тів, що регулюють інформаційні відносини:

–  визначеність  та  розподіленість  правовими  актами 
повноважень державних органів в інформаційній сфері;

–  регламентованість  інформаційним  законодавством 
процедур, яких мають дотримуватися державні органи;

–  припустимість  дій  державних  органів  в  інформа-
ційній сфері без належного юридичного підґрунтя;

–  виконання державними органами своїх зобов’язань, 
які забезпечують реалізацію та дієвий захист інформацій-
них прав людини;

–  встановлення приписами інформаційного права ек-
вівалентних гарантій у разі делегування публічних повно-
важень недержавним суб’єктам.

3. Зв’язок між правом міжнародним і правом національ-
ним у питаннях регулювання інформаційних відносин:

–  забезпечення  національною  правовою  системою 
додержання  міжнародних  зобов’язань  держави щодо  ін-
формаційних прав людини, включно з виконанням рішень 
міжнародних судів;

–  існування чітких правил щодо  імплементації між-
народно-правових  засад  інформаційного  регулювання  в 
національне законодавство.

4. Верховенство законодавчої влади і нормотворчі по-
вноваження виконавчої влади в інформаційній сфері:

–  уміщення  загальних  і  абстрактних  норм  інформа-
ційного права в  актах парламенту чи підзаконних актах, 
які  ґрунтуються  на  актах  парламенту,  крім  винятків,  пе-
редбачених Конституцією;

–  наявність  належного  парламентського  й  судового 
контролю та дієвих засобів протидії зловживанням у разі 
делегування законодавчих повноважень щодо інформацій-
них відносин виконавчій владі;

–  чітка визначеність актами законодавства мети, зміс-
ту та обсягу, делегованих виконавчій владі  законодавчих 
повноважень.

5. Прозорість та демократичність процедур прийняття 
актів інформаційного законодавства:

–  наявність чіткої конституційної регламентації зако-
нодавчих процедур;

–  верховенство парламенту у визначенні змісту законів;
–  прилюдне  обговорення  пропонованого  законодав-

ства в парламенті та належне обґрунтування законопроек-
тів (пояснювальні записки, висновки, інші документи, що 
додаються);

–  можливість доступу громадськості до проектів ак-
тів  законодавства,  (принаймні  на  момент  їх  подання  до 
парламенту), а також можливість реального громадського 
впливу в процесі їх обговорення;

–  здійснення  експертного  оцінювання  наслідків  дії 
актів  інформаційного  законодавства ще  до  їх  ухвалення 
(зокрема щодо інформаційних прав людини та витрат бю-
джетних коштів);

–  участь парламенту в розробці, затвердженні, імпле-
ментації та виконанні міжнародних договорів в інформа-
ційній сфері.

6. Винятки  в  регулюванні  інформаційних  відносин  у 
надзвичайних ситуаціях (станах):

–  наявність  особливих  приписів  національного  ін-
формаційного права, що застосовуються у надзвичайних 
станах (війна або  інша ситуація, що створює загрозу на-
ціональній безпеці);

–  наявність підстав, адекватність та обґрунтованість 
додаткових обмежень інформаційних прав людини в таких 
ситуаціях;

–  обмеженість  за  тривалістю,  умовами  й  обсягом 
можливостей виконавчої влади відступати в надзвичайних 
ситуаціях від звичайного розподілу повноважень в інфор-
маційній сфері;

–  наявність парламентського і судового контролю за 
процедурою запровадження та тривалістю надзвичайного 
стану, а також будь-яких відступів, пов’язаних з ним.

7. Забезпечення ефективного виконання положень ін-
формаційного законодавства:

–  здійснення  аналізу перешкод  виконанню приписів 
актів інформаційного права до і після їх ухвалення;

–  наявність юридичних  засобів  протидії  невиконан-
ню  вимог  інформаційного  законодавства  та  передбаче-
ність конкретизованих санкцій за їх недотримання;

–  послідовне застосування таких санкцій.
8. Відповідальність  недержавних  суб’єктів,  які  беруть 

участь у виконанні завдань держави в інформаційній сфері:
–  поширення  гарантій  верховенства  права,  передба-

чених  інформаційним  законодавством,  на  недержавних 
суб’єктів, які цілком або частково здійснюють виконання 
державних завдань в інформаційній сфері та мають деле-
говані для цього державно-владні повноваження; 

–  підзвітність таких суб’єктів аналогічно підзвітності 
органів державної влади.

Висновки.  Цілком  очевидно,  що  наведені  показники 
вказують на основні правові проблеми, які необхідно вирі-
шувати, та негативні чинники, які необхідно долати, у сфері 
правового  регулювання  інформаційних  відносин  задля  за-
безпечення  законності  як  складника верховенства права,  а 
отже,  для запобігання й протидії інформаційним деліктам. 

Разом  із  цим  використання  методики  Rule  of  Law 
Checklist має бути комплексним. Тому не тільки законність, а 
й інші показники, такі як юридична визначеність, запобіган-
ня зловживанню повноваженнями, рівність перед законом і 
недискримінація, доступність правосуддя, під час застосу-
вання їх до сфери інформаційних правовідносин виявляти-
муть рівень дієвості відповідних правових механізмів.   

Таким чином, відсутність або зниження рівня правово-
го забезпечення інформаційної сфери за критеріями і по-
казниками Rule of Law Checklist у сучасній європейській 
державі можна сприймати як основні правові детермінан-
ти інформаційної деліктності.
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ПРОХОДЖЕННЯ СЛУЖБИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ
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OF SERVICE IN THE NATIONAL POLICE OF UKRAINE
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викладач кафедри кримінально-правових дисциплін та судочинства
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У статті розкриваються особливості служби в органах Національної поліції, яка являє собою державну службу особливого характеру, 
що є професійною діяльністю поліцейських з виконання покладених на поліцію повноважень. 

Висвітлюються вимоги до кандидатів на службу в Національній поліції України, наводиться досвід зарубіжних країн. Зазначаються 
обмеження щодо проходження служби в Національній поліції.

Авторами наголошується, що подальше удосконалення національного законодавства, яке регламентує вимоги до кандидатів на 
службу в поліції, сприятиме вирішенню питань належного кадрового забезпечення поліції, яка нині перебуває в стадії реформування.

Ключові слова: Національна поліція України, поліцейська діяльність, служба в органах поліції, вимоги до поліцейського, обмеження 
щодо служби в органах Національної поліції.

В статье раскрываются особенности службы в органах Национальной полиции, которая представляет собой государственную служ-
бу особого характера, является профессиональной деятельностью полицейских по выполнению возложенных на полицию полномочий. 

Освещаются требования к кандидатам на службу в Национальной полиции Украины, приводится опыт зарубежных стран. Указыва-
ются ограничения на прохождение службы в Национальной полиции. 

Авторами отмечается, что дальнейшее совершенствование национального законодательства, регламентирующего требования к 
кандидатам на службу в полиции, будет способствовать решению вопросов надлежащего кадрового обеспечения полиции, которая 
сегодня находится в стадии реформирования. 

Ключевые слова: Национальная полиция Украина, полицейская деятельность, служба в органах полиции, требования к полицей-
скому, ограничения по службе в органах Национальной полиции.

The article highlights the peculiarities of the service in the bodies of the National Police, which is a special service of the state, which is the 
professional activity of police officers in the execution of the powers entrusted to the police. 

The requirements for candidates for service in the National Police of Ukraine are highlighted, experience of foreign countries is provided. 
There are restrictions on the service of the National Police. 

The authors stress that further improvement of the national legislation regulating the requirements for candidates for service in the police will 
help to resolve the issues of adequate police staffing, which is currently in the process of reforming. 

Key words: National Police of Ukraine, police activity, service in police, police requirements, restrictions on service in the bodies of the 
National Police.

Постановка проблеми.  Сучасне  реформування  пра-
воохоронної сфери, приведення національних стандартів 
правоохоронної діяльності до стандартів  та вимог Євро-
пейського  Співтовариства  актуалізують  питання  форму-
вання, організації та функціонування Національної поліції 
України. Розвиток служби в органах Національної поліції 
як  ефективний  механізм  виконання  функцій  та  завдань 
держави в правоохоронній сфері передбачає використан-
ня людських ресурсів на основі всебічного розвитку осо-
бистості, підвищення рівня її професіоналізму, реалізації 
здібностей та особистих інтересів державного службовця 

в  процесі  трудової  діяльності.  Досягти  вищенаведеного 
можливо шляхом перегляду наявних підходів до служби в 
органах внутрішніх справ.

Крім того, необхідність удосконалення діяльності ор-
ганів  Національної  поліції,  підвищення  рівня  професіо-
налізму їх працівників, недостатність наукових розробок 
зазначених  проблем,  недосконалість  чинного  законодав-
ства  з  цих  питань  зумовлюють  актуальність  досліджен-
ня  особливостей  адміністративно-правового  закріплення 
й реалізації проходження служби в Національній поліції 
України.
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Стан опрацювання. Наукові дослідження проходжен-
ня  служби  в  органах  внутрішніх  справ  залишаються  не 
досить  повними та такими, що не відповідають потребам 
часу.  Тому  розробка  проблеми  визначення  та  належного 
правового закріплення проходження служби в органах На-
ціональної поліції в сучасних умовах має важливе як тео-
ретичне, так і практичне значення.

В  Україні  дослідженню  загальних  аспектів  цієї  про-
блеми  в  сучасних  умовах  приділяли  увагу  вчені-адміні-
стративісти:  В.Б.  Авер’янов,  О.Ф.  Андрійко,  О.М.  Бан-
дурка,  Ю.П.  Битяк,  О.П.  Гетманець,  І.П.  Голосніченко, 
С. М. Гусаров, С.Ф. Денисюк, Г.В. Джагупов, О.В. Джа-
фарова,  С.В.  Ківалов,  Т.О.  Коломоєць,  В.К.  Колпаков, 
А.Т. Комзюк, В.Т. Комзюк, О.Д. Крупчан, О.В. Кузьменко, 
Н.П. Матюхіна, О.І. Миколенко, О.М. Музичук, О.Д. Обо-
ленський, О.Ю. Синявська, М.М. Тищенко та ін. 

Мета статті полягає у висвітленні особливостей про-
ходження  служби  в  органах  поліції,  вивченні  вимог  до 
кандидатів на службу в Національну поліцію.

Виклад основного матеріалу. Стабільне та ефективне 
функціонування Національної поліції України є необхід-
ною  умовою  захисту  конституційного  ладу,  забезпечен-
ня  законності  і  правопорядку,  дотримання прав  і  свобод 
людини та громадянина. Від ефективної діяльності Наці-
ональної поліції України значною мірою залежить успіш-
ність  реалізації  національних  інтересів  та  стабільність 
суспільного розвитку.

Важливою  запорукою  в  цьому  процесі  має  стати 
служба  в  органах  поліції,  що  являє  собою  державну 
службу особливого характеру, яка є професійною діяль-
ністю поліцейських з виконання покладених на поліцію 
повноважень. 

Саме таке визначення сформульовано у Законі «Про На-
ціональну поліцію» [1]. Тобто законодавець підкреслює, що 
поліція має бути організована таким чином, щоб заслуго-
вувати на публічну повагу як професійні поборники права 
і постачальники послуг для громадськості. Поліція відпо-
відальна  не  лише  перед  державою,  але  також  перед  гро-
мадськістю в такому суспільстві, а її ефективність значною 
мірою зумовлена підтримкою з боку суспільства [2, с. 14]. 
У цьому сенсі соціальна функція поліції і аспект публічної 
служби важливі і для її правозастосовної функції.

Цікаво  зауважити,  що  європейські  морально-етичні 
стандарти  проходження  служби  поліцейським  передба-
чають:  персонал  поліції  має  відбиратися  на  основі  його 
особистої  кваліфікації  та  досвіду,  які  мають  відповідати 
цілям поліції; персонал поліції має бути в змозі виявляти 
ясність  судження,  відкрите  ставлення,  зрілість,  справед-
ливість,  комунікабельність  і,  де  це  необхідно,  лідерські 
та управлінські вміння. Крім того, вони мають добре ро-
зуміти  соціальні,  культурні  та  суспільні  проблеми;  орга-
нізація поліції має містити ефективні заходи для забезпе-
чення чесності  та належного виконання своїх обов’язків 
службовцями поліції, зокрема, щоб гарантувати повагу до 
основоположних прав і свобод особи, закріплених, зокре-
ма, в Європейській конвенції з прав людини [3, с. 76].

Справді,  цивільне  населення  судить  про  поліцейську 
службу з того, як діє персонал поліції, найбільш резонанс-
ними питаннями застосування повноважень поліцейськи-
ми вважаються дії поліції стосовно уразливих груп, тих, 
щодо яких чинне законодавство передбачає «поліцейське 
піклування». 

Адже для того щоб завоювати повагу населення, не до-
сить лише діяти згідно із законом, але необхідно до того 
ж  застосовувати  закон  гідно  і  з  повагою  до  населення; 
необхідним виміром роботи поліції є застосування закону 
зі здоровим глуздом і ніколи не забувати про поняття «пу-
блічної служби». Персонал поліції діє гідно і шанобливо 
до населення, якщо він є професійним, безстороннім, чес-
ним, добросовісним, справедливим, політично нейтраль-
ним та ввічливим [4, с. 55].

Невід’ємним  атрибутом  поліцейської  служби  є  висо-
кий рівень професіоналізму, компетентності та кваліфіка-
ційного рівня. Як державна служба особливого характеру 
вона  має  розглядатися,  з  одного  боку,  як  організаційно-
управлінський  професійний  інститут,  що  виконує  та  за-
безпечує  реалізацію цілей,  завдань  і функцій  держави,  з 
іншого – виступає в ролі соціального механізму їх втілен-
ня  в життя,  а  саме  надання  поліцейських  послуг  у  сфе-
рах: 1) забезпечення публічної безпеки і порядку; 2) охо-
рони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства 
і  держави;  3)  протидії  злочинності;  4)  надання  в межах, 
визначених законом, послуг з допомоги особам, які з осо-
бистих,  економічних,  соціальних  причин  або  внаслідок 
надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги тощо 
[5, с. 87].

Слід  зазначити, що  законодавцем передбачено систе-
му  перевірки  професійності  поліцейських.  Так,  компе-
тентність  кандидатів  у  поліцейську  службу  перевіряють 
поліцейські комісії, а професіоналізм та кваліфікаційний 
рівень – атестаційні комісії.

На особливу увагу заслуговують особи, що проходять 
службу в органах поліції та одночасно навчаються у закла-
дах МВС. Так, особи, яких зараховано у вищий навчальний 
заклад зі специфічними умовами, який здійснює підготов-
ку поліцейських, автоматично зараховані в кадри поліції 
та знімаються з військового обліку військовозобов’язаних. 
На  час  навчання  особа  отримує  статус  слухача  або  кур-
санта цього закладу. Час проходження служби в поліції за 
змістом коментованої норми зараховується до страхового 
стажу,  стажу роботи  за  спеціальністю,  а  також до стажу 
державної служби [6, с. 5].

Слід наголосити, що нормативно-правові засади служ-
би в Національній поліції цілком відповідають міжнарод-
ним вимогам, які висуваються до такого виду діяльності. 

Зокрема, до таких документів слід віднести: 
1.  Рекомендація (2001) Комітету Міністрів державам-

учасницям Ради Європи «Про Європейський кодекс полі-
цейської етики», ухвалена Комітетом міністрів 19 вересня 
2001 на 765-му засіданні заступників міністрів. 

2.  Кодекс  поведінки  посадових  осіб  з  підтримання 
правопорядку від 17 грудня 1979 р. 

3.  Резолюція Парламентської Асамблеї  Ради Європи 
№ 690 (1979) «Про Декларацію про поліцію». 

4.  Декларація  Міжнародної  організації  праці  про 
основоположні принципи в сфері праці та механізм її ре-
алізації, прийнята Генеральною конференцією Міжнарод-
ної організації праці на її 86-ій сесії. 

5.  Загальна декларація прав людини, прийнята і про-
голошена  резолюцією  217 A  (III)  Генеральної  Асамблеї 
ООН від 10 грудня 1948 року [7, с. 245]. 

Вказані документи встановлюють основні поняття та 
стандарти проходження служби в поліції та передбачають, 
що: поліцейський має виконувати покладені на нього за-
коном обов’язки  із захисту своїх співгромадян  і суспіль-
ства від насильства, грабежу та інших суспільно небезпеч-
них дій, як це встановлено законом; поліція є державною 
службою,  створеною  відповідно  до  закону,  в  обов’язки 
якої  входить  підтримка  та  охорона  правопорядку.  Будь-
який громадянин, який відповідає певним вимогам, може 
вступити на роботу в поліцію; поліцейський має пройти в 
повному обсязі загальну підготовку, професійну та служ-
бову підготовку, а також отримати відповідний інструктаж 
щодо  соціальних  проблем,  демократичних  свобод,  прав 
людини і, зокрема, Європейської конвенції з прав людини.

Аналіз  європейського  законодавства  свідчить  про  те, 
що термін «посадові особи з підтримання правопорядку» 
застосовується до всіх осіб, які призначаються або обира-
ються, посадових осіб, пов’язаних із застосуванням права, 
які мають поліцейські повноваження, особливо повнова-
ження на затримання правопорушників [8, с. 35]. Мається 
на увазі, що служба суспільства включає в себе, зокрема, 



359

Порівняльно-аналітичне право
♦

надання послуг і допомоги тим членам громади, які з осо-
бистих,  економічних,  соціальних  чи  інших  причин  над-
звичайного характеру потребують негайної допомоги.

Крім того, вимоги до статусу поліції полягають у тому, 
що: поліція є не військовим формуванням, а службою, яка 
надає суспільству та окремим його представникам допо-
могу та послуги щодо забезпечення безпеки і правопоряд-
ку; поліція є незалежною від інших органів державної вла-
ди та органів місцевого самоврядування; органи публічної 
влади мають забезпечити ефективні та неупереджені про-
цедури для скарг на дії поліції.

Статус  поліцейських  характеризується  таким:  полі-
цейські  є  публічними  службовцями,  а  не  військовослуж-
бовцями;  звання  офіцерів  поліції  є  спеціальними,  тобто 
відмінні від військових звань; рівень винагороди поліцей-
ських визначається законом; вони мусять мати можливість 
об’єднуватися  у  професійні  поліцейські  організації;  полі-
цейські професійні організації мають право: брати участь у 
переговорах, що стосуються професійного статусу офіцерів 
поліції,  у  консультаціях  щодо  управління  поліцейськими 
підрозділами; захищати групи офіцерів поліції або конкрет-
ного офіцера поліції; дисциплінарна процедура має регулю-
ватися законом і бути прозорою та забезпечувати поліцей-
ським ефективну реалізацію права на захист [9, с. 110].

Щодо вимог до кандидатів на  службу в Національну 
поліцію, то національне законодавство нині чітко встанов-
лює вимоги до кандидатів на службу в поліції. Так, ст. 49 
Закону України «Про Національну поліцію» від 2 липня 
2015 р. навіть має назву «Вимоги до кандидатів на службу 
в поліції» [1].

Відповідно до цієї  статті на службу в поліції можуть 
бути прийняті громадяни України віком від 18 років, які 
мають повну загальну середню освіту, незалежно від раси, 
кольору шкіри,  політичних,  релігійних  та  інших переко-
нань, статі, етнічного та соціального походження, майно-
вого стану, місця проживання, які володіють українською 
мовою (ч. 1).

Вимоги щодо рівня фізичної підготовки для поліцей-
ських та кандидатів, які вступають на службу в поліції, за-
тверджує Міністерство  внутрішніх  справ України  (ч.  2). 
Незалежно від професійних  та особистих якостей,  рівня 
фізичної підготовки та стану здоров’я на службу в поліції 
не  можуть  бути  прийняті  особи  у  випадках,  визначених 
ч. 2 ст. 61 цього Закону, а також особи, які: 1) відмовляють-
ся від взяття на себе зобов’язань дотримуватися обмежень 
та/або від складання Присяги поліцейського, визначених 
законом; 2) особи, які звільнені або мали бути звільнені з 
посад на підставі закону України «Про очищення влади» 
(ч. 3) [2, с. 18].

Проведемо  більш детальний  аналіз  зазначених  норм. 
Так,  національний  законодавець  передусім  установлює 
вимогу  щодо  належності  до  громадянства  України.  Це 
означає, що  іноземці  або особи без  громадянства не мо-
жуть стати поліцейськими, поки їх не приймуть у грома-
дянство України.

Цікаво  зауважити, що практика  зарубіжних  країн  та-
кож  свідчить  переважно  про  аналогічний  підхід.  Так,  у 
США до більшості поліцейських департаментів прийма-
ються на службу тільки громадяни США; до кандидата в 
спеціальні агенти Федерального бюро розслідувань (ФБР) 
ставиться вимога володіння громадянством США або Пів-
нічних  Маріанських  островів.  Вимогу  щодо  наявності 
громадянства у кандидатів на посади в поліції ставить за-
конодавство Італії, Іспанії та Португалії [10, с. 35].

Наступною  вимогою  до  кандидатів  на  службу  в  На-
ціональній  поліції України  є  досягнення  ними  18-річно-
го віку. Таким чином, установлюється лише нижня вікова 
межа  прийняття  на  службу.  Слід  одразу  вказати,  що  ця 
межа  є  вищою, ніж передбачена  ст.  188 Кодексу  законів 
про  працю  України  для  прийняття  на  роботу  найманих 
працівників.

Крім  того,  слід  зазначити,  що  ст.  76  Закону  України 
«Про Національну поліцію» встановлює граничний вік пе-
ребування на службі в поліції. Так, поліцейські, які мають 
спеціальні звання молодшого складу поліції, перебувають 
на службі до досягнення ними 55-річного віку. Особи, які 
мають спеціальні звання середнього і вищого складу по-
ліції  (залежно  від  присвоєних  їм  спеціальних  звань)  пе-
ребувають на службі до досягнення ними такого віку: до 
підполковників  поліції  включно  –  55  років;  полковники, 
генерали поліції – 60 років. Поліцейські, які досягли гра-
ничного віку перебування на службі в поліції, мають бути 
звільнені  зі  служби.  З  огляду  на  вищезазначене,  можна 
стверджувати, що граничний вік перебування на службі в 
поліції слід вважати верхньою межею вікового критерію 
для прийняття на службу.

Ще однією умовою для кандидатів на службу в Наці-
ональній поліції України є наявність повної загальної се-
редньої освіти. У чинному законодавстві встановлено, що 
громадянам України незалежно від раси, кольору шкіри, 
особливостей  інтелектуального,  соціального  і  фізичного 
розвитку  особистості,  політичних,  релігійних  та  інших 
переконань,  статі,  етнічного  та  соціального  походження, 
майнового  стану,  місця  проживання,  мовних  або  інших 
ознак забезпечується доступність і безоплатність здобуття 
повної загальної середньої освіти у державних і комуналь-
них  навчальних  закладах.  Також  громадяни України ма-
ють право на здобуття повної загальної середньої освіти у 
приватних навчальних закладах [2, с. 25].

Національний  законодавець  установив,  що  для  при-
йняття на службу в Національній поліції України не важ-
ливими  є  раса,  колір шкіри,  політичні,  релігійні  та  інші 
переконання,  стать,  етнічне  та  соціальне  походження, 
майновий  стан,  місце  проживання  кандидата  на  службу. 
Більш того забороняється встановлювати переваги чи об-
меження під час прийняття на службу з огляду на зазна-
чені ознаки. Таким чином, до спеціального законодавства 
вводиться  загальна антидискримінаційна вимога,  яка, до 
речі, передбачена Конституцією України.

Вимога  про  необхідність  володіння  українською  мо-
вою кандидатами на службу в Національній поліції Украї-
ни зумовлюється тим, що відповідно до ст. 10 Конституції 
України  державною мовою  в Україні  є  українська  мова, 
а  поліцейський  як  представник  держави  (перебуває  на 
службі в органі державної влади) мусить володіти держав-
ною мовою.

Слід звернути увагу, що в науковій літературі порушу-
ється питання щодо проблематики у сфері нормативного 
закріплення вимог до фізичної підготовки кандидатів на 
службу в Національній поліції України [11, с. 280; 12].

Так, у 2015 р. до патрульної поліції приймали на під-
ставі  Методичних  рекомендацій  щодо  умов  та  порядку 
виконання вправ і нормативів з фізичної підготовки кан-
дидатами  на  службу  до  підрозділів  патрульної  поліції, 
затверджених першим  заступником Міністра  внутрішніх 
справ України 30 січня 2015 р. Нині зазначені Методичні 
рекомендації застосовують і під час прийняття на службу 
до інших підрозділів Національної поліції України. Однак, 
виходячи з того, що завдання та функції різних підрозділів 
поліції  відповідним  чином  відрізняються,  вважаємо,  що 
це, своєю чергою, накладає відповідну специфіку і на фі-
зичну підготовку поліцейських. Отже, є необхідність при-
йняття  комплексного  наказу  щодо  Національної  поліції 
України, в якому на підставі науково виваженого підходу 
передбачити нормативи з фізичної підготовки для канди-
датів на посади в різні підрозділи поліції.

Частина 3 ст. 49 Закону України «Про Національну по-
ліцію», закріплюючи, що до поліції не може бути прийня-
то осіб, які відмовляються від взяття на себе зобов’язань 
дотримуватися  обмежень  та/або  від  складання  Присяги 
поліцейського, визначених законом, та осіб, які звільнені 
або мали бути звільнені з посад на підставі Закону України 
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«Про очищення влади», передбачає і відсильну норму до 
ч. 2 ст. 61 цього Закону.

Відповідно до ч. 2 ст. 61 Закону України «Про Націо-
нальну  поліцію»  не  може  бути  поліцейським:  1)  особа, 
визнана недієздатною або обмежено дієздатною; 2) особа, 
засуджена за умисне скоєння тяжкого та особливо тяжкого 
злочину, зокрема судимість якої погашена чи знята у визна-
ченому законом порядку; 3) особа, яка має непогашену або 
незняту судимість за скоєння злочину, крім реабілітованої; 
4)  особа, щодо  якої  було  припинено  кримінальне  прова-
дження з нереабілітуючих підстав; 5) особа, до якої були 
застосовані  заходи  адміністративної  відповідальності  за 
вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного 
з  корупцією;  6)  особа,  яка  відмовляється  від  процедури 
спеціальної перевірки під час прийняття на службу в по-
ліції або від процедури оформлення допуску до державної 
таємниці, якщо для виконання нею службових обов’язків 
потрібен такий допуск; 7) особа, яка має захворювання, що 
перешкоджає проходженню служби в поліції; 8) особа, яка 
втратила  громадянство  України  та/або  має  громадянство 
(підданство)  іноземної держави,  або особа без  громадян-
ства; 9) особа, яка надала завідомо неправдиву інформацію 
під час прийняття на службу в поліції [1].

Також  у  рамках  зазначеної  статті  доцільно  звернути 
увагу  на  ст.  50  Закону України  «Про Національну  полі-
цію», яка передбачає проведення різноманітних перевірок 
під час прийняття на службу в поліції. Так, відповідно до 
ч. 1 ст. 50 Закону громадяни України, які виявили бажання 
вступити на службу в поліції,  з метою визначення стану 
їхнього здоров’я зобов’язані пройти медичні обстеження, 
а також перевірку рівня фізичної підготовки, психофізіо-
логічне обстеження, обстеження на предмет виявлення ал-
когольної, наркотичної та токсичної залежності в порядку, 
визначеному  Міністерством  внутрішніх  справ  України. 
Відповідно до ч.  2  ст.  50 Закону  громадяни України,  які 
виявили бажання вступити на службу в поліції, за їхньою 
згодою  проходять  тестування  на  поліграфі.  Частина  3 
ст. 50 Закону України «Про Національну поліцію» перед-
бачає, що відповідно до порядку, встановленого законом, 
до осіб, які претендують на службу в поліції, проводиться 

спеціальна  перевірка,  порядок  проведення  якої  визнача-
ється законом та іншими нормативно-правовими актами.

Більш детально зупинимося на правовому забезпеченні 
проведення тестування на поліграфі, оскільки ця процедура 
є новою для практики прийняття до правоохоронних органів.

Взагалі поліграф (polygraph, від грец. πολύ – багато и 
γράφω – писати, синонім: детектор брехні, лай-детектор) 
є різновидом психофізіологічної апаратури і являє собою 
комплексну багатоканальну апаратну методику реєстрації 
змін  психофізіологічних  реакцій  людини  у  відповідь  на 
пред’явлення за спеціальною схемою певних психологіч-
них  стимулів.  Аналіз  інформації,  отриманої  від  людини 
у процесі опитування за допомогою поліграфа, як ствер-
джується, дає змогу одержувати необхідну орієнтувальну 
інформацію та виявляти ту, яку людина приховує [13].

В юридичній літературі неодноразово висловлювалася 
позиція про необхідність застосування поліграфа під час 
прийняття на  службу до правоохоронних органів,  відпо-
відні  дослідження  з  цього  питання  нині  тривають.  Так, 
наприклад, К.Ю. Мельник вказує на необхідність під час 
конкурсу до органів внутрішніх справ  застосовувати по-
ліграф, який дасть змогу одержати правдиву інформацію 
про поведінку й характер претендента, виявити проблеми, 
що виникали у нього на попередньому місці роботи, пере-
вірити інформацію, яка міститься в наданих претендентом 
документах [14, с. 212]. 

Справді, варто погодитися, що з огляду на рівень коруп-
ції у правоохоронних органах та необхідність комплектуван-
ня Національної поліції України сумлінними та моральними 
фахівцями, слід зробити процедуру тестування на поліграфі 
обов’язковою під час прийняття на службу в поліції.

Висновки. Отже, служба в поліції є державною служ-
бою особливого характеру, яка є професійною діяльністю 
поліцейських з виконання покладених на поліцію повно-
важень. Щодо  вимог  до  кандидатів  на  службу  в  Націо-
нальну поліцію, то подальше удосконалення національно-
го  законодавства,  яке  регламентує  вимоги  до  кандидатів 
на службу в поліції, сприятиме вирішенню питань належ-
ного кадрового забезпечення поліції, яка нині перебуває в 
стадії реформування.
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У статті характеризується поняття «державна інформаційна політика». Аналізується вітчизняне законодавство в частині регулюван-
ня державної інформаційної політики України. Розглядаються завдання та напрями здійснення інформаційної політики України. Наголо-
шується на важливості державної інформаційної політики як складника зовнішньої та внутрішньої політики України. 

Ключові слова: державна інформаційна політика, інформаційна сфера, інформаційне суспільство, інформаційний простір, інфор-
мація.

В статье характеризуется понятие «государственная информационная политика». Анализируется отечественное законодательство 
в части регулирования государственной информационной политики Украины. Рассматриваются задачи и направления осуществления 
информационной политики Украины. Отмечается важность государственной информационной политики как составляющей внешней и 
внутренней политики Украины.

Ключевые слова: государственная информационная политика, информационная сфера, информационное общество, информаци-
онное пространство, информация.

The article describes the definition of “state information policy”. The domestic legislation regulating state information policy of Ukraine is ana-
lyzed. The tasks and directions of the implementation of the information policy of Ukraine are considered. The article highlights the importance of 
state information policy as a part of foreign and domestic policy of Ukraine.

Key words: state information policy, field of information, information society, information space, information.

Постановка проблеми.  Входження  людства  в  епоху 
інформаційного  суспільства  закономірно  викликає  під-
вищений  інтерес  до  переосмислення  самого  інституту 
інформації,  адже  нині  функціонування  публічної  сфери 
неможливе  без  урахування  інформаційно-комунікатив-
них процесів, які є не тільки сполучною ланкою держав-
ної та політичної системи, але й виступають необхідною 
умовою існування сучасного суспільства, де без осмисле-
ного сприйняття  інформації, обміну та  її тлумачення ‒ в 
цілому  інформаційної  взаємодії  ‒ неможливе  здійснення 
їхніх політичних ролей  [1, с. 9]. Сукупність  інформацій-
ної  інфраструктури,  інформаційних  ресурсів,  суб’єктів, 
які  здійснюють  збирання,  формування,  використання  і 
поширення  інформації, системи регулювання суспільних 
відносин  у  процесі  інформаційної  взаємодії  становить 
національний інформаційний простір [2, с. 70]. Саме дер-
жавна інформаційна політика є центральною у розбудові 
як інформаційного суспільства, так і розширенні інформа-
ційного простору України.

Ступінь  розробленості  проблеми.  Нині  не  втрачають 
актуальності  для  дослідження  питання,  які  стосуються 
державної  інформаційної політики України. Про це свід-
чить  чимала  кількість  праць  наукового  характеру. Поло-
ження про державну інформаційну політику висвітлювали 
у своїх працях вітчизняні науковці, серед яких – І. Бере-
зовська, Н. Грицак, Ю.  Іванченко, В. Конах, О. Марчен-
ко,  В.  Негодченко,  Ю.  Нестеряк,  М.  Пахнін,  Д.  Русак, 
С. Соловйов  та  інші.  Їхні  праці,  а  також норми чинного 
законодавства  щодо  регулювання  інформаційної  політи-
ки України становлять основу цього дослідження. Однак, 
зважаючи  на  сучасний  стан  зовнішньо-  та  внутрішньо-
політичної ситуації нашої країни, вважаємо, що питання 
державної інформаційної політики потребують оновлено-
го підходу та розгляду. 

Мета статті полягає у проведенні теоретико-правово-
го аналізу стану і перспектив розвитку державної інфор-
маційної політики України.

Виклад основного матеріалу слід почати із того, що 
термін «політика» (від гр. politikē – державна діяльність) 
означає  діяльність  органів  державної  влади,  партій,  гро-

мадських  організацій  у  сфері  внутрішньодержавного 
управління та міжнародних відносин; спосіб дій, спрямо-
ваний на досягнення певної мети [3, с. 593‒594]. 

Раніше  поняття  «державна  інформаційна  політика» 
закріплювалось  у  ч.  1  ст.  6  Закону України «Про  інфор-
мацію» (востаннє визначалось у редакції цього документа 
від 6 січня 2011 р., підстава 2724-VI) та означало «сукуп-
ність  основних  напрямів  і  способів  діяльності  держави 
щодо одержання, використання, поширення та зберігання 
інформації». Однак це положення втратило чинність, а ми 
маємо змогу констатувати, що натепер у чинному вітчиз-
няному  законодавстві  відсутнє  закріплення  зазначеного 
поняття, що спонукає до обговорення цього питання. 

Зокрема, С. Соловйов, Н. Грицяк та інші вважають, що 
державна інформаційна політика є інформаційно-комуні-
кативною функцією держави, суть якої полягає в одержан-
ні,  використанні,  поширенні  і  зберіганні  інформації,  за-
безпеченні відкритості та прозорості діяльності суб’єктів 
владних повноважень і забезпеченні права кожного на до-
ступ до інформації [1, с. 34].

На  переконання  Ю.  Нестеряка,  ефективна  державна 
інформаційна політика, яка є діяльністю органів держав-
ної влади та місцевого самоврядування, суспільних інсти-
туцій і громадських об’єднань та створених ними засобів 
масової комунікації, спрямованою на вироблення і реалі-
зацію правових, політичних та економічних умов функці-
онування  інформаційної  системи,  що  випливають  із  су-
купності цінностей українського суспільства, залишається 
одним із визначальних факторів розвитку інформаційного 
суспільства [4, с. 50]. 

Як зазначає В. Конах, державна інформаційна політи-
ка – це регулювальна діяльність органів державної влади, 
спрямована  на  розвиток  інформаційної  сфери  суспіль-
ства,  яка  охоплює  всю  сукупність  виробництва  і  відно-
син, пов’язаних зі створенням, зберіганням, поширенням, 
передачею  інформації  у  всіх  її  видах  та  всіма  засобами 
масової  інформації  (комунікації).  Державна  політика  в 
будь-якій сфері, зокрема в  інформаційній, має знаходити 
своє  концентроване  відображення  у  системі  відповідних 
керівних документів державної політики [5, с. 5].
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Об’єктом державної  інформаційної політики є  інфор-
маційні  відносини  між  суб’єктами,  що  здійснюють  зби-
рання, формування, аналіз, поширення і використання ін-
формаційних ресурсів на користь особистості, суспільства 
і держави [2, с. 70]. 

Суб’єктами,  які  здійснюють  державну  інформаційну 
політику в Україні є як органи державної влади, так і ор-
гани  місцевого  самоврядування.  Також  до  цих  суб’єктів 
можна віднести громадян України, іноземних осіб та осіб 
без громадянства, а також вітчизняних та іноземних юри-
дичних осіб.

При цьому основною метою реалізації  державної  ін-
формаційної  політики  варто  визначити:  створення  по-
літико-правових,  економічних,  організаційних  та матері-
ально-технічних  умов  для  формування  сучасної  моделі 
інформаційної  політики,  підвищення  ефективності  вико-
ристання всіх видів інформаційних ресурсів і управління 
елементами  інформаційно-комунікаційної  інфраструкту-
ри, державної підтримки виробництва і розповсюдження 
вітчизняної  інформаційної  продукції,  забезпечення  роз-
витку та захисту вітчизняної інформаційної сфери на під-
ставі  пріоритету прав  і  свобод людини  і  громадянина,  її 
запитів та інтересів [4, с. 52].

Однак нині в Україні відсутній чинний документ, який 
на  загальнодержавному  рівні  визначав  би  основні  пріо-
ритети, напрями, засади, принципи та способи реалізації 
державної  інформаційної  політики,  а  наявні  концепції, 
стратегії  тощо  в  інформаційній  сфері  мають  фрагмен-
тарний характер (спрямовані передусім на створення на-
уково-технічної і технологічної бази переходу України до 
інформаційного  суспільства,  зокрема  завдяки  розвитку 
інформаційно-комунікаційної інфраструктури та новітніх 
інформаційних  технологій)  і  позбавлені  системної  ціліс-
ності регулювальних документів [5, с. 6‒8].

Водночас  численність  законів  та  підзаконних  норма-
тивно-правових актів, нормами яких регулюється інформа-
ційна сфера суспільних відносин, ще не є стовідсотковою 
гарантією  того, що  у  державі  запроваджені  високоякісні 
правові  засади,  необхідні  для  проведення  ефективної  та 
адекватної потребам суспільного розвитку інформаційної 
політики. Тобто державна інформаційна політика передба-
чає з’ясування проблем, що наявні в інформаційній сфері, 
та вироблення шляхів і способів їх подолання, визначен-
ня  перспектив  та  цілей  розвитку,  встановлення  конкрет-
них завдань та напрямів реалізації державної політики на 
цьому шляху, прогнозування результатів та передбачення 
можливих негативних наслідків її проведення, визначення 
системи суб’єктів та вироблення конкретних форм, мето-
дів, способів і заходів здійснення державної політики в ін-
формаційній сфері. Правові ж засади державної політики 
в інформаційній сфері слід розуміти як найбільш важливі, 
відправні нормативно-правові положення, вимоги, на яких 
ґрунтується та відповідно до яких формується й втілюєть-
ся у життя цей різновид суспільної діяльності [6, с. 61].

Стратегією сталого розвитку «Україна ‒ 2020»,  схва-
леною  Указом  Президента  України  від  12  січня  2015  р. 
№ 5/2015, передбачається, що однією серед першочерго-
вих задач є реалізація програми популяризації України у 
світі та просування інтересів України у світовому інфор-
маційному просторі.  Головною метою  є формування  до-
віри  до  України,  спрямування  її  позиціонування  у  світі 
на  користь  політичним  та  економічним  інтересам  нашої 
держави,  а  також на  зміцнення  її національної безпеки  і 
відновлення територіальної цілісності. Ключове завдання 
полягає у формуванні позитивного іміджу України як єв-
ропейської, демократичної, конкурентоздатної держави із 
сприятливим бізнес-кліматом, зі своїм унікальним місцем 
у  світовому  розподілі  праці  та  інтегрованої  у  глобальні 
ланцюги створення доданої вартості [7].

На сучасному етапі інформаційна політика держав ре-
алізується за чотирма основними напрямами: 

1)  розвиток  національного  інформаційного  простору 
(питання, пов’язані з діяльністю засобів масової інформа-
ції та комунікації, інформаційних агентств, телекомуніка-
цій, бібліотек, архівів тощо); 

2)  розвиток  інформаційного  суспільства  (вироблення 
і використання новітніх ІКТ та впровадження заснованих 
на них форм діяльності – е-уряд, е-банкінг, електронний 
документообіг тощо); 

3)  розвиток  офіційної  комунікації  (процеси  інформу-
вання  громадськості,  формування  позитивного  іміджу 
держави тощо); 

4)  забезпечення  інформаційної  безпеки  держави  (за-
хист інформаційного суверенітету, забезпечення інформа-
ційних прав і свобод громадян, визначення режимів функ-
ціонування інформації тощо) [5, с. 3‒4].

В Україні основними напрямами державної інформа-
ційної політики, визначеними у ч. 1 ст. 3 Закону України 
«Про інформацію» від 2 жовтня 1992 р., є: а) забезпечен-
ня доступу кожного до інформації; б) забезпечення рів-
них можливостей щодо створення, збирання, одержання, 
зберігання,  використання, поширення, охорони, захисту 
інформації; в) створення умов для формування в Україні 
інформаційного суспільства; г) забезпечення відкритості 
та прозорості діяльності суб’єктів владних повноважень; 
ґ) створення  інформаційних систем і мереж інформації, 
розвиток  електронного  урядування;  д)  постійне  онов-
лення,  збагачення  та  зберігання національних  інформа-
ційних ресурсів; е) забезпечення інформаційної безпеки 
України; є) сприяння міжнародній співпраці в  інформа-
ційній сфері та входженню України до світового інфор-
маційного простору [8].

Однак  В. Негодченко слушно зауважує, що цей перелік 
основних напрямів державної інформаційної політики до-
цільно було б доповнити такими: 1) сприяння формуван-
ню ринку інформаційних ресурсів, послуг, інформаційних 
систем і технологій, засобів їх забезпечення; 2) розвиток 
адміністративного  законодавства  у  сфері  інформаційних 
процесів  (зокрема,  приведення  законодавчої  бази  відпо-
відно до міжнародних стандартів у цій сфері), інформати-
зації і захисту інформації; 3) підтримка проектів і програм 
інформатизації;  4) правове регулювання функціонування 
в  Україні  міжнародних  інформаційних  систем  (зокрема, 
мережі Інтернет); 5) пропагування курсу держави на ство-
рення та розвиток відкритого інформаційного суспільства; 
6)  подальший  розвиток  інформаційного  права  як  само-
стійної галузі права та ін. У результаті це дасть змогу під-
тримати політичний та соціально-економічний курс нашої 
держави,  удосконалити правове  регулювання  відносин  в 
інформаційній  сфері,  підвищити  ефективність  інформа-
ційної культури населення та відповідальне ставлення до 
користування  інформаційним  простором;  оптимізувати 
системи управління інформаційними ресурсами як на за-
гальнодержавному, так і індивідуальному рівні [9, с. 80].

Окрім  цього,  заслуговує  на  увагу  думка,  висловлена 
Ю. Іванченко, що державна інформаційна політика є важ-
ливим складником зовнішньої і внутрішньої політики кра-
їни й охоплює всі  сфери життєдіяльності  суспільства. Ця 
галузь  має  стати  цілісною,  концептуально  вивіреною  та 
перспективною. Вона має бути незалежною від тимчасових 
факторів,  особистих  уподобань  і  уявлень  [10]. Вважаємо, 
що в цьому разі законодавцеві доцільно зосередити увагу на 
тому, що в Законі України від 1 липня 2010 р. «Про засади 
внутрішньої і зовнішньої політики» поряд із засадами вну-
трішньої політики України у сферах розбудови державнос-
ті,  розвитку  місцевого  самоврядування  та  стимулювання 
розвитку  регіонів, формування  інститутів  громадянського 
суспільства, національної безпеки й оборони, в  економіч-
ній, соціальній і гуманітарній сферах, в екологічній сфері та 
сфері техногенної безпеки, а також засадах зовнішньої по-
літики України [11] доцільно закріпити засади внутрішньої 
і зовнішньої державної інформаційної політики. Вважаємо, 
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що при цьому слід взяти до уваги заходи, запропоновані у 
Проекті Закону України про Концепцію державної  інфор-
маційної політики № 7251 від 13 жовтня 2010 р., в якому 
основними напрямами реалізації державної інформаційної 
політики пропонується визначити: 

1)  у  зовнішньополітичній  сфері:  забезпечення  віль-
ного  доступу  громадян  України  до  зарубіжних  інфор-
маційних  ресурсів,  адаптації  інформаційної  продукції 
зарубіжних  виробників  для  вітчизняних  споживачів; 
сприяння  задоволенню  інформаційних  потреб  закордон-
них українців;  сприяння  створенню та  розповсюдженню 
інформаційної продукції українською мовою в глобальних 
комп’ютерних мережах і системах; формування позитив-
ного міжнародного іміджу України; 

2)  у  внутрішньополітичній  сфері:  забезпечення  про-
зорості  і публічності діяльності органів державної влади 
та  органів  місцевого  самоврядування  під  час  прийняття 
управлінських  рішень,  зокрема  впровадження  демокра-
тичних принципів  їх взаємин із засобами масової  інфор-
мації; активне залучення засобів масової інформації до об-
говорення соціально значущих проблем, ідей та проектів 
з  метою  підготовки  громадськості  до  сприйняття  нових 
явищ суспільного життя; сприяння удосконаленню поряд-
ку надання освітніх, навчально-виховних та інших послуг 
в  інформаційній  сфері  з  метою  підвищення  культурно-
освітнього  рівня  українського  суспільства;  підвищення 
ефективності  використання  інформаційної продукції  для 
пропаганди культурних і духовних цінностей України, їх 
популяризації за кордоном; піднесення авторитету вітчиз-
няної  журналістики,  зокрема  шляхом  сприяння  самоор-
ганізації журналістського середовища, підвищення рівня 
редакційної незалежності [12]. Хоча цей проект і був від-
хилений Верховною Радою України, однак  зазначені по-
ложення не втрачають своєї актуальності для обговорення 
їх у цій частині нині.

Як зазначають І. Березовська та Д. Русак, державна ін-
формаційна політика має закласти основи для вирішення 
фундаментальних завдань розвитку суспільства, головни-
ми з яких є формування єдиного інформаційного простору 

України  та  її  входження  у  світовий  інформаційний  про-
стір,  гарантування  інформаційної  безпеки  особистості, 
суспільства й держави. Крім того, велика увага має при-
ділятися формуванню демократично орієнтованої масової 
свідомості, становленню галузі інформаційних послуг, за-
конодавчому регулюванню суспільних відносин, зокрема 
пов’язаних  з  одержанням,  поширенням  і  використанням 
інформації  [13].  Зміст  завдань  державної  інформаційної 
політики випливає з нових політичних і соціально-еконо-
мічних умов розвитку країни і накопиченого досвіду реа-
лізації окремих заходів державної політики в галузі ство-
рення,  поширення  і  використання  інформації  та  досвіду 
реалізації інформаційної політики в розвинених державах 
[14, с. 90].

Висновки. Узагальнюючи, зазначимо, що нині назріло 
питання про перегляд та вдосконалення положень чинно-
го законодавства України, які регулюють державну інфор-
маційну політику нашої держави. Вважаємо, що альтерна-
тивних шляхів щодо вирішення цього питання є декілька: 

1)  доцільно прийняти окремий нормативно-правовий 
акт, який регулюватиме державну інформаційну політику 
України, спрямовану на забезпечення її національної без-
пеки та захисту прав, свобод і законних інтересів грома-
дян України;

2)  внести зміни до Закону України «Про засади вну-
трішньої  і  зовнішньої  політики»  в  частині  визначення 
внутрішніх  та  зовнішніх  напрямів  здійснення  державної 
інформаційної політики Україною;

3)  внести  зміни  до  Закону  України  «Про  інформа-
цію» в частині  закріплення у  ст.  3 Закону України «Про 
інформацію» оновленого визначення поняття «державної 
інформаційної політики», під яким пропонуємо розуміти 
законодавчо  врегульовану  діяльність  органів  державної 
влади  у  сфері  внутрішньої  та  зовнішньої  інформаційної 
політики України, спрямовану на розвиток інформаційних 
відносин між суб’єктами, які  здійснюють збирання, ана-
ліз, формування, використання, поширення, зберігання ін-
формації на підставі пріоритету дотримання прав і свобод 
людини і громадянина, їх законних інтересів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
1. Інформаційна складова державної політики та управління: монографія / Соловйов С.Г. та ін.; за заг. ред. Грицяк Н.В.; Нац. акад. 

держ. упр. при Президентові України, Каф. інформ. політики та електрон. урядування. Київ: К.І.С., 2015. 320 с.
2. Нестеряк Ю.В. Державна політика у сфері засобів масової комунікації в умовах суспільних трансформацій в Україні: дис. … докт. 

наук з держ. упр.: спец. 25.00.01 «Теорія та історія державного управління»; Національна академія управління при Президентові України. 
Київ, 2016. 404 с.

3. Куньч З.Й. Універсальний словник української мови. Тернопіль: Навчальна книга‒Богдан, 2007. 848 с.
4. Нестеряк Ю.В. Державна інформаційна політика: теоретико-методологічні засади: монографія. К.: НАДУ, 2014. 292 с.
5. Конах В.К. Національний інформаційний простір України: проблеми формування та державного регулювання: аналіт. доп. К.: 

НІСД, 2014. 76 с. (Сер. «Інформаційні стратегії», вип. 2).
6. Марченко О.В. Правові засади державної інформаційної політики. Юридична наука. 2015. № 5. С. 59‒64.
7. Стратегія сталого розвитку «Україна ‒ 2020», схвалена Указом Президента України від 12 січня 2015 р. № 5/2015 / Президент 

України. Офіційний вісник Президента України. 2015. № 2. Ст. 154.
8. Про інформацію: Закон України від 02 жовтня 1992 р. № 2657-XII / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 

1992. № 48. Ст. 650.
9. Негодченко В. Основні напрями державної інформаційної політики в Україні. Підприємництво, господарство і право. 2016. 

№ 4. С. 77‒81.
10. Іванченко Ю.М. Сутність, головні напрями та способи державної інформаційної політики в Україні. Державне управління: теорія 

та практика. Електронне наукове фахове видання. 2005. № 2. URL: http://academy.gov.ua/ej/ej2/ (дата звернення: 08.10.2018).
11. Про засади внутрішньої і зовнішньої політики: Закон України від 01 липня 2010 р. № 2411-VI / Верховна Рада України. Відомості 

Верховної Ради України. 2010. № 40. Ст. 527.
12. Проект Закону України про Концепцію державної інформаційної політики № 7251 від 13 жовтня 2010 р. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/ 

pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=38772.
13. Березовська І.Р., Русак Д.М. Державна інформаційна політика України та основні напрями її вдосконалення. Міжнародні відноси-

ни. Серія «Економічні науки». 2014. № 4. URL: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/article/view/2488 (дата звернення: 08.10.2018).
14. Пахнін М.Л. Принципи, завдання та інструменти державної інформаційної політики України в сучасних умовах. Теорія та практика 

державного управління. 2014. Вип. 3 (46). С. 87‒95.



364

№ 4 2018
♦

УДК 342.95:351.72

ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ НЕ ЗА ЦІЛЬОВИМ ПРИЗНАЧЕННЯМ: 
ЗАСТОСУВАННЯ ФІНАНСОВО-ПРАВОВИХ ЗАХОДІВ ВПЛИВУ

USE OF BUDGET FUNDS NOT FOR THE INTENDED PURPOSE:  
APPLICATION OF FINANCIAL AND LEGAL MEASURES OF INFLUENCE

Шевчук М.В., 
аспірант кафедри адміністративного права та адміністративного процесу 

Львівського державного університету внутрішніх справ

У статті досліджено застосування фінансово-правових заходів впливу за використання бюджетних коштів не за цільовим призна-
ченням. Проаналізовано особливості застосування попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо 
усунення порушення бюджетного законодавства, зупинення операцій з бюджетними коштами, призупинення бюджетних асигнувань, 
зменшення бюджетних асигнувань, повернення бюджетних коштів до відповідного бюджету. Запропоновано з переліку бюджетних пра-
вопорушень, за які застосовується попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення по-
рушення бюджетного законодавства, виключити п. 24 ч. 1 ст. 116 Бюджетного кодексу України – нецільове використання бюджетних 
коштів (вимога усунути порушення бюджетного законодавства може бути викладена у рішенні про застосування іншого заходу впливу за 
нецільове використання коштів).

Ключові слова: нецільове використання, бюджетні кошти, порушення бюджетного законодавства, попередження про неналежне 
виконання бюджетного законодавства, зупинення операцій, призупинення бюджетних асигнувань, зменшення бюджетних асигнувань, 
повернення бюджетних коштів.

В статье исследовано применение финансово-правовых мер воздействия за использование бюджетных средств не по целевому на-
значению. Проанализированы особенности применения предупреждения о ненадлежащем исполнении бюджетного законодательства 
с требованием об устранении нарушения бюджетного законодательства, приостановления операций с бюджетными средствами, при-
остановления бюджетных ассигнований, уменьшения бюджетных ассигнований, возвращения бюджетных средств в соответствующий 
бюджет. Предложено из перечня бюджетных правонарушений, за которые применяется предупреждение о ненадлежащем исполнении 
бюджетного законодательства с требованием об устранении нарушения бюджетного законодательства, исключить п. 24 ч. 1 ст. 116 
Бюджетного кодекса Украины – нецелевое использование бюджетных средств (требование устранить нарушения бюджетного законода-
тельства может быть изложено в решении о применении другой меры воздействия за нецелевое использование средств).

Ключевые слова: нецелевое использование, бюджетные средства, нарушения бюджетного законодательства, предупреждение 
о ненадлежащем исполнении бюджетного законодательства, приостановление операций, приостановление бюджетных ассигнований, 
уменьшение бюджетных ассигнований, возвращение бюджетных средств.

The article investigates the application of financial and legal measures of influence on the use of budget funds not for the intended purpose. 
The peculiarities of the application of the warning about inadequate implementation of the budget legislation with the requirement to eliminate the 
violation of the budget legislation, the suspension of operations with budget funds, suspension of budget allocations, reduction of budget alloca-
tions, and the return of budget funds to the corresponding budget have been analyzed. Proposed from the list of budget violations, for which a 
warning is applied about improper implementation of the budget legislation with the requirement to eliminate the violation of budget laws, delete 
clause 24, part 1, article 116 of the Budget Code of Ukraine – misuse of budget funds (the requirement to eliminate breaches of the budget law 
may be set out in the decision on the application of another measure of influence for misuse of funds).

Key words: misuse, budget funds, violation of budget legislation, prevention of improper implementation of the budget legislation, suspen-
sion of operations, suspension of budget allocations, reduction of budgetary allocations, return of budget funds.

Постановка проблеми. В умовах ринкових відносин, 
з огляду на обмеженість бюджетних ресурсів, питання за-
безпечення цільового використання бюджетних коштів в 
Україні є досить актуальним. За допомогою низки норма-
тивно-правових актів створено систему протидії нецільо-
вому використанню бюджетних ресурсів, однак вважати її 
ефективною не дають змогу статистичні дані. Так, лише 
органами Державної аудиторської служби України (далі – 
Держаудитслужба) у 2017 році на майже 1,5 тис. підпри-
ємств,  в  установах  і  організаціях  встановлено  більше 
1,6 млрд  грн незаконних  і  не  за  цільовим призначенням 
проведених витрат та недостач матеріальних і фінансових 
ресурсів, зокрема 81 129, 27 грн – по операціях з бюджет-
ними коштами, з яких 42 065,48 грн – загальнодержавні, а 
39 063, 79 грн – комунальні ресурси [1].

У  системі  заходів  забезпечення  використання  бю-
джетних коштів за цільовим призначенням одна з визна-
чальних ролей відводиться  заходам фінансово-правового 
впливу. Внаслідок застосування призупинення бюджетних 
асигнувань, зупинення операцій з бюджетними коштами, 
зменшення бюджетних призначень та інших заходів впли-
ву  Держаудитслужбі  вдалося  відшкодувати  нецільових 
витрат бюджетних коштів на суму 119 802,96 грн  (з них 
76 906,44 грн – за порушення, виявлені у попередні роки) 
[1]. Тобто трохи менше половини суми використаних не 

за цільовим призначенням коштів вдалося відшкодувати у 
поточному бюджетному періоді завдяки заходам фінансо-
во-правового впливу, що актуалізує питання дослідження 
цих заходів у системі правової охорони використання бю-
джетних коштів. 

Аналіз досліджень цієї проблеми. Окремі  заходи 
впливу  за  порушення  бюджетного  законодавства  дослі-
джувались  у  роботах  О.П.  Гетманець,  Е.С.  Дмитренко, 
А.Б. Дмитрик, А.М. Касьяненка, Ю.С. Назара, І.М. Проць, 
Л.А. Савченко, І.А. Сікорської, В.Д. Чернадчука, Д.С. Шу-
тиліва, Н.Я. Якимчук та інших науковців. Однак комплек-
сного аналізу фінансово-правових заходів впливу за вико-
ристання бюджетних коштів не за цільовим призначенням 
з урахуванням сучасного законодавства та правозастовчої 
практики здійснено не було. 

Метою цієї статті є дослідження фінансово-правових 
заходів впливу за нецільове використання бюджетних ко-
штів  та надання пропозицій щодо вдосконалення право-
вого регулювання їх застосування.

Виклад основних положень. Стаття 119 Бюджетного 
кодексу України (далі – БК України) передбачає, що неці-
льовим використанням бюджетних коштів є їх витрачання 
на  цілі,  що  не  відповідають:  бюджетним  призначенням, 
встановленим  законом  про  Державний  бюджет  України 
(рішенням про місцевий бюджет); напрямам використан-
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ня бюджетних коштів, визначеним у паспорті бюджетної 
програми  (у  разі  застосування  програмно-цільового  ме-
тоду  у  бюджетному  процесі)  або  в  порядку  використан-
ня бюджетних коштів; бюджетним асигнуванням (розпи-
су  бюджету,  кошторису,  плану  використання  бюджетних 
коштів).  Вважається,  що  цей  перелік  є  вичерпним  та 
розширеному  тлумаченню не  підлягає  [2].  За  цей  делікт 
законодавством  передбачено  цивільну,  дисциплінарну, 
кримінальну  або  адміністративну  відповідальність  фі-
зичних осіб  і фінансово-правову відповідальність розпо-
рядників (бюджетні установи) та одержувачів бюджетних 
коштів (суб’єкт господарювання, громадська чи інша ор-
ганізація,  яка  не  має  статусу  бюджетної  установи).  За-
галом,  фінансово-правова  відповідальність  за  порушен-
ня  бюджетного  законодавства  проявляється  в  обов’язку 
учасника  правових  відносин  за  порушення  бюджетного 
законодавства  зазнати  примусових  заходів  впливу  орга-
нізаційного  або  майнового  характеру,  застосовуваних  у 
визначеній фінансово-правовими нормами процесуальній 
формі [3, с. 151]. Щодо відповідальності за використання 
коштів не за цільовим призначенням, то вона проявляєть-
ся через застосування таких заходів впливу:

–  попередження  про  неналежне  виконання  бюджет-
ного законодавства з вимогою щодо усунення порушення 
бюджетного законодавства, 

–  зупинення операцій з бюджетними коштами,
–  призупинення бюджетних асигнувань,
–  зменшення бюджетних асигнувань, 
–  повернення бюджетних коштів до відповідного бю-

джету. 
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 117 БК України поперед-

ження про неналежне виконання бюджетного законодав-
ства  з  вимогою щодо усунення порушення бюджетного 
законодавства застосовується в усіх випадках виявлення 
бюджетних правопорушень, зокрема й у разі використан-
ня коштів не за цільовим призначенням. Суб’єктами за-
стосування цього заходу впливу є всі учасники бюджет-
ного  процесу,  уповноважені  БК  України  на  здійснення 
контролю  за  дотриманням  бюджетного  законодавства 
(Верховна  Ради України,  комітет Верховної  Ради Укра-
їни  з  питань  бюджету,  Рахункова  палата,  Міністерство 
фінансів України, місцеві фінансові органи, органи Дер-
жавної казначейської служби та Держаудитслужби, Вер-
ховна Рада і Рада міністрів Автономної Республіки Крим, 
місцеві ради та їх виконавчі органи, місцеві державні ад-
міністрації, головні розпорядники бюджетних коштів та 
розпорядники нижчого рівня). Практично  застосовують 
попередження  про  неналежне  виконання  бюджетного 
законодавства  органи Державної  казначейської  служби, 
Держаудитслужби та головні розпорядники. При цьому, 
як зазначає А.М. Касьяненко, цей захід є нeeфeктивним 
і  дoдaткoвi  пoпeрeджeння  фaктичнo  нe  мaють  будь-
яких  cуттєвих  нacлiдкiв  для  пoрушникiв  тa  жoдним 
чинoм  нe  впливaють  нa  уcвiдoмлeння  пoрушникaми 
нeпрaвoмiрнocтi  cвoєї пoвeдiнки – прo нeпрaвoмiрнicть 
їм  вiдoмo  дo  вчинeння  бюджeтнoгo  прaвoпoрушeння 
[4, с. 114]. Це твердження слушне, передусім, щодо ви-
падків  нецільового  використання  бюджетних  коштів. 
Оскільки  таке  правопорушення  вважається  одним  з 
найтяжчих  (що  підтверджується  застосуванням  за  його 
вчинення  кримінальної  (адміністративної)  відповідаль-
ності),  то  необхідно  зупиняти  операції  з  бюджетними 
коштами,  призупиняти  бюджетні  асигнування,  їх  змен-
шувати  чи  повертати,  а  не  попереджати  учасника  бю-
джетно-деліктного  правовідношення.  Тому  доцільно  на 
законодавчому  рівні  уточнити  коло  правопорушень  та 
суб’єктів  застосування  попередження  про  неналежне 
виконання  бюджетного  законодавства  з  вимогою  щодо 
усунення  порушення  бюджетного  законодавства,  ви-
ключивши з цього переліку п. 24 ч. 1 ст. 116 – нецільове 
використання бюджетних коштів (вимога усунути пору-

шення бюджетного  законодавства може бути викладена 
у рішенні про застосування іншого заходу впливу – при-
зупинення бюджетних асигнувань тощо). 

Суб’єктами  прийняття  рішення  про  застосування  ін-
ших  заходів фінансово-правового  впливу  є Міністерство 
фінансів України, органи Державної казначейської служ-
би України,  органи Держаудитслужби, місцеві фінансові 
органи, головні розпорядники бюджетних коштів у межах 
встановлених їм повноважень. 

Зупинення операцій з бюджетними коштами полягає 
у  зупиненні будь-яких операцій  із  здійснення платежів 
з  рахунку  розпорядника  чи  одержувача  бюджетних  ко-
штів, який їх використав не за цільовим призначенням. 
Відповідно до Порядку зупинення операцій з бюджетни-
ми коштами, затвердженого Постановою Кабінету Міні-
стрів України № 21 від 19 січня 2011 р. [5], зупиненню 
підлягають  операції  на  рахунках  розпорядників  (одер-
жувачів)  лише  за  бюджетною  програмою  (кодом  тим-
часової класифікації видатків та кредитування місцевих 
бюджетів), за якою виявлено порушення вимог бюджет-
ного законодавства. Однак у разі виявлення нецільового 
використання коштів за захищеними статтями, операції 
за  такими  рахунками  зупиненню не  підлягають. Також 
не підлягають зупиненню операції щодо: виконання рі-
шень органів,  яким відповідно до  закону надано право 
стягнення коштів; сплати податків, зборів (обов’язкових 
платежів) і єдиного внеску на загальнообов’язкове дер-
жавне  соціальне  страхування.  Виконання  цього  заходу 
впливу здійснюється шляхом повернення органами Дер-
жавної казначейської служби розпорядникові або одер-
жувачу без виконання платіжних доручень, поданих для 
здійснення платежів з рахунків, на яких зупинені опера-
ції  з  бюджетними  коштами.  Слід  відзначити, що  неза-
лежно  від  застосування  цього  заходу  реєстрація  нових 
бюджетних  зобов’язань  розпорядників  (одержувачів) 
бюджетних коштів проводиться без обмежень в установ-
леному законодавством порядку.

У разі нецільового використання бюджетних коштів 
розпорядником (одержувачів бюджетних коштів наказом 
Міністерства  фінансів  України  від  2  серпня  2018  року 
№ 665 «Про затвердження Змін до Порядку призупинен-
ня  бюджетних  асигнувань»  [6]  виключено  із  переліку 
осіб,  до  яких  застосовується  призупинення  бюджетних 
асигнувань, оскільки бюджетними асигнуваннями є по-
вноваження  лише  розпорядника)  застосовується  призу-
пинення  бюджетних  асигнувань, що  передбачає  припи-
нення повноважень на  взяття  бюджетного  зобов’язання 
на відповідну суму на строк від одного до трьох місяців у 
межах поточного бюджетного періоду шляхом внесення 
змін до помісячного розпису асигнувань загального фон-
ду бюджету або помісячного розпису спеціального фонду 
бюджету  (плану  асигнувань  загального фонду  бюджету 
або плану спеціального фонду бюджету та помісячного 
плану  використання  бюджетних  коштів  закладу  вищої 
освіти, наукової установи або закладу охорони здоров’я). 
Бюджетні асигнування призупиняються з 1-го числа мі-
сяця, наступного  за датою прийняття рішення про при-
зупинення бюджетних асигнувань в обсязі, що дорівнює 
50  відсоткам  асигнувань,  затверджених у плані  асигну-
вань загального фонду бюджету або плані спеціального 
фонду бюджету розпорядника бюджетних коштів за ско-
роченою економічною класифікацією видатків бюджету 
і  класифікацією кредитування бюджету та помісячному 
плані  використання  бюджетних  коштів  закладу  вищої 
освіти, наукової установи або закладу охорони здоров’я 
за відповідними показниками на цей період, за винятком 
асигнувань, передбачених за захищеними видатками, ви-
значеними БК України [7].

На підставі  аналізу нормативних актів, що регламен-
тують  зупинення  операцій  з  бюджетними  коштами  та 
призупинення  бюджетних  асигнувань,  слід  підтримати 
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думку  Ю.С.  Назара,  що  основною  метою  застосування 
цих заходів є припинення правопорушення, примушення 
порушника бюджетного законодавства усунути відповідні 
порушення та не допускати їх у майбутньому. Відшкоду-
вання ж шкоди, заподіяної державному чи місцевим бю-
джетам нецільовим використанням коштів,  здійснюється 
шляхом зменшення бюджетних асигнувань чи повернення 
бюджетних коштів до відповідного бюджету [8, с. 123]. 

Також лише щодо розпорядників бюджетних коштів 
застосовується  зменшення  бюджетних  асигнувань.  Цей 
захід  впливу  передбачає  позбавлення  повноважень  на 
взяття  бюджетного  зобов’язання  на  відповідну  суму  на 
строк до завершення поточного бюджетного періоду. Рі-
шення про зменшення бюджетних асигнувань головному 
розпоряднику коштів державного бюджету приймає Мі-
ністр фінансів, головному розпоряднику коштів місцево-
го бюджету – керівник місцевого фінансового органу, роз-
поряднику бюджетних коштів нижчого рівня – головний 
розпорядник  коштів  відповідного  бюджету.  Виконання 
рішення здійснюється шляхом внесення змін до розпису 
бюджету  (кошторису)  в  частині фактичного  зменшення 
обсягу бюджетних асигнувань на суму вчиненого пору-
шення бюджетного законодавства та у разі необхідності 
з подальшим внесенням змін до Закону про Державний 
бюджет України (рішення про місцевий бюджет). Рішен-
ня  про  зменшення  бюджетних  асигнувань  приймається 
за  кодами  економічної  класифікації  видатків  бюджету 
та  класифікації  кредитування  бюджету  та  відповідною 
бюджетною програмою (кодами тимчасової класифікації 
видатків та кредитування місцевих бюджетів), за якими 
встановлено порушення бюджетного законодавства, крім 
бюджетних асигнувань за захищеними видатками відпо-
відного бюджету. 

У  разі  встановлення  фактів  вчинення  порушень  бю-
джетного  законодавства  за  захищеними  видатками  бю-
джету,  а  також,  якщо на момент прийняття  рішення про 
зменшення бюджетних асигнувань обсяг невикористаних 
бюджетних асигнувань за відповідними кодами економіч-
ної класифікації видатків бюджету та класифікації креди-
тування бюджету та бюджетною програмою (кодами тим-
часової  класифікації  видатків  та  кредитування  місцевих 
бюджетів)  недостатній  для  зменшення  бюджетних  асиг-
нувань,  рішення  про  зменшення  бюджетних  асигнувань 
приймається за  іншими кодами економічної класифікації 
видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету 
за такою чи іншою бюджетною програмою (кодами тим-
часової  класифікації  видатків  та  кредитування  місцевих 
бюджетів). У разі встановлення факту порушення бюджет-
ного  законодавства  за  спеціальним фондом відповідного 
бюджету рішення про зменшення бюджетних асигнувань 
приймається  за  загальним  фондом.  Якщо  розпорядник 
бюджетних коштів утримується винятково за рахунок ко-
штів спеціального фонду відповідного бюджету, то рішен-
ня  про  зменшення  бюджетних  асигнувань  у  такому  разі 
приймається за бюджетними асигнуваннями спеціального 
фонду відповідного бюджету [9]. 

Єдиний захід фінансово-правового впливу, який за-
стосовується лише за нецільове використання бюджет-
них  коштів,  –  повернення  цих  коштів  до  відповідного 
бюджету. До одержувачів бюджетних коштів він засто-
совується  у  випадках  будь-якого  нецільового  викорис-
тання коштів, а до розпорядників – у разі використання 
субвенцій не за цільовим призначенням. Підставою для 
повернення  коштів  до  відповідного  бюджету  є  акт  ре-
візії,  складений  органом,  уповноваженим  здійснювати 
контроль  за  дотриманням  бюджетного  законодавства, 
у  якому  зафіксовано  факт  нецільового  використання 
субвенції  розпорядником  бюджетних  коштів  або  не-
цільового  використання  бюджетних  коштів  їх  одержу-
вачем.  Виконуючи  цей  захід  впливу,  контролюючий 

орган надсилає вимогу до розпорядника про повернен-
ня  до  відповідного  бюджету  використаної  ним  не  за 
цільовим  призначенням  суми  субвенції  або  вимогу  до 
одержувача про повернення бюджетних коштів до від-
повідного  бюджету  в  сумі,  що  використана  ним  не  за 
цільовим  призначенням.  Розпорядник,  який  допустив 
нецільове використання субвенції, самостійно виконує 
вимогу протягом 10 робочих днів після її надходження. 
Протягом одного робочого дня після виконання вимоги 
розпорядник бюджетних коштів  інформує контролюю-
чий орган, який надіслав йому вимогу, про її виконання 
та  подає  копію  документа,  який  підтверджує  перера-
хування до відповідного бюджету сум субвенції,  вико-
ристаних не за цільовим призначенням. У разі ж неви-
конання розпорядником вимоги протягом відповідного 
строку контролюючий орган у межах своєї компетенції 
приймає або ініціює прийняття рішення про зупинення 
операцій з бюджетними коштами або призупинення бю-
джетних асигнувань на період до виконання вимоги чи 
до її скасування. 

Протягом  10  робочих  днів  після  надходження  ви-
моги одержувач зобов’язаний перерахувати зазначену у 
вимозі суму за рахунок власних (небюджетних) коштів у 
дохід загального фонду відповідного бюджету за кодом 
бюджетної  класифікації  доходів  «Інші  надходження», 
а  також проінформувати про виконання вимоги контр-
олюючий орган,  який надіслав йому вимогу,  та розпо-
рядника бюджетних коштів, до мережі якого включений 
(або  включався  у  попередньому  бюджетному  періоді) 
одержувач бюджетних коштів. У разі невиконання одер-
жувачем бюджетних коштів вимоги контролюючий ор-
ган звертається в установленому порядку до суду щодо 
стягнення  з  одержувача  у  дохід  відповідного  бюджету 
коштів у сумі, яка була використана ним не за цільовим 
призначенням [10]. 

Висновки. У механізмі  правової  охорони  відносин 
щодо використання бюджетних коштів важливе значен-
ня мають фінансово-правові заходи впливу. На відміну 
від  кримінально-правових  чи  адміністративно-право-
вих,  ці  заходи  застосовуються  до  юридичних  осіб  – 
учасників  бюджетного  процесу  (бюджетних  установ, 
суб’єктів  господарювання,  громадських  чи  інших  не-
бюджетних організацій). Вони різняться як  за уповно-
важеними  органами  публічної  влади,  які  їх  застосову-
ють,  так  і  за  суб’єктом,  до  яких  вони  застосовуються 
(розпорядники чи одержувачі бюджетних коштів), так і 
за суттю та метою впливу. Якщо зупинення операцій з 
бюджетними коштами у разі їх нецільового використан-
ня  та  призупинення  бюджетних  асигнувань  застосову-
ються як правоприпиняючі заходи (з метою припинення 
порушення  бюджетного  законодавства),  то  зменшення 
бюджетних асигнувань і повернення бюджетних коштів 
до  відповідного  бюджету  –  як  правовідновлювальні  (з 
метою відшкодування шкоди, заподіяної бюджету вико-
ристанням коштів не за цільовим призначенням). Що ж 
до попередження про неналежне виконання бюджетно-
го законодавства з вимогою щодо усунення порушення 
бюджетного законодавства, то застосування цього захо-
ду у разі нецільового використання бюджетних коштів 
значного ефекту немає, ні профілактичної, ні каральної 
функції у повному обсязі не виконує. Тому пропонуємо 
з  переліку  бюджетних  правопорушень,  за  які  застосо-
вується  попередження  про  неналежне  виконання  бю-
джетного  законодавства  з  вимогою щодо усунення по-
рушення  бюджетного  законодавства,  виключити  п.  24 
ч.  1  ст.  116 БК України – нецільове  використання бю-
джетних  коштів  (вимога  усунути  порушення  бюджет-
ного законодавства може бути викладена у рішенні про 
застосування  іншого  заходу  впливу  за нецільове  вико-
ристання коштів).
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ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ПРАЦІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ

FEATURES OF COMMUNICATIVE CULTURE OF POLITICAL EMPLOYEES
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Стаття присвячена розгляду питань у сфері професійного мовлення працівників поліції, розглянуті доктринальні підходи до визна-
чення комунікативної культури. У статті розглянуто базові положення, що регулюють відносини спілкування поліцейських як серед колег, 
так і у сфері службової діяльності. Наведено основні вимоги до службової етики спілкування поліцейських крізь призму кадрового під-
бору кандидатів та сумлінного ставлення поліцейських до своїх посадових обов’язків.

Ключові слова: комунікативна культура, винагорода, суддівська винагорода, договірне регулювання заробітної плати.

Статья посвящена рассмотрению вопросов в сфере профессиональной речи работников полиции, рассмотрены доктринальные под-
ходы к определению коммуникативной культуры. В статье рассмотрены основные положения, регулирующие отношения общения по-
лицейских как среди коллег, так и в сфере служебной деятельности. Приведены основные требования к служебной этике общения по-
лицейских сквозь призму кадрового подбора кандидатов и добросовестного отношения полицейских к своим должностным обязанностям.

Ключевые слова: коммуникативная культура, вознаграждение, судейское вознаграждение, договорное регулирование заработной 
платы.

The article is devoted to the consideration of issues in the field of professional broadcasting of police officers, considered doctrinal approach-
es to defining a communicative culture. The article deals with the basic provisions governing the relations of police communication both among 
colleagues, and in the sphere of official activity. The basic requirements for the official ethics of communication of the police through the prism of 
the recruitment of candidates and the conscientious attitude of the police to their official duties are given.

Key words: communicative culture, remuneration, judicial remuneration, contractual regulation of wages.

Постановка наукової проблеми.  Комунікативна  куль-
тура поліцейських безпосередньо залежить від їх загального 
розвитку,  рівня  культури,  зокрема  правової,  широти  світо-
гляду, формування в особистості певних моральних якостей. 
Нарешті, але не менш важливо, ми приділяємо особливу ува-
гу тому факту, що, перебуваючи на передньому краї бороть-
би зі злочинністю, правоохоронці мають діяти як моральний 
стандарт,  бути  прикладом  для  дотримання  соціальних  та 
етичних норм. З огляду на це Міністерство внутрішніх справ 
України неодноразово наголошувало на необхідності підви-
щення якості роботи із поліцейськими, навчання працівників 
у дусі поважного ставлення до норм моралі, підвищення їх 
рівня загальної й професійної культури, службової етики.

Ці питання є актуальними не лише для органів Нацпо-
ліції України, а й для представників поліції різних країн 

світу.  Де,  за  даними  закордонного  досвіду,  велика  увага 
приділяється професійним навичкам працівників правоо-
хоронних органів, наявності не тільки професійних знань, 
навичок та здібностей, але також певних соціальних нави-
чок, серед яких найбільш важливими є вміння спілкувати-
ся, вирішувати конфліктні ситуації та ін.

Мета статті –  проаналізувати  стан  комунікативної 
культури працівників органів поліції у сфері професійної 
діяльності.

Виклад основного матеріалу.  Найважливішими  фі-
лософськими  ідеями  та  категоріями  є  людина,  гуманізм, 
справедливість,  культура,  етика, менталітет,  професіона-
лізм, компетентність, спілкування. Поліцейський мусить: 
постійно  керувати  своєю  діяльністю  для  забезпечення 
конституційних  прав  та  свобод  людини  та  вдосконален-
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ня правоохоронної діяльності на основі конструктивного 
вирішення  питань,  що  належать  до  його  повноважень; 
добросовісно виконувати свої службові обов’язки, перед-
бачені законодавчими актами та посадовою інструкцією; 
організувати роботу з ефективного виконання завдань та 
функцій на відповідній посаді органу або підрозділу Наці-
ональної поліції України; дотримуватися норм права та за 
необхідності відстоювати принципи верховенства права та 
законності; бути патріотом України, мати глибоке знання 
державної мови, добре знати історію держави та особли-
вості її розвитку, внутрішню та зовнішню політику, мати 
широкий погляд; визначати тактику та стратегію своєї по-
ведінки  відповідно  до  вимог  демократичної,  соціальної, 
правової держави; поважати громадян, дотримуватися ви-
сокої культури спілкування, загальноприйнятих людських 
норм моралі та правил здорового способу життя, а також 
запобігати лицемірству  та  відчуженню, несумісним  з ді-
яльністю в поліції; запобігати діям, які можуть зашкодити 
інтересам держави або негативно вплинути на  її репута-
цію. Правоохоронні органи мусять мати набір знань та на-
вичок, які дадуть їм змогу: адаптувати діяльність свого ор-
гану чи структурного підрозділу до наявних економічних, 
політичних та соціальних умов та вимог; поєднати знання 
основних питань теорії з практикою, мати сучасну методо-
логію обґрунтування управлінських рішень з урахуванням 
загальнолюдських  цінностей,  інтересів  людини  та  сус-
пільства  і  держави; уміти використовувати досягнення в 
галузі інформаційних технологій. Відповідно до офіційної 
спеціалізації посадова особа органів поліції у межах своїх 
повноважень має  вміти  аналізувати  конкретні  проблеми, 
неупереджено й об’єктивно оцінювати різні аспекти своєї 
роботи, передбачати наслідки своїх рішень про правопо-
рушення,  швидко  знаходити  та  застосовувати  ефективні 
методи  та  засоби  вирішення  наявних  та  можливих  про-
блем,  пов’язаних  з  професійною  діяльністю.  Таким  чи-
ном, професіоналізм поліцейського – це його здатність до 
ефективної самореалізації в практичній діяльності спеці-
альних  професійних  знань,  зумовлену  особистими  якос-
тями  та  компетентністю.  Професіоналізм  передбачає  не 
тільки результат або оцінку роботи працівника внутрішніх 
справ,  але  також  і  хід його думки та діяльності; можли-
ві наслідки конкретного способу впливу правоохоронних 
органів. Професіоналізм визначається не лише компетен-
цією, діловими та особистісними якостями, а й цілою низ-
кою конкретних проблем та проблем, які реалізуються в 
рамках професійної діяльності поліцейських.

Засновник теорії комунікативної взаємодії Ю. Хабер-
мас «... розвиває пост-конвенційну етику, яка ґрунтується 
на консенсуальній та дискурсивній легітимації морально-
правових норм на основі нормативного принципу ідеаль-
ної  комунікативної  спільноти,  умовами  якої  є  права  лю-
дини  і  симетричні  відносини  в  спілкуванні»  [1,  с.  102]. 
Учасники таких взаємин – комунікативні діячі, про яких 
німецький філософ писав: «Вони можуть створювати син-
тез, який об’єднає світ у єдине ціле. Вони вважають, що це 
вже дано в контексті життєвого світу, що дає можливість 
їх  комунікативній  дії,  зберігається  завдяки  гаслу  засобів 
масової інформації про соціальний процес взаєморозумін-
ня». Отже, вчений висловив конструктивну ідею, яка, на 
наш  погляд,  є  прийнятною  для  сучасної  комунікативно-
стратегічної раціональності – сучасне значення гуманізму. 
Це  гуманізм,  який  «не  наполягає  на  самоствердженні». 
Він,  як  і  «комунікативний  розум,  має  історичний  харак-
тер»; необхідність «вчитися розуміти двоїстість». 

За допомогою комунікативного підходу Ю. Хабермас 
намагався побудувати мости між фактами та нормами, і це 
він робить на основі критичної трансформації системно-
функціонального аналізу, який у законі стосується вчення 
про  чистий  закон,  засновником  та  головним  теоретиком 
якого є Ганс Кельзен, відомий австрійський юрист, голова 
Віденської  нормативно-правової школи  права,  який  роз-

винувся  за  традиціями  правового  позитивізму.  Сутність 
кельзенських понять  важливо  зрозуміти  і  зрозуміти  роз-
ширення наукового світогляду кожного правового комуні-
катора. На думку Кельзена, юриспруденція не зобов’язана 
давати причинні пояснення правовим явищам.  Її  завдан-
ня – описати їх з принципом прихильності. Кожен право-
вий  акт  має  два  значення:  суто  юридичний  і  природно-
фізичний.  У  своїй  чуттєвій  іпостасі  та  підпорядкуванні 
закону причинності вона не має жодного відношення до 
закону. Її власний правовий зміст проявляється через пси-
хічні зусилля та порівняння з правовими нормами [2].

Отже,  на  підставі  цього  Кельзен  повністю  відділив 
факт  від  норми.  Натомість  Ю.  Хабермас  не  намагався 
«очистити» факти від норм або, навпаки, він хотів зрозу-
міти  боротьбу  і  тісний  зв’язок між ними. Відповідно  до 
традиційної теорії права законодавство як форма комуні-
кації характеризується певними особливостями, введення 
закону в життя розглядається як односторонній комуніка-
тивний процес; законодавець направляє закони суб’єктам 
права,  які  не  знають,  як  вони можуть  реагувати  на  них; 
здатність впливати на зміст законодавства через право го-
лосу може  розглядатися  як  непрямий  неефективний  акт. 
Комунікативна  концепція  права  передбачає  двосторон-
ність цих зв’язків, що є найважливішим моментом демо-
кратизації суспільного життя. Проголошення (публікація) 
закону є частиною відносин чи відносин влади, отже, зако-
нодавець має можливість диктувати свою волю суб’єктам 
права. Зв’язок через саме законодавство спрямований на 
вплив на поведінку громадян. Вплив на поведінку займає 
певне  місце  в  структурі  нормативного  комунікативного 
процесу.  Громадяни  змушені  виконувати  закони.  На  по-
ведінку можуть впливати не тільки примусово, але і пси-
хологічно. Що стосується ставлення до закону, громадяни 
завжди змушені безпосередньо чи ні дотримуватися зако-
нів. Ці характеристики законодавства як форми спілкуван-
ня  частково  визначають,  яким  чином  слід  формулювати 
та  тлумачити  законодавчі  тексти.  Отже,  односторонній 
характер комунікативного процесу вимагає максимальної 
ясності та чіткості у формуванні  законодавчих текстів, а 
отже, їх тлумачення так би мовити про гуманізацію. Якщо 
законодавець  хоче  отримати  оптимальний  результат  від 
комунікативного  процесу,  а  саме  максимального  впливу 
на  поведінку,  було  б  доцільно,  щоб  він  не  обмежувався 
лише здійсненням закону, а також додавав інформативний 
коментар з поясненнями та прикладами, що мотивує необ-
хідність реалізації прийнятих законів. Це сприятиме роз-
витку комунікативної культури, оскільки рівень загальної 
правової культури збільшуватиметься. Ми підкреслюємо, 
що висновок дослідників права як повідомлення, що ана-
ліз основних проблем юриспруденції  з  точки  зору кому-
нікативної  перспективи  має  керуватися  плюралістичним 
комунікативним  підходом,  а  не  монолітним  та  ієрархіч-
ним сприйняттям соціальних явищ. Це особливо важливо 
для  нашої  молодої  демократичної  держави,  яка  звільняє 
диктатуру  від  ідеї  диктатури,  свідомо  ігноруючи  право 
на  свободу  слова,  мислення  та  спілкування.  Проте  така 
інтерпретація  галузевого  правового  спілкування  ще  не 
отримала належного розуміння в суспільстві та реальної 
підтримки  силових  структур.  З  огляду  на  це, ми  відзна-
чаємо, що аналіз феномена права в контексті комунікації 
має низку переваг. Комунікативний підхід розглядає право 
як засіб взаємодії людини, а не як свого роду автономне 
явище.  Сприйняття  такої  концепції  дає  широкі  можли-
вості комунікатору зрозуміти багатогранну природу пра-
вових явищ, оскільки спілкування існує на різних рівнях 
та у різних формах. Вона не подає права у формі певної 
замкнутої системи, оскільки акцент робиться на комуніка-
тивних процесах, а не на фіксованих елементах, таких як 
норми. Наприклад,  концепція  комунікації  як  така перед-
бачає врахування різних поглядів і певного діалектичного 
обміну думками. Такий діалектичний підхід застерігає від 
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одностороннього аналізу лише юридичних текстів та ви-
сновків. Якщо правова антропологія інтерпретує право як 
інструмент, створений кожним суспільством для вирішен-
ня конфліктів у ньому, то спосіб здійснення цього права є 
комунікативною діяльністю. Сучасне право має стати все 
більше правом на примирення – консенсуальним правом. 
На цьому етапі існують широкі можливості для викорис-
тання толерантності в спілкуванні. Виходячи з досягнень 
правової антропології, в новому світлі виникає проблема 
суверенітету особистості, яку найкраще можна досягти за 
допомогою методів створення комунікативного розуміння 
між комунікантами.

Безумовно, для підвищення рівня комунікативної куль-
тури поліцейського необхідно дотримуватись такту, що дає 
змогу знайти вирішення конфлікту під час спілкування, не 
зменшуючи гідності  інших людей і не втрачаючи поваги 
до  себе.  Професійний  такт  –  це  відкриття  стриманості 
перед  іншими, передбачення  та порядність під  час  спіл-
кування. Тактика передбачає економне, уважне ставлення 
до особистості співрозмовника. Це здатність тактично ви-
правляти проблеми,  які можуть  спричинити незручності 
для співрозмовників. Виходячи з досвіду поліцейських та 
науково-дослідних  вчень,  ми  можемо  зробити  висновок, 
що особливо важливе професійне спілкування та вплив на 
репутацію установи та забезпечення громадського поряд-
ку в суспільстві. Важливо пам’ятати, що дотримання ети-
кету  та  прояву  такту  є  невіддільною  частиною  духовної 
культури  особистості,  необхідною  умовою  для  позитив-
них результатів ділового спілкування та повноважень пра-
воохоронних органів у цілому. Забезпечення прав людини 
під  час  масових  заходів  є  вирішальним  серед  факторів, 
що свідчать про рівень розвитку демократичних процесів 
у державі. Виконання обов’язків з охорони громадського 
порядку у місцях масових зборів громадян в умовах елек-
тризованого та спонтанного спілкування з ними свідчить 
про всі позитивні та негативні прояви професійної діяль-
ності працівників Національної поліції [3].

Оцінка популяції дій  (у цьому разі непрофесійної ко-
мунікативної)  ускладнюється  тим,  що  на  підставі  лише 
одного вибуху невербального комунікативного акту у зна-
чної кількості громадян формується негативна думка, що 
призводить до подальшого, більш масштабного протесту. 
Подолання  політичних  конфліктів  –  надзвичайно  склад-
ний і суперечливий процес, який з точки зору комунікації 

можна розділити на чотири основні етапи: 1) прогнозуван-
ня конфліктів; 2) запобігання їх ескалації або стимуляції;  
3)  врегулювання конфлікту;  4)  завершення конфлікту. На 
першому етапі важливу роль відіграють відповідальні осо-
би, які направляють своїх підлеглих у правильному напря-
мі спілкування з учасниками мітингу. Відомо, що суворі за-
ходи, вжиті в різкому тоні, завжди призводять до суттєвого 
погіршення  ситуації. Негативний,  вербалізований  однією 
людиною, отримує негативну енергетичну силу для всіх ін-
ших і викликає опір. Налагодження компромісу або як мі-
німум пошук шляху його досягнення створює, якщо не по-
зитивне словесне поле, то хоча б не «підвищує» ситуацію 
навколо незадоволених громадян. Отже, «дія» вербальної 
проти  маніпуляції  протестних  пристрастей  починається 
вже на підготовчому етапі, на першому етапі: визначення 
стратегії поведінки співробітників Національної поліції у 
критичному мітингу. Особливу роль відіграє відповідаль-
на особа,  яка, демонструючи співпереживання, навмисно 
оцінює право громадян на масові зібрання або мітинги та 
рівноправний компромісний діалог. Навіть у разі несанкці-
онованих подібних подій словесна або невербальна атака 
учасників  мітингу  або  (що  ще  гірше)  примусових  подій 
без  будь-яких  пояснень  дій  Національної  поліції  не  ви-
правдана. Врегулювання до компромісу дає конструктивне 
рішення протиріччя саме через діалог, правовий дискурс. 
Коли переважає агресія, важко протистояти значній кіль-
кості людей, але важливо не подумати про це далі. Причи-
ною додаткового збільшення агресії є просто поява поліції. 
Тому такий «невербальний спосіб» забезпечення порядку 
служить  дратуючим. Щоб  уникнути  конфронтації,  варто 
спробувати  перші  надійні  засоби  –  комунікативний  акт, 
який визначає право громадян на мирні зібрання та мітин-
ги, пояснюючи їх присутність на заході [4].

Висновки.  Отже,  роль  комунікації  у  поліції  полягає 
в тому, щоб уникнути агресивної реакції з боку колег чи 
громадян.  У  цьому  разі  найбільш  прийнятною  буде  по-
зиція  комунікатора,  який  володіє  добре  сформованими 
навичками  словесного  впливу.  Недовгі  словесні  контак-
ти найбільш виправдані в конфліктах. Роботі працівника 
Національної поліції потрібні як мужність, витривалість, 
професіоналізм, так і висока культура словесної та невер-
бальної  поведінки.  Без  цих  якостей  успішне  виконання 
відповідальних завдань, покладених на правоохоронні ор-
гани, є неможливим.
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Статтю присвячено дослідженню державного службовця як суб’єкта корупційних правопорушень. Надано перелік останніх. Зро-
блено висновок щодо кількості нерозглянутих судами обвинувальних актів. Проведено статистичний аналіз засуджених за корупційні 
злочини осіб за останні чотири роки.
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Статья посвящена исследованию государственного служащего как субъекта коррупционных правонарушений. Дан перечень по-
следних. Сделан вывод по количеству нерассмотренных судами обвинительных актов. Проведен статистический анализ осужденных за 
коррупционные преступления за последние четыре года.
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The article is devoted to the study of public servants, as the subject of corruption offenses. For this purpose, a list of corruption offenses 
is given. The conclusion was made by the number of indictments not examined by the courts and a statistical analysis was conducted of those 
convicted of crimes of corruption over the past four years.

Key words: corruption, corruption offenses, subject of corruption offenses, official, public servant, indictment.

Постановка проблеми.  Одним  із  деструктивних 
явищ, що  гальмує  соціально-економічний  та  політичний 
розвиток сучасної України,  є корупція,  якою уражені всі 
сфери діяльності суспільства. Із цього приводу існує чи-
мало цікавих досліджень. Питання корупції в органах дер-
жавної влади є однією з найгостріших проблем в Україні. 
Корумпованість  державних  службовців  становить  осо-
бливу  суспільну  небезпеку,  оскільки  підриває  авторитет 
державної влади та створює загрозу національній безпеці 
України. Однак досі залишається недослідженою відпові-
дальність державного службовця як суб’єкта корупційних 
злочинів, що  є  необхідним  для  встановлення  складу  ко-
рупційного злочину.

Стан опрацювання. Дослідження  такої  теми,  як  ко-
рупція  (корупційна  злочинність),  проводилися  Є.В.  Не-
вмержицьким, М.І. Камликом, Л.В. Багрій-Шахматовою, 
С.С. Рогульським, О.І. Добровольським, Н.С. Карповим, 
В.Ф.  Щербаковою,  М.І.  Мельником,  Т.В.  Пинкевичем, 
В.П. Поповичем, В.А. Мисливським та іншими.

Серед  останніх  праць  варто  виокремити монографію 
Т.В. Корнякової, О.Л. Соколенко, І.Г. Алєксєєнко та інших 
«Корупційна злочинність: витоки, сучасний стан, страте-
гія протидії», у якій авторами висвітлено питання виник-
нення та розвитку корупції в історії людства, відображено 
основні  чинники  корумпованості  суспільних  відносин, 
розкрито загальні положення сучасної національної анти-
корупційної стратегії, проаналізовано міжнародне і наці-
ональне законодавство щодо подолання корупції, а також 
зарубіжну практику їх застосування.

Метою статті  є  дослідження  державного  службовця 
як  суб’єкта  корупційних  злочинів,  визначення  кількості 
нерозглянутих судами обвинувальних актів, а також про-
ведення статистичного аналізу  засуджених за корупційні 
злочини осіб за останні чотири роки.

Виклад основного матеріалу.  На  сьогодні  однією  з 
найбільш загрозливих проблем на шляху розвитку Укра-

їни є корупція. Нею уражені всі без винятку органи дер-
жавної  влади,  а  відтак  і  всі  сфери  їхньої  діяльності, що 
спричиняє неабиякий негативний вплив на функціонуван-
ня системи державного управління.

На думку Л.В. Багрій-Шахматова, корупція – це яви-
ще,  яке  вразило  апарат  державної  влади  й  управління, 
коли його  представники незаконно  використовують  своє 
службове  становище  в  корисливих  цілях,  для  особисто-
го збагачення всупереч  інтересам служби [1, с. 23]. Схо-
жу думку висловлює В.В. Лунєєв, який також вважає, що 
корупція  –  це  явище,  коли  особа,  працюючи  в  органах 
державної влади, використовує своє посадове становище 
заради особистих, групових або корпоративних інтересів 
усупереч службовим [2, с. 43].

Чинне  законодавство  розрізняє  два  види  правопору-
шення корупційного спрямування: корупційне правопору-
шення (злочин) і правопорушення, пов’язане з корупцією. 
Зосередимо увагу на дослідженні саме корупційних пра-
вопорушень (злочинів).

Так, відповідно до норм Кримінального кодексу Украї-
ни (далі – КК України), законодавець до корупційних зло-
чинів  відносить  такі:  привласнення,  розтрата  майна  або 
заволодіння ним шляхом зловживання службовим станови-
щем (ст. 191 КК України); викрадення, привласнення, ви-
магання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових 
речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними 
шляхом шахрайства чи зловживанням службовим станови-
щем (ст. 262 КК України); викрадення, привласнення, ви-
магання  наркотичних  засобів,  психотропних  речовин  або 
їх  аналогів  чи  заволодіння  ними шляхом шахрайства  або 
зловживання  службовим  становищем  (ст.  308  КК  Украї-
ни);  викрадення,  привласнення,  вимагання  прекурсорів 
або заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання 
службовим становищем (ст. 312 КК України); викрадення, 
привласнення,  вимагання  обладнання,  призначеного  для 
виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин 
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або  їх  аналогів,  чи  заволодіння  ним  шляхом  шахрайства 
або зловживання службовим становищем та інші незаконні 
дії з таким обладнанням (ст. 313 КК України); порушення 
встановлених  правил  обігу  наркотичних  засобів,  психо-
тропних речовин,  їх аналогів або прекурсорів (ст. 320 КК 
України);  викрадення,  привласнення,  вимагання  докумен-
тів, штампів,  печаток,  заволодіння ними шляхом шахрай-
ства чи зловживання службовим становищем або їх пошко-
дження  (ст.  357  КК України);  викрадення,  привласнення, 
вимагання  військовослужбовцем  зброї,  бойових припасів, 
вибухових або інших бойових речовин, засобів пересуван-
ня, військової та спеціальної техніки чи іншого військового 
майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства або 
зловживання  службовим  становищем  (ст.  410  КК  Украї-
ни); нецільове використання бюджетних коштів, здійснен-
ня видатків бюджету чи надання кредитів  із бюджету без 
встановлених бюджетних призначень або з  їх перевищен-
ням (ст. 210 КК України); підкуп працівника підприємства, 
установи чи організації (ст. 354 КК України); зловживання 
владою або службовим становищем (ст. 364 КК України); 
зловживання  повноваженнями  службовою  особою  юри-
дичної особи приватного права незалежно від організацій-
но-правової  форми  (ст.  364-1  КК  України);  зловживання 
повноваженнями  особами,  які  надають  публічні  послуги 
(ст.  365-2  КК  України);  прийняття  пропозиції,  обіцянки 
або  одержання  неправомірної  вигоди  службовою  особою 
(ст.  368 КК України);  незаконне  збагачення  (ст.  368-2 КК 
України);  підкуп  службової  особи юридичної  особи  при-
ватного права незалежно від організаційно-правової форми 
(ст.  368-3  КК України);  підкуп  особи,  яка  надає  публічні 
послуги  (ст. 368-4 КК України); пропозиція, обіцянка або 
надання неправомірної вигоди службовій особі (ст. 369 КК 
України); зловживання впливом (ст. 369-2 КК України) [3].

Особливістю  кримінальної  відповідальності  загалом 
і  за  корупційні  правопорушення  зокрема  є  той факт, що 
єдиною підставою визнається вчинення особою суспільно 
небезпечного діяння, яке містить склад злочину, передба-
ченого КК України [4, с. 136].

Отже, для притягнення особи до кримінальної відпо-
відальності  за  корупційний  злочин  необхідно  правильно 
встановити  елементи  складу  злочину,  зокрема  суб’єкта 
корупційного злочину, який має бути службовою особою.

Відповідно до норм КК Україні, службові особи – це 
особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повно-
важенням виконують функції представників влади чи міс-
цевого  самоврядування,  а  також  обіймають  постійно  чи 
тимчасово в органах державної влади, органах місцевого 
самоврядування,  на  державних  чи  комунальних  підпри-
ємствах, в установах чи організаціях посади, пов’язані  з 
виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністратив-
но-господарських  функцій,  або  виконують  такі  функції 
за  спеціальним  повноваженням,  яким  особа  наділяється 
повноважним  органом  державної  влади,  органом  місце-
вого  самоврядування,  центральним  органом  державного 
управління  зі  спеціальним  статусом,  повноважним орга-
ном чи повноважною особою підприємства, установи, ор-
ганізації, судом або законом [3].

Більшість службових осіб є державними службовцями.
Відповідно  до  норм  чинного  законодавства,  держав-

ний  службовець – це  громадянин України,  який обіймає 
посаду  державної  служби  в  органі  державної  влади,  ін-
шому  державному  органі,  його  апараті  (секретаріаті), 
одержує  заробітну  плату  за  рахунок  коштів  державного 
бюджету та здійснює встановлені для цієї посади повно-
важення, безпосередньо пов’язані з виконанням завдань і 
функцій такого державного органу, а також дотримується 
принципів державної служби [5].

Проаналізувавши кількість засуджених осіб за коруп-
ційні злочини у 2015–2018 рр., можемо зробити висновок, 
що саме державні службовці найчастіше є суб’єктами вчи-
нення корупційних злочинів.

За основу було взято три галузі: охорона здоров’я, ор-
гани фіскальної служби та органи внутрішніх справ.

Так,  у  2015  р.  було  обліковано  565  182  кримінальні 
правопорушення, з яких 163 795 направлено до суду з об-
винувальним актом.

Далі  розглянемо  найбільш  поширені  злочини  серед 
державних службовців, зокрема за ст. 191 КК України, яка 
передбачає  покарання  за  привласнення,  розтрату  майна 
або заволодіння ним шляхом зловживання службовим ста-
новищем,  ст.  364 КК України,  яка передбачає покарання 
за  зловживання  владою  або  службовим  становищем,  та 
ст. 368 КК України, яка передбачає покарання за прийнят-
тя пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної ви-
годи службовою особою.

Так, за ст. 191 КК України обліковано 10 211 злочинів, 
з яких 3 672 направлено до суду з обвинувальним актом.

Згідно з даними з Єдиного держаного реєстру судових 
рішень  (далі  – ЄДРСР),  за  ст.  191 КК України у 2015 р. 
засуджено:

–  6 посадовців галузі охорони здоров’я;
–  жодного посадовця фіскальної служби;
–  5 посадовців органів внутрішніх справ.
За ст. 364 КК України обліковано 3 078 злочинів, з них 

187 направлено до суду з обвинувальним актом, з яких за-
суджено:

–  6 посадовців галузі охорони здоров’я;
–  15 посадовців фіскальної служби;
–  47 посадовців органів внутрішніх справ.
За ст. 368 КК України обліковано 1 588 злочинів, з них 

730 направлено до суду з обвинувальним актом, з яких за-
суджено:

–  3 посадовців галузі охорони здоров’я;
–  6 посадовців фіскальної служби;
–  9 посадовців органів внутрішніх справ.
Загальна кількість засуджених осіб за корупційні зло-

чини за 2015 р. становить:
–  18 посадовців галузі охорони здоров’я;
–  23 посадовці фіскальної служби;
–  69 посадовців органів внутрішніх справ.
У 2016 р. було обліковано 592 604 кримінальні право-

порушення, з яких 138 330 направлено до суду з обвину-
вальним актом.

Так, за ст. 191 КК України обліковано 9 787 злочинів, 
з них 3 545 направлено до суду з обвинувальним актом, з 
яких засуджено:

–  8 посадовців галузі охорони здоров’я;
–  жодного посадовця фіскальної служби;
–  3 посадовців органів внутрішніх справ.
За ст. 364 КК України обліковано 3 360 злочинів, з них 

99 направлено до суду з обвинувальним актом, з яких за-
суджено:

–  2 посадовців галузі охорони здоров’я;
–  4 посадовців фіскальної служби;
–  8 посадовців органів внутрішніх справ.
За ст. 368 КК України обліковано 1 578 злочинів, з них 

594 направлено до суду з обвинувальним актом, з яких за-
суджено:

–  жодного посадовця галузі охорони здоров’я;
–  8 посадовців фіскальної служби;
–  6 посадовців органів внутрішніх справ.
Загальна кількість засуджених осіб за корупційні зло-

чини за 2016 р. становить:
–  15 посадовців галузі охорони здоров’я;
–  13 посадовців фіскальної служби;
–  23 посадовці органів внутрішніх справ.
У 2017 р. було обліковано 523 911 кримінальних пра-

вопорушень,  з  яких  176  919 направлено до  суду  з  обви-
нувальним актом.

Так, за ст. 191 КК України обліковано 10 756 злочинів, 
з них 4 701 направлено до суду з обвинувальним актом, з 
яких засуджено:



372

№ 4 2018
♦

–  4 посадовців галузі охорони здоров’я;
–  жодного посадовця фіскальної служби;
–  1 посадовця органів внутрішніх справ.
За ст. 364 КК України обліковано 3 995 злочинів, з них 

189 направлено до суду з обвинувальним актом, з яких за-
суджено:

–  жодного посадовця галузі охорони здоров’я;
–  жодного посадовця фіскальної служби;
–  2 посадовців органів внутрішніх справ.
За ст. 368 КК України обліковано 2 086 злочинів, з них 

481 направлено до суду з обвинувальним актом, з яких за-
суджено:

–  жодного посадовця галузі охорони здоров’я;
–  жодного посадовця фіскальної служби;
–  1 посадовця органів внутрішніх справ.
Загальна кількість засуджених осіб за корупційні зло-

чини за 2017 р. становить:
–  5 посадовців галузі охорони здоров’я;
–  2 посадовці фіскальної служби;
–  10 посадовців органів внутрішніх справ.
У період січень–вересень 2018 р. було обліковано 407 

334 кримінальні правопорушення, з яких 131 963 направ-
лено до суду з обвинувальним актом.

Так, за ст. 191 КК України обліковано 9 310 злочинів, 
з них 4 542 направлено до суду з обвинувальним актом, з 
яких засуджено:

–  3 посадовців галузі охорони здоров’я;
–  1 посадовця фіскальної служби;
–  2 посадовців органів внутрішніх справ.
За ст. 364 КК України обліковано 3 109 злочинів, з них 

227 направлено до суду з обвинувальним актом, з яких за-
суджено:

–  жодного посадовця галузі охорони здоров’я;
–  жодного посадовця фіскальної служби;
–  1 посадовця органів внутрішніх справ.
За ст. 368 КК України обліковано 1 823 злочини, з них 

289 направлено до суду з обвинувальним актом, з яких за-
суджено:

–  жодного посадовця галузі охорони здоров’я;
–  2 посадовців фіскальної служби;
–  жодного посадовця органів внутрішніх справ.
Загальна кількість засуджених осіб за корупційні зло-

чини за січень–вересень 2018 р. становить:
–  6 посадовців галузі охорони здоров’я;
–  3 посадовці фіскальної служби;
–  5 посадовців органів внутрішніх справ.
Отже, як бачимо, велика кількість кримінальних справ 

залишається  на  стадії  досудового  розслідування  і  лише 
незначна частина направлена до суду з обвинувальним ак-
том. Незважаючи на досить стійкий рівень злочинності, з 

кожним роком засуджених за корупційні злочини осіб стає 
все менше.

Крім того, останні дослідження показали, що судді в 
умовах  проведення  так  званої  судової  реформи  з  різних 
причин свідомо затягують розгляд обвинувальних актів.

На підтвердження зазначеного вище свідчать і статис-
тичні дані про залишок нерозглянутих обвинувальних ак-
тів у  судах на кінець кожного  звітного періоду,  який, до 
речі, з року в рік лише збільшується.

Так, на початок 2013 р. залишок нерозглянутих судами 
обвинувальних актів становив 4 057, протягом року до судів 
надійшов 205 751 обвинувальний акт, а на кінець звітного 
періоду нерозглянутими залишились уже 27 008 обвину-
вальних актів. У 2014 р. до судів надійшло 173 311 обви-
нувальних актів, тобто менше, ніж у дореволюційний рік, 
а на кінець звітного періоду нерозглянутими залишились 
25 747 актів. У 2015 р. надійшло ще менше – 163 795 обви-
нувальних актів, тоді як на кінець року їх залишилось не-
розглянутими значно більше – уже 32 033 акти. У 2016 р. 
до  судів  надійшло  ще  менше  –  138  330  обвинувальних 
актів, а залишилось нерозглянутими судами, навпаки, ще 
більше – 44 420 обвинувальних актів. Однак у 2017 р. на-
дійшло більше, ніж минулого року, – 176 919 обвинуваль-
них  актів,  а  залишок  нерозглянутих  актів,  звичайно, ще 
більше зріс і вже становив 64 774, що в 2,5 рази більше, 
ніж у дореволюційному 2013 р.

Висновки. Для притягнення особи до кримінальної від-
повідальності  за  корупційний  злочин необхідно правильно 
встановити елементи складу злочину, зокрема суб’єкта коруп-
ційного злочину. На підставі проведеного аналізу з’ясовано, 
що саме державні службовці найчастіше є суб’єктами вчи-
нення корупційних злочинів, дослідження яких дасть змогу 
правильно встановити склад корупційного злочину.

Як  свідчать останні  дослідження,  кількість нерозгля-
нутих судами обвинувальних актів із кожним роком тільки 
зростає, що демонструє свідоме затягування розгляду об-
винувальних актів та винесення об’єктивного, справедли-
вого і неупередженого рішення.

Здійснивши аналіз засуджених осіб за корупційні зло-
чини,  ми  дійшли  висновку,  що  кількість  кримінальних 
правопорушень,  направлених  до  суду  з  обвинувальним 
актом, майже  у  3–4  рази менша,  ніж  кількість  облікова-
них правопорушень, тобто значна частина зареєстрованих 
кримінальних правопорушень так і залишається на стадії 
досудового розслідування.

Водночас,  незважаючи на досить  стійкий рівень  зло-
чинності, за останні чотири роки кількість обвинувальних 
вироків значно зменшилась – на 35%. При цьому суттєво 
зменшилась  кількість  осіб,  засуджених  до  позбавлення 
волі за корупційні правопорушення.
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ДЕЯКИХ СПЕЦІАЛЬНИХ ВИДІВ ЗВІЛЬНЕННЯ  
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PROBLEM QUESTIONS OF SOME SPECIAL WAYS  
FOR EXEMPTING FROM CRIMINAL LIABILITY

Григор’єва М.Є.,
кандидат юридичних наук,

доцент кафедри кримінального права № 1
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Статтю присвячено розгляду привілейованого складу злочину, а саме звільнення від кримінальної відповідальності за незаконне по-
водження з радіоактивними матеріалами. Встановлено передумови та підстави указаного виду звільнення. Доведено, що особа підлягає 
імперативному та безумовному звільненню від кримінальної відповідальності на підставі частини 4 статті 265 Кримінального кодексу України.

Ключові слова: звільнення від кримінальної відповідальності, радіоактивні матеріали, джерела іонізуючого випромінювання, раді-
оактивні речовини, ядерні матеріали.

Статья посвящена рассмотрению привилегированного состава преступления, а именно освобождения от уголовной ответственно-
сти за незаконное обращение с радиоактивными материалами. Установлены предпосылки и основания указанного вида освобождения. 
Доказано, что лицо подлежит императивному и безусловному освобождению от уголовной ответственности на основании части 4 статьи 
265 Уголовного кодекса Украины.

Ключевые слова: освобождение от уголовной ответственности, радиоактивные материалы, источники ионизирующего излучения, 
радиоактивные вещества, ядерные материалы.

The article is devoted to the consideration of a privileged crime, namely the release from criminal liability for the illicit handling of radioactive 
materials. The preconditions and grounds for such dismissal are established. It is proved that for such a type of dismissal a person is subject to 
the mandatory and unconditional release from criminal liability on the basis of Part 4 of Article 265 of the Criminal Code.

Key words: release from criminal responsibility, radioactive materials, sources of ionizing radiation, radioactive substances, nuclear materials.

Постановка проблеми. Кримінально-правова політи-
ка України на сучасному етапі розвитку держави пов’язана 
із застосуванням заходів, альтернативних кримінальному 
переслідуванню.  Тенденція  багатьох  європейських  дер-
жав полягає у вдосконаленні правових традицій вирішен-
ня кримінально-правових конфліктів. До таких альтерна-
тивних заходів відноситься і звільнення від кримінальної 
відповідальності  стосовно  окремих  категорій  злочинів  у 
Кримінальному кодексі України (далі – КК України).

Стан опрацювання проблематики.  У  сучасній  пра-
вовій  науці  питання,  пов’язані  зі  звільненням  від  кри-
мінальної  відповідальності,  мають  досить  проблемний 
характер, а тому вимагають повного та послідовного до-
слідження.  Питання  звільнення  від  кримінальної  відпо-
відальності  за  незаконне  поводження  з  радіоактивними 
матеріалами  є  похідним  від  загальнометодологічних  та 
теоретико-прикладних  проблем  інституту  звільнення  від 
кримінальної  відповідальності  в  системі  заходів  кримі-
нально-правового характеру, тому, розглядаючи його, слід 
спиратися на доволі  значний масив наукових розробок у 
цьому напрямі. Відтак варто згадати таких науковців, як 
Х.Д. Алікперов, Ю.В. Баулін, Б.Г. Віттенберг, В.М. Галкін, 
Ю.В. Голік, Л.В. Головко, В.О. Єлеонський, О.О. Житний, 
І.Є. Звечаровський, С.Г. Келіна, В.М. Кудрявцев, О.С. Міх-
лін, А.В. Наумов, К.О. Панько, Р.А. Сабітов, О.В. Савкін, 
В.С. Сверчков, О.М. Чувільов, С.Д. Щерба та інших. Звіль-
нення від кримінальної відповідальності за незаконне по-
водження з радіоактивними матеріалами є новацією в КК 
України, тому потребує більш детального висвітлення.

Мета статті – розглянути особливості звільнення від 
кримінальної  відповідальності  особи  за  незаконне  пово-
дження з радіоактивними матеріалами.

Виклад основного матеріалу. У кримінально-право-
вій літературі, розглядаючи проблеми, пов’язані зі звіль-
ненням  від  кримінальної  відповідальності,  часто  вико-
ристовують поняття «підстави», «умови» і «передумови» 
звільнення  від  такої  відповідальності.  При  цьому  різні 
автори  по-різному  тлумачать  указані  поняття:  деякі  їх 
повністю ототожнюють [2, с. 16; 6, с. 7], а деякі – проти-

ставляють [3, с. 77]. Проте єдиний підхід до зазначеного 
питання має кримінально-правове значення не лише для 
інституту звільнення від кримінальної відповідальності, а 
й для кримінального права загалом. Більшість криміналіс-
тів поділяють думку С.Г. Келіної, згідно з якою підстави 
для  будь-якого  звільнення  від  кримінальної  відповідаль-
ності наявні в самому злочинному діянні або в особі, яка 
його вчинила, або і в тому, і в іншому одночасно [7, с. 199].

Передумови,  підстави  звільнення  від  кримінальної 
відповідальності у  зв’язку  з незаконним поводженням  із 
радіоактивними матеріалами доцільно розглядати на при-
кладі  правовідносин, що  виникають  у  разі  такого  звіль-
нення [5, с. 35; 10 с. 48]. Кримінально-правові відносини 
наявні  з моменту  вчинення  особою  злочину,  тобто  вста-
новлення  такого  юридичного  факту,  який  породжує  по-
вноваження держави притягати до кримінальної відпові-
дальності. У таких правовідносинах держава зобов’язана 
тільки покласти на особу кримінальну відповідальність, а 
не звільняти від неї. Щоб у держави виникло зобов’язання 
для звільнення особи від кримінальної відповідальності, 
необхідне  виконання  цією  особою певних  дій  уже  після 
того, як нею було скоєно злочин. Із цього виливає, що сам 
злочин не може бути підставою для звільнення від кримі-
нальної відповідальності. Вчинення злочину є тільки пе-
редумовою для визнання юридичним фактом подальших 
позитивних післязлочинних дій особи, яка скоїла злочин. 
Інакше кажучи, вчинення особою злочину є передумовою 
для з’ясування питання про звільнення її від кримінальної 
відповідальності.

Таким чином, для вирішення питання про звільнення 
від кримінальної відповідальності за незаконне поводжен-
ня  з  радіоактивними  матеріалами  необхідно  встановити 
обов’язкову передумову: придбання, носіння, зберігання, 
використання, передача, видозмінення, знищення, розпи-
лення, руйнування особою радіоактивних матеріалів (дже-
рел іонізуючого випромінювання, радіоактивних речовин 
або  ядерних  матеріалів  у  будь-якому  фізичному  стані  в 
установці або виробі чи в іншому вигляді) без передбаче-
ного законом дозволу. Таку передумову звільнення особи 
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від кримінальної відповідальності визначено у Постанові 
Пленуму Верховного Суду України від 23 грудня 2006 р. 
«Про  практику  застосування  судами  України  законодав-
ства про звільнення особи від кримінальної відповідаль-
ності».  Вона  є  загальною  для  всіх  випадків  звільнення 
особи, передбачених у ст. ст. 45–49, 86–87, 106, ч. 1 ст. 97 
КК України [9, с. 14]. Відтак у дослідженні звільнення від 
кримінальної відповідальності слід виділяти саме переду-
мову та підставу такого звільнення, оскільки передумовою 
варто називати «попередню умову існування, виникнення, 
діяння та іншого чого-небудь» [4, с. 909] (передумова – це 
саме те, що передує розглядуваному явищу, без наявності 
чого останнє не існуватиме [1, с. 72]), а умовою – «вимоги, 
пропозиції, що висуваються однією зі  сторін,  які домов-
ляються про що-небудь, а також під час укладання умови, 
договору» [2, с. 16; 4, с. 1506]. Підставою є «те головне, на 
чому базується, основується що-небудь» [4, с. 966].

Очевидно, що підставою для звільнення від криміналь-
ної відповідальності не може бути те, що є підставою для 
кримінальної відповідальності. За таким юридичним фак-
том, як вчинення злочину, настає інший юридичний факт, 
що  змінює  кримінально-правові  відносини  [8,  с.  115]. 
Останнім  є  позитивна  післязлочинна  поведінка  особи, 
тобто добровільна  (до притягнення до кримінальної від-
повідальності)  здача  органам  влади  радіоактивних мате-
ріалів. Відтак позитивна суспільно корисна післязлочин-
на поведінка особи є обставиною, без якої звільнення від 
кримінальної  відповідальності  відповідно  до  ст.  265 КК 
України  неможливе,  тобто  саме  вона  є  підставою  звіль-
нення від кримінальної відповідальності.

Злочин,  передбачений ч.  1  ст.  265 КК України,  нале-
жить  до  так  званих  злочинів  з  альтернативним  діянням. 
Особливість його полягає в тому, що кожне з указаних у 
диспозиції статті діянь уже утворює закінчений склад зло-
чину. Однак послідовне або одночасне вчинення декількох 
чи всіх з указаних діянь також утворює закінчений склад 
злочину. Частина 1 ст. 265 КК України передбачає дев’ять 
альтернативних дій, які є злочинами: незаконне придбан-
ня, носіння, зберігання, використання, передача, видозмі-
нення, знищення, розпилення або руйнування. Загальною 
ознакою всіх альтернативних дій, що становлять переду-
мову цього виду звільнення від кримінальної відповідаль-
ності, є незаконність їх вчинення. Згадані дії слід визнавати 
незаконними тоді, коли вони скоєні з порушенням поряд-
ку,  встановленого  законодавством, що регулює  законний 
обіг аналізованих засобів, зокрема Законом України «Про 
дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії 
та радіаційної безпеки» від 11 січня 2000 р. № 39/95-ВР; 
Конвенцією про фізичний захист ядерного матеріалу від 
3  березня  1980  р.;  Постановою Верховної  Ради України 
«Про право власності на окремі види майна» від 17 черв-
ня 1992 р.; Постановою Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження Порядку ліцензування окремих видів діяль-
ності у сфері використання ядерної енергії» від 6 грудня 
2000 р. № 1782. Незаконними згадані діяння є тоді, коли 
вони вчинені неуповноваженими особами, або у неперед-
бачений законом спосіб, або з порушенням встановленого 
законом порядку.

Отже,  з  об’єктивного  погляду  діяння, що  становлять 
передумову звільнення від кримінальної відповідальності, 
можуть бути виражені у придбанні, носінні, зберіганні, ви-
користанні, передачі, видозміненні, знищенні, розпиленні 
або руйнуванні радіоактивних матеріалів (джерел іонізу-
ючого випромінювання, радіоактивних речовин, ядерних 
матеріалів у будь-якому фізичному стані в установці або 
виробі чи в іншому вигляді).

Незаконним  придбанням  радіоактивних  матеріалів 
слід вважати дії, пов’язані з їх набуттям, за винятком ви-
крадення, привласнення, вимагання або заволодіння шля-
хом шахрайства чи зловживання службовим становищем, 
всупереч  передбаченому  законом  порядку  –  у  результаті 

купівлі,  обміну,  привласнення  знайденого,  одержання  у 
подарунок, на відшкодування боргу тощо. Придбання ха-
рактеризується саме тим, що вказані предмети переходять 
у фактичну власність особи з будь-якого іншого джерела 
будь-яким способом, окрім зазначених вище.

У  кримінальному  законодавстві  України  термін  «но-
сіння» традиційно застосовується щодо незаконного пово-
дження з вогнепальною чи холодною зброєю, вибуховими 
речовинами та бойовими припасами (ст. 263 КК України). 
Стосовно  аналізованого  злочину  носіння  розглядається 
як  умисні,  вчинені  без  передбаченого  законом  дозволу 
дії  з  переміщення,  транспортування  предметів  особою 
безпосередньо  при  собі.  Відповідно,  незаконне  носін-
ня  радіоактивних  матеріалів  передбачає  умисні,  вчинені 
без передбаченого законом дозволу дії з  їх переміщення, 
транспортування особою безпосередньо при собі, тобто в 
руках, одязі, сумці, спеціальному футлярі, транспортному 
засобі тощо.

Поняття  «незаконне  носіння  радіоактивних  мате-
ріалів»  тісно  пов’язане  з  категорією  «незаконне  збері-
гання  радіоактивних  матеріалів».  Незаконне  зберіган-
ня  радіоактивних матеріалів  передбачає  умисні  дії,  які 
полягають  у  володінні  без  відповідного  дозволу  або  із 
простроченням  його  дії  радіоактивними  матеріалами, 
джерелами  іонізуючого  випромінювання,  радіоактив-
ними речовинами,  ядерними матеріалами у  будь-якому 
фізичному стані в установці або виробі чи в іншому ви-
гляді. Перераховані предмети (речовини) особа повинна 
мати не при собі, а в обраному для зберігання місці. Та-
ким місцем може бути будь-яке приміщення чи сховище, 
придатне  для  зберігання  радіоактивних  матеріалів.  Це 
пов’язано  саме  з  тим, що останні  через  свої фізико-хі-
мічні  властивості  становлять підвищену небезпеку для 
оточення,  тобто  загрозу життю та  здоров’ю людей, до-
вкіллю, матеріальним  і культурним цінностям. Саме ці 
матеріали  роблять  об’єкти,  на  яких  вони  зберігаються, 
об’єктами підвищеної небезпеки.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про поводження 
з радіоактивними відходами» від 30 червня 1995 р. понят-
тям «радіоактивні матеріали» охоплюються і радіоактивні 
відходи  –  матеріальні  об’єкти  та  субстанції,  активність 
радіонуклідів  або  радіоактивне  забруднення  яких  пере-
вищує межі, встановлені чинними нормами, за умови, що 
використання цих об’єктів та субстанцій не передбачаєть-
ся. Для кваліфікації не має значення, зберігає особа раді-
оактивні  матеріали,  які  належать  їй  особисто  чи  іншим 
людям. Важливо, що зберігання передбачає тільки те, що 
особа володіє цими речовинами, незалежно від того, кому 
вони фактично належать.

Зберігання  радіоактивних  матеріалів  –  це  тривалий 
злочин,  який  характеризується  безперервністю.  Трива-
лий  злочин починається  з будь-якого  злочинного діяння, 
у  нашому  випадку  –  придбання,  носіння,  зберігання  ра-
діоактивних матеріалів. Закінченим незаконне зберігання 
вважається тоді, коли сам злочинець припинив зберігати 
радіоактивні  матеріали  або  з  моменту  припинення  його 
злочинної діяльності.

Відтак  незаконне  зберігання  радіоактивних  матеріа-
лів – це тривалий злочин, що полягає у поміщенні радіо-
активних матеріалів особою, яка ними володіє, у певному 
місці, де забезпечується  їх збереження протягом більшо-
го  чи меншого  проміжку  часу. У  такому  розумінні  воно 
і становить передумову звільнення від кримінальної від-
повідальності. Причому  для  наявності  такої  передумови 
важливим є спосіб припинення цього злочину. Щоб кримі-
нально-правовим наслідком реагування держави на нього 
було звільнення особи від кримінальної відповідальності, 
указаний тривалий  злочин має бути припинений лише у 
формі добровільної здачі органам влади особою радіоак-
тивних матеріалів, що нею незаконно  зберігалися.  Будь-
яка інша форма припинення цього злочину не перетворює 
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його на передумову звільнення від кримінальної відпові-
дальності. Адже припинення зберігання у зв’язку із затри-
манням особи та вилученням у неї радіоактивних матеріа-
лів унеможливлює його подальшу добровільну здачу.

Під  незаконним  використанням  радіоактивних  ма-
теріалів  слід  розуміти  їх  застосування  або  користування 
ними; фактичне отримання їхніх корисних властивостей, 
експлуатацію  як  джерела  іонізуючого  випромінювання 
для подальшого застосування (наприклад, для тестування 
деталей, для лікування тощо) без узгодження таких дій у 
встановленому порядку.

Під  незаконною  передачею  радіоактивних матеріалів 
маються на увазі різні види відчуження таких матеріалів 
шляхом продажу, дарування, обміну,  сплати боргу тощо. 
Передача останніх пов’язана також із наданням або вру-
ченням їх  іншій особі у володіння, для тимчасового збе-
рігання  чи  використання  за  цільовим  призначенням  без 
передбаченого законом дозволу.

Незаконне видозмінення передбачає внесення якихось 
змін у радіоактивні матеріали, тобто зміну їхніх фізичних 
чи хімічних властивостей, переведення з одного виду ра-
діоактивних матеріалів в  інший. Видозмінення – це про-
цес, у результаті якого без належного дозволу були одер-
жані радіоактивні матеріали в іншому вигляді: переробка 
чи  рафінування  (очищення  від  сторонніх  домішок);  від-
окремлення складників речовини; зміна агрегатного стану 
(перехід із твердого в рідкий або газоподібний); проведен-
ня  хімічних  реакцій,  внаслідок  яких  змінюється  хімічна 
формула  радіоактивних  матеріалів;  зміна  концентрації; 
ядерні реакції, що призводять до переходу радіоактивних 
речовин в інший вид за складом елементів.

Незаконне  знищення пов’язане  із  застосуванням  та-
ких  дій  до  радіоактивних  матеріалів,  у  результаті  яких 
вони  стають  непридатними,  тобто  не  підлягають  від-
новленню чи приведенню до початкового стану. Це мо-
жуть  бути  хімічні  перетворення,  механічне  знищення, 
пов’язане  з  фізичним  руйнуванням,  тощо.  Наприклад, 
пошкодження джерел іонізуючого випромінювання, вна-
слідок чого припиняється направлений і контрольований 
потік електромагнітних чи корпускулярних часток; вве-
дення  у  радіаційні  речовини домішок,  які  перешкоджа-
ють  збагаченню  цих  речовин,  що  є  умовою  їх  подаль-
шого  застосування  у  промисловості,  медицині,  науці; 
внесення змін до складу ядерного палива, через які воно 
втрачає  здатність  підтримувати  ядерну  реакцію;  приве-
дення радіаційних речовин або відходів до стану, який не 
дає можливості утилізувати ці речовини.

Незаконне  розпилення  –  це  розсіювання  радіоактив-
них матеріалів або розповсюдження їх через повітря у ви-
гляді мікрочастинок на певній території. Такі дії можуть 
бути реалізовані шляхом випущення радіоактивних газів 
у атмосферу; виливання рідких радіоактивних речовин у 
воду; розсипання порошкоподібної радіаційної речовини 
по  поверхні  землі;  змішування  указаних  речовин  із  різ-
ного  виду  відходами;  додавання  суміші  з  радіаційними 
речовинами  в  сировину,  яка  надалі  використовується  у 
промисловості,  сільському  господарстві, медицині  тощо. 
Розпилення не приводить до втрати небезпечних власти-
востей цих матеріалів, радіоактивність не зникає до часу 
повного природного розпаду.

Незаконне  руйнування  –  це  будь-які  дії,  направлені 
на приведення до непридатного  стану радіаційних мате-
ріалів. Такі  дії можуть  спричинити фізичну  зміну,  тобто 
механічні пошкодження  захисних оболонок джерел  іоні-
зуючого випромінювання, зібрання ядерних тепловиділь-
них елементів. Ці зміни відбуваються, зокрема, на ядерно-
му рівні – перетворення одних матеріалів на інші шляхом 

опромінення, проведення ядерних реакцій.
Підставою  звільнення  особи  від  кримінальної  від-

повідальності  за  ч.  4  ст.  265  КК  України  є  посткри-
мінальна  поведінка  суб’єкта,  що  включає  лише  один 
обов’язковий  елемент  –  добровільну  (до  притягнення 
до кримінальної відповідальності) здачу органам влади 
радіоактивних матеріалів (джерел іонізуючого випромі-
нювання, радіоактивних речовин, ядерних матеріалів у 
будь-якому фізичному стані в установці або виробі чи в 
іншому вигляді).

Добровільною визнається така здача зазначених пред-
метів,  яку  особа  зробила  із  власної  волі,  не  обов’язково 
за власною ініціативою, з будь-яких мотивів  і  з усвідом-
ленням можливості й надалі брати участь у таких діях, як 
придбання,  носіння,  зберігання,  використання,  передача, 
видозмінення, знищення, розпилення або руйнування ра-
діоактивних матеріалів. Здача, що була зроблена вимуше-
но, виключає підставу звільнення особи від кримінальної 
відповідальності відповідно до ч. 4 ст. 268 КК України.

Адресатом  добровільної  здачі  можуть  бути  органи 
влади  чи  правоохоронні  органи,  невичерпний  перелік 
яких  наведено  в  Законі України  «Про  державний  захист 
працівників суду і правоохоронних органів» від 23 грудня 
1993 р. До правоохоронних віднесено органи прокурату-
ри, внутрішніх справ, Служби безпеки України, військової 
служби  правопорядку  у  Збройних  силах  України,  митні 
органи,  охорони  державного  кордону,  державної  подат-
кової  служби,  установ  виконання  покарань,  державної 
контрольно-ревізійної  служби,  рибоохорони,  державної 
лісової охорони,  інші органи, що виконують правозасто-
совні або правоохоронні функції.

Добровільне  повідомлення  про  вчинені  особою  зло-
чинні діяння, передбачені ч.  1  ст.  265 КК України, мож-
ливо зробити  іншому державному органу чи органу міс-
цевого самоврядування. Зазначені органи та їхні службові 
особи будуть зобов’язані передати зроблене повідомлення 
до відповідних правоохоронних органів.

Особа,  яка  підлягає  імперативному  і  безумовному 
звільненню від кримінальної відповідальності на підста-
ві ч. 4 ст. 265 КК України, – це суб’єкт зазначених вище 
дев’яти злочинних діянь, тобто фізична осудна особа, яка 
досягла 16 років і яка не має передбаченого законом дозво-
лу на поводження з радіоактивними матеріалами.

Висновки. Отже,  передумовою  звільнення  особи  від 
кримінальної відповідальності  за вчинення дій, передба-
чених ч. 1 ст. 265 КК України, є скоєння нею хоча б одного 
з  дев’яти  альтернативних  злочинних  діянь:  1)  незаконне 
придбання; 2) незаконне носіння; 3) незаконне зберігання; 
4) незаконне використання; 5) незаконна передача; 6) не-
законне видозмінення; 7) незаконне знищення; 8) незакон-
не  розпилення;  9)  незаконне  руйнування  радіоактивних 
матеріалів (джерел іонізуючого випромінювання, радіоак-
тивних речовин,  ядерних матеріалів у будь-якому фізич-
ному стані в установці або виробі чи в іншому вигляді).

Підставою звільнення особи від кримінальної відпо-
відальності  за  ч.  4  ст.  265 КК України  є  така  посткри-
мінальна поведінка суб’єкта, що полягає в добровільній 
(до притягнення до кримінальної відповідальності) зда-
чі  органам  влади  радіоактивних  матеріалів.  Такий  вид 
звільнення відноситься до імперативного звільнення від 
кримінальної відповідальності, за якого суд зобов’язаний 
за наявності зазначених передумов та підстав звільнити 
особу від кримінальної відповідальності. Це звільнення 
також має ознаки безумовного, тобто остаточного і без-
поворотного.  При  цьому  звільнення  не  ставиться  в  за-
лежність  від  поведінки  особи  після  ухвалення  рішення 
про її звільнення.



376

№ 4 2018
♦

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
1. Баулін Ю.В. Звільнення від кримінальної відповідальності. Київ: Атіка, 2004. 296 с.
2. Булейко А.О. Дискусійні питання визначення підстав та умов звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим 

каяттям. Кримінально-правове, кримінально-виконавче та кримінологічне забезпечення захисту прав і свобод людини і громадянина. 
Запоріжжя, 2016. С. 97–103.

3. Виттенберг Г.Б. Совершенствование законодательства о наказании. Советское государство и право. 1980. № 6. С. 73–78.
4. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. Київ; Ірпінь: Перун, 2005. 1718 с.
5. Голіна В.В. Злочинності – організовану протидію. Харків: Рубікон, 1998. 128 с.
6. Дубинин Т.Т. Состав преступления и состав освобождения от уголовной ответственности. Уголовно-правовые и процессуальные 

проблемы реализации уголовной ответственности. Куйбышев, 1986. С. 5–13.
7. Келина С.Г. Теоретические вопросы освобождения от уголовной ответственности. Киев: Наука, 1974. 232 с.
8. Наден О.В. Спеціальні види звільнення особи від кримінальної відповідальності за злочини у сфері обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. Харків: Право, 2003. 224 с.
9. Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності: Постанова 

Пленуму Верховного Суду України від 23 грудня 2005 р. № 12. Вісник Верховного Суду України. 2006. № 2. С. 13–16.
10. Усатий Г.О. Кримінально-правовий компроміс. Київ: Атіка, 2001.

УДК 343.9(477):343.58

КРИМІНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЖОРСТОКОГО ПОВОДЖЕННЯ ІЗ ТВАРИНАМИ В УКРАЇНІ

CRIMINOLOGICAL ASPECTS OF CRUEL TREATMENT OF ANIMALS IN UKRAINE
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Стаття присвячена вивченню актуальної, але недостатньо дослідженої проблеми жорстокого поводження із тваринами в Україні. У 
статті аналізуються кримінологічні показники та рівень латентності злочинності. Також досліджується законодавство України щодо цього 
питання. 

Ключові слова: жорстоке поводження, тварина, кримінологічна характеристика, захист, злочинна поведінка.

Данная статья посвящена изучению актуальной, но недостаточно исследованной проблеме жестокого обращения с животными в 
Украине. В статье анализируются криминологические показатели и уровень латентности. Также рассматривается законодательство 
Украины, посвященное этому вопросу. 

Ключевые слова: жестокое обращение, животное, криминологическая характеристика, защита, преступное поведение.

The article is devoted to the study of the actual, but insufficiently explored problem of cruel treatment of animals in Ukraine. The article deals 
with analysis of criminological characteristics and level of latency. The article also discusses the legislation of Ukraine on this issue.

Key words: cruel treatment, animal, criminological characteristic, defence, criminal behaviour.

Постановка проблеми. Кожного дня тварини борють-
ся за своє життя. Шокуюча кількість випадків жорстоко-
го поводження  із тваринами є лише верхівкою айсберга; 
більшість випадків залишається прихованими. На відміну 
від жорстоких злочинів проти людей, випадкам знущання 
над  тваринами  правоохоронні  органи  не  приділяють  до-
статньої  уваги, що ускладнює розуміння  того,  наскільки 
вони є частими та масштабними.

Необхідність  захисту  тварин  від  жорстокого  з  ними 
поводження та гуманне до них ставлення як на національ-
ному, так и на міжнародному рівнях є безспірними. Саме 
через це більшість країн впроваджує законодавство щодо 
притягнення до відповідальності тих, хто знущається над 
тваринами,  та  захисту  останніх  від  цих  знущань.  Євро-
пейська спільнота підтвердила своє прагнення захистити 
тварин  від  жорстокості  шляхом  ухвалення  таких  між-
народно-правових  актів,  як:  Європейська  конвенція  про 
захист тварин під час міжнародного перевезення 1968 р. 
(переглянута 2003 р.); Європейська конвенція про захист 
тварин, що утримуються на фермах, 1976 р.; Європейська 
конвенція про захист хребетних тварин, що використову-
ються для дослідних та інших наукових цілей, 1986 р.; Єв-
ропейська конвенція про захист домашніх тварин 1987 р.

Так, Європейська конвенція про захист домашніх тва-
рин  1987  р.  [1]  визнає  наявність  у  людини  морального 
обов’язку перед тваринами, вказує на цінність домашніх 

тварин для суспільства, а також на те, що між людиною і 
цими тваринами наявні особливо тісні зв’язки. 

У  наш  час  є  абсолютна  необхідність  мати  ефективні 
закони для захисту прав тварин, тільки тоді вони можуть 
бути  врятовані  від  жорстокості  людини.  Але  не  завжди 
одне лише ухвалення закону, навіть дієвого та прогресив-
ного, може вирішити проблему. Люди в наш час дуже час-
то стають абсолютно нечутливими до болю тварин лише 
тому, що тварини немають голосу, щоб дати зрозуміти, що 
вони відчувають  і  як  їм буває несолодко жити. Є  гостра 
необхідність  доведення  до  відома  суспільства  наявної 
проблеми в країні.

Стан опрацювання. Незважаючи на те, що ця пробле-
ма є актуальною, гострою та такою, що сьогодні досі не-
має дієвого механізму вирішення,  їй присвячено занадто 
мало наукових праць. Є праці, що розробляли українські 
та  закордонні  науковці  в  галузях  кримінального,  міжна-
родного  права  та  кримінології,  зокрема: Ю.М. Антонян, 
О.В. Богатова, Є.В. Бочаров, В.В. Голіна, В.М. Дрьомін, 
Н.І.  Зубченко,  С.Р.  Келлерт,  В.В.  Кузнецов,  С.Г.  Кулик, 
В.А. Ломако, В.О. Макаров, В.С. Мірошниченко, В.О. На-
вроцький, Дж.С. Одендалл, C.П. Репецький, О.П. Рябчин-
ська, О.В. Саратова, В.О. Туляков, А.Р. Фелтхаус, О.О. Шу-
міло й ін.

Метою статті  є  дослідження  проблеми  жорстокого 
поводження із тваринами в Україні, аналіз законодавства 
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України, яке спрямоване на захист тварин, відшукання ді-
євих засобів запобігання злочинам та охорони тварин від 
знущань. 

Виклад основного матеріалу.  Є  багато  визна-
чень  жорстокого  поводження  із  тваринами.  Наприклад, 
Ф.Р. Асціоне  пояснює жорстоке  поводження  із  тварина-
ми  як  «неприйнятну  в  суспільстві  поведінку,  унаслідок 
якої  особа  умисно  завдає  непотрібний  біль,  страждан-
ня, стрес  і  (або) смерть тварині»  [6, c. 54]. С.Р. Келлерт 
і А.Р. Фелтхаус розуміють дане поняття як «умисне, нео-
дноразове і недоцільне завдання фізичної шкоди тварині 
в спосіб, який, імовірно, призведе до серйозних каліцтв» 
[7, c. 1125]. О.О. Шуміло пропонує розуміти жорстоке по-
водження із тваринами як умисне посягання на встанов-
лений  порядок  утримання  та  поводження  із  тваринами 
шляхом завдання істотного фізичного болю та / або осо-
бливих страждань, що можуть призвести до каліцтва або 
смерті хребетної тварини  [17, с. 27].  І це лише декілька 
поглядів на дане поняття.

Поводження  із  тваринами  є  невід’ємною  частиною 
людської діяльності, що так чи інакше впливає на мораль-
но-етичне, соціальне, економічне життя населення країни. 
Так, жорстоке поводження із тваринами негативно впливає 
на моральні засади суспільства, через що зростає кількість 
випадків жорстокості, які вчиняються людьми, починаючи 
з дитинства. Небезпека таких злочинів полягає у форму-
ванні в громадян, особливо в підлітків, почуття байдужос-
ті до страждань живих істот, що призводить до агресії, на-
силля,  проявів  вандалізму. Як  показують  кримінологічні 
дослідження, багато осіб, які в малолітньому або неповно-
літньому віці неодноразово знущалися, били або вбивали 
тварин, і надалі вчиняли злочини, пов’язані з насильством 
[12, c. 114]. Наприкінці ХХ ст. проводилися дослідження, 
об’єктом яких були серійні вбивства за сексуальними мо-
тивами. Праці науковців із цієї теми все частіше включали 
в себе приклади взаємозв’язку між завданням страждань 
тваринам  і  подальшим вчиненням  злочинів,  а  саме жор-
стоких  вбивств  [9,  c.  126]. Підтвердженням цього  також 
є  наявна  в  науці  так  звана  «тріада Макдональда»,  тобто 
набір із трьох поведінкових характеристик особи – зооса-
дизм, енурез та піроманія, які пов’язують зі схильністю до 
здійснення серійних вбивств та рецидиву [16, c. 15].

Невипадково  фізична  жорстокість  до  тварин  поруч 
з  іншими  формами  асоціальної  поведінки  (злодійство, 
брехня, фізична жорстокість до людей) входить у клінічну 
картину проявів  розладів  поведінки Міжнародної  класи-
фікації хвороб. Так, 1987 р. прояви фізичної жорстокості 
до тварин внесені у «Довідник із діагностики і статистич-
ного обліку розладів психіки» як критерій для діагностики 
поведінкових розладів [8, с. 72].

Однак думка, що знущання над тваринами та подаль-
ший вступ у злочинну діяльність є взаємопов’язаними, не 
є абсолютно правильною. Чимало науковців підтримують 
протилежну думку та  зазначають, що така поведінка до-
сить поширена серед дітей і підлітків, що не мають потягу 
до злочинної поведінки. 

Одне  із чималої кількості опитувань людей вказує на 
факт легковажного ставлення до проблеми знущання над 
тваринами, під час якого більшість опитаних щодо питан-
ня про вияви жорстокого ставлення до тварин у суспіль-
стві  показали  нейтральне  ставлення  до  відеоматеріалів 
із проявами агресії  (зокрема, до  тварин), незважаючи на 
розуміння  такого  негативного  впливу  на  людей  та  їхнє 
сприйняття [12, c. 125].

Неможливо  дослідити  сучасний  стан  проблеми  жор-
стокого  поводження  із  тваринами  в  Україні  без  аналізу 
кількісних та якісних показників злочинності. 

Так, якщо казати про географію злочинності, то дана 
проблема наявна як у міській, так і в сільській місцевості 
(40% та 60% відповідно). Що стосується топографії жор-
сткого  поводження  із  тваринами,  за  даними  досліджень, 

найбільше таких злочинів вчиняється в місцях загального 
користування, як-от під’їзди та подвір’я багатоквартирних 
будинків або територія коло приватних будинків (приблиз-
но 64%). Менший відсоток виявлених злочинів у закритих 
приміщеннях (квартирах, будинках) – 18,7%, громадських 
місцях (парки, вулиці) – 12,1%. Але неможливо говорити 
про великий відсоток достовірності результатів таких до-
сліджень через високий рівень латентності цього злочину 
[17, c. 55].

Велику роль у формуванні особистості злочинця даної 
категорії відіграє наявність чи відсутність сім’ї (зокрема, 
одного з батьків), незацікавленість батьків у вихованні ви-
сокоморальної людини, байдужість до інтересів та дозвіл-
ля дитини тощо.

Не меншу роль відіграють і соціальні властивості осо-
би,  серед  яких  вік,  стать,  освітньо-культурний  рівень  та 
інше. Відповідно до цього можна охарактеризувати осо-
бистість злочинця так. 

Здебільшого злочини проти тварин вчиняють саме чо-
ловіки. Так, співвідношення чоловіків і жінок як злочин-
ців даної категорії становить 15:1.

Щодо віку, то особи віком 29–39 років скоюють при-
близно  28%  злочинів,  передбачених  ст.  299  Криміналь-
ного  кодексу  (даалі  –  КК) України. На  другому місці  за 
кримінальною активністю – вікова група 40–49 років, що 
сстановить приблизно 20,5% злочиців. Далі йдуть  групи 
осіб віком 18–24 та 25–28 років, які становлять 16,4% та 
15,6%  відповідно.  Найменші  показники  у  віковій  групі 
злочинців 50–59 років (9%), 16–17 років (5,7%), старших 
60 років (4,9%).

Якщо досліджувати такий показник, як освітній рівень, 
то більшість осіб, які вчиняють даний злочин, мають се-
редню (повну або неповну) освіту (75%) [15, с. 69]. Особи, 
які мають незакінчену вищу або повну вищу освту, взагалі 
становлять дуже маленький відсоток – 4,1% та 2,5% від-
повідно. Далі логічно проаналізувати показних зайнятості 
осіб, що вчинили злочин, передбачений ст. 299 КК Укра-
їни. Найбільша кількість осіб належать до групи тих, хто 
не працює і не навчається (63,9%), а тих, хто працює, лише 
24,6%. Учні і студенти, у свою чергу, становлять 4,9%.

Багато  злочинів  вчиняються  особами,  які  на  момент 
скоєння  перебувають  у  стані  алкогольного  сп’яніння 
(61,5%)  або  під  впливом  наркотичних  речовин  (10%) 
[15, c. 70].

Лише  27,9%  осіб,  які  вчинили  злочин,  передбачений 
ст. 299 КК України, перебували в шлюбі.

Доречно  також  проаналізувати  психологічні  аспекти. 
За результатми емпіричних досліджень, науковці до осо-
бливостей осіб, що скоїли досліджуваний злочин, відно-
сять  злопам’ятство,  імпульсивність,  підвищену  вразли-
вість [11, c. 120]. Найбільш чисельну групу щодо мотивів 
вчинення  злочину  становлять  такі,  що  скоєні  з  хуліган-
ських мотивів (майже 75%), а приблизно 15% – корисливі.

Важливим є дослідження виду тварин, які найчастіше 
потерпають  від  знущань  та  жорстокого  поводження.  Це 
собаки,  коти  і  коні  (собаки  стають жертвами  частіше  за 
всіх) – 63%, рідше птахи (22%) та інші тварини.

Рівень  фактично  скоєних  злочинів,  передбачених  ч. 
ч. 1, 2 ст. 299 КК України, залишається невідомим, тому 
можна вести мову лише про рівень зареєстрованих злочи-
нів, згідно зі статистичною звітністю, однак і цей показник 
доволі важко знайти й охарактеризувати. Так, за відомою 
інформацією,  усього  за  2010–2015  рр.  правоохоронними 
органами  виявлено  345  злочинів,  передбачених  ст.  299 
КК України, а саме: 2010 р. – 31, 2011 р. – 26, 2012 р. – 
84, 2013 р. – 93, 2014 р. – 41, 2015 р. – 70. Що стосується 
кількості  осіб, що  вчинили  злочини,  передбачені  тією ж 
статтею, то за той самий період часу виявлено: 2010 р. – 
15, 2011 р. – 19, 2012 р. – 15, 2013 р. – 15, 2014 р. – 11, 
2015 р.  –  14. Така мізерна  кількість  виявлених  та  зареє-
строваних злочинів та осіб,  які  їх вчинили, пояснюється 
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не  тільки  високим  рівнем  латентності,  а  й  відсутністю 
усвідомлення високої суспільної небезпеки злочину в пра-
вовій і моральній культурі населення країни [18, c. 27].

Рівень  судимості  за  ст.  299  КК  України  за  період 
2010–2015 рр., згідно зі статистичними даними Держав-
ної  судової  адміністрації,  становить  107  осіб,  а  саме: 
2010 р. – 11, 2011 р. – 6, 2012 р. – 14, 2013 р. – 6, 2014 р. – 
15, 2015 р. – 10 [18, c. 28].

Дослідженню  також  підлягають  способи  вчинення 
злочину.  Так,  що  стосується  найпоширеніших  способів, 
то  такими  є:  власне  нанесення  ударів  (71,9%),  удушен-
ня  (9,3%),  використання  пневматичної  або  вогнепальної 
зброї (8,4%), нацькування інших тварин (4,6%), підпален-
ня  (3,7%) або  залишення тварини без  їжі  та води  (1,9%) 
[18, c. 29]. 

Як  вже  зазначалося  раніше,  однією  з  головних  про-
блем є високий рівень латентності даного явища. Даний 
феномен визначається декількома причинами. І першою з 
таких є низький рівень морального та духовного розвитку 
населення країни, яке легковажно ставиться до цього яви-
ща [12, c. 124].

Наприклад,  більшість  населення  країни,  засуджуючи 
насильницьке знущання та вбивство тварин, байдуже або 
навіть позитивно ставляться до полювання. На відміну від 
населення країн Європи, наші громадяни жодним чином 
не зважають на використання тварин у цирках, пересувних 
звіринцях, особливо коли наявне негуманне поводження.

Прикладом байдужого та навіть зневажливого ставлен-
ня до безпритульних тварин є ситуація під час підготовки 
до чемпіонату Європи з футболу «Євро – 2012». За даними 
журналістських досліджень, в Україні було знищено тисячі 
безпритульних тварин, особливо собак. Найбільше обурен-
ня викликав спосіб їх винищення: співробітники місцевих 
комунальних  служб  міст  Києва  та  Харкова  розкидали  на 
вулицях і в місцях громадського відпочинку шматки м’яса 
з отрутою, внаслідок чого загинуло багато не тільки безпри-
тульних, але й свійських котів і собак [17, c. 63].

Однією  із причин латентності також вважається про-
блема  розмежування  складу  злочину,  передбаченого  КК 
України та Кодексом про адміністративні правопорушен-
ня  (далі  –  КУпАП)  України,  бо,  з  огляду  на  диспозиції, 
лише обов’язковий характер настання негативних наслід-
ків (мучення, каліцтва чи загибелі тварини) відрізняє ад-
міністративне правопорушення від однойменного злочину 
[10, c. 303].

Наступною причиною є відсутність у  складі  злочину 
за ст. 299 КК України особи потерпілого, яка може заявити 
про злочин, вчинений проти неї.

Додатково варто зазначити занадто низький рівень ре-
єстраційної процедури цих злочинів, легковажність та не-
компетентність правоохоронних органів.

Варто  проаналізувати  законодавство  України,  яке 
спрямоване на захист тварин та поліпшення їхнього стану 
в нашій країні. 

2006 р. Україна стала другою після Латвійської Респу-
бліки пострадянською країною, яка ухвалила Закон «Про 
захист  тварин  від  жорстокого  поводження».  Цей  Закон 
спрямований  на  захист  від  страждань  і  загибелі  тварин 
унаслідок  жорстокого  поводження  з  ними,  захист  їхніх 
природних  прав  та  укріплення моральності  й  гуманнос-
ті суспільства. Закон стосується домашніх, мисливських, 
безпритульних, сільськогосподарських тварин, тварин, які 
можуть використовуватися для дослідів [3]. До появи цьо-
го Закону ці питання не були врегульовані, окрім наявнос-
ті  норм  відповідальності,  зокрема  кримінальної  (ст.  299 
КК України) [5] та адміністративної (ст. 89 КУпАП Укра-
їни) [4].

4  серпня  2017  р.  в  Україні  набрав  чинності  Закон 
№  2120–VIII  «Про  внесення  змін  до  деяких  законо-
давчих  актів  України  (щодо  запровадження  гуманного 
ставлення до тварин)», ухвалений на базі законопроек-
ту № 5119–1 [2]. Закон сприяє удосконаленню окремих 
положень  законодавчих  актів  України,  що  стосуються 
проблеми  жорсткого  поводження  із  тваринами,  та  пе-
редбачає суворіше покарання за правопорушення проти 
тварин. 

Україна є стороною Європейської конвенції про захист 
домашніх  тварин  1987  р.,  однак  в  інших  європейських 
конвенціях щодо поводження із тваринами участі не бере. 
Важливим  питанням  європейської  інтеграції  України  є 
необхідність адаптації законодавства держави до стандар-
тів Європейського Союзу (далі – ЄС) у сфері забезпечення 
добробуту тварин та їх захисту від жорстокого поводжен-
ня. Це зобов’язання випливає зі ст. 64 гл. 4 р. IV Угоди про 
асоціацію України та ЄС, яка передбачає досягнення вза-
єморозуміння стосовно стандартів утримання і поводжен-
ня із тваринами [14, c. 221].

Висновки. Отже, жорстоке поводження із тваринами є 
тяжким та поширеним явищем в Україні. Низький рівень 
морального розвитку, легковажне ставлення свідків цього 
злочину та правоохоронних органів, прогалини в законо-
давстві негативно впливають на становище та нормальне 
існування тварин у країні. Збільшується кількість випад-
ків  жорстокого  поводження  із  тваринами.  Характерний 
високий рівень латентності цього злочину, що ускладнює 
боротьбу з таким явищем.
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МАКСИМАЛЬНИХ МЕЖ ШТРАФУ ЯК ОСНОВНОГО ВИДУ ПОКАРАННЯ

CRIMINAL ASPECTS DETERMINATION OF THE MAXIMUM FINEAS  
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У статті досліджуються положення Кримінального кодексу України, які регулюють загальні межі призначення штрафу як основного 
виду покарання. Здійснюється аналіз думок із цього питання. На підставі дослідження кримінально-правових положень України, право-
вої регламентації порядку призначення штрафу в закордонному кримінальному праві сформульовано рекомендації щодо визначення 
максимальних меж даного виду основного покарання. 

Ключові слова: покарання, штраф, максимальний розмір, призначення, санкція. 

В статье исследуются положения Уголовного кодекса Украины, регулирующие общие пределы назначения штрафа как основного 
вида наказания. Осуществляется анализ точек зрения по этому вопросу. На основании исследования уголовно-правовых положений 
Украины, правовой регламентации порядка назначения штрафа в зарубежном уголовном праве сформулированы рекомендации по 
определению максимальных пределов данного вида основного наказания.

Ключевые слова: наказание, штраф, максимальный размер, назначение, санкция.

The article examines the provisions of the Criminal Code of Ukraine, which regulate the general limits of the fine as the main type of pun-
ishment. Theoretical points of view analyzed on this issue. Based on a study of the criminal law provisions of Ukraine, the legal regulation of 
the procedure for imposing a fine in foreign criminal law, recommendations formulated for determining the maximum limits of this type of basic 
punishment.

Key words: punishment, fine, maximum size, appointment, sanction.

Постановка проблеми. Одним із пріоритетних напря-
мів у кримінально-правовій політиці України на сучасно-
му  етапі  є  лібералізація  кримінальної  відповідальності, 
зменшення карального тиску, зниження обсягу призначен-
ня покарань, пов’язаних з ізоляцією засудженого від сус-
пільства,  розширення  сфери  застосовування  видів  пока-
рань, альтернативних позбавленню волі, зокрема штрафу. 
Штраф є найменш суворим видом покарання у вітчизня-
ній системі покарань. У зв’язку із цим питання визначен-
ня  його  соціально-економічно  обґрунтованих  граничних 
меж, які б забезпечували дотримання розумного балансу 
між  охороною  суспільства  від  кримінальних  правопору-
шень  та  захистом  прав  і  свобод  особи,  яка  потрапила  у 
сферу кримінального переслідування, сприяли реалізації 
принципів  справедливості  та  пропорційності  покарання 
під час його застосування, не втрачають актуальності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Вагомий 
внесок у дослідження різних аспектів застосування пока-
рання зробили такі вчені, як: П.П. Андрушко, М.І. Бажа-
нов, П.С. Берзін, І.М. Гальперін, О.П. Горох, Т.А. Денисова, 
О.О. Дудоров, М.Д. Дурманов, В.К. Дуюнов, В.Т. Маля-
ренко, М.І. Мельник, А.С. Міхлін, А.А. Музика, Ю.А. По-
номаренко, В.О. Попрас, О.П.  Рябчинська, В.В. Сташис, 
В.Я. Тацій, В.І. Тютюгін, С.С. Яценко й ін. Проте, незва-
жаючи на численні наукові здобутки у вивченні даної про-
блематики, окремі питання визначення меж караності вчи-
неного злочину не позбавилися дискусійного характеру та 
потребують подальших наукових досліджень. 

Метою статті є аналіз положень Кримінального кодек-
су України (далі – КК) та наукових підходів до вирішення 
проблеми правової регламентації загальних максимальних 
меж призначення штрафу як основного виду покарання.
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Виклад основного матеріалу. Штраф як вид покаран-
ня полягає в грошовому стягненні, що накладається судом 
у  випадках  і  розмірі,  встановлених  в Особливій  частині 
КК. Як і для будь-якого іншого виду покарання, у КК за-
кріплюються його граничні межі. Так, згідно із ч. 2 ст. 53 
КК, штраф обирається судом залежно від тяжкості вчине-
ного злочину та з урахуванням майнового стану винного, 
у межах від 30 неоподатковуваних мінімумів доходів гро-
мадян (далі – НМДГ) до 50 000 НМДГ. Проте дане загаль-
не правило,  яке  стосується  граничних меж  застосування 
штрафу, не є універсальним. Воно має винятки, передба-
чені в законі про кримінальну відповідальність. Одним із 
таких винятків є положення ч. 2 ст. 53 КК, які закріплю-
ють, що коли за вчинений злочин передбачене основне по-
карання у виді штрафу понад 3 000 НМДГ, розмір штрафу, 
що призначається судом, не може бути меншим за розмір 
майнової шкоди, завданої злочином, або отриманого вна-
слідок вчинення злочину доходу, незалежно від гранично-
го  розміру  штрафу,  передбаченого  санкцією  статті  Осо-
бливої частини КК. 

Отже,  дане  правило  стосується,  по-перше,  лише  зло-
чинів, санкція за вчинення яких включає штраф. По-друге, 
штраф має бути передбачений у санкції як основне пока-
рання. По-третє, максимальний його  розмір  у  санкції  по-
винен перевищувати 3 000 НМДГ. По-четверте, внаслідок 
вчинення  цих  правопорушень  завдається  майнова  шкода 
або  винний  отримує  злочинний  дохід.  За  наявності  цих 
умов закон покладає на суд обов’язок обирати розмір штра-
фу не менший від обсягу завданої шкоди або отриманого 
неправомірного доходу, тобто він має бути рівним або на-
віть може бути більшим за їхній розмір. Водночас у таких 
випадках закон допускає можливість виходу за максимальні 
межі санкції статті Особливої частини КК, яка передбачає 
відповідальність за вчинене. У законі прямо не вказано, чи 
може в цих ситуаціях розмір призначеного штрафу переви-
щувати його максимальний  граничний розмір,  встановле-
ний у ч. 2 ст. 53 КК, а саме бути більшим за 50 000 НМДГ. 

Щодо  даного  питання  в  науці  кримінального  права 
сформувалися  дві  діаметрально  протилежні  позиції.  Де-
які  вчені  вважають, що коли  вчинений  злочин карається 
штрафом понад 3 000 НМДГ, суд під час визначення його 
розміру може вийти лише за межі санкції статті Особливої 
частини КК, проте не може призначити штраф понад його 
максимальну граничну межу в розмірі 50 000 НМДГ. Інші 
науковці  відстоюють позицію щодо можливості  обрання 
штрафу в розмірі понад його максимум, закріплений у ч. 2 
ст. 53 КК, тобто понад 50 000 НМДГ.

Так, Г.З. Яремко вважає, що суд не може перевищува-
ти граничний максимум штрафу, встановлений у КК, бо, 
по-перше, у ч.  2  ст.  53 КК безпосередньо  закріплюється 
можливість виходу лише за межі санкції, проте не вказу-
ється, що такий розмір не обмежений граничною межею, 
передбаченою в Загальній частині КК. По-друге, згідно із 
загальними  засадами, призначення покарання має  відбу-
ватися в межах, встановлених у відповідній санкції статті 
Особливої частини КК, за винятком випадків, передбаче-
них ч. 2 ст. 53 КК України, тобто закон дозволяє обирати 
штраф лише вище максимуму санкції, проте не вище його 
розміру як виду покарання [1]. 

А.М. Ященко вважає, що показники майнової шкоди, 
завданої кримінальним правопорушенням, є лише умовою 
для призначення фіксованого розміру штрафу за межами 
санкції статті Особливої частини КК виключно для випад-
ків, якщо в таких санкціях розмір штрафу не перевищує 
максимального розміру штрафу як виду покарання, вста-
новленого  в  Загальній  частині КК.  Тому,  якщо  статтями 
Особливої  частини  КК  не  передбачено  розміру  штрафу 
вищого за 50 000 НМДГ, то і призначити більшим за цей 
розмір неможливо [2].

Протилежна позиція щодо цього К.П. Задої, на думку 
якого під час призначення покарання у  виді штрафу  суд 

має  керуватися  положенням,  що  закріплено  в  першому 
реченні ч. 2 ст. 53 КК лише під час визначення караності 
діяння, бо дане положення закріплює лише умовну макси-
мальну межу покарання, караність відповідного діяння в 
частині максимальної межі штрафу реально завжди буде 
визначатися  на  підстави  санкції  статті  (частини  статті) 
Особливої частини КК. Що ж стосується припису, що міс-
титься в другому реченні ч. 2 ст. 53 КК, то він дозволяє 
суду виходити за межі караності злочину в несприятливо-
му для особи напрямі, має враховуватися вже після того, 
коли  караність  вчиненого  діяння  визначена  (зокрема,  з 
урахуванням першого речення ч.  2  ст.  53 КК). Повторне 
врахування першого речення ч. 2 ст. 53 КК у такому разі 
буде  неправильним,  оскільки  це  суперечитиме  функціо-
нальному призначенню:  а)  спеціалізованих норм Загаль-
ної частини КК, які визначають межі покарання певного 
виду; б) положень, передбачених п. п. 1), 2) ч. 2 ст. 65 КК. 
На підставі цього вчений зазначає, що закон наділяє суд 
повноваженнями  щодо  призначення  штрафу  в  розмірі 
понад 50 тисяч НМДГ для випадків, коли вчинений зло-
чин карається основним покаранням у виді штрафу понад  
3 000 НМДГ [3]. 

Остання  концепція  може  бути  прийнята,  зважаючи 
тільки  на  буквальне  тлумачення  тексту  ч.  2  ст.  53  КК, 
оскільки жодних обмежень або застережень щодо визна-
чення розміру штрафу за злочин, який карається штрафом 
понад 3 000 НМДГ, закон не містить, то суд уповноваже-
ний призначати його розмір не лише понад межі санкції, 
а й понад максимальні межі, встановлені для даного виду 
покарання.  Отже,  основним  аргументом  прихильників 
даного підходу є відсутність прямої заборони на переви-
щення загальних максимальних меж штрафу, визначених 
у ч. 2 ст. 53 КК. Проте на дану проблему можна подиви-
тися під іншим кутом зору, а саме: чи свідчить відсутність 
заборони щодо перевищення максимальних меж штрафу 
в розмірі 50 000 НМДГ про наявність дозволу на вихід за 
його загальну верхню межу? 

Звернення до практики Конституційного Суду України 
демонструє, що у своїх рішеннях даний орган конститу-
ційної юрисдикції має послідовну позицію, відповідно до 
якої  судова влада у  своїй діяльності повинна керуватися 
виключно принципом «дозволено все, що передбачено за-
коном». Що ж стосується принципу «дозволено все, що не 
заборонено», то він поширюється лише на громадян  [4]. 
Отже, якщо в ч. 2 ст. 53 КК закон безпосередньо закріплює 
можливість виходу за межі санкції статті Особливої части-
ни КК під час визначення розміру штрафу, то відсутність 
прямої вказівки на можливість призначення штрафу в роз-
мірі понад 50 000 НМДГ треба трактувати як відсутність 
дозволу на таке перевищення. Отже, відсутність заборони 
на перевищення максимальних граничних меж, зважаючи 
на даний принцип, не може розцінюватися як закріплення 
повноважень щодо призначення штрафу в розмірі вищому, 
ніж його загальна верхня межа, визначена в положеннях 
Загальної частини КК. 

Відповідно до тексту ч. 2 ст. 99 КК, штраф признача-
ється неповнолітнім у розмірі до 500 НМДГ. У ч. 2 ст. 99 
КК  закріплюється  тільки  верхня  гранична межа штрафу 
для неповнолітніх, тоді як мінімальна не передбачається. 
Але відсутність вказівки в положеннях цієї  статті на мі-
німальний розмір штрафу для цієї категорії осіб не свід-
чить про те, що неповнолітнім штраф може призначатися 
нижче його загальної мінімальної межі в розмірі 30 НМДГ 
(ч.  2  ст.  53 КК). На  неприпустимість  такого  тлумачення 
неодноразово  звертав  увагу  Верховний  Суд  України  та 
підкреслював, що суди не завжди враховують те, що міні-
мальний розмір штрафу для неповнолітніх, відповідно до 
ч. 2 ст. 53 КК, також становить 30 НМДГ, незважаючи на 
те, що в ч. 2 ст. 99 КК його мінімум не визначений [5; 6].

Положення  ст.  99  КК  співвідносяться  із  приписами 
ст. 53 КК як спеціальна та загальна норми. Спеціальна нор-
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ма завжди містить усі ознаки загальної, а також додаткові, 
які розширюють або звужують, конкретизують або допо-
внюють положення загальної. Отже, відмінність між цими 
нормами  полягає  у  виді  та  змісті  цих  додаткових  ознак. 
Звідси,  якщо  окремі  положення  загальної  норми  не  змі-
нюються спеціальною, вони залишаються обов’язковими 
й для останньої. Саме тому, оскільки в ч. 2 ст. 99 КК закон 
не  встановив  інших мінімальних меж штрафу для непо-
внолітніх, його нижня межа має відповідати розміру, пе-
редбаченому в загальних положеннях ч. 2 ст. 53 КК, а саме 
дорівнювати 30 НМДГ. 

Будь-яка кримінально-правова норма закріплюється в 
статтях закону про кримінальну відповідальність. Водно-
час норма не завжди викладається в одній статті правового 
акта, можливі  ситуації,  за  яких  одна правова норма міс-
титься в декількох статтях закону. Таке закріплення кри-
мінально-правових  норм  у  тексті  нормативно-правового 
акта зумовлюється практичними потребами, тому законо-
давець може вдаватися до різних комбінацій: наприклад, 
розмістити в одній статті один нормативний припис, від-
дати перевагу комбінації «одна стаття та декілька припи-
сів» [7, с. 242]. Виходячи із цього, можна припустити, що 
правила застосування штрафу для злочинів, які караються 
штрафом понад 3 000 НМДГ, є спеціальною нормою щодо 
загальних правил призначення штрафу. Цей спеціальний 
припис встановлює новий мінімальний розмір для дано-
го  виду  покарання,  який  характеризується  новими  якіс-
но-кількісними  ознаками.  Це  вже  не  кількість  умовних 
одиниць, передбачених у КК,  а певна  грошова сума,  яка 
дорівнює розміру завданої шкоди або отриманого злочин-
ного  доходу,  нижче  якої  суд  не  може  призначати штраф 
за даний вид кримінальних правопорушень. Що ж стосу-
ється максимального розміру штрафу для таких випадків, 
то,  враховуючи  відсутність  прямої  вказівки  в  тексті  ч.  2 
ст.  53 КК  на можливість  виходу  за  його  загальні  верхні 
межі, можна зробити висновок, що спеціальне правило їх 
не змінює, отже, вони збігаються із загальними, тобто не 
можуть перевищувати 50 000 НМДГ. 

Одним із досягнень сучасного кримінального права є 
базування його на принципі визначеності покарань, який 
проявляється  у  відмові  від  закріплення  в КК невизначе-
них санкцій, тобто санкцій, які не передбачають видів або 
граничних меж покарання, наприклад, верхньої межі по-
карання [8, с. 136; 9]. У свою чергу, трактування положень 
ч. 2 ст. 53 КК як можливості виходу за загальні максималь-
ні межі штрафу суперечить даному базовому принципу. 

Будь-яка санкція статті Особливої частини КК є лише 
частиною  санкції  кримінально-правової  норми,  зміст 
якої  утворюють,  зокрема,  положення  Загальної  частини 
КК. Тому тлумачення положень ч. 2 ст. 53 КК у контексті 
відсутності  верхньої  межі  штрафу  призводить  до  необ-
хідності  визнання  наявності  невизначених  санкцій  кри-
мінально-правових  норм,  тобто  таких,  які  окреслюють 
лише  мінімально  допустимі  межі  покарання.  Натомість 
наявність  таких  норм жодним  чином  не  узгоджується  із 
принципом обов’язкової визначеності покарань. 

Варто  зазначити,  що  в  КК  під  час  регламентації  по-
рядку  застосування  інших  видів  покарань  допускається 
можливість  виходу  за  їхні  граничні  максимальні  межі. 
Проте  таке  перевищення  завжди  може  бути  здійснено  в 
рамках, визначених положеннями Загальної частини КК. 
Так, у ч. 2 ст. 71 КК для випадків призначення покарання 
за  сукупністю  вироків  передбачена  можливість  обрання 
позбавлення волі на строк, що є вищим за його максимум, 
закріплений у  ст.  63 КК. Проте  закон, що допускає  таке 
перевищення  п’ятнадцятирічного  строку,  обмежує  судо-
ву  дискрецію  в  цьому  питані  та  встановлює  граничний 
максимум  такого  виходу  за  загальні межі,  згідно  з  яким 
позбавлення волі в цих ситуаціях не може перевищувати 
25 років. Відповідно до ч. 1 ст. 55 КК, максимальний строк 
позбавлення права обіймати певні посади або  займатися 

певною  діяльністю  як  додаткового  покарання  становить 
3 роки. Але коли вчиняється злочин, передбачений Зако-
ном України «Про очищення влади», суд може призначити 
дане покарання й на більш тривалий строк, а саме п’ять 
років. Отже, закон дозволяє вихід за максимальні загальні 
межі, встановлені для даного виду покарання, але окрес-
лює поріг такого перевищення.

Будь-який правовий принцип – це загальна, фундамен-
тальна,  універсальна,  незаперечна  вимога,  керівна  ідея, 
яка покладена в основу формування будь-якої криміналь-
но-правової норми. Якщо ж припустити наявність необме-
женого виходу за максимальні межі штрафу, передбачені 
в ч. 2 ст. 53 КК, то доведеться констатувати, що правова 
визначеність меж покарання не є принципом криміналь-
ного права, бо правовий принцип як основоположна заса-
да, базис, який визначає зміст та спрямованість правового 
регулювання, не може мати винятків. 

Відповідно  до  положень  ч.  1  ст.  50  КК,  покарання 
полягає  в  обмежені  прав  і  свобод,  передбачених  у  КК. 
У цих приписах закріплено принцип законності покаран-
ня. Будь-яке обмеження завжди має свої якісно-кількісні 
характеристики.  Якісні  стосуються  виду  прав  та  свобод 
винної особи, які можуть підлягати звуженню під час за-
стосування покарання. Кількісні – це обсяг такого обме-
ження.  Отже,  відповідно  до  принципу  законності,  у  КК 
мають бути  закріплені не  тільки види прав  і  свобод, що 
підлягають обмеженню, а й обсяг такого звуження. Це, у 
свою чергу, потребує чіткого окреслення на законодавчо-
му  рівні  не  тільки  мінімальних  меж  втручання  держави 
у сферу прав і свобод людини, а й максимально дозволе-
них. Трактування положень ч. 2 ст. 53 КК як можливості 
необмеженого  виходу  за  максимальний  розмір  штрафу, 
закріплений у положеннях Загальної частини КК, не узго-
джується з даним принципом формування та застосуван-
ня кримінально правових норм, бо в такому разі кількісна 
ознака втручання в майнові права особи чітко не відобра-
жається в законі. 

Штраф як вид покарання широко застосовується в за-
кордонному кримінальному праві. Досить часто він вста-
новлюється не тільки за злочини невеликої тяжкості, а й 
навіть за більш небезпечні кримінальні правопорушення. 
Правова  регламентація  призначення штрафу  в  закордон-
ному праві має свої особливості, пов’язані з визначенням 
умовної одиниці, порядку обчислення її розміру, гранич-
них меж застосування штрафу, порядку закріплення його 
в  санкціях  за  вчинений  злочин, можливості  одночасного 
застосування з іншими видами покарання, умовами замі-
ни на інший вид покарання тощо. Так, у § 19 КК Австрії 
не  передбачається  максимальний  розмір  штрафу,  який 
може  бути  застосований  за  вчинений  злочин,  проте  роз-
кривається  зміст  та  розмір  його  умовної  одиниці  обчис-
лення,  закріплюється  його  загальний  мінімум  та  перед-
бачається порядок його заміни в разі несплати на  інший 
вид  покарання.  Проте  в  санкціях  за  конкретні  злочини 
окремо закріплюються максимально допустимі межі для 
даного виду покарання. У ст. 47 КК Литви, ст. 23 КК Гол-
ландії  для  кожної  категорії  тяжкості  злочинів  визнача-
ються  самостійні  граничні розміру штрафу,  а  в  санкціях 
лише  міститься  посилання  на  можливість  призначення 
цього виду покарання, без вказівки на його розмір. Тому 
суд  призначає штраф,  зважаючи  на  те,  чи  передбачений 
він у відповідній санкції, а розмір його обирає, виходячи з 
його меж, встановлених для відповідної категорії тяжкості 
вчиненого  злочину. Схожим чином регулюється порядок 
призначення штрафу за КК Польщі, у ст. 33 якого перед-
бачаються загальні межі даного виду покарання, правила 
обчислення  та  граничні  розміри  його  умовної  одиниці, 
тоді як у санкціях тільки міститься посилання на можли-
вість призначення даного виду покарання, без вказівки на 
конкретниййого  розмір. Шляхом  чіткого  закріплення  за-
гальних мінімальних та максимальних розмірів штрафу в 
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законі йдуть і інші кримінальні законодавства, наприклад, 
КК Латвії (ст. 41), Грузії (ст. 42), Молдови (ст. 64), Респу-
бліки Білорусь (ст. 50), Іспанії (ст. 50), Данії (§ 51), Німеч-
чині (§ 40), Франції (ст. 131–5). Отже, закордонні країни 
з  їхніми  розвинутими  інститутами  демократії  та  право-
вої держави, ефективним та дієвим механізмом судового 
захисту прав  і  свобод  людини,  у  кримінальному  законо-
давстві обмежують дискреційні повноваження суду щодо 
визначення розміру штрафу  за  вчинений  злочин шляхом 
встановлення його верхніх граничних меж. 

Висновки.  Враховуючи  зазначене,  уявляється,  що  є 
підстави для тлумачення положень ч. 2 ст. 53 КК, які сто-

суються випадків призначення покарання за злочини, що 
караються  штрафом  понад  3  000  НМДГ,  як  можливості 
його призначення в розмірі, що є вищим за його межі, ви-
значені в санкції за вчинений злочин, проте не більше його 
максимуму, встановленому на рівні 50 000 НМДГ. Якщо 
все  ж  таки  законодавець  під  час  формування  положень 
ч. 2 ст. 53 КК закладав можливість перевищення загаль-
ного максимального  розміру штрафу,  то,  по-перше,  така 
можливість має бути прямо закріплена в законі, по-друге, 
для таких випадків також мають бути встановлені соціаль-
но-економічно обґрунтовані максимально допустимі межі 
призначення розміру штрафу за вчинений злочин. 
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ДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПУ ГУМАНІЗМУ В УСТАНОВАХ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ  
ЯК ОДНА З ГАРАНТІЙ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ЗАСУДЖЕНИХ

MAINTAINANCE OF THE PRINCIPLE OF HUMANISM IN THE PENITENTIARY INSTITUTION 
AS ONE OF THE GUARANTEE OF PROVIDING THE PROTECTION OF SAFETY
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У статті розглянуто питання дотримання принципу гуманізму в установах виконання покарань як основоположного та невід’ємного, 
що ґрунтується на повазі до людської гідності. Визначені основні ознаки права засуджених до позбавлення волі на гуманне ставлення, 
проаналізоване міжнародне законодавство, окремі думки та дослідження науковців з означеної проблематики. На цій основі сформульо-
вані висновки та рекомендації.

Ключові слова: установа виконання покарань, безпека засуджених, принцип гуманізму, злочинність.

В статье рассмотрены вопросы соблюдения принципа гуманизма в учреждениях исполнения наказаний как основополагающего и 
неотъемлемого, основанного на уважении человеческого достоинства. Определены основные признаки права осужденных к лишению 
свободы на гуманное отношение, проанализировано международное законодательство, отдельные мысли и исследования ученых по 
указанной проблематике. На этой основе сформулированы выводы и рекомендации.

Ключевые слова: учреждение исполнения наказаний, безопасность осужденных, принцип гуманизма, преступность.

The article deals with the issue of holding to the principle of humanism in penitentiary institutions, like fundamental and inalienable, based on 
respect for human dignity. The basic features of the right of convicted prisoners to a humane attitude are determined, international laws, separate 
opinions and researches of scientists on the identified issues are analyzed. On this basis, conclusions and recommendations are formulated.

Key words: penitentiary institution, security of convicts, humanism principle, crime.

Постановка проблеми. Законодавець закріплює в ст. 8 
Кримінально-виконавчого  кодексу України  (далі  –  КВК) 
право  засудженого  на  повагу  до  його  людської  гідності 
та водночас окремо вказує на те, що засуджені не повинні 

зазнавати  жорстокого,  нелюдського  або  такого,  що  при-
нижує їхню гідність, поводження. Заходи впливу можуть 
застосовуватися до  засуджених виключно на підставі  за-
кону; засуджені не можуть бути піддані медичним або ін-
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шим подібним дослідженням незалежно від їхньої згоди.
Принцип  гуманізму  виражений  передусім  у  нормах 

кримінально-виконавчого  законодавства,  яке  визначає 
правове становище засуджених. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивчення 
наукової літератури показало, що зазначене питання було і 
є постійним предметом дослідження в роботах К. Автухо-
ва, В. Бадири, І. Богатирьова, В. Василевича, О. Гритенка, 
А. Геля, Т. Денисової, О. Джужи, О. Колба, М. Романова, 
А. Степанюка, В. Трубнікова, Д. Ягунова, І. Яковець та ін., 
проте ця проблематика потребує подальшого аналізу.

Мета статті –  окреслити  та  проаналізувати  загальні 
підходи до розуміння поняття гуманізму щодо засуджених 
як гарантії їх безпеки. Охарактеризувати міжнародне зако-
нодавство з означеного питання, сформулювати висновки 
і пропозиції щодо подальшого його вдосконалення.

Виклад основного матеріалу.  Норми  кримінально-
виконавчого законодавства покликані  інкорпорувати уяв-
лення  про  гуманізм  як  про  людинолюбство,  милосердя, 
любов до ближнього в правову систему, у діяльність ор-
ганів  та  установ  виконання  покарань. У  результаті  такої 
інкорпорації  розуміння  гуманізму  виконання  покарання 
як кримінально-виконавчої діяльності, не позбавленої лю-
дяного ставлення до засудженого, набуває вищої юридич-
ної  чинності,  спираючись на  авторитет  закону. Утілення 
принципу  гуманізму як вимоги  застосовувати покарання 
на основі поваги до людської гідності засуджених сприяє 
пропагуванню  серед  населення  відповідних  поглядів  на 
покарання [1, с. 116].

У ст. 28 Конституції України проголошено право кож-
ної людини на повагу до гідності. Відповідно до ч. 2 ст. 64 
Конституції  України,  право  людини  на  повагу  до  її  гід-
ності не може бути обмежене за жодних винятків та умов. 
Хоча в Конституції України прямо не вказано норми щодо 
гуманного  ставлення  до  засуджених,  це  правило  ґрунту-
ється на вимогах ст.  , в якій визначено, що людина, її жит-
тя, здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека ви-
знаються найвищими соціальними цінностями. 

Гуманне ставлення передбачає: 
–  забезпечення виконання покарання виключно в по-

рядку  та  на  підставах,  визначених  законом  та  етичними 
правилами (сюди входить і запровадження належних умов 
відбування покарання, і застосування різноманітних захо-
дів впливу на поведінку засудженого тощо); 

–  орієнтування  роботи  із  засудженими  на  забезпе-
чення їх соціалізації після звільнення, вирішення наявних 
проблем та задоволення потреб; 

–  створення  всіх необхідних умов для реалізації  за-
судженими їхніх прав та свобод; 

–  мінімізацію негативних наслідків позбавлення волі 
та виключення невиправданих обмежень; 

–  ввічливе поводження з особами, позбавленими волі.
Отже, гарантіями дотримання принципів гуманізму та 

поваги до прав і свобод людини в період відбування пока-
рання в установах виконання покарань повинні бути: 

1)  вдосконалення  порядку  виконання-відбування 
покарання у виді позбавлення волі,  визначеного у КВК 
України; 

2)  забезпечення нагляду і контролю в цій сфері; 
3)  за допущення порушень законодавчих норм із боку 

персоналу установ виконання покарань – юридична відпо-
відальність; 

4)  профілактика порушень.
Право  засуджених  до  позбавлення  волі  на  гуманне 

ставлення та повагу до їхньої людської гідності характе-
ризується такими основними ознаками: 

–  визначене в нормах загального характеру (закріпле-
не в Загальній частині КВК України); 

–  залежить  від  об’єктивних  умов  розвитку  суспіль-
ства, що мають  економічний,  політичний  чи  соціальний 
характер;

–  поширюється на всі сфери процесу виконання кри-
мінальних покарань; 

–  потребує конкретизації індивідуальними актами;
–  має  форму  нормативно-правового  акта,  звичаю, 

прецедента чи  іншого джерела кримінально-виконавчого 
права;

–  спрямоване на регулювання суспільних відносин у 
сфері  виконання кримінальних покарань  та  є  визначаль-
ним для них; 

–  має загальнообов’язковий характер і поширюється 
на  всіх  суб’єктів  та  учасників  кримінально-виконавчих 
правовідносин; 

–  встановлює способи, межі та методи правового ре-
гулювання;

–  залежить від потреб суспільства;
–  охороняється в загальному порядку державою.
Термін «гуманізм» прийшов у національне криміналь-

но-виконавче право з міжнародних стандартів поводжен-
ня з ув’язненими, проте і в них відсутня пряма вказівка на 
зміст понять «гуманізм» та «гуманне ставлення». Відпо-
відно до визначення Міжнародної гуманістичної та етич-
ної спілки, гуманізм – це демократична, етична, життєва 
позиція, що стверджує право і обов’язок всіх людських іс-
тот визначати сенс та форму свого життя [2, с. 38].

Зазначене право засуджених визнається міжнародною 
спільнотою  фундаментальним,  таким,  що  властиве  всім 
людським істотам від народження. Це закріплено в ст. 10 
Міжнародного пакту про  громадянські  і  політичні права 
(далі – МПГПП): «Всі особи, позбавлені волі, мають пра-
во на гуманне поводження і поважання гідності, властивої 
людській особі» [3]. Комітет Організації Об’єднаних Наці 
(далі – ООН) із прав людини зазначив, що повага до люд-
ської  гідності  є нормою загального міжнародного права, 
що не підлягає жодному виключенню.

Генеральна  Асамблея  ООН  затвердила  в  грудні 
2015  р.  Мінімальні  правила  ООН  щодо  поводження  з 
ув’язненими, відомі як «Правила Мандели» [4]. Під час 
ухвалення  документа  Генеральна  Асамблея  зауважила, 
що  вона  керувалася  бажанням  знову  затвердити  віру  в 
основні  права  людини,  у  гідність  і  цінність  людської 
особистості без будь-якої різниці, та взяла до відома, зо-
крема, зауваження загального порядку про гуманне по-
водження  з  особами,  позбавленими  волі,  яке  ухвалено 
Комітетом  із  прав  людини.  У  цих  Правилах  закріплю-
ються положення, які стосуються різних аспектів права 
засуджених  на  гуманне  ставлення  та  повагу  до  їхньої 
людської гідності.

На відміну від національної практики, міжнародні фа-
хівці більше переймаються питаннями відсутності закрі-
плення як такого права засуджених до позбавлення волі на 
гуманне ставлення та повагу до  їхньої людської гідності 
(бо його наявність вже давно визнана аксіомою в інозем-
них країнах), розглядають різноманітні проблеми його ре-
алізації та створення механізмів дотримання.

Право на гідність також передбачає застосування чес-
них  і справедливих недискримінаційних правил  і проце-
дур,  впровадження  шанобливого  ставлення  між  персо-
налом і ув’язненими. Ставлення до людини, поведінку із 
цією людиною, розкриття інформації про неї суспільству 
або  образливе  поводження  з  нею  –  все  це  може  обмеж-
увати людську гідність, з огяду на те, що саме ця людина 
сприймає як принизливе або ганебне [5, с. 4–5].

Відповідальність держави виходить за межі запобіган-
ня активному утиску ув’язнених: вона передбачає відмо-
ву  від  принизливих  процедур,  які  зазіхають  на  людську 
гідність  та не  служать  безпеці  або будь-якій  іншій  зада-
чі,  і забезпечення того, щоб страждання в’язнів у місцях 
позбавлення волі не перевищували рівня, властивого по-
збавленню волі. Людська гідність та безпека в місцях по-
збавлення волі  взаємозалежні. Тюрми  і  людська  гідність 
не тільки сумісні, вони повинні бути сумісними [6].
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Справедливість і законність є не тільки вирішальними 
чинниками благополуччя в установах виконання покарань, 
але і впливають на дотримання правопорядку в процесі ви-
конання кримінальних покарань. Якщо дотримуються пра-
ва ув’язнених, то з більшою часткою ймовірності вони бу-
дуть визнавати легітимність влади тюремного персоналу, 
що, у свою чергу, знижує ризик напруженості і безладів.

Досить  цікаве  дослідження  К. Марисюка,  яке  стосу-
ється аналізу виправної колонії «Халден Фенгсель» – най-
гуманнішої  в’язниці  у  світі.  Він  зазначає,  що  основним 
завданням  створення  такої  в’язниці  є  максимально  на-
ближені до життя на волі умови тримання засуджених, на-
скільки це можливо. У цій установі вдалося акумулювати 
найпозитивніший досвід роботи з ув’язненими, який дає 
можливість повною мірою скорегувати поведінку остан-
ніх, змінити ціннісні орієнтації та перетворити в’язня на 
соціально  корисного  члена  суспільства.  За  статистикою, 
показник рецидивістів,  які  відбули покарання у  згаданій 
установі, на 30–40% нижчий, ніж в інших [7].

Зазначене  дозволяє  дійти  висновку, що  не  примус,  а 
лояльні  методи  підвищують  шанс  засуджених  на  чесне 
життя,  впевненість  у майбутньому, швидка  адаптація  до 
життя в суспільстві все ж таки є позитивною стороною у 
формуванні свідомості.

Вагомим кроком держави щодо засуджених у реаліза-
ції принципу гуманізму та убезпечення суспільства стало 
ухвалення 2015 р.  Закону України «Про пробацію». Ма-
ючи майже 200-річну  історію розвитку в різних країнах, 
процес пробації був різним, але загальні риси пробації в 
усіх країнах такі:

–  незастосування  до  порушника  покарання  у  виді 
ув’язнення або взагалі звільнення від покарання (на під-

ставі  спеціального  дослідження  особистості  правопо-
рушника);

–  застосування пробації до правопорушника залежно 
від обставин (вчинений злочин, особистість, соціальна си-
туація правопорушника);

–  здійснення нагляду, який відрізняється від поліцей-
ського  та  поєднаний  із  соціальною  допомогою правопо-
рушнику в процесі ресоціалізації.

Правила Ради Європи про пробацію визначають її як 
систему  виконання  в  суспільстві  покарань,  призначених 
правопорушнику, що передбачає заходи виховного впливу, 
як-от нагляд, контроль та надання допомоги, що мають на 
меті залучення засудженого до суспільного життя та убез-
печення суспільства [8]. Закон розроблявся з урахуванням 
європейських стандартів пробації.

Висновки. Досить важливим для застосування гуман-
ного ставлення до засуджених є професіоналізм персона-
лу  виправних  установ.  Професіоналізм  персоналу  треба 
оцінювати не з позиції зданих заліків під час атестації, а 
передусім з огляду на людські характеристики працівни-
ка,  його  відданість  справі.  Для  застосування  гуманного 
ставлення до  засуджених у період  відбування покарання 
необхідна відповідна підготовка та підбір персоналу цих 
установ. Тут можна взяти  за взірець підхід,  запровадже-
ний у Швейцарії: не приймати на роботу в місця позбав-
лення волі осіб, які негативно ставляться до засуджених, 
бажають  владарювати  над  іншими,  схильних  до  проявів 
гніву,  холериків,  агресивних,  конфліктних  особистостей, 
наслідувачів різних догм, переконаних суто у власній пра-
воті тощо. Це дозволить утворити міцне підґрунтя для гу-
манних стосунків між персоналом і засудженими в місцях 
позбавлення волі.
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Статтю присвячено розгляду проблемних питань законодавчої регламентації та практики застосування умовно-дострокового звіль-
нення від відбування покарання. Проаналізовано підстави, умови та правові наслідки застосування умовно-дострокового звільнення. 
Наголошено на відсутності дієвого механізму встановлення контролю за звільненими.
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Статья посвящена рассмотрению проблемных вопросов законодательной регламентации и практики применения условно-досроч-
ного освобождения от отбывания наказания. Проанализированы актуальные вопросы материального и формального оснований услов-
но-досрочного освобождения, его условий и правовых последствий. Акцентировано внимание на отсутствии эффективного механизма 
установления контроля за освобожденными.
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The article is devoted to the consideration of problematic issues of legislative regulation and the application of conditional early release from 
service of punishment. The actual issues of the material and formal grounds of conditional early release, its conditions and legal consequences 
are analyzed. The emphasis is on the lack of an effective mechanism for establishing control over the freedoms. 

Key words: exemption from serving the sentence, conditional release, grounds, legal consequences.

Постановка проблеми. Аналіз сучасного стану наці-
ональної  і  світової  кримінальної  політики  засвідчує, що 
її  визначальною  рисою  є  гуманізація  кримінально-пра-
вової  репресії. Пріоритетами цієї  діяльності  є  докорінна 
зміна  наявних  кримінальних,  кримінально-виконавчих 
правовідносин  та  їх  врегулювання  відповідно  до  вимог 
міжнародно-правових актів і Конституції України. Рефор-
ма  кримінального  законодавства,  як  і  реалізація  чинних 
кримінально-правових норм, передбачає найширше вико-
ристання досягнень правової науки, усвідомлення і враху-
вання соціальних реалій, аналіз позитивного і негативного 
досвіду кримінально-правової практики.

Відповідно  до  ст.  65  Кримінального  кодексу  Украї-
ни, суд призначає покарання, враховуючи ступінь тяжко-
сті  вчиненого  злочину,  особу  винного  та  обставини,  що 
пом’якшують та обтяжують покарання. Особі, яка вчини-
ла  злочин,  має  бути  призначено  покарання,  необхідне  й 
достатнє для її виправлення та попередження нових зло-
чинів. Однак, як зазначав Н.С. Таганцев, «ми не можемо 
заперечувати, що як після вироку,  так  і  до нього,  злочи-
нець не залишається в усталеному стані, а видозмінюєть-
ся і морально, і фізично, і нерідко ці зміни не відповіда-
ють  спостереженням,  припущенням  та  висновкам  суду» 
[1,  с.  138].  Тому  призначене  покарання  завжди  є  припу-
щеною мірою відповідальності винного, тому законом має 
бути  передбачена  можливість  коректування  покарання  з 
урахуванням досягнення його цілей та поведінки засудже-
ного шляхом дострокового звільнення.

За  таких  умов,  серед  багатьох  теоретичних  і  прак-
тичних завдань, які потребують розв’язання, своєю акту-
альністю  і  новизною виділяється  розроблення правових 
й  організаційних  засад  умовно-дострокового  звільнення 
від відбування покарання. В умовах необхідності гаран-
тування  конституційних  прав  громадян  в  Україні  удо-
сконалення  порядку  застосування  умовно-дострокового 
звільнення  від  відбування  покарання  (як  засобу,  спря-
мованого на скорочення терміна ізоляції, засудженого за 
умов дотримування ним низки відповідних умов) потре-
бує подальшого розвитку.

Аналіз дослідження проблеми. Сьогодні  в  Україні 
інститут  умовно-дострокового  звільнення  від  відбуван-

ня  покарання  має  широке  застосування.  Дослідженню 
окремих  питань  умовно-дострокового  звільнення  при-
свячені роботи В.О. Дащенко, Т.А. Денисової, О.П. Горо-
ха,  С.І.  Зельдова,  Л.В.  Іногамової-Хегай,  О.О.  Книжен-
ко,  Л.В.  Кузнецової,  О.С. Міхліна,  Є.О.  Письменського, 
В.В. Скибицького, Ю.М. Ткачевського, В.М. Трубникова 
та інших учених. Однак потребує оновлення і конкретиза-
ції нормативна база, що регулює цей інститут. Дотепер в 
Україні відсутній механізм здійснення контролю за умов-
но-достроково  звільненими  особами  під  час  невідбутої 
частини покарання. Актуальність обраної теми зумовлена 
і тим, що, незважаючи на зміни у законодавстві України, 
питання  визначення  суті  умовно-дострокового  звільнен-
ня, а також підстави, умови та правові наслідки його за-
стосування потребують комплексного дослідження.

Метою статті  є аналіз підстав, умов та правових на-
слідків застосування умовно-дострокового звільнення від 
відбування покарання.

Виклад основного матеріалу. Проведений аналіз док-
тринальних положень дозволяє стверджувати, що норми, 
які регламентують порядок, підстави й наслідки умовно-
дострокового  звільнення від відбування покарання,  є  са-
мостійним правовим інститутом. По-перше, вони регулю-
ють однорідну групу суспільних відносин, які виникають 
тоді, коли суд, установивши те, що засуджений для свого 
виправлення не потребує подальшого відбування призна-
ченого покарання, звільняє його від реального відбування 
покарання  за  умови  невчинення  нового  злочину  під  час 
невідбутої  частини  покарання,  яка  є  іспитовим  строком. 
По-друге, в науці й на практиці закріпилась єдина термі-
нологія:  «умовно-дострокове  звільнення  від  відбування 
покарання»,  «формальна  підстава  умовно-дострокового 
звільнення», «матеріальна підстава умовно-дострокового 
звільнення», «іспитовий строк», «правові наслідки умов-
но-дострокового  звільнення»  та  ін.  Основним  системо-
утворювальним  чинником,  який  зумовив  виокремлення 
комплексу  досліджуваних  норм,  є  особлива  юридична 
конструкція,  розрахована  на  повторювані  типові  ситуа-
ції, що виникають  тоді,  коли  засуджений реально відбув 
установлену частину строку покарання та досяг певного 
ступеню виправлення. По-третє, питання умовно-достро-
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кового  звільнення  від  відбування покарання  регламенто-
вані  нормами  кримінального,  кримінально-виконавчого, 
кримінально-процесуального права, що зумовлено єдніс-
тю цілей цих галузей права. Історично умовно-достроко-
ве звільнення склалося як інститут кримінального права, 
однак  через  виокремлення  з  кримінального  права  норм 
кримінально-виконавчого  та  кримінально-процесуаль-
ного права  інститут умовно-дострокового  звільнення від 
відбування покарання став комплексним. Водночас норми 
кримінального права є провідними. Справді, аналіз чинно-
го законодавства свідчить, що підстави, умови та правові 
наслідки  умовно-дострокового  звільнення  врегульовано 
Кримінальним кодексом України (ст. ст. 81, 107).

У чинному кримінальному законі (у ст. 81 КК) визна-
чено  підстави  умовно-дострокового  звільнення  від  від-
бування покарання, тобто умовно-дострокове звільнення 
від  відбування  покарання  може  бути  застосоване  тоді, 
коли засуджений сумлінною поведінкою і ставленням до 
праці довів своє виправлення після фактичного відбуття 
засудженим:

1)  не менше половини  строку покарання,  призначе-
ного судом за злочин невеликої або середньої тяжкості, 
крім корупційних злочинів, а також за необережний тяж-
кий злочин;

2)  не  менше  двох  третин  строку  покарання,  призна-
ченого судом за корупційний злочин середньої тяжкості, 
умисний тяжкий злочин чи необережний особливо тяжкий 
злочин,  а  також тоді,  коли особа раніше відбувала пока-
рання у вигляді позбавлення волі за умисний злочин і до 
погашення або зняття судимості, знову вчинила умисний 
злочин, за який вона засуджена до позбавлення волі;

3)  не менше трьох чвертей строку покарання, призна-
ченого судом за умисний особливо тяжкий злочин, а також 
покарання,  призначеного  особі,  яка  раніше  звільнялася 
умовно-достроково і знову вчинила умисний злочин про-
тягом невідбутої частини покарання.

У теорії кримінального права питанню підстав умов-
но-дострокового  звільнення  від  відбування  покарання 
приділялася  значна  увага, міркування,  висловлені  з  цьо-
го  приводу,  відзначаються  своєю  різноманітністю. Деякі 
вчені  виділяють  підстави  та  обов’язкові  умови  умовно-
дострокового  звільнення  від  відбування  покарання.  Так, 
В.В.  Скибицький  [2,  с.  146],  В.М  Трубников  [3,  с.75], 
Л.В. Іногамова-Хегай, [4, с. 4] під підставою умовно-до-
строкового  звільнення  від  відбування  покарання  розумі-
ють ступінь виправлення засудженого, під передумовою – 
фактичне відбуття засудженим певної частини покарання, 
під умовами – вимоги, що висуваються під час невідбутої 
частини  покарання.  О.М.  Джужа  вважає,  що  для  умов-
но-дострокового  звільнення необхідна  суб’єктивна  (фак-
тична) (зразкова поведінка й чесне ставлення до праці та 
навчання, що  свідчить  про  досягнення  засудженим  най-
вищого  ступеня  виправлення)  та юридична  (формальна) 
ознака (сам факт відбуття засудженим передбаченої зако-
ном частини строку покарання) [5, с. 261].

Найбільш  поширена  позиція  вчених  полягає  у  виді-
ленні  двох  підстав  умовно-дострокового  звільнення  від 
відбування покарання: формальної (як фактично відбутої 
частини строку покарання) і матеріальної (як ступеня ви-
правлення засудженого та умов – вимог, що висуваються 
під  час  невідбутої  частини  покарання  (іспитового  стро-
ку)).  Погоджуючись  із  зазначеною  точкою  зору,  можна 
визначити  підстави  умовно-дострокового  звільнення  від 
відбування покарання як закріплені у кримінальному за-
коні юридичні факти, за умов наставання яких засуджений 
може бути умовно-достроково звільнений, та умови як ви-
моги, які висуваються до умовно-достроково звільненого 
під час невідбутої частини покарання (іспитового строку), 
коли він вже перебуває на волі.

Ураховуючи  вимоги  чинного  законодавства,  можна 
визначити, що формальною підставою умовно-достроко-

вого  звільнення  від  відбування покарання  є  встановлена 
законом частина строку покарання, обов’язкова для відбу-
вання засудженим; матеріальною підставою є досягнення 
засудженим  певного  ступеню  виправлення. Матеріальна 
та  формальна  підстави  умовно-дострокового  звільнення 
від відбування покарання тісно взаємопов’язані. Для ви-
вчення особи  засудженого  та  висновку про  ступінь його 
виправлення  необхідний  час,  тобто  обов’язкове  відбуття 
певної  частини  строку  покарання,  тривалість  якої  зале-
жить від тяжкості вчиненого злочину. У практиці існують 
непоодинокі  випадки,  коли  засуджені,  бажаючи  якомога 
швидше вийти на волю, маскують свої справжні мотиви, 
демонструючи виправлення, якого насправді не існує. Од-
нак відбуття встановленої частини строку покарання має 
і самостійне значення, тому що до засудженого має засто-
совуватись виховний вплив, тривалість якого залежить від 
тяжкості вчиненого злочину, а також інших обставин, за-
значених у законі. 

Аналіз  кримінального  законодавства  свідчить  про  те, 
що розмір частини строку покарання, після відбуття якої 
можливе умовно-дострокове звільнення від відбування по-
карання, залежить від таких ознак: ступеня тяжкості вчи-
неного злочину; форми вини; виду злочину (корупційний 
чи  некорупційний),  рецидиву  злочину;  виду  покарання; 
факту  скасування  раніше  наданого  умовно-дострокового 
звільнення від відбування покарання. Таким чином, зако-
нодавцем закріплене правило: чим більше ступінь тяжкості 
вчиненого злочину, тим більш тривалою є обов’язкова для 
відбування частина строку покарання, після якої можливе 
умовно-дострокове звільнення від відбування покарання, а 
також що суспільна небезпечність умислу є значно вищою 
необережності.  Положення  про  необхідність  урахування 
ступеня  тяжкості  вчиненого  злочину  під  час  визначення 
частини строку покарання, обов’язкового для відбування, 
в тій чи іншій редакції знайшло нормативне закріплення в 
більшості кримінальних законів зарубіжних країн. 

Відповідно до ч. 1 ст. 81 КК України, особа може бути 
звільнена повністю або частково і від відбування додатко-
вого покарання. Як зазначено у ст. 52 КК, додатковими по-
караннями є позбавлення військового, спеціального зван-
ня,  рангу,  чину  або  кваліфікаційного  класу,  конфіскація 
майна. Однак у законі не зазначено те, від яких конкретно 
видів  додаткових  покарань  можливе  умовно-дострокове 
звільнення. Логічно припустити, що від таких додаткових 
видів покарань, як позбавлення військового, спеціального 
звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу та конфіс-
кація  майна  достроково  звільнити  не  є  можливим,  тому 
що  вони  є  безстроковими. Штраф  та  позбавлення  права 
обіймати  певні  посади  або  займатися  певною  діяльніс-
тю можуть застосовуватися як основні, так і як додаткові 
покарання.  В.І.  Тютюгін  уважає,  що  умовно-дострокове 
звільнення від додаткового покарання після відбуття осно-
вного  покарання  однаково  поширюється  на  всі  види  до-
даткових покарань [6, с. 27].

Однак треба погодитись із думкою Ю.М. Ткачевсько-
го, що умовно-дострокове  звільнення від відбування по-
карання можливе тільки від покарання у вигляді позбав-
лення права обіймати певні посади або займатися певною 
діяльністю  (як  єдине  «строкове»  додаткове  покарання) 
[7,  с.  32].  Проблемним  сьогодні  є  положення  чинного 
законодавства,  відповідно  до  якого  умовно-дострокове 
звільнення від відбування покарання можливе тоді, коли 
засуджений  відбув  установлену  законом  частину  строку 
покарання (формальна підстава). Однак у законі не зазна-
чено того, йдеться про строк основного покарання чи про 
можливе поєднання основного та додаткового покарання. 

Сьогодні не існує єдиної думки вчених стосовно того, 
чим  є  матеріальна  підстава  умовно-дострокового  звіль-
нення від відбування покарання, її визначають як виправ-
лення засудженого, ступінь виправлення засудженого, що 
дозволяє  прогнозувати  його  слухняну  поведінку  і  після 
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звільнення від відбування покарання, втрату засудженим 
суспільної небезпеки та можливість його остаточного ви-
правлення без повного відбуття призначеного покарання. 
Виправлення  засуджених  протікає  поступово  та  прохо-
дить низку стадій, кожній із яких відповідають певні сту-
пені виправлення. Із ними пов’язані ті або інші наслідки, 
зазначені  у  кримінальному  та  кримінально-виконавчому 
законодавстві. Відповідно до ч. 3 ст. 6 КВК України, осно-
вними засобами виправлення та ресоціалізації засуджених 
є встановлений порядок виконання та відбування покаран-
ня  (режим), суспільно корисна праця, соціально-виховна 
робота, загальноосвітнє й професійно-технічне навчання, 
громадський вплив. 

Так, О.М. Бандурка, Т.А. Денисова, В.М. Трубников 
зазначають,  що  виправлення  засудженого  значною  мі-
рою залежить від позитивних або негативних змін у його 
психіці. Перші пов’язані з мірою виправлення, другі – з 
відчуженням,  сприйняттям  злочинної  моралі  і  зв’язків 
у місцях позбавлення волі. Позитивна оцінка (як підсу-
мок усього періоду відбування покарання) визначається 
за  трьома  ступенями:  1)  засуджені,  які  довели  своє  ви-
правлення;  2)  засуджені,  які  твердо  стали  на  шлях  ви-
правлення; 3) засуджені, які стали на шлях виправлення. 
Негативна оцінка  знаходить своє відображення також у 
трьох ступенях: засуджені, які злісно порушують режим 
відбування покарання; засуджені, які порушують режим 
відбування  покарання;  засуджені,  які  не  стали  на шлях 
виправлення [8, с. 78]. 

Чинне  кримінальне  та  кримінально-виконавче  зако-
нодавство України передбачає  такі  ступені  виправлення: 
«засуджений  стає  на  шлях  виправлення»,  «засуджений 
став  на шлях  виправлення»,  «засуджений  довів  своє  ви-
правлення». Досягнення засудженим того чи іншого сту-
пеня виправлення може змінити його правове положення. 
Наприклад, відповідно до ст. 101 КВК України, засуджені, 
які стають на шлях виправлення, можуть бути переведені 
з приміщень камерного типу у звичайні жилі приміщення 
колонії максимального рівня безпеки або колонію серед-
нього  рівня  безпеки;  із  звичайних жилих приміщень  ко-
лонії максимального рівня безпеки в колонію середнього 
рівня безпеки; у колоніях мінімального і середнього рівня 
безпеки – до дільниці соціальної реабілітації; відповідно 
до ст. ст. 67, 130 КВК України та ст. 82 КК України засу-
джені, які стали на шлях виправлення, можуть бути у вста-
новленому законом порядку представлені до заміни невід-
бутої частини покарання більш м’яким; відповідно до ст. 
ст. 67, 130 КВК України та ст. 81 КК України засуджені, 
які сумлінною поведінкою  і ставленням до праці довели 
своє виправлення, можуть бути у встановленому законом 
порядку представлені до умовно-дострокового звільнення 
від відбування покарання. 

Установлення  ступенів  виправлення  засуджених має 
велике практичне значення та впливає на правовий ста-
тус, а також робить можливим реалізувати прогресивну 
систему  покарання  у  повному  обсязі;  предметно  пла-
нувати  та  проводити  виховну  роботу;  скоротити  реци-
див злочинів із боку осіб, які претендують на ті чи інші 
види  дострокового  звільнення;  передбачити  та  встано-
вити конкретні підстави для  встановлення  ефективного 
постпенітенціарного  контролю  (адміністративного  на-
гляду)  за  особами,  які  не  стали  на  шлях  виправлення. 
Однак чинне кримінальне та кримінально-виконавче за-
конодавство  у  своїх  нормах  тільки  посилається  на  сту-
пені виправлення засуджених під час вирішення питань, 
пов’язаних із їх правовим положенням, не розкриваючи 
суті кожного з них. У законі відсутні конкретні та чіткі 
критерії (ознаки) виправлення. 

Так, В.М.  Трубников  наголошує  на  тому, що  ступінь 
виправлення  засудженого  визначається,  як  правило,  ад-
міністрацією установи  виконання покарання,  яка  робить 
висновок  з  того,  як  засуджений  дотримується  правил 

внутрішнього розпорядку, як він ставиться до суспільно-
корисної  праці  та  до  інших  основних  виховних  заходів 
[3, с. 45]. Відсутність законодавчого закріплення критеріїв 
виправлення засудженого призводить до багатьох трудно-
щів під час визначення того чи іншого ступеня виправлен-
ня адміністрацією установ виконання покарань чи судом. 
Також  правильне  встановлення  ступеня  виправлення  є 
необхідною умовою для вирішення таких питань, які за-
чіпають  істотні  права  та  інтереси  засуджених,  їх  право-
ве  положення,  зокрема  питання  про  умовно-дострокове 
звільнення від відбування покарання.

Аналіз суті умовно-дострокового звільнення від відбу-
вання покарання свідчить про те, що цей вид звільнення 
надається на певних умовах. Однак чинне законодавство, 
зокрема ст. 81 КК України, висуває до умовно-достроково 
звільненої особи тільки одну вимогу – не вчинити нового 
злочину під час невідбутої частини покарання. 

Таким чином,  правовими наслідками умовно-достро-
кового звільнення від відбування покарання є такі: 1) оста-
точне  звільнення  засудженого  від  відбування покарання, 
якщо він не вчинив нового злочину під час невідбутої час-
тини покарання; 2) призначення покарання за правилами 
сукупності  вироків,  якщо  засуджений  під  час  невідбутої 
частини покарання вчинив новий злочин, у цьому разі не-
відбута частина покарання стає одним зі складників оста-
точного  покарання.  Новий  учинений  злочин  може  бути 
різної  тяжкості  (невеликої,  середньої,  тяжкий,  особливо 
тяжкий), а також як умисний, так і необережний. 

Сьогодні  закон  дозволяє  умовно-достроково  звільне-
ному під час невідбутої частини покарання будь-яку нега-
тивну поведінку, наприклад, учиняти адміністративні пра-
вопорушення,  вести  антисоціальний  спосіб життя  і  така 
поведінка не призводить до скасування умовно-достроко-
вого  звільнення  та  повернення  звільненого  до  відбуван-
ня  покарання.  Надання  умовно-дострокового  звільнення 
на умові не  вчинення нового  злочину під час невідбутої 
частини покарання видається дуже пільговим, а  зазначе-
на вимога – дуже загальною, адже обов’язок не вчиняти 
злочинів стосується всіх громадян України (незалежно від 
того, звільнені вони умовно-достроково чи ні). 

На  думку  автора,  одним  із  факторів,  що  негативно 
впливає  на  ефективність  застосування  умовно-достроко-
вого звільнення від відбування покарання, є відсутність у 
чинному кримінальному законодавстві конкретних вимог 
до поведінки звільненого під час невідбутої частини по-
карання. Умовно-достроково звільнений під час невідбу-
тої частини покарання має пройти певні випробовування, 
наприклад, не вчиняти адміністративних правопорушень, 
вести добропорядний спосіб життя, відшкодувати завдані 
злочином збитки, матеріально підтримувати свою родину, 
влаштуватися  на  роботу  тощо.  Логічно,  що  порушення 
встановлених правил випробовування тягне за собою ска-
сування умовно-дострокового звільнення. Тому автор під-
тримує думку більшості науковців, що невідбута частина 
покарання  за  умовно-дострокового  звільнення  від  відбу-
вання покарання є іспитовим строком. 

Висновки.  Аналіз  чинного  кримінального  та  кримі-
нально-виконавчого  законодавства,  наукових  розробок 
і  праць  щодо  юридичного  аналізу  умовно-дострокового 
звільнення дозволяє говорити про наявність великої кіль-
кості теоретичних проблем зазначеного  інституту кримі-
нального  права,  про  неоднозначне  його  застосування  на 
практиці. Багато труднощів виникає під час визначення та 
встановлення матеріальної підстави умовно-дострокового 
звільнення; умови надання цього виду звільнення мають 
загальний  характер,  не  враховуючи  особливості  стану 
умовно-достроково звільненого, адже вимога не вчиняти 
злочинів адресована кожній людині; механізм здійснення 
контролю  за  умовно-достроково-звільненими  відсутній. 
Окреслені питання потребують подальшого законодавчо-
го удосконалення.



388

№ 4 2018
♦

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
1. Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Часть общая: Лекции. в 2 т. Т. 2. Санкт-Петербург: Гос. типог.,1902. 656 с.
2. Скибицкий В.В. Освобождение от уголовной ответственности и отбывания наказания. Киев: Наукова думка, 1987. 183 с. 
3. Трубников В.М. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання // Вісник Національного університету внутрішніх справ. 

2002. № 12. С. 73–81. 
4. Иногамова-Хегай Л. Основания и предпосылки применения условно-досрочного освобождения. Уголовное право. 2003. 

№ 3. С. 4–6.
5. Кримінально-виконавче право України: (Загальна та Особлива частини): Навч. посіб . за заг. ред. О.М. Джужи. Київ: Юрінком 

Інтер, 2002. 448 с.
6. Тютюгин В.И. Условно-досрочное освобождение от наказания. Харьков: изд-во Харьк-го. юрид. ин-та, 1981. 68 с.
7. Ткачевский Ю.М. Досрочное освобождение от наказания. Москва: Госюриздат, 1962. 136 с.
8. Бандурка А.М. Общая теория социальной адаптации освобожденных от отбывания наказания. Харьков-Запорожье: НУВД, ЗГУ, 

2002. 440 с.

УДК 343.9(477):343.5

КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСІБ, ЩО ВЧИНЯЮТЬ  
ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО, ТА ШЛЯХИ ЗАПОБІГАННЯ ВЧИНЕННЮ ЦЬОГО ЗЛОЧИНУ

CRIMINOLOGICAL CHARACTERISTIC OF PERSONS WHO COMMIT  
DOMESTIC VIOLENCE AND WAYS TO PREVENT THE COMMITTING OF THIS CRIME
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Статтю присвячено кримінологічній характеристиці рис та особливостей осіб, які вчиняють домашнє насильство. У роботі висвітлю-
ються визначення терміна «домашнє насильство» відповідно до нормативних актів, визначаються види насильства, досліджується осо-
бистість злочинця через її структуру. Значна увага приділяється змінам в законодавстві та організаційним нововведенням, що можуть по-
сприяти вирішенню проблеми домашнього насильства. Автором описуються можливі шляхи запобігання вчиненню такого виду злочину. 

Ключові слова: домашнє насильство, кримінологічна характеристика, особистість злочинця, запобігання домашньому насильству, 
структура особистості злочинця. 

Статья посвящена криминологической характеристике черт и особенностей лиц, совершающих домашнее насилие. В работе осве-
щаются определение термина «домашнее насилие» в соответствии с нормативными актами, определяются виды насилия, исследуется 
личность преступника через ее структуру. Значительное внимание уделяется изменениям в законодательстве и организационным ново-
введениям, которые могут помочь решению проблемы домашнего насилия. Автором описываются возможные пути предупреждения 
совершения такого вида преступления.

Ключевые слова: домашнее насилие, криминологическая характеристика, личность преступника, предотвращение домашнего на-
силия, структура личности преступника.

The article is devoted to the criminological characterization of the features and characteristics of persons who commit domestic violence. 
The article covers the definition of the term “domestic violence” in accordance with normative acts, determines the types of violence, investigates 
the identity of the offender through its structure. Considerable attention is paid to changes in legislation and organizational innovations that can 
contribute to solving the problem of domestic violence. The author describes the possible ways to prevent the commission of such a crime.

Key words: domestic violence, criminological characteristics, identity of the offender, prevention of domestic violence, structure of the of-
fender’s personality.

Постановка проблеми.  Проблема  насильства  однієї 
особи над  іншою завжди була відкритою та актуальною. 
Ще більшого значення та впливу має проблема домашньо-
го насильства, зокрема насильства над жінками та дітьми. 
Сьогодні ця  тема  є  однією  з найважливіших не  тільки в 
Україні, а й у всьому світі. Часто про неї замовчують як 
члени родин, які стають жертвами, так і державні органи 
та громадські організації. Проте насилля триває протягом 
багатьох років та наносить непоправний вплив на духовне 
та фізичне здоров’я населення, збільшує кількість розлу-
чень, призводить до збільшення безпритульних дітей, же-
браків, породжує нових насильників.

У  більшості  прогресивних  країн  сучасності  ця  про-
блема  давно  є  предметом  активного  обговорення  та  до-
слідження. Наша ж країна тільки долучається до процесу 
її вирішення. Доказом цього є криміналізація домашнього 
насильства, що вступить у силу разом зі змінами до Кри-
мінального  кодексу України  з  11  січня 2019 року. Окрім 
цього,  Закон України  «Про  запобігання  та  протидію  до-

машньому насильству» із 7 січня 2018 року визначає орга-
нізаційно-правові засади запобігання та протидії домаш-
ньому насильству,  основні напрями реалізації  державної 
політики у цій сфері, що спрямовані на захист прав та ін-
тересів осіб, які постраждали від такого явища.

Визначення  кримінологічної  характеристики  осіб, 
що вчиняють домашнє насильство,  є надзвичайно важ-
ливим,  оскільки  це  виступає  вагомим  чинником  у  бо-
ротьбі  з  такою проблемою на різних рівнях, допомагає 
під  час  розслідування  злочинів  цього  типу  та  сприяє 
встановленню і прогнозуванню тенденцій розвитку цьо-
го соціального явища.

Стан опрацювання.  Питання  характеристики  осіб, 
що  вчиняють  домашнє  насильство,  розглядається  в  ас-
пекті  розгляду  осіб,  винних  у  насильницьких  злочинах. 
Тому можна говорити про недостатню дослідженість цьо-
го питання. Окремі питання, пов’язані з характеристикою 
осіб, які вчиняють насильство в сім’ї, розглядали у своїх 
працях вітчизняні науковці Ю.М. Антонян, М.І. Бажанов, 
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О.М.  Бандурка,  А.Б.  Блага,  І.Г.  Богатирьов,  О.В.  Бойко, 
В.В. Василевич, В.В. Вітвіцька, О.М. Джужа, О.Г. Колб, 
Д.В. Коломоєць, І.І. Карпець, О.М. Костенко, В.В. Пивова-
ров, А.А. Піонтковський та ін. Із іноземних учених, хто до-
сліджував це питання, можна виділити І. Аріаса, Д. Денк-
вота, У. Дугласа, М. Дуттона, Д.  Бебкока, Л.  Бенкрафта, 
Д. Франа, М. Дуроса, Д. Хінеса, Д. Лавсона, С. Міллера, 
С. Свана, Л. Гамбона, Д. Калдвела та ін.

Метою статті  є  надання  кримінологічної  характе-
ристики  особам,  що  вчиняють  домашнє  насильство  з 
урахуванням останніх  вітчизняних  та  іноземних дослі-
джень із цього питання, визначення тенденцій розвитку 
такого явища та освітлення можливих шляхів запобіган-
ня цього злочину.

Виклад основного матеріалу.  Відповідно  до  Закону 
України «Про внесення змін до Кримінального та Кримі-
нального  процесуального  кодексів України  з метою реа-
лізації положень Конвенції Ради Європи про запобігання 
насильству  стосовно жінок  і  домашньому  насильству  та 
боротьбу  з цими явищами», що був прийнятий 6  грудня 
2017 року та набуде чинності 11 січня 2019, домашнє на-
сильство – це умисне систематичне вчинення фізичного, 
психологічного  або  економічного  насильства  щодо  по-
дружжя чи колишнього подружжя або іншої особи, з якою 
винний  перебуває  (перебував)  у  сімейних  або  близьких 
відносинах, що призводить до фізичних  або психологіч-
них страждань, розладів здоров’я, втрати працездатності, 
емоційної залежності або погіршення якості життя потер-
пілої особи [3]. Текст Закону України «Про запобігання та 
протидію домашньому насильству» від 7 грудня 2017 року 
зазначає, що домашнім насильством є діяння (дії або без-
діяльність)  фізичного,  сексуального,  психологічного  або 
економічного насильства, що вчиняються в сім’ї чи в меж-
ах місця проживання або між родичами, або між колишнім 
чи теперішнім подружжям, або між іншими особами, які 
спільно  проживають  (проживали)  однією  сім’єю,  але  не 
перебувають (не перебували) у родинних відносинах чи у 
шлюбі між собою, незалежно від того, чи проживає (про-
живала) особа, яка вчинила домашнє насильство, у тому 
самому місці, що й постраждала особа,  а  також погрози 
вчинення  таких  діянь  [2].  У  Стамбульській  конвенції,  у 
свою чергу,  вказується, що  домашнє  насильство  означає 
будь-які дії фізичного,  сексуального, психологічного  або 
економічного насильства, які відбуваються в сім’ї або в сі-
мейному колі, або між колишніми чи поточними подруж-
жями, партнерами, незалежно від того, чи кривдник живе 
або колись жив  із жертвою [1]. Україна підписала Стам-
бульську конвенцію 7 листопада 2011 року. Законодавцем 
було імплементовано деякі положення цієї конвенції, про-
те з певними змінами. Сьогодні Рада Європи не визнає ра-
тифікацію Стамбульської конвенції Україною саме через 
зміни до неї, які змінюють ключову суть акта. 

Залежно  від  виду  домашнього  насильства можна  ви-
ділити  фізичне,  сексуальне,  психологічне  та  економічне 
насильство в сім’ї [6, с. 10–11]. Фізичне насильство – це 
умисне нанесення одним членом сім’ї іншому члену сім’ї 
побоїв, тілесних ушкоджень, що може призвести чи при-
звело до смерті постраждалого, порушення фізичного чи 
психічного здоров’я, нанесення шкоди його честі  та  гід-
ності. Сексуальним насильством є протиправне посягання 
одного члена сім’ї на статеву недоторканність іншого чле-
на сім’ї, а також дії сексуального характеру щодо неповно-
літнього члена сім’ї. Під психологічним насильством ро-
зуміється насильство, пов’язане з дією одного члена сім’ї 
на  психіку  іншого  члена  сім’ї  шляхом  словесних  образ 
чи погроз, переслідування, залякування, якими навмисно 
спричиняється емоційна невпевненість, нездатність захис-
тити себе та може завдаватися або завдається шкода пси-
хічному  здоров’ю.  У  психологічному  насильстві  можна 
виокремити вербальне (за допомогою критики та докорів) 
та емоційне насильство (використовуючи міміку, погляди, 

жести) [9, с. 143]. Економічне насильство – це умисне по-
збавлення одним членом сім’ї  іншого члена сім’ї житла, 
їжі, одягу та іншого майна чи коштів, на які постраждалий 
має  передбачене  законом  право,  що  може  призвести  до 
його  смерті,  викликати порушення фізичного чи психіч-
ного здоров’я [10, с. 80]. Таким чином, залежно від виду 
насильства можуть відрізнятися риси та особливості осіб, 
які його вчиняють.

Для надання характеристики особам, що вчиняють до-
машнє насильство, спочатку треба визначити, що є особис-
тістю  злочинця  взагалі.  Думки  науковців  стосовно  цього 
питання розділилися. Відповідно до підходу першої групи 
вчених, таких як І. Даньшин, В. Голіна, Ю. Шемшученко, 
А. Долгова, особистість злочинця – це сукупність стійких 
соціальних властивостей і ознак, соціально значущих біо-
психологічних  особливостей  індивіда,  які  реалізуються  в 
попередньо  скоєному  злочині,  надають  діянню  характер 
суспільної  небезпеки,  а  винній  особі  властива  соціальна 
небезпечність,  у  зв’язку  з  чим  вона притягується  до  кри-
мінальної  відповідальності.  А.  Зелінський,  Я.  Гілінський 
притримуються думки, що особистістю злочинця є сукуп-
ність соціально-демографічних, психологічних і моральних 
характеристик, в тій чи іншій мірі типово притаманних осо-
бам,  винним у  злочинній діяльності  того чи  іншого типу. 
Третій підхід базується на визначенні особистості злочинця 
як  криміногенної  особистості,  яка  характеризується  су-
купністю властивостей і якостей суб’єкта, що вказують на 
схильність до вчинення злочину і його повторення. 

Для дослідження особистості домашнього насильника 
автор буде притримуватися другого підходу до визначен-
ня особистості  злочинця. Таким чином,  під  особистістю 
сімейного  насильницького  злочинця  необхідно  розумі-
ти  сукупність  специфічних  соціально-демографічних, 
моральних  та  соціально  значущих  біопсихологічних  ха-
рактеристик  і  станів, що проявилися у  вчиненні насиль-
ницького злочину проти життя і здоров’я особи у сімейній 
сфері [5]. Тобто кримінологічна характеристика такої осо-
би – це  кримінологічний опис  комплексу  соціально  зна-
чущих ознак особи, наділеної такими якостями, зважаючи 
на її взаємодію із зовнішніми умовами й обставинами, що 
призводить  до  вчинення  нею  актів  насильства  стосовно 
члена (членів) сім’ї.

Згідно  з  позицією  А.  Благої,  основними  елемента-
ми структури особи  злочинця  зазначеної категорії  є  такі:  
1) соціально-демографічні; 2) кримінально-правові; 3) со-
ціально-рольові; 4) морально-психологічні [4]. Ураховуючи 
ґрунтовність  такого  типу  структури, нею доцільно корис-
туватися під час надання характеристики особам-домашнім 
злочинцям. К. Филипенко  у  своїй  праці  «Кримінологічна 
характеристика особистості, винної в домашньому насиль-
стві» детально відобразила у відсотковому співвідношенні 
різноманітні дані про особу злочинця такого типу [13].

До  соціально-демографічних  ознак  належить  вік, 
стать,  освіта,  сімейний  стан,  рід  занять,  соціальне  ста-
новище, місце народження та проживання, громадянство 
тощо. Вчинення такого виду злочину характерне для осіб 
чоловічої  статі  (92–96%),  рідше  жіночої  (4–8%).  Вік,  у 
якому особи частіше вчиняють насильство, у різних уче-
них  не  однаковий.  За  даними  досліджень  А.  Благої,  це 
21–29  та  30–39  років, О.  Бандурки, К. Левченко,  І.  Тру-
бавіної – 30–39 та 40–49 років. Згідно з напрацюваннями 
О. Гуміна, пік вчинення насильства у віці 36–40 (37,5%) та 
31–35 років (26%) [5].

Насильницькі  злочини в  сім’ї,  як  зазначає В. Топчій, 
найчастіше вчиняють особи середнього віку, зважаючи на 
низку причин:  по-перше,  саме  в  цей  період  люди  зазви-
чай  одружуються  та  народжують  дітей;  по-друге, фізич-
ний стан у цьому віці не обтяжений певними серйозними 
хворобами, а отже, члени подружжя зазвичай мають добру 
фізичну форму; по-третє, представники саме такої вікової 
категорії частіше стикаються зі стресовими ситуаціями (на 
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роботі,  у  колі  друзів,  безпосередньо  в  сім’ї),  наслідками 
яких стають агресивність, конфліктність тощо [11, с. 87].

На  думку  багатьох  кримінологів,  учинення  насиль-
ницьких злочинів характерне для осіб  із низьким рівнем 
освіти. Найбільше випадків насильства у родині просте-
жується у осіб, які мають повну та неповну загальну се-
редню освіту (56%), середню спеціальну (36%) і початко-
ву вищу (3%). Невелика кількість нападників мають повну 
вищу освіту (5%) або взагалі не мають жодної [8, с. 59–60]. 
Певна  тенденція  простежується,  проте  наявність  вищої 
освіти в осіб не може гарантувати негативне ставлення до 
насильства в родині.

Відповідно до напрацювань А. Благої, кількість мешкан-
ців міст, що вчиняють таке насильство, становить 37%, меш-
канців сіл – 31,2%, обласних центрів – 20,5%, селищ – 11,3%.

Завдяки кримінально-правовим ознакам правопоруш-
ника можна оцінити з кримінально-правових позицій, зо-
крема визначити його мотивацію  і  спрямованість,  інтен-
сивність дій, тривалість, одноособовість чи колективність 
учинення,  наявність  судимостей  тощо.  Згідно  з працями 
вітчизняних учених, кожен третій із таких осіб раніше вже 
вчиняв  злочини  (переважно  корисливі):  крадіжки  (36%), 
грабежі (9%), розбої (4%), шахрайства (1%). Також мали 
місце  вироки  за  насильницькі  злочини  (24%),  зокрема 
зґвалтування (6%). Окрім цього, більше третини засудже-
них  було  притягнуто  до  адміністративної  відповідаль-
ності, 28% винних раніше вже були судимі. Не викликає 
здивування  той факт, що  під  час  скоювання  діяння  70% 
осіб були в нетверезому стані. Проте варто пам’ятати, що 
більша частина випадків не була досліджена через велику 
латентність цього явища, враховуючи низку різних факто-
рів, які зумовлюють прихованість такого злочину.

Вагоме  значення  мають  соціально-рольові  ознаки 
в  структурі  особистості  домашнього  насильника.  Це  ті 
ознаки, які характеризують правопорушника з точки зору 
відношення до різних соціальних груп та в різних сферах 
його  життя.  Таким  насильникам  властиве  відмежування 
від  позитивно  налаштованих  груп,  прихильність  до  не-
гативних  ролей  та  функцій,  неповага  до  приписів  зако-
ну,  ігнорування  своїх  обов’язків.  Згідно  з  дослідження-
ми К. Филипенко,  домашні  злочинці  більше всього часу 
проводять із друзями (66,6%), менше вдома (26,6%) та із 
сусідами (10%) і колегами (5,3%). Найкращим оточенням 
вони  вважають  друзів  (70%),  родичів  (14,6%)  та  сусідів 
(15,3%). Естетичне задоволення вони отримують від пере-
гляду телебачення та користуванням інтернетом (75,3%), 
від читання газет та журналів (22%). 84,6% уважають най-
більш шанованою людиною друга [13].

Через  морально-психологічні  ознаки  можна  встано-
вити  відношення  особистості  до  соціальних  цінностей 
і  виконуваних  ним  ролей,  мотиваційні  цінності,  емоцій-
но-вольові  якості  особи.  Найпоширенішою  структурою 
морально-психологічної  підсистеми  є  така,  що  включає 
в  себе:  спрямованості  (світогляд,  особистісні  орієнтації, 
соціальні  установки,  мотиви),  психічні,  емоційні  стани 
особи,  темперамент  та  біологічно  зумовлені  властивості 
особи, досвід (знання, навички, звички) [7, с. 286].

Загальна думка серед кримінологів полягає в тому, що 
особи, які вчиняють домашнє насильство, мають заниже-
ну самооцінку або завищену, швидко роздратовуються, є 
агресивними, тривожними, закритими в собі, егоцентрич-
ними,  грубими  і мстивими. Вони зневажливо ставляться 
до членів своєї родини та мають завищені очікування від 
них.  Таким  людям  важко  вести  переговори,  вирішувати 
проблеми мирно, просити допомоги в  інших. Часто спо-
стерігаються  психологічні  відхилення,  нервозні  стани, 
апатії, схильності до суїциду та різноманітних залежнос-
тей. Такі залежності часто приводять до втрати контролю 
над поведінкою та поступової деградації. Фізичні вади та 
інвалідність  також  мають  вплив  на  особистість  злочин-
ця, бо постійно відбиваються на нервовій системі особи. 

Нервово-психологічні розлади викликаються через нероз-
виненість  батьківських  почуттів  і  навичок, що  є  частою 
проблемою у молодих батьків.

Різні фактори сприяють домашньому насильству: кри-
за  чоловічої  гендерної  ідентичності,  складна  економічна 
ситуація, табу на чоловічу «емоційність», подавлення дій-
сних емоцій, стрес, виховання в родині, шкільне станов-
лення, низький рівень інтересів та культури [12].

Для боротьби  з  явищем домашнього насильства,  від-
повідно до Закону України «Про запобігання та протидію 
домашньому  насильству»,  визначено  суб’єктів,  що  здій-
снюють заходи запобігання у цій сфері. До них належать 
спеціально  уповноважені  органи  у  сфері  запобігання  та 
протидії  домашньому  насильству;  інші  органи  та  уста-
нови,  на  які  покладаються функції  зі  здійснення  заходів 
у  сфері  запобігання  та  протидії  домашньому насильству 
(служби у справах дітей, уповноважені підрозділи органів 
Національної  поліції  України,  органи  управління  осві-
тою,  навчальні  заклади,  установи  та  організації  системи 
освіти, органи охорони здоров’я, установи та заклади охо-
рони  здоров’я  тощо);  загальні  та  спеціалізовані  служби 
підтримки постраждалих осіб  (центри соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді, притулки для дітей, центри со-
ціально-психологічної реабілітації дітей, центри соціаль-
но-психологічної допомоги); громадяни України, іноземці 
та особи без громадянства, які перебувають в Україні на 
законних підставах.

Важливим аспектом профілактики насильства в сім’ї з 
боку органів внутрішніх справ є вжиття заходів, спрямо-
ваних на своєчасне виявлення осіб, схильних до вчинення 
насильства  в  сім’ї,  або  якщо  існує  реальна  загроза  його 
вчинення. Із 12 червня 2017 року в окремих містах Украї-
ни стартував проект «Поліна». Це мобільні групи у складі 
МВС України, які уміщують дільничних офіцерів поліції, 
працівників ювенальної превенції,  слідство карного роз-
шуку та екіпажі патрульної поліції. Наразі такі групи іс-
нують не скрізь, проте в майбутньому на їхній захист та 
превенцію можна буде розраховувати у кожному місті. 

Щодо  запобігання  домашньому  насильству,  то  МВС 
України тісно співпрацює з міжнародним правозахисним 
центром «Ла страда-Україна». Починаючи з 1997 року, ця 
організація  співпрацює  з  ООН,  проводить  превентивно-
освітню  діяльність,  соціальну  роботу  з  постраждалими, 
займається вдосконаленням державної політики та прово-
дить дослідження з приводу насильства в сім’ях.

Закон України «Про запобігання та протидію домаш-
ньому  насильству»  передбачає  створення  Єдиного  дер-
жавного реєстру випадків домашнього насильства та на-
сильства  за ознакою статі. До нього планується вносити 
відомості про факти скоєння насильства, особу жертви та 
кривдника.  Серед  науковців  панує  думка,  що  створення 
такої  інформаційної  системи буде  суперечити міжнарод-
ним стандартам захисту прав людини. Через широке коло 
осіб,  які  будуть  мати  доступ  до  цієї  системи,  можливе 
погіршення ситуації з цим явищем та виникнення нових 
загроз для потерпілих та осіб, які повідомили про насиль-
ницький напад. Такий реєстр суперечить приписам Стам-
бульської конвенції, оскільки має вестися збір загальних 
даних, а не персональних даних осіб.

Таким  чином,  запобігати  домашньому  насильству 
можна на декількох рівнях. На першому рівні через при-
йняття міжнародних та державних актів. На наступному 
рівні – через громаду, суспільне інформування, розпоряд-
чі акти, адвокатство, церкви. І найважливіший рівень, на 
думку автора, – рівень окремої особи, сім’ї. Через само-
оборону, використання ефективної співпраці з психолога-
ми, соціальними педагогами та членами однієї сім’ї, мож-
на отримати значні покращення в цій сфері.

Варто розробляти та реалізовувати програми екстреної 
та  довготривалої  допомоги жертвам  насильства  та  їхнім 
сім’ям,  спеціальні  програми  просвіти,  зокрема  тренінги 
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з  попередження  насильства  в  молодіжному  середовищі, 
проводити консультування  та психологічної  корекції  для 
кривдника, жертви, інших членів сім’ї [10]. Державі варто 
фінансувати  та  підтримувати  центри  надання  допомоги 
особам, постраждалим від домашнього насилля. 

Висновки.  Таким  чином,  проблема  домашнього  на-
сильства  залишається  актуальною  й  сьогодні.  Україна 

приймає  рішення,  запроваджує  та  тестує  нові  способи 
боротьби з цим явищем. Необхідно долучатися та запози-
чувати іноземний досвід держав, які вже давно працюють 
над вирішенням цієї проблеми та мають позитивні здобут-
ки. Залежно від правильного визначення характеристики 
осіб, які вчиняють домашнє насильство, залежить рівень 
прогресу в боротьбі з таким явищем у суспільстві.
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The article is devoted the problem of modernity – the impact of the Internet on the moral and physical health of children and the Internet ad-
diction of adolescents. The author examines the statistical data on this topic. Also examines the issue of promoting Internet resources, the spread 
of crime among adolescents. The article reveals the issues of children's activist and common core measures to reduce its level. The author of 
the article analyzes the foreign experience in the sphere of information security and offers its own ways of ensuring the moral and physical safety 
of children online.
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Стаття присвячена актуальній проблемі сучасності – впливу Інтернету на моральне та фізичне здоров’я дітей, а також Інтернет-за-
лежності підлітків. Автор статті досліджує статистичні дані з указаної теми. Також розглядається питання про сприяння Інтернет-ресурсів 
розповсюдженню злочинності серед підлітків. Розкривається питання дитячої віктимності, а також загальні основні заходи для зниження 
її рівня. Автор статті аналізує зарубіжний досвід у сфері забезпечення інформаційної безпеки й пропонує власні шляхи гарантування 
моральної та фізичної безпеки дітей в Інтернеті.

Ключові слова: інформаційна безпека, Інтернет-залежність, дитяча віктимність, інверсія ролей, кібербулінг.

Статья посвящена актуальной проблеме современности – влиянию Интернета на моральное и физическое здоровье детей, а также 
Интернет-зависимости подростков. Автор статьи исследует статистические данные по указанной тематике. Также рассматривается во-
прос о содействии Интернет-ресурсов распространению преступности среди подростков. Раскрываются вопросы детской виктимности, 
а также общие основные меры для снижения ее уровня. Автор статьи анализирует зарубежный опыт в сфере обеспечения информаци-
онной безопасности и предлагает собственные пути обеспечения моральной и физической безопасности детей в Интернете.

Ключевые слова: информационная безопасность, Интернет-зависимость, детская виктимность, инверсия ролей, кибербуллинг.

With the advent of computer technology, the company has 
received not only free access to information, but also the lack of 
control, what caused a negative impact on the immature child's 
psyche. Every day  there are gigabytes of  information, which 
could place any person without proper control, reliability, risks, 
consequences  that  may  result  from  information.  One  of  the 

largest mobile operators of Ukraine initiated the all-Ukrainian 
sociological  research “Knowledge and attitude of Ukrainians 
to the issue of safety of children on the Internet”. The results 
showed that 76% of parents don't even know what sites their 
children visit [5] it is Also an important problem in the society 
is Internet addiction, moving the real world into the virtual.
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The problem of the influence of the Internet on the minds 
of  children  studied  by  such  foreign  and  domestic  scientists, 
as: A.V. Volyanskaya, V.V. Golna, M. Golovkin, V.G. Gon-
charenko,  A.V.  Gorchakova,  I.M.  Danshin,  A.I.  Dolgova, 
A.Y. Drozdov, V.V. Kostytsky, D. Myers, A.G. Mikhailenko, 
N.M. Nazarov, V.V. Pushkar, D. Richardson, M.A. Semchik, 
D.N. Silver, K.A. Tarasov, A.P. Tuzov, V.I. Shakun and other 
authors. However,  in  the  domestic  legal  literature  the  prob-
lems of legal regulation protect children from the negative ef-
fects of the Internet were studied insufficiently. In recent years, 
conducted extensive  research,  scientists  from different fields 
(psychology,  sociology,  pedagogy, medicine,  law)  regarding 
the impact of the media on the minds of adolescents and their 
socially dangerous behavior.

The study of the impact of the Internet on moral and physi-
cal health of children. To offer solutions to this problem.

In today's world there are many dangers for children and 
one of the major threats represent the media, particularly the 
Internet and the variety of social networks. The results of the 
European survey of students' use of alcohol and other drugs 
(ESPAD) conducted in 2015 with the support of the UN Chil-
dren's Fund  (UNICEF),  the  survey  also  studied  the depend-
ence of the disciples from the Internet, computer games, show 
that  the share of Ukrainian  teenagers who have a strong de-
pendence on  the  Internet  is  estimated at 10.6%, dependence 
on online games is 3.4%. On average, surveyed students spend 
2–3 hours online in day and 4–5 hours during weekend. The 
calculated index of Internet addiction on the basis of the ob-
tained data indicates that only 8.4% of the surveyed students 
do not have dependencies on the Internet [1].

Senior researcher of the Ukrainian scientific-methodologi-
cal center of practical psychology and social work Zoe Garka-
venko noted that the Internet and computer games (including 
online) are addictive, or even addictive, and this addiction can 
occur quite quickly, even in six months. The specialist noted 
that the most vulnerable are adolescents 11–17 years of age. 
They  encounter  risks  such  as  getting  into  the  virtual world, 
reducing social contacts, social maladjustment, which can lead 
to depression and suicide. Internet addiction cannot control the 
amount of time spent in front of the monitor, he develops dry 
eyes, sleep disorders, appetite disappears [2].

Special attention should be paid to computer games with 
destructive, aggressive content to whom in networks very easy 
access. These games have major influence on the mind of the 
child,  teach  him  to  solve  problems  by  force,  cause  anxiety, 
violence, irritability, emotional instability.

The lack of control the parents what websites their child vis-
ited, what he's interested in the network entails the delegation of 
educational functions of parents the Internet. What kind of edu-
cation are they getting? Through the use of Internet technologies, 
through which boys and girls (voluntarily or impartially) learn 
about sex and sexuality means to access pornographic materials 
[3]. Very dangerous to the psychological health of the child is the 
establishment of so-called inappropriate content, which experts 
understand  materials  unsuitable  for  children-and  illegal  con-
tent – pornography, promoting drugs, psychotropic  substances 
and alcohol, terrorism and extremism, xenophobia, sectarianism, 
ethnic, class, social intolerance and inequality, antisocial behav-
ior, violence, aggression, suicide, gambling, Internet fraud [5].

In recent years, among pupils and students has become a 
popular distribution of video and photo images using a mobile 
connection with violent and  immoral content: beating peers, 
sexual acts, various forms of humiliation, the so-called bulge 
(English bulling, bully bully, bully, bully, rapist). It refers to 
the concept of  intimidation, physical or psychological  terror 
directed against  the  identity of  the group of children, young 
people,  intended  to  cause  fear  and  thereby  to  subdue  the  II 
itself. The use of mobile phones, chat rooms, web sites as tools 
bulgu called “cyberbulling” [4].

Often a teenager, as the most sensitive man behaves in the 
global network vctima,  inadvertently provoking  the Commis-

sion of unlawful acts. It can go about establishing a child unlaw-
ful  contact  (grooming),  followed  by  criminal  actions,  carpar-
achne, online violence, fraud, pornography, etc. And sometimes 
may  take place and  the so-called “inversion” of  roles when a 
teenager from the victim turns into a perpetrator [5].

The problem of child victimization is very serious and re-
quires  the  right  approach  to  its  solution. A  theoretical  study 
has value only when it can help develop effective preventive 
measures. Based on the specifics of children's age, we should 
say that prevention work with this group of great importance, 
first of all, measures are not legal, and pedagogical, psycho-
logical, medical. 

Prevent the victimization of children in the world and so-
cial media is an integral part of chimelong crime prevention 
and  represents  the  activities  of  various  government,  public 
and private bodies,  institutions and organizations,  individual 
citizens,  aimed  at  neutralizing,  and  if  possible  eliminate  the 
factors that shape vctima behavior, facilitate the Commission 
of crimes and the protection of children from criminal attacks 
by  reducing  personal  victimization. Task  chimelong prevent 
restriction of crimogenic factors and the occurrence of crimo-
genic situations which are most  likely  to be  teenagers. Acti-
nology the aspect of prevention aimed at identification of po-
tential victims of illegal actions and crimes on social networks 
and conduct relevant work [6].

A.Yu.  Yurchenko  proposed  a  General  list  of  the  main 
events, which should make parents and teachers to reduce the 
level of victimization of children in ordinary life and in social 
networks: 

1)  care of normal child development with the aim of early 
detection of mental or physical disability;

2)  correct General and sexual education, creating a culture 
of communication;

3)  to  impart  to  the child skills of conduct  in emergency, 
including crimogenic situations;

4)  the laying of the foundations of legal knowledge, which 
through the media and otherwise should have a variety of spe-
cialists – lawyers, psychologists, teachers, on how to protect 
themselves from criminal attacks;

5)  educate parents that their behavior is the main sample 
and authority for the child and the best prevention is their per-
sonal example of proper behavior [7].

The security of the children in the Internet space should be 
decided not only by parents but by the state. In Ukraine should 
be created a special body that would exercise control over the 
uploaded information on the Internet. Adoption of foreign ex-
perience can help to address this issue, namely to help organize 
the functional structure of this body and its scope of activities. 
For example,  in Germany  there  is a Federal Department  for 
media harmful to young people, which exercises control over 
the information to which they have access to children. In the 
UK this control is performed by a self-regulating organization 
non-governmental Internet Watch Foundation. 

In Germany already has a mechanism for filtering  infor-
mation  from  the  network  for  children.  In  2009,  a  law  was 
passed  that  obliges  Internet  service providers  to  block web-
sites containing child pornography. To  the  regulation of  this 
law  includes  activities  not  all  providers,  but  only  those  that 
serve  over  10  thousand  customers  is  approximately  97,0% 
of the campaigns in Germany, providing services of Internet 
access.  In  the UK  also  carried  out  comprehensive  coopera-
tion  between  the  government  and  Internet  service  providers 
by establishing obligations for Internet service providers and 
content providers to publish a Declaration on whether they ac-
cept  the participation in  the events for  termination of access 
to  Internet  sites  that  contain  obscene  (forbidden)  images  of 
children. The Internet providers blocked criminal content. For 
example, propaganda of extremism and terrorism, images of 
sexual abuse of children, promotion of drugs and anorexia [8].

Prevent the risks that carries for the children, reduction of 
their victimization is a very real problem that does not require 
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much material or time consuming. Its implementation needs to 
be comprehensive and addressed at the state level and by soci-
ety, however, always remains the main educational function of 
family and school, their constant interaction in order to more 
efficiently protect the safety of the child. 

In Ukraine  should  be  created  a  list  of  safe websites  for 
children, the so-called “white list” and create the application 
that can be installed on the computer and own phone of a teen-
ager. Creating this application will provide parents the ability 

to block sites with dangerous information, and to set the time 
during which a child can be online. When the set time expires, 
the  app  will  automatically  block  access  to  the  Internet.  Of 
course parents need to make a convincing argument about the 
dangers of using overtime time spent in the network, as well 
as information that harms the mental health of the child. Only 
an integrated approach of parents and the state is able to ensure 
the safety of vulnerable segment of  Internet users  - children 
and adolescents.
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Стаття присвячена висвітленню проблеми жіночої злочинності в сучасному суспільстві, зокрема причин її виникнення та явищ, які 
впливають на поведінку осіб жіночої статі. Автор аналізує звіт, у якому подана статистика різних видів злочинів, що вчиняють жінки, і про-
стежує динаміку злочинності. Також визначає, які злочини є найпоширенішими серед жінок і злочини, зовсім не характерні для жіночої 
злочинності.

Ключові слова: злочинність, жіноча злочинність, причини, рівень злочинності, динаміка.

Статья посвящена освещению проблемы женской преступности в современном обществе, в частности причин ее возникновения 
и явлений, которые влияют на поведение особей женского пола. Автор анализирует отчет, в котором подана статистика разных видов 
преступлений, которые совершают женщины, и прослеживает динамику преступности. Также определяет, какие преступления являются 
наиболее распространенными среди женщин и преступления, что вовсе не характерны для женской преступности.

Ключевые слова: преступность, женская преступность, причины, уровень преступности, динамика.

The article is devoted to the sanctification of the problem of the female crime, in particular, the reasons of its emergence and facts which 
have an influence on the women's behavior. The author analyzes the report about statistics of different types of women's crimes and tracks the 
dynamics of the crime. The author also determines which crimes are the most common among women and the crimes which are not characteristic 
for female crime.

Key words: crime, female crime, reasons, crime level, dynamics.

З початку XXI сторіччя в науковій літературі, зокрема 
у працях учених-кримінологів, навчальній літературі для 
студентів,  почало  закріплюватись  поняття  «жіноча  зло-
чинність», що безпосередньо вказує на окреме виділення 
цього  виду  злочинності  із  загальної  структури  та  приді-
лення  неабиякої  уваги  причинам  та  умовам  виникнення 
цього явища. Цей вид злочинності не є домінуючим у сус-
пільстві, проте його рівень є показником духовності й мо-
ральності  суспільства,  ставлення  до  основних  людських 
цінностей.  Останніми  роками  спостерігається  активна 
криміналізація жіночої частини населення України, а тен-
денція зростання кількості злочинів, які вчиняють жінки, 

є зовсім невтішною. Отже, доцільно звернути увагу на те-
орії про причини вчинення злочину жінками, розглянути 
рівень жіночої злочинності та її динаміку, а також визна-
чити, які злочини є найбільш поширеними серед жінок.

Протягом  нинішнього  століття  опубліковано  чимало 
наукових праць, присвячених жіночій злочинності. Зокре-
ма, варто виділити праці таких учених, як Ю.М. Антонян, 
А.Б. Блага, В.А. Меркулова, В.А. Серебрякова, О.М. Джу-
жа, С.Г. Кулик та інші.

Метою статті є дослідження основних теорій щодо при-
чин жіночої злочинності, аналіз рівня кількості вчинюваних 
злочинів за період із січня до вересня 2018 року, встановлен-
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ня динаміки злочинності порівняно з попереднім роком, а 
також визначення, які злочини жінки вчиняють найчастіше, 
а які є зовсім не характерні для жіночої злочинності.

Жіноча злочинність – це сукупність злочинів, що вчи-
няються особами жіночої статі на певній території за пев-
ний проміжок часу. На думку І.М. Даньшина, традиційне 
в кримінології відокремлення й вивчення жіночої злочин-
ності  зумовлене тим, що вона має певні особливості. Ці 
особливості пов’язані як із біологічними, так із соціальни-
ми факторами, які, визначаючи місце жінки в суспільстві, 
відбиваються на формуванні  її  свідомості,  обмежують  її 
коло зовнішніх зв’язків і життєву активність [1, с. 214].

Необхідно  встановити,  які  саме  причини жіночої  зло-
чинності. На думку О.М. Джужі та В.В. Василевича, причи-
ни злочинності – це соціально-психологічні обставини, які 
безпосередньо  спричиняють  злочинність  і  закономірним 
наслідком яких є злочин, а умови злочинності – це комплекс 
явищ, що впливають на злочинність і є певними обставина-
ми, які сприяють її виникненню та існуванню [2, с. 4].

Учені  виділяють  декілька  теорій  про  причини жіночої 
злочинності:  моралістичну,  антропологічну  (біологічну)  й 
соціологічну. Перші дві теорії були поширені в кін. ХІХ – 
поч. ХХ ст.,  а  нині  домінує остання. Моралістична  теорія 
виходить  із  того, що жінка  з  часів Єви  здатна на  будь-які 
злочини. Німецькі інквізитори Шпренгер та Інститоріс пи-
сали, що через брак розуму жінки швидше за чоловіків від-
ступають від віри, тому немає нічого дивного в тому, що се-
ред жінок так багато відьом. Представники антропологічної 
(біологічної) теорії причину неповноцінності жінки вбачали 
в її біологічних особливостях. Ч. Ломброзо в праці «Жінка – 
злочинниця і повія» порівнював жінку з дитиною й уважав, 
що жінки  за  своєю  природою  більш  схильні  до  вчинення 
злочинів, ніж чоловіки [3, с. 176]. Соціологічна теорія визнає 
примат соціальних факторів у детермінації злочинності. Це 
повною мірою стосується й жіночої злочинності, хоча певні 
біологічні  чинники,  властиві жінкам, не можна відкидати. 
Передусім саме соціальні фактори визначають відмінності 
між жіночою і чоловічою злочинністю. Ідеться про відмін-
ності в соціальних ролях жінок і чоловіків, що відбиваються 
на особливостях їхньої поведінки, в тому числі й злочинної.

Також на жінок, які вчиняють злочини, впливають яви-
ща  біологічного  характеру. Щодо  ролі  біологічних факто-
рів у формуванні особистості людини, в тому числі особи 
злочинця,  висловлюють  різні  думки. Представники  соціо-
логічної школи в кримінології пояснювали менші злочинні 
прояви в жінок як їхньою фізичною слабкістю, так і відчу-
женням від громадського життя, замкненістю в колі сімей-
них обов’язків. У середині ХХ ст. пояснити причини жіночої 
злочинності  намагалися  за  допомогою  генетичних  дослі-
джень. Так, витоки жіночої агресії вчені прагнули знайти в 
аномаліях хромосомного набору. Зокрема, Е. Подольський 
і П.А. Джейкобс стверджували, що в нормі статеві хромо-
соми жінки повинні бути «ХХ», а в чоловіка – «ХY». Хро-
мосомний набір «ХХY» (наявність у генах жінки чоловічої 
хромосоми виду «Y»), на думку прихильників біологічної 
кримінології,  –  головна  причина  жіночої  агресії.  Автори 
ендокринних теорій уважали, що витоки агресії криються в 
аномаліях функціонування залоз внутрішньої секреції – під-
вищеного вироблення речовин, що викликає нервозність та 
агресивність.  Зокрема,  встановлено, що в період менстру-
ації в жінок у крові збільшується кількість тестостерону – 
речовини,  яка може  сприяти ослабленню самоконтролю й 
підвищенню агресивності на незначний час [4, c. 55]. Однак 
прямої кореляції між кількістю судимостей і біологічними 
задатками жінок не виявлено. Цілком імовірно, що останні 
впливають на жіночу злочинність непрямо: особливості фі-
зіології жінок зумовлюють їхню роль у суспільстві та вплив 
на поведінку жінки, в тому числі злочинниці.

Водночас  причини  жіночої  злочинності  мають  спе-
цифічний  характер,  а  механізм  дії  причин  та  умов,  що 
формують злочинність жінок, досить складний, потребує 

спільного  вивчення  кримінологів,  економістів,  політоло-
гів, соціологів, психологів та інших фахівців.

Детермінантами злочинності серед жінок є: 
–  активна участь жінок у суспільному виробництві; 
–  послаблення ролі головних соціальних інститутів і 

насамперед сім’ї, а також соціального контролю;
–  посилення  напруження  в  суспільстві,  конфлікти, 

ворожнеча між людьми; 
–  значне  поширення  таких  антигромадських  явищ, 

як  наркоманія,  алкоголізм,  проституція,  бродяжництво 
[5, с. 131].

У  житті  жінки  вагоме  місце  посідає  сім’я,  сімейно-
шлюбні, сімейно-побутові відносини. Сім’я має глибокий 
вплив на формування в жінки як позитивної, так і негатив-
ної  поведінки.  У  жінок-злочинниць  чітко  простежується 
зв’язок між сімейним неблагополуччям та антисуспільни-
ми проявами. Із сімейно-побутовими проблемами та мате-
ріальною  залежністю  часто  пов’язана  корислива  злочин-
ність жінок. Керуючись хибним почуттям відповідальності 
за  матеріальне  становище  родини,  вони  прагнуть  покра-
щити свій життєвий рівень, учиняючи корисливі злочини. 
Упевнені в тому, що вчинили злочин заради родини і дітей, 
і  це  їх  виправдовує,  отримані  незаконним шляхом  гроші 
вони найчастіше спрямовують на задоволення тих потреб, 
що є першочерговими й життєво необхідними [6, с. 77]. 

Окрім детермінантів жіночої злочинності, варто зупи-
нити увагу саме на рівні злочинності серед жінок. На офі-
ційному сайті Генеральної прокуратури України міститься 
актуальний  сьогодні  Єдиний  звіт  про  осіб,  які  вчинили 
кримінальні правопорушення в період із січня 2018 року 
до вересня 2018 року  (9 місяців нинішнього року). Про-
аналізувавши його, можна дійти  таких висновків.  За  ви-
щезазначений  період  жінками  вчинено  10  615  злочинів, 
серед  яких  –  1550  тяжкі  й  особливо  тяжкі.  Ураховуючи 
класифікацію  злочинів  за  об’єктами,  можна  встановити, 
що жінками вчинено: 

–  злочинів проти основ національної безпеки Украї-
ни – 23;

–  злочинів проти життя і здоров’я особи – 1490; 
–  злочинів проти волі, честі, гідності особи – 26; 
–  злочинів проти статевої свободи і статевої недотор-

канності особи – жодного; 
–  злочинів проти  виборчих,  трудових  та  інших осо-

бистих прав і свобод людини та громадянина – 107;
–  злочинів проти власності – 6 493; 
–  злочинів у сфері господарської діяльності – 239; 
–  злочинів проти довкілля – 9; 
–  злочинів проти громадської безпеки – 154; 
–  злочинів проти безпеки виробництва – 1; 
–  злочинів  проти  безпеки  руху  й  експлуатації  тран-

спорту – 131;
–  злочинів  проти  громадського  порядку  та  мораль-

ності – 207; 
–  злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психо-

тропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші зло-
чини проти здоров’я населення – 999;

–  злочинів у сфері охорони державної таємниці, не-
доторканності державних кордонів, забезпечення призову 
й мобілізації – 6; 

–  злочинів проти авторитету органів державної вла-
ди,  органів місцевого  самоврядування,  об’єднань  грома-
дян і злочини проти журналістів – 591;

–  злочинів  у  сфері  використання  електронно-обчис-
люваних  машин  (комп’ютерів),  систем  і  комп’ютерних 
мереж і мереж електрозв’язку – 31;

–  злочинів  у  сфері  службової  діяльності  та  профе-
сійної  діяльності,  пов’язаних  із  наданням публічних  по-
слуг, – 471; 

–  злочинів проти правосуддя – 154; 
–  злочинів проти встановленого порядку несення вій-

ськової служби (військові злочини) – 10; 
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–  злочинів проти миру, безпеки людства та міжнарод-
ного правопорядку – жодного [7].

З  вищевикладеного можна  зробити  висновок, що  се-
ред  усіх  видів  злочинів жінки  найбільше  вчиняють  зло-
чини проти власності та злочини проти життя  і здоров’я 
особи.  Зокрема,  злочини  проти  власності  жінки  найчас-
тіше вчиняють у сфері праці, де вони виконують профе-
сійні функції, пов’язані з можливістю вільного доступу до 
матеріальних  цінностей.  Здебільшого  це  галузі  торгівлі, 
громадського харчування, сільського господарства, легкої 
та  харчової  промисловості.  Тут  найчастіше жінки  скою-
ють такі корисливі злочини, як викрадення майна шляхом 
крадіжок, привласнення, розтрати [8, с. 189]. Також жінки 
вчиняють чимало крадіжок особистого майна, і характер-
ним злочином серед жінок є шахрайство. Щодо злочинів 
проти життя  і  здоров’я особи,  то жінки найчастіше вчи-
няють такі  злочини в побутовій сфері, де найчастіше до 
вчинення злочину їх штовхають негативні обставини ро-
динних, сімейно-шлюбних відносин. Такими злочинами є 
здебільшого насильницькі злочини: вбивства, у тому числі 
новонародженої дитини,  заподіяння тілесних ушкоджень 
середньої тяжкості й легких тілесних ушкоджень.

Водночас майже зовсім жінки не вчиняють такі злочи-
ни, як злочини проти статевої свободи і статевої недотор-
канності особи та злочини проти миру, безпеки людства й 
міжнародного правопорядку.

Задля  повного  висвітлення  рівня  злочинності  серед 
жінок варто дослідити її динаміку. Доцільно використати 
Єдиний звіт про осіб, які вчинили кримінальні правопору-
шення за такий же проміжок часу в минулому році, тобто 
в період  із січня 2017 року до вересня 2017 року. Розра-
хувавши питому вагу окремих видів злочинів, можна зро-
бити  такі  висновки щодо  динаміки  жіночої  злочинності 
[9]. Порівняно з 2017 роком у 2018 році жінки вчинили на 
5,5% більше злочинів загалом, тоді як кількість учинених 
тяжких та особливо тяжких зменшилась на 1,6%. 

Щодо окремих категорій злочинів маємо такі резуль-
тати: 

–  кількість злочинів проти основ національної безпе-
ки України зменшилась на 23%;

–  злочинів проти життя і здоров’я особи – зросла на 
9,3%;

–  злочинів проти волі, честі,  гідності особи – збіль-
шилась на 4%;

–  злочинів проти  статевої  свободи  та  статевої недо-
торканності  особи  –  зменшилась  на  100%  (у  2017  році 
вчинено 2 злочини, а у 2018 – жодного);

–  злочинів проти  виборчих,  трудових  та  інших осо-
бистих прав  і свобод людини та громадянина – зменши-
лась на 3,6%;

–  злочинів проти власності – зросла на 12,6%;
–  злочинів у сфері господарської діяльності – збіль-

шилась на 10%;
–  злочинів проти довкілля – зросла на 28,5%;
–  злочинів проти громадської безпеки – збільшилась 

на 9,2%;

–  злочинів проти безпеки виробництва – залишилась 
такою самою, як і в попередньому році;

–  злочинів проти безпеки руху та експлуатації тран-
спорту – зменшилась на 15,5%; 

–  злочинів  проти  громадського  порядку  та  мораль-
ності – зросла на 10,7%;

–  злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психо-
тропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші зло-
чини проти здоров’я населення – зменшилась на 32%; 

–  злочинів у сфері охорони державної таємниці, не-
доторканності державних кордонів, забезпечення призову 
та мобілізації – зросла на 20%;

–  злочинів проти авторитету органів державної вла-
ди,  органів місцевого  самоврядування,  об’єднань  грома-
дян і злочинів проти журналістів – збільшилась на 6,9%; 

–  злочинів  у  сфері  використання  електронно-обчис-
люваних  машин  (комп’ютерів),  систем  і  комп’ютерних 
мереж і мереж електрозв’язку – зросла на 55%; 

–  злочинів  у  сфері  службової  діяльності  та  профе-
сійної  діяльності,  пов’язаних  із  наданням публічних  по-
слуг, – збільшилась на 45%; 

–  злочинів проти правосуддя – зменшилась на 13,5%; 
–  злочинів проти встановленого порядку несення вій-

ськової служби (військові злочини) – збільшилась на 25%; 
–  злочинів проти миру, безпеки людства та міжнарод-

ного правопорядку – залишилась такою самою, як і в ми-
нулому році.

Отже,  досліджуючи  динаміку  жіночої  злочинності, 
можна зробити невтішний висновок, що кількість учиню-
ваних жінками злочинів як загалом, так і окремих катего-
рій зростає, лише в деяких категоріях злочинів простежу-
ється позитивна тенденція до зменшення динаміки.

Незважаючи на те що жінок, які вчиняють злочини, 
менше,  ніж  чоловіків,  жіночу  злочинність  виділяють 
як окремий складник структури загальної злочинності, 
адже існує тенденція до збільшення кількості злочинів, 
учинюваних  особами  жіночої  статі,  що  викликає  не-
безпідставну стурбованість у  суспільстві. Варто також 
звернути увагу на те, що жіноча злочинність має біль-
шу латентність. Найбільший рівень жіночої злочиннос-
ті  спостерігається  в  побутовій,  сімейно-шлюбній  сфе-
рі,  а  також  у  сфері  праці,  до  якої  залучена  найбільша 
кількість  представниць  жіночої  статі.  Досліджуючи 
динаміку  злочинності  серед жінок,  чітко  простежуємо 
негативне  збільшення  динаміки  вчинення  більшості 
категорій  злочинів  жінками,  однак  є  окремі  злочини, 
у  яких  динаміка  є  стабільною  або  близькою  до  змен-
шення.  Нині  вченими  розроблена  достатня  кількість 
різноманітних  способів  запобігання,  протидії  жіночій 
злочинності й профілактики її, які неодмінно потрібно 
застосовувати на практиці  задля зменшення рівня зло-
чинності  серед  жінок.  Питання  жіночої  злочинності  є 
наріжним  каменем  серед  найважливіших  проблем  су-
часного суспільства,  які потребують найшвидшого ви-
рішення  з  обов’язковою  участю  представників  право-
охоронних органів і свідомої громадськості.
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У роботі автором досліджується актуальна в Україні проблема дитячої проституції. Вивчені статті різних науковців, розглянуті їхні 
точки зору на цю проблему. Особлива увага приділена причинам дитячої проституції. Проаналізувавши причини, запропоновані можливі 
шляхи вирішення цієї проблеми.

Ключові слова: проституція, дитяча проституція, сексуальна експлуатація, статеві відносини, причини, запобігання.

В работе автором исследуется актуальная в Украине проблема детской проституции. Изучены статьи различных ученых, рассмотре-
ны их точки зрения на эту проблему. Особое внимание уделено причинам детской проституции. Проанализировав причины, предложены 
возможные пути решения этой проблемы.

Ключевые слова: проституция, детская проституция, сексуальная эксплуатация, половые отношения, причины, предотвращение.

The author explores the actual problem of child prostitution in Ukraine. The articles of various scholars have been studied, their views on this 
problem are considered. Particular attention is attend to the causes of child prostitution. Having analyzed the reasons, suggested ways to solve 
this problem.

Key words: prostitution, children prostitution, sexual exploitation, sexual intercourse, reasons, prevention.

Постановка проблеми. Проституція – це загальносві-
тове явище, яке виникло ще з часів зародження суспіль-
ства. Воно пустило своє коріння в різні верстви населен-
ня, але особливої уваги заслуговує проституція саме серед 
неповнолітніх. Якщо до проституції дорослих жінок уже 
звикли, для деяких країн це навіть стало нормою і набуло 
законодавчої легалізації, то дитяча проституція викликає 
гнів та обурення, вона є ганебним проявом дитячої безза-
хисності, який усіма можливими засобами необхідно як-
найшвидше викорінити. 

За даними розташованої  у Бангкоку  асоціації  під на-
звою  «Покласти  край  дитячій  проституції  в  азіатському 
туризмі» (англійська абревіатура ECPAT), світовий обсяг 
доходів від дитячої проституції сягає п’яти мільярдів до-
ларів. За приблизними оцінками ЮНІСЕФ, у проституцію 
щороку втягуються не менше одного мільйона дітей  [8]. 
І  це  дані  майже  двадцятирічної  давності,  нині  ситуація 
лише погіршується.

За останні 10 років дитяча проституція в Україні стала 
звичним  явищем  і мало  хто намагається  зупинити  її  по-
ширення. Спеціальний доповідач ООН з питання про тор-
гівлю  дітьми,  дитячої  проституції  і  дитячої  порнографії 
Хуан Мігель Петіт  у  своїй доповіді  за  результатами від-
відування України у жовтні 2006 р. оприлюднив висновки 
про те, що в Україні дитяча проституція та торгівля дітьми 
є величезною проблемою. За даними Українського інсти-
туту соціальних досліджень, серед жінок, які займаються 
наданням  сексуальних послуг  у  комерційних цілях,  11% 
становили діти віком від 12 до 15 років і 20% – віком від 
16 до 17 років  [11]. Спецдоповідач відзначив, що в про-
ституцію  залучаються навіть  10-річні  дівчатка. Наведені 
цифри свідчать про те, що у цей кримінальний бізнес за-
лучено більш ніж 30% неповнолітніх, які займаються про-
ституцією. З моменту цієї доповіді минуло 12 років,  але 
ситуація не покращилася, кримінальної відповідальності 
за втягнення дітей в проституцію та добровільне заняття 
нею все ще немає, статистика постраждалих дітей не ве-
деться, заходи щодо запобігання не проводяться. 

Тому, на мою думку, необхідно дослідити дитячу про-
ституцію  з  кримінологічної  точки  зору,  тобто  визначити 
причини,  що  штовхають  неповнолітніх  на  цей  шлях,  та 
знайти способи, які допоможуть як не викорінити це явище 
з нашого суспільства, то хоча б знизити його до мінімуму. 

Стан опрацювання. Ця проблема є темою досліджень 
не тільки кримінологів, а й психологів та соціологів. Ві-

тчизняні та закордонні вчені неодноразово приділяли ува-
гу дитячій проституції. Серед них – Ю. Антонян, М. Ар-
сеньєва, Н. Аверін, Г. Введенський, А. Габіані, А. Гурова, 
Я. Гілінський, І. Голосенко, С. Голод, О. Гоноченко, Д. Єні-
кеєва, Є. Жігарев, К. Ігошев, С. Красуля, І. Кон, Т. Кудлай, 
Н. Кузнєцова, В. Лебеденко, А. Станська, Т. Шевчук та ін. 
Однак необхідно зазначити, що більшість питань, які сто-
суються цієї  теми,  є дискусійними,  адже дитяча прости-
туція набуває стрімкого розповсюдження та зменшується 
вік, з якого діти починають нею займатися, це все потре-
бує більш детального вивчення.

Мета статті – вивчити причини дитячої проституції, 
дослідити, які з них найбільш розповсюджені. Вивчивши 
причини, необхідно  знайти шляхи  та  засоби  їх поперед-
ження,  які  допоможуть  боротися  з  такою  проблемою  в 
нашому суспільстві. Проаналізувавши роботи вчених, за-
пропонувати можливі  способи  боротьби  з  дитячою про-
ституцією в нашій країні.

Виклад основного матеріалу.  Термін  «проституція» 
використовують  доволі  часто,  тому  необхідно  розібра-
тися, що це  за  явище. Етимологія  слова  від  латинського 
«prostitutio» (осквернення, розбещення) або ж «prostituere» 
(виставляти привселюдно). Щодо визначення, то їх є без-
ліч.  Так,  наприклад,  І.  Звєрєва  визначає  проституцію  як 
сферу знеособлених емоційно, позашлюбних, безладних, 
здійснюваних за плату статевих стосунків [14]. Інший вче-
ний, С.  Голод,  називає  проституцію формою позашлюб-
них сексуальних стосунків і наголошує, що такі стосунки 
не ґрунтуються на особистій симпатії або чуттєвій потре-
бі,  при цьому для  однієї  зі  сторін  важливим  стимулом  є 
заробіток  [7]. Це  загальні  визначення  проституції,  а  ось 
щодо  поняття  дитячої  проституції,  то  воно  міститься  в 
ст. 19 Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексу-
альної  експлуатації  та  сексуального насильства:  «дитяча 
проституція»  означає факт  використання  дитини  для  ді-
яльності  сексуального  характеру,  коли  грошова  чи  інша 
форма винагороди або відшкодування надаються чи обі-
цяються  як  оплата,  незалежно  від  того,  чи  здійснюється 
ця  оплата,  ця  обіцянка  або  це  відшкодування  дитині  чи 
третій особі [2]. Це визначення свідчить про безпосеред-
ній  зв’язок  дитячої  проституції  з  різними формами  екс-
плуатації, яка становить суттєву загрозу для суспільства. 
У Конвенції ООН про права дитини вказано, що держави-
учасниці зобов’язані захищати дитину від усіх форм сек-
суальної  експлуатації  та  сексуальних  розбещень.  3  цією 
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метою  держави-учасниці    вживають  на  національному, 
двосторонньому та багатосторонньому рівнях усіх необ-
хідних заходів щодо запобігання:

а)  схилянню або примушуванню дитини до будь-якої 
незаконної сексуальної діяльності;

б)  використанню дітей з метою експлуатації у прости-
туції або в іншій незаконній сексуальній практиці;

в)  використанню дітей з метою експлуатації у порно-
графії та порнографічних матеріалах [1].

В Україні ще у 1998 році був створений Міжнародний 
жіночий правозахисний центр «Ла Страда – Україна», од-
ним з напрямків діяльності якого є захист прав дітей, про-
тидія дитячій експлуатації, зокрема і сексуальній. У січні 
2011  р.  Україна  представляла  третю-четверту  об’єднану 
доповідь про виконання на національному рівні Конвенції 
ООН про права дитини. За процедурою розгляду таких до-
повідей Комітет з прав дитини ООН у лютому того ж року 
надіслав Заключні рекомендації, які мають бути враховані 
під час формування та реалізації державної політики га-
рантування та захисту прав дитини. Вітаючи певні досяг-
нення України у цій сфері, Комітет сформулював основні 
проблеми, що викликають його занепокоєння, та рекомен-
дації щодо їх подолання.

Так, однією з проблем українського законодавства на 
той  час  була  відсутність  комплексного  закону про права 
дитини,  який  містив  би  положення Конвенції  про  права 
дитини та Факультативних протоколів до неї. Ця проблема 
залишається  і дотепер, адже закон все ще не прийнятий. 
Хоча 6 грудня 2011 року народними депутатами України 
В.  Шемчуком,  О.  Бондаренко,  К.  Лук’яновою  вносився 
проект Закону «Про внесення змін до деяких законів Укра-
їни  щодо протидії дитячій проституції», який розроблено 
з метою протидії залученню дітей до заняття проституці-
єю. Для цього законопроектом пропонувалися внести змі-
ни до чинного законодавства, зокрема до Кримінального 
кодексу  України,  Кодексу  України  про  адміністративні 
правопорушення,  Закону  України  «Про  охорону  дитин-
ства», якими передбачено заходи з реабілітації дітей, ви-
лучених  зі  сфери надання оплатних  сексуальних послуг, 
встановлення  гарантій  держави  щодо  захисту  дітей  від 
будь-яких форм насильства, експлуатації, сексуальних та 
інших видів зловживань.

Але, проаналізувавши цей законопроект, Комітет з пи-
тань  законодавчого  забезпечення  правоохоронної  діяль-
ності  відзначив,  що  доповнення  Кримінального  кодексу 
України новою статтею 303-1, якою встановлюється від-
повідальність  за  отримання  за  винагороду  сексуальних 
послуг  від  дитини  може  привести  до  конкуренції  норм, 
оскільки  встановлення  кримінальної  відповідальності  за 
вказані  діяння фактично  нівелює  положення  статей  155, 
156, 152, 153 КК України. Зміни до Кодексу України про 
адміністративні правопорушення також містять юридично 
необґрунтовані пропозиції, тому у пропонованому вигляді 
приймати їх недоцільно [6].

У  березні  2009  року Верховною Радою України  роз-
роблено Національний план дій щодо реалізації Конвенції 
ООН про права дитини на період до 2016 р. Але Комітет 
з прав дитини ООН звернув увагу, що цей план дуже об-
межений у фінансуванні (0,3% від затвердженого бюджету 
програми) та прогрес виконання програми незначний.

Також  Комітет  наголошував  на  тому,  що  основною 
проблемою є відсутність бази даних про дітей, які стали 
жертвами  сексуальної  експлуатації  та  сексуального  на-
сильства.  Статистики  досі  немає,  можна  говорити  лише 
про  якісь  приблизні  дані,  адже  латентність  дитячої  про-
ституції дуже висока.

Натепер досі не створені спеціальні центри реабіліта-
ції дітей, які стали жертвами дитячої проституції. Існують 
лише центри надання допомоги жінкам та дітям, постраж-
далим від домашнього насильства. Ці заклади також мо-
жуть допомогти, але Комітет запевняв, що необхідне ство-

рення саме спеціалізованого центру. На офіційному сайті 
громадської організації «Ла Страда – Україна» розміщені 
телефони гарячої лінії, куди зможуть звертатися діти, по-
страждалі від сексуальної експлуатації. Але даних про те, 
яка кількість людей телефонує на гарячу лінію немає.

Щоб  викорінити  дитячу  проституцію,  необхідно  не 
просто адаптувати законодавство під норми Конвенцій, а 
й розібратися в причинах, які штовхають дітей до заняття 
проституцією, та намагатися їх подолати. Проаналізував-
ши зарубіжний  і  вітчизняний досвід, можна виокремити 
три групи причин: фізіологічні (або генетичні), психоло-
гічні та соціальні.

Генетичні  теорії  розглядають  вплив  спадкових  чин-
ників, що приводять дітей до заняття проституцією. Біо-
фізіологічні  теорії  пов’язують  вибір  «професії  повії»  з 
певним морфоконституційним типом людини.  За даними 
учених XIX в. У. Тарновського, В. Окорокова, що підда-
ли повій антропометричним і біологічним дослідженням, 
було  встановлено, що хоча  така  категорія  справляє  зага-
лом враження миловидних і навіть красивих дівчат, у разі 
детальнішого вивчення виявляється низка фізичних недо-
ліків:  наприклад,  розміри  обличчя  переважають  розміри 
голови, що дає можливість зробити висновок  про менший 
об’єм мозкових мас, що йдуть у збиток як розумовому, так 
і етичному розвитку людини, що надає сексуальні послу-
ги; існування фізичних ознак вроджених вад, таких як не-
правильні форми в  розвитку черепа,  аномалії  вух,  зубів, 
кінцівок, асиметрія особи тощо [4].

Психологічні  теорії  дають  різне  пояснення  природи 
дитячої  проституції.  Теорії  особових  рис  підкреслюють 
наявність  у  індивіда  певних  якостей, що  приводять  його 
до  такого  роду  суспільної  поведінки,  а  саме:  труднощі  у 
відносинах  з  однолітками;  бажання  виглядати дорослою; 
форма самоствердження; бажання стати матеріально неза-
лежною; несформована система моральних цінностей [12].

Щодо останньої  групи причин – соціальних,  то вони 
найбільш численні і, на мою думку, найголовніші. Т. Шев-
чук до соціальних відносить такі причини, як:

–  недоліки виховання. Майже 90% дітей,  які  займа-
ються проституцією, росли в сім’ях, де вони не отриму-
вали належної уваги та було відсутнє сімейне піклування. 
Сім’я  готує  дитину  до  подальшого  самостійного  життя 
в суспільстві, діти з неблагополучних родин, особливо в 
яких  батьки  пиячать,  вживають  наркотичні  речовини  чи 
ведуть розпусний спосіб життя, не розцінюють проститу-
цію як щось недопустиме, для них це нормальне явище, 
здатне приносити дохід;

–  скрутне матеріальне становище. Ця причина безпо-
середньо пов’язана з попередньою, адже матеріальне ста-
новище дитини не можна розглядати окремо від її батьків. 
Вони не задовольняють потреби дитини в одязі, їжі, дити-
на змушена сама заробляти собі на життя і це штовхає її до 
занять проституцією. А. Шиделко наголошує, що найбіль-
ша  ймовірність  стати  жертвою  комерційної  сексуальної 
експлуатації  стосується  головним чином дітей,  які  пере-
бувають у стані бродяжництва, дітей-наркоманів, дітей із 
деструктивних сімей, чиї батьки ведуть асоціальний спо-
сіб життя, дітей-сиріт, вихованців шкіл-інтернатів [16];

–  насильство в сім’ї. Перш за все це насильство сек-
суальне,   під яким слід розуміти протиправне посягання 
одного члена сім’ї на статеву недоторканість іншого члена 
сім’ї,  а  також дії  сексуального характеру стосовно непо-
внолітнього члена сім’ї. Сюди можна віднести залучення 
до  заняття  дитячою  проституцією,  використовуючи  по-
рнографічну  літературу,  фотографії,  кінофільми  та  ін.  з 
метою одержання прибутку. Але втягувати в проституцію 
можуть не тільки батьки, а й вчителі, вихователі, інші осо-
би, на яких покладено обов’язок піклуватися про дитину. 
І коло цих осіб дедалі розширюється;

–  негативний вплив ЗМІ на психіку дитини. На жаль, 
всесвітня мережа Інтернет дуже часто є джерелом інфор-
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мації негативного характеру. У завуальованій формі на її 
сторінках можна знайти багато оголошень стосовно добре 
оплачуваної «роботи» для підлітків: як дівчат, так і хлоп-
ців.  Безмежні  можливості  цього  технічного  досягнення 
використовуються  дітьми  неконтрольовано,  що  часто 
призводить до негативних наслідків, а коло користувачів 
Інтернету стрімко омолоджується. ЗМІ неспроста назива-
ють «четвертою гілкою влади», адже вплив на свідомість 
людей величезний. Тому від пропаганди, яку ведуть ЗМІ, 
залежить  майбутнє  молоді,  отже,  держава  має  ретельно 
слідкувати за тим, що показують у телепередачах та про 
що пишуть у журналах;

–  недостатня поінформованість підлітків про  статеві 
відносини. На підставі досліджень Д. Бойера і Дж. Джейм-
са, проведених у 1978 р., серед підлітків, що надають сек-
суальні  послуги,  було  виявлено,  що  63%  отримали  пер-
винний  поштовх  до  заняття  проституцією,  почерпнувши 
збочену  інформацію про  сексуальні  відносини від друзів 
або в результаті випадкового власного досвіду. У них були 
відсутні знання про контрацепцію, венеричні захворюван-
ня. Батьки, педагоги, вихователі мусять разом розвивати у 
дитини  культуру  статевих  відносин.  Тобто  дитині  мають 
пояснити сутність статевих відносин не сумнівні подруги 
«з досвідом» чи мати-повія, а досвідчені, авторитетні, ком-
петентні особи, лише тоді буде позитивний результат [15].

Визначивши  ключові  причини  дитячої  проституції, 
слід  зазначити, що вони взаємопов’язані  і  подекуди вза-
ємозалежні.  Вони  є  результатом  наявності  безлічі  соці-
альних факторів, обставин, чинників, носять об’єктивний 
і суб’єктивний характер. А епіцентром цього причинного 
комплексу є сім’я як основний осередок формування осо-
бистості дитини та її ранньої соціалізації.

Необхідно також звернути увагу на проблему соціа-
лізації вихованців шкіл-інтернатів. Діти в цих закладах 
не отримують належної уваги з боку вихователів, вони 
позбавлені батьківського піклування та постійно потре-
бують матеріального задоволення своїх потреб. На мою 
думку,  школи-інтернати  –  це  розплідник  причин  дитя-
чої  проституції.  І  справді,  дослідження  показали,  що 
через  матеріальні проблеми та невизначеність перспек-
тив власного соціального розвитку і свого майбутнього 
кожна  п’ята  дівчина  школи-інтернату  залучається  до 
проституції [3]. Необхідно навести дані, зібрані О. Куш-
нірчук. Вона проводила порівняльне дослідження сексу-
альної  активності  дівчат  ЗОШ  та  вихованок школи-ін-
тернату. Це дослідження показало, що серед вихованок 
шкіл-інтернатів  більша  частка  сексуально  активних  і 
сексуально  зорієнтованих осіб   порівняно  з ученицями 
ЗОШ. Так, серед вихованок 8–11-х класів школи-інтер-
нату 30% мають досвід статевого життя (серед учениць 
8–9-х  класів  –  22%,  серед  учениць  10–11-х  класів  – 
36,4%).  Серед  учениць  8–11-х  класів  ЗОШ  показники 
нижчі  –  11%  респондентів  заявили,  що  мають  досвід 
статевих стосунків (серед учениць 8–9-х класів – 6,5%, 
серед учениць 10–11-х класів – 15,8%). Крім того, варто 
вказати на зниження вікового порогу вступу у сексуаль-
ні зв’язки серед учениць школи-інтернату стосовно уче-
ниць ЗОШ. Так, серед вихованок школи-інтернату 5,5% 
вказали, що почали статеве життя у віці 13 років, серед 
учениць ЗОШ цей відповідний показник становить 2,7%. 
Отримані дані свідчать про низький рівень сексуальної 
культури вихованок школи-інтернату, а отже, і про недо-
ліки  їхньої статевої соціалізації, що в сукупності ство-

рює передумови аморальної поведінки і може зумовити 
залучення до проституції [13].

Визначивши причини, можна  запропонувати  і шляхи 
вирішення цієї проблеми. По-перше, необхідно приверну-
ти увагу суспільства до дитячої проституції шляхом дру-
кування у ЗМІ довідкових матеріалів, які б не наголошу-
вали на «швидкому та високооплачуваному заробітку», а 
навпаки, показали всю небезпечність дитячої проституції. 
Цей  етап  роботи  спеціалісти називають первинною пре-
венцією,  основний  напрям  якої  –  інформаційно-просвіт-
ницькі програми і курси, що мають на меті зміну ставлен-
ня до  зловмисників  і  бачення жертв дитячої проституції 
суспільством [10].

Наступним етапом запобігання має стати удосконален-
ня законодавства, тобто приведення його у відповідність 
до Конвенцій про права дитини та Конвенції про  захист 
дітей  від  сексуальної  експлуатації  та  сексуального  на-
сильства і Факультативних протоколів до них. Хоча спро-
би і були, але, на жаль, вони виявилися не дуже вдалими. 
А. Бухаров пропонує роботу органів місцевого  самовря-
дування  у  цій  сфері  поділити  на  два  рівні:  на  першому 
(політичному) необхідно здійснювати контроль за дотри-
манням норм законодавства, а на другому (практичному) – 
контролювати кожну дитину з неблагополучної сім’ї, щоб 
вона відвідувала навчальний заклад та не займалася про-
ституцією у вільний час [5].

Необхідно також створити реабілітаційні центри з на-
дання допомоги дітям, залученим до проституції, адже на-
разі такі діти направляються у дитячі колонії та притулки, 
тоді, коли вони потребують професійної допомоги. С. Ді-
лані та К. Котеріл наполягають на тому, що, як тільки діти 
будуть вилучені  із дитячої проституції, має бути впрова-
джена  програма,  спрямована  на  підвищення  рівня  усві-
домлення ними соціальних і правових питань чи питань, 
пов’язаних з їхнім здоров’ям [10].  

Нині  держава  намагається  регулювати  проблему  ди-
тячої  проституції  на  державному  рівні.  Проте  боротьба 
з нею зводиться до локальних та періодичних акцій. Тим 
часом суспільство стає толерантнішим до проституції як 
такої і дедалі поблажливішим – до дитячої проституції, що 
зумовлює лише розширення комерційного сексу [9].

Висновок. Проституцію  (і  насамперед дитячу)  необ-
хідно  розглядати  перш  за  все  як  найгострішу  соціальну 
проблему, як один з видів соціальної патології, що грубо 
порушує основні права людини. Останніми роками дитя-
ча  проституція  в  Україні  набула  величезних  масштабів, 
це явище стрімко поширюється і має стійку тенденцію до 
зростання. Безумовно, цьому сприяє багато причин, голо-
вними з яких є недоліки виховання дитини в сім’ї; скрутне 
матеріальне  становище  цієї  сім’ї;  насильство  над  дити-
ною, перш за  все  сексуальне,  з  боку батьків чи родичів; 
недостатня поінформованість дітей про статеві відносини; 
негативний вплив ЗМІ на психіку дитини. Це лише осно-
вні чинники, які сприяють стрімкому росту дитячої про-
ституції в Україні. Їх, на жаль, можна значно розширити. 
Поглиблене та всебічне вивчення цих причин є запорукою 
подальшої успішної роботи з його викорінення або хоча б 
зменшення темпів приросту.

Щодо шляхів запобігання дитячій проституції в Укра-
їні  необхідно  виділити:  підвищення  рівня  поінформова-
ності  громадськості;  удосконалення  законодавства  та  дії 
правоохоронних органів; безпосереднє надання допомоги 
дітям, які потерпіли внаслідок проституції. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ОГЛЯДУ ДОКУМЕНТІВ  
ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ
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доцент кафедри фінансових розслідувань
Національного університету державної фіскальної служби України

Стаття присвячена розкриттю особливостей тактики проведення огляду документів під час розслідування злочинів у сфері оподат-
кування. Автор аналізує, що дозволяє визначати слідчий огляд документів, досліджує, на що слід звертати увагу під час слідчого огляду 
документів. Крім цього, автором детально розглянуто загальні правила огляду документів. 

Ключові слова: огляд, слідчі (розшукові) дії, тактика, документи, огляд документів, підробка документів.

Статья посвящена раскрытию особенностей тактики проведения осмотра документов во время расследования преступлений в сфе-
ре налогообложения. Автор анализирует, что позволяет определять следственный осмотр документов, исследует, на что следует об-
ращать внимание во время следственного осмотра документов. Кроме того, автором детально рассмотрены общие правила осмотра 
документов.

Ключевые слова: осмотр, следственные (розыскные) действия, тактика, документы, осмотр документов, подделка документов.

The article is sanctified to opening of features of tactics of realization of review of documents during investigation of crimes in the field of taxa-
tion. An author analyses, that allows to determine the inquisitional review of documents, investigates on what it follows to pay attention during the 
inquisitional review of documents. Except it, an author is consider the general rules of review of documents in detail.

Key words: review, inquisitional (to the search) actions, tactics, documents, review of documents, imitation of documents.

У  зв’язку  з  прийняттям  нового  Кримінального  про-
цесуального кодексу (далі – КПК) України суттєвих змін 
зазнав інститут слідчих (розшукових) дій. Незважаючи на 
зміни, огляд є однією з найбільш поширених слідчих (роз-
шукових) дій. Найбільш поширеним видом слідчого огля-
ду під час розслідування злочинів у сфері оподаткування 
є огляд документів.

Тактиці огляду документів увагу у своїх працях при-
свячували  В.І.  Алєксєйчук,  Р.С.  Бєлкін,  А.Г.  Волеводз, 
А.Ф. Волобуєв, В.А. Журавель, Н.І. Клименко, В.О. Коно-
валова, О.В. Одерій, В.Ю. Шепітько та ін. 

Метою статті  є  визначення  основних  особливостей 
проведення огляду документів під час розслідування зло-
чинів у сфері оподаткування.

Огляд – це слідча (розшукова) дія, в ході якої виявля-
ють,  безпосередньо  сприймають,  оцінюють  і  фіксують 
стан, властивості та ознаки матеріальних об’єктів з метою 
отримання фактичних даних, що мають значення для вста-
новлення істини в матеріалах кримінального провадження. 
Огляд проводиться слідчим, прокурором з метою виявлен-
ня та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримі-
нального правопорушення (ч. 1 ст. 237 КПК України) [1]. 

Оскільки  одним  з  основних  процесуальних  джерел 
доказів  у  кримінальних  провадженнях  щодо  вчинення 
злочинів  у  сфері  оподаткування  є  документи,  то,  відпо-
відно, і першочергові слідчі (розшукові) дії та заходи за-
безпечення кримінального провадження в  їх досудовому 
розслідуванні мають бути  спрямовані  на  якнайшвидший 
та найбільш повний збір усіх документів, які стосуються 
господарських операцій, відображення яких у податково-
му обліку призвело до несплати податків.

У зв’язку з цим важливу роль відіграє проведення ре-
тельного  огляду  та  вивчення  вилучених документів  бух-
галтерського  та  податкового  обліку  з  метою  їх  система-
тизації,  визначення  ознак  підробки  тощо.  Таким  чином, 

досягнення результатів під час розслідування податкових 
злочинів  можливе  лише  в  разі  проведення  своєчасного 
слідчого огляду в повному обсязі та вилучення докумен-
тів. Характерною особливістю даної категорії  злочинів є 
те, що особи, які їх вчиняють, вимушені використовувати 
різного роду документи. Документи по цій категорії кри-
мінальних проваджень можуть виступати і процесуальни-
ми джерелами доказів, і речовими доказами.

Н.А.  Потомська,  В.П.  Бобік  зазначають,  що  під  час 
розслідування злочинів, учинених у сфері оподаткування, 
огляд  документів  бухгалтерського  та  податкового  обліку 
є найбільш поширеною слідчою (розшуковою) дією. Без 
проведення огляду документи податкового  та бухгалтер-
ського облік не можуть мати статусу речових доказів у ма-
теріалах кримінального провадження [2, с. 117]. 

В.В. Лисенко, О.С. Задорожний, О.П. Дзісяк зазнача-
ють, що огляд документів може проводитися як слідча дія 
і як непроцесуальна діяльність слідчого. Непроцесуальна 
діяльність свій прояв знаходить у вивченні, аналізі змісту 
одного або сукупності документів. 

Проведення слідчого огляду документів у справах про 
ухилення від сплати податків дозволяє визначити: 1) осіб, 
які брали участь у складанні документів і в безпосередньо-
му здійсненні фінансово-господарських операцій; 2) зміст 
і характер виконаних фінансово-господарських операцій; 
3) перелік документів, за допомогою яких можлива пере-
вірка  фактичного  змісту  фінансово-господарської  опе-
рації;  4)  перелік  документів,  які  підлягають  вилученню; 
5)  суб’єктів  підприємництва,  в  яких  необхідно  провести 
обшук; 6) необхідні експертні дослідження [3, с. 196].

Р.М. Дмитрів вказує на те, що в процесі огляду слід-
чому  доцільно  з’ясувати  питання  про  наявність  зв’язку 
між  інформацією, що міститься в документі,  і вчиненою 
злочинною  діяльністю.  Для  цього  необхідно  перевіри-
ти  наявність  логічної  відповідності  всіх  реквізитів  між  
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собою (збіг чи розходження дат, змісту тексту у відбитках 
печаток і штампів, відповідність практичної змоги викона-
ти зазначені в документі дії за визначений проміжок часу, 
певною  кількістю  осіб  за  допомогою  або  без  допомоги 
технічних засобів), оцінити реальну можливість перебігу 
подій (процесів, зазначених у документі). 

Під час огляду слід звернути увагу на почерк у різних 
частинах  документа  або  різних  документах,  підписи  від 
імені  різних  осіб.  Окрім  зазначеного,  в  процесі  огляду 
може виконуватися арифметична перевірка цифрових за-
писів документа [4, с. 391]. 

У ході слідчого огляду документів необхідно особливу 
увагу звертати на встановлення: 1) зовнішніх ознак (рек-
візитів), особливостей виготовлення документа; 2) ознак 
інтелектуальної  і матеріальної підробки  (із цього приво-
ду існують спеціальні наукові дослідження); 3) ознак, що 
характеризують автора і виконавця документів [3, с. 197]. 

Одним  із  головних  напрямів  дослідження  докумен-
тальних  даних  є  встановлення  невідповідності  первин-
них документів, документів бухгалтерського оформлення, 
податкової  звітності.  Такі  невідповідності  можуть  мати 
прояв  у:  1)  суперечностях  у  змісті  одного  або  декількох 
документів; 2) невідповідності декількох документів,  які 
відображають  виконання  однієї  фінансово-господарської 
операції [3, с. 198]. 

Враховуючи, що в разі вчинення податкових злочинів 
зовнішні ознаки, як правило, відсутні,  їх можна виявити 
лише  за  допомогою  спеціальних  методів  дослідження  – 
перевірки чи експертизи.

В.В. Лисенко  зазначає, що  слідчий  огляд  документів 
має спрямування на встановлення: зовнішніх ознак (рек-
візитів)  змісту документів, особливостей механізму його 
виготовлення; ознак інтелектуальної та матеріальної під-
робки документів (невідповідність окремих реквізитів та 
інших даних); ознак, які характеризують особу автора чи 
виконавця  документа;  переліку  документів,  які  підляга-
ють  вилученню;  необхідних  матеріалів  для  проведення 
експертних досліджень [5, с. 202–203]. 

Огляд документів рекомендується проводити за учас-
тю спеціаліста для встановлення:  виду документа  (дого-
вір, накладна, касовий ордер); ким і коли виданий чи ви-
готовлений; зовнішнього вигляду (якість паперу, чорнил, 
тексту); змісту, який вказує на факти й обставини, що ма-
ють значення для розслідування; ознак, за якими в доку-
мент внесені зміни [6, с. 129].

Для  встановлення  підробки  документа  необхідний 
його  ретельний  комплексний  огляд,  вивчення  змісту  та 
стилю документа,  почерку  і машинописного  тексту,  під-
писів,  реєстраційних  позначок  (дати,  номера),  матеріалу 
документа  (папір,  барвники),  а  також  знаків, що посвід-
чують даний документ – відбитків печаток і штампів. Таке 
комплексне вивчення дозволяє встановити ознаки як інте-
лектуальної, так і матеріальної підробки.

У  ході  огляду  бажано  використовувати  найпростіші 
прилади:  лупу  та  ультрапроменевий  освітлювач.  Лупи 
мають  збільшення  від  2  до  20–30  крат.  Для  отримання 
збільшеного зображення лупа поміщається перед оком, а 
предмет, який розглядається, – на відстані, трохи меншій 
за фокусну відстань лупи. Змінюючи кут нахилу променів 
світла,  які  падають,  можливо  отримати  різні  ефекти  під 
час дослідження одного і того ж об’єкта. У разі освітлення 
з кутом нахилу променів, близькому до 10–15 градусів, до-
бре виявляються ознаки підчистки – задертість волокон. 

Ультрафіолетовими  променями  називаються  промені 
електромагнітного  спектра,  що  не  сприймаються  люд-
ським  оком.  Під  впливом  ультрафіолетових  променів 
атоми  ряду  речовин  переходять  у  збуджений  стан,  при 
цьому  окремі  електрони  зміщуються  на  більш  віддалені 
енергетичні  рівні,  на  яких  довго  залишатися  не можуть. 
Унаслідок повернення на первинні орбіти вони віддають 
енергію, яку поглинули у вигляді квантів світла. 

Під дією ультрафіолетових променів ряд речовин лю-
мінесціює,  тобто світиться. Залежно від складу та стану 
об’єкта, що  опромінюється,  виникає  свічення  у  видимій 
зоні спектра: синіми, зеленими та іншими променями різ-
ної яскравості. Зовнішньо однобарвні  та безбарвні речо-
вини будуть люмінесціювати по-різному. Деякі речовини, 
виступаючи безбарвними, відповідно, невидимими у зви-
чайному  світлі,  виявляються  за  яскравою  люмінесценці-
єю  в  ультрафіолетових  променях.  Завдяки  цій  здібності 
ультрафіолетових променів люмінесцентний аналіз у його 
найпростішій формі можливо використовувати для вияв-
лення підробки документів як повної, так і часткової (на-
приклад,  яка  здійснюється шляхом  дописки,  травлення). 
Використовуючи ультрафіолетові промені, іноді можливо 
відновити записи, які піддавались травленню. Як джерела 
ультрафіолетових променів можна використовувати спеці-
альні прилади для перевірки грошових знаків, які є в бан-
ківських установах та касах. 

Огляд документів поділяється на два етапи: на першо-
му ретельно вивчається зміст документа з метою виявлен-
ня можливих протиріч; на другому – з’ясовується, чи не 
піддавався він будь-яким змінам. 

На першому етапі вивчають зміст загального тексту та 
тексту бланка. Протиріччя в змісті документа можуть бути 
результатом  використання  підроблювачем  невідповідних 
бланків,  невідповідного  характеру  та  змісту  документа, 
відбитків печаток  і штампів, а також можуть виникати в 
результаті знищення або дописки частин тексту. Необхід-
но перевірити відповідність дати видачі документа та дати 
виготовлення  бланка  (наприклад,  дата  видачі  документа 
не може бути датована раніше за час виготовлення блан-
ка). Протиріччя в змісті документа можна виявити також 
шляхом  його  порівняння  зі  зразками  аналогічного,  пра-
вильно оформленого документа. Під час вивчення змісту 
документа необхідно звертати увагу на дати, які є в ньому, 
та зіставляти їх із календарем. 

Далі досліджується топографічне розміщення загаль-
ного тексту відносно до країв паперу, підписів, додаткових 
надписів, відбитків печаток і штампів,окремих частин до-
кументів відносно один одного. 

Для підробки часто використовують справжній доку-
мент, від якого відрізана якась частина, наприклад, весь 
загальний текст або його окремі строки, а до збережених 
підписів та відбитків печатки вписаний інший текст або 
стрічки. Топографічні порушення можуть бути результа-
том їх знищення. Текст може бути вписаний після нане-
сення підписів або відбитків печатки. У такому випадку 
однією з ознак підробки буде такий: текст огинає підпис, 
відбиток печатки. Необхідно також уважно оглянути краї 
паперу: чи немає обривів штрихів зрізаного тексту. Осо-
бливу увагу необхідно звернути на можливість підробки 
бланка  документа  шляхом  його  копіювання  на  множу-
вальному апараті. 

На  другому  етапі  документ  досліджується  на  пред-
мет можливості матеріальної підробки. Насамперед до-
сліджуються відбитки печаток і штампів на можливість 
їх  підробки  одним  з  описаних  способів.  Для  цього  до-
кумент вивчається під різними кутами до джерела освіт-
лення, а також на просвіт, у термінових випадках вико-
ристовуючи лупу та  інші збільшувальні прилади. Якщо 
виникає підозра про те, що документ підроблений, необ-
хідно оглянути поверхню документа в ультрафіолетових 
променях. Якщо в документі травленню (змиванню) під-
давалися окремі ділянки, то буде спостерігатися нерівно-
мірна яскравість поверхні паперу в разі локальної оброб-
ки його хімічними речовинами. 

За наявності плям (бурих, жовтих) на поверхні паперу 
документа  в  місці  розташування  записів,  які  читаються, 
слабо видимих штрихів, що не входять у конфігурацію лі-
тер, нерівномірній яскравості поверхні паперу, інших лю-
мінесцуючих штрихів, крім тих, які читаються із загальним 
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освітленням, робиться висновок, що документ змінювався 
шляхом травлення або змивання [7, с. 107–109].

Під час проведення діагностичного дослідження блан-
ків документів дослідження розпочинають із візуального 
огляду. При цьому вивчають стан  і зовнішній вигляд до-
кумента за різних режимів освітлення, потім особливості 
шрифту (гарнітуру, кегль), розміри пробілів між рядками, 
словами та буквами, довжину рядків, а також технічні не-
доліки форми, нестандартні та перевернені букви, пошко-
дження знаків. Для цього використовуються збільшувані 
прилади (лупа, мікроскоп) і різні режими освітлення. 

Під час визначення виду друку експерт досліджує мі-
кроструктуру штрихів,  їхні межі,  рельєф, чіткість відо-
браження знаків, відтінок барвника, встановлює полігра-
фічну природу бланка документа: чи є він відбитком або 
копією,  отриманий  за  допомогою  копіювально-розмно-
жувальної апаратури або принтера. Якщо досліджуваний 
документ є саме відбитком, перевіряється відповідність 
або невідповідність його якості нормам, прийнятим для 
певного способу друку, або зразку справжньої аналогіч-
ної поліграфічної продукції. Для визначення виду друку 
застосовують  візуальний  огляд  із  використанням  збіль-
шувальних приладів. 

Далі проводиться дослідження зображень, наявних на 
документі. Для цього вивчається якість поліграфічних зо-
бражень: ступінь чистоти відбитка – чи є сторонні сліди 
фарби, неточність приводки зображень у разі друкування 
в кілька фарб, нерівномірність товщини й переривчастість 
ліній. Застосовується візуальний огляд  із  використанням 
збільшувальних приладів. 

Потім вивчаються властивості паперу та фарб. Під час 
проведення  такого  дослідження  встановлюється  відпо-
відність застосованих матеріалів виду друку й різновиди 
друкованої продукції, для яких вони призначені. Сутність 
експертного дослідження матеріалів,  застосовуваних для 
виготовлення  бланків,  полягає  у  встановленні  групової 
належності паперу (фарб). У межах своєї компетенції екс-
перт-криміналіст  досліджує:  оптичні  (білизна,  кольори, 
відтінок)  і  люмінесцентні  властивості  паперу;  кольори, 
відтінок фарби  на  відбитку,  блиск штрихів,  деформацію 
шару  фарби,  люмінесцентні  властивості  барвника.  Інші 
характеристики  паперу  (щільність,  ступінь  проклейки, 
міцність, гладкість, волокнистий і мінеральний склад па-
перу тощо) і фарб (клас, група, вид барвника, в’язкість та 
наповнювачі) досліджують експерти-хіміки відповідно до 
розроблених методик [8, с. 100]. 

Інформація, яка встановлена під час слідчого огляду та 
дослідження документів, може бути використана для фор-
мування та вирішення слідчих версій, планування і прове-
дення окремих слідчих (розшукових) дій (допит ревізора, 
допит  головного  бухгалтера,  допит  керівника  підприєм-
ства тощо) або проведення документального дослідження 

діяльності суб’єкта підприємництва. Безпосередній огляд 
бухгалтерських документів дозволяє: встановити осіб, які 
причетні  до  оформлення,  підписання  документів  та  ви-
конання  зазначених  дій  у  документах  фінансово-госпо-
дарських операцій;  визначати перелік документів,  за до-
помогою яких можлива перевірка фактичного виконання 
фінансово-господарських  операцій;  визначити  перелік 
документів,  які  підлягають  вилученню;  визначити  пере-
лік суб’єктів підприємництва, з якими необхідно провести 
зустрічні перевірки; визначити необхідні для проведення 
експертні  дослідження документів  (почерку,  підпису,  ав-
тора та виконавця тощо). 

Під час слідчого огляду за результатами аналізу можна 
отримати  інформацію  про  автора,  виконавця  та  технічні 
засоби,  за  допомогою  яких  виготовлено  документ:  осо-
бливості, що характеризують стиль викладення матеріалу 
автора, почерк чи підпис виконавця, індивідуальні ознаки, 
які характеризують технічні засоби, з використанням яких 
виготовлений документ [9, с. 163].

Основним  процесуальним  документом,  яким  оформ-
люють результати проведення огляду, є Протокол, який є 
процесуальним джерелом доказів у матеріалах криміналь-
ного провадження. У Протоколі описуються індивідуальні 
особливості документів, які відрізняють його серед інших 
об’єктів.  Тому  до  даного  документа  пред’являється  ряд 
вимог,  дотримання  яких  обов’язкове.  Зокрема:  1)  про-
токол  повинен  задовольняти  вимоги  законності,  тобто 
повинен  бути  складений  відповідно  до  вимог  правил  і 
містити  всі  необхідні  реквізити;  2)  в  протоколі  повинна 
дотримуватися точність, послідовність й об’єктивність в 
описі  виявлених об’єктів;  3)  за можливості  термінологія 
повинна  бути  загальнодоступною;  4)  повністю  повинно 
бути описано все, що має відношення до матеріалів кри-
мінального  провадження;  5)  доцільно  виділяти  частини 
протоколу відповідно до частин місця події; 6) необхідно 
написати,  в  яких  умовах  проводився  огляд  (освітлення, 
дощ, сніг, температура навколишнього повітря, вологість 
та ін.); 7) обов’язково треба відзначати час початку і закін-
чення огляду, а також час перерв у роботі, якщо такі були 
[10, с. 146]. Після складання Протоколу огляду слідчий ви-
носить Постанову про визнання оглянутих матеріальних 
об’єктів речовими доказами. 

У результаті аналізу вищезазначених положень можна 
зробити висновок, що найбільш поширеним видом слід-
чого огляду під час розслідування злочинів у сфері опо-
даткування  є  огляд  документів.  Досягнення  результатів 
під час розслідування податкових злочинів можливе лише 
в разі проведення своєчасного слідчого огляду в повному 
обсязі та вилучення документів. Враховуючи, що під час 
вчинення податкових злочинів зовнішні ознаки, як прави-
ло,  відсутні,  їх  можна  виявити  лише  за  допомогою  спе-
ціальних методів дослідження – перевірки чи експертизи.
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Це дослідження спрямоване на розгляд та вивчення форми взаємодії слідчого та працівників оперативного підрозділу. У статті роз-
глянуто процесуальні та непроцесуальні форми взаємодії слідчого з оперативними працівниками, їхні головні завдання та мета. Окрім 
цього, було проаналізовано зарубіжний досвід інших країн. 

Ключові слова: слідчий, працівники оперативного підрозділу, слідчі (розшукові) дії, взаємодія, процесуальна форма, непроцесуаль-
на форма.

Данное исследование направлено на рассмотрение и изучение форм взаимодействия следователя и работников оперативного 
подразделения. В статье рассмотрены процессуальные и непроцессуальные формы взаимодействия следователя с оперативными 
работниками, а также их главные задачи и цели. Кроме того, был проанализирован зарубежный опыт других стран.

Ключевые слова: следователь, работники оперативного подразделения, следователи (розыскные) действия, взаимодействие, про-
цессуальная форма, непроцессуальная форма.

This study aims to examine and study the form of interaction between the investigator and the employees of the operational unit. The paper 
deals with procedural and procedural forms of interaction between the investigator and operational staff, their main objectives and purpose. In 
addition, the foreign experience of other countries was analyzed.

Key words: interaction, employees of the operational unit, investigative (detective) actions, interaction, procedural form, not procedural form.

Постановка проблеми.  Здійснення  слідчих  (розшуко-
вих) дій є досить складним та багатоаспектним процесом, 
який потребує різноманітних знань та здійснення великого 
обсягу роботи. Також головною метою  їх здійснення є  за-
хист особи, суспільства й держави від кримінальних право-
порушень, охорона прав, свобод і законних інтересів учас-
ників  кримінального  провадження,  а  також  забезпечення 
швидкого,  повного  й  неупередженого  розслідування,  щоб 
кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був при-
тягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден неви-
нуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа 
не була піддана необґрунтованому процесуальному приму-
су, та щоб до кожного учасника кримінального провадження 
було застосовано належну правову процедуру. Для здійснен-
ня вищезазначеного слідчому потрібно взаємодіяти спільно 
з іншими суб’єктами розшуку, а найбільше – з працівника-
ми оперативного підрозділу, адже працівники оперативно-
го підрозділу здійснюють найбільший обсяг роботи під час 
здійснення слідчих (розшукових) дій. Дане питання потре-
бує більш детального вивчення, і велика кількість науковців 
та практиків досліджують та пропонують удосконалити вза-
ємодію слідчого з оперативними працівниками.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Питан-
ня  форми  взаємодії  слідчого  та  працівників  оператив-
них  підрозділів  досліджувало  велике  коло  дослідників, 
а  саме: Зеленський  І.В., Озерський  І.Ф., Герасимов  І.М., 
Гуткін  М.В.  Салтевський  В.Ю.,  Шепітько  К.В.,  Анто-
нов  Р.С.,  Бєлкін  Б.А.,  Вікторов  О.Ф.,  Долженков  Л.Б., 
Півненко  В.П.,  Дробот  І.П.,  Козаченко  В.П.,  Корж  А.Г., 
Лєкарь Є.В., Лизогубенко Є.Д., Лук’янчиков Д.Й., Ники-
форчук М.А., Погорецький І.В., Сервецький, В.Ф., Усен-
ко В.П., Хомколов М.Є. тощо.

Мета статті полягає  в  аналізі  та  дослідженні  всіх 
форм взаємодії слідчого та працівників оперативних під-
розділів  під  час  здійснення  слідчих  (розшукових)  дій  та 
перспективи покращення їхньої роботи в подальшому. 

Виклад основного матеріалу. Взаємодія  слідчого  та 
оперативних працівників є однією з головних умов успіху 
під час здійснення слідчих (розшукових) дій. В юридичній 
літературі існує велика кількість думок щодо форми вза-
ємодії слідчого та оперативних працівників під час здій-
снення слідчих (розшукових) дій.

Щоб проаналізувати та дослідити дане питання, необ-
хідно більш детальніше дослідити таке поняття, як «вза-
ємодія».  В  енциклопедичному  словнику  криміналістики 
поняття взаємодії розуміється як процес безпосереднього 
впливу на об’єктів та суб’єктів, один на одного, що поро-
джує взаємовідносини та спільний зв’язок [1, с. 42].

Вчений Жилянський І.М. зазначає, що взаємодія – це 
не  механічна,  а  цілісна  сукупність,  котра  має  загальну 
основу та окремо виділені елементи, які будуть необхідні 
для досягнення певної мети [2].

Із  філософської  точки  зору  науковці  В.Д.  Берназ  і 
М.В. Салтевський  вважають, що  взаємодія  використову-
ється для визначення  загальної форми  зв’язку речей або 
явищ в їх загальній зміні, що впливають одна на одну. При 
цьому в ході взаємодії здійснюється взаємовплив на спіль-
ний предмет діяльності, а також вплив учасників спільної 
діяльності один на одного [3, с. 49].

Більш  детальніше  досліджував  взаємодію  слідчого  та 
оперативних  працівників  вчений  Бацько  І.М.  Дослідник 
зазначав, що без взаємодії слідчого та оперативних праців-
ників та погодженості або спільної мети певні завдання не 
можуть  виконуватись  у  повному  обсязі,  оскільки,  на  його 
думку, слідчий не може здійснювати оперативно-розшукові 
заходи, а оперативні підрозділи не уповноважені проводити 
деякі процесуальні дії навіть за дорученням слідчого чи про-
курора (складати повідомлення про підозру, обвинувальний 
акт тощо). Тому більш доцільно спільно розглядати в кон-
тексті  виконання  певних  завдань,  а  саме  проводити  огляд 
місцевості,  висувати  версії,  складати  спільний  план  роз-
слідування  кримінального  правопорушення,  здійснювати 



404

№ 4 2018
♦

слідчий експеримент, проводити одночасно в різних місцях 
декілька обшуків у співучасників злочину тощо [3, с. 363].

Отже, дослідивши поняття «взаємодія», можна зроби-
ти висновок, що вона повинна бути: активною, спільною 
та ефективною для двох чи більше суб’єктів, у взаємодії 
кожен суб’єкт повинен здійснювати тільки свої повнова-
ження, котрі зазначені в чинному законодавстві України; 
вона  повинна  бути  спільною  та  узгодженою  часом,  міс-
цем, метою та ціллю двох чи більше суб’єктів, у яких єди-
ною метою є отримання бажаних результатів.

Найбільш  детальніше  зазначає  вчена  Ковальова  В.В 
щодо взаємодії. Дослідниця стверджує, що налагоджена вза-
ємодія дає змогу вивести процес розкриття та розслідування 
на вищий рівень – рівень колективної діяльності [4, c. 72].

Форми  взаємодії  слідчого  та  працівників  оператив-
них підрозділів поділяють на дві форми: на процесуаль-
ну, яка має правовий і обов’язковий характер, та непро-
цесуальну форму взаємодії, котра має допоміжну форму 
під час взаємодії [5, c. 89].

Отже, до процесуальних форм взаємодії належить ре-
гламентовані чинним законодавством України нормативно-
правові акти. Прикладом являється ч. 2 ст. 40 КПК Украї-
ні, в якій визначено, що слідчий уповноважений доручати 
проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих 
(розшукових)  дій  відповідним  оперативним  підрозділам. 
Окрім вище зазначеної статті до процесуальної форми вхо-
дить ч. 1 ст. 41 КПК України, в котрій закріплено обов’язок 
оперативних підрозділів здійснювати слідчі (розшукові) та 
негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному проваджен-
ні за письмовими дорученнями слідчого чи прокурора, та 
ч. 6 ст. 246 КПК України, яка зазначає право уповноважених 
оперативних підрозділів за дорученнями слідчого проводи-
ти негласні слідчі (розшукові) дії [6].

Основною  формою  взаємодії  слідчого  та  оперативних 
працівників  є  письмове  доручення  слідчого  чи  прокурора, 
але  багато  науковців  вважають  цю  форму  недосконалою. 
Адже  в  чинному  законодавстві  нема  чіткої  регламентації 
щодо надання доручень оперативним працівникам, і слідчий 
може надати неконкретизоване доручення  і не мати визна-
чених строків щодо виконання певних завдань. Також зако-
нодавець не зазначає, що є неконкретним дорученням. Через 
таку прогалину в чинному законодавстві України погіршу-
ється  швидкість  та  результативність  проведення  слідчих 
(розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Отже,  до  різновидів  процесуальної  форми  взаємодії 
слідчого та оперативних працівників можна віднести такі 
дії, як: 

–  передача  слідчому  матеріалів,  які  були  отриманні 
під час проведення оперативно-розшукових дій;

–  взаємодія слідчого щодо проведення оперативних-
розшукових заходів із метою виявлення особи, яка вчини-
ла кримінальне правопорушення;

–  виконання доручень слідчого щодо проведення слід-
чих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій;

–  привід особи, підозрюваного або свідка.
Окрім Кримінального процесуального кодексу Украї-

ни,  регулювання  взаємодії  слідчого  та  оперативних пра-
цівників  зазначено  в  Інструкції  з  організації  взаємодії 
органів досудового розслідування  з  іншими органами та 
підрозділами Національної поліції України в  запобіганні 
кримінальним  правопорушенням,  їх  виявленні  та  роз-
слідуванні,  що  затверджена  Наказом  МВС  України  від 
07.07.2017 р. № 575, а саме створення слідчо-оперативних 
груп під час здійснення досудового розслідування, вико-
нання доручень слідчого та ін.

Найбільш ефективною формою взаємодії під час роз-
слідування,  а  також об’єднання учасників, щодо можли-
востей  одночасного  використання  їхнього  потенціалу  та 
професіоналізму є форма взаємодії у складі слідчо-опера-
тивних груп, а саме:

–  чергові слідчо-оперативні групи; 

–  тимчасова  слідчо-оперативна  група  для  розсліду-
вання тяжких та особливо тяжких злочинів, а також кри-
мінальних правопорушень,  які  спричинили  значний  сус-
пільний резонанс; 

–  постійно діючі спеціальні слідчо-оперативні групи 
для розслідування  тяжких  та  особливо  тяжких  злочинів, 
учинених у минулі роки;

–   міжрегіональних слідчо-оперативних груп;
–  слідчо-оперативні  групи  для  виконання  доручень 

слідчого  або  прокурора  щодо  проведення  слідчих  (роз-
шукових) чи негласних слідчих (розшукових) дій, а також 
пов’язаних із цим тактичних операцій [7].

Щодо непроцесуальної форми взаємодії, до неї нале-
жать моральні якості працівників, норми етики та якості, 
які сформувались із досвідом.

Більшість науковців вважає, що непроцесуальна фор-
ма взаємодії має допоміжний характер, але відіграє важли-
ву роль під час здійснення слідчих (розшукових) дій. 

Дослідник Апухтін С.І. зазначає, що до непроцесуаль-
ної  форми  взаємодії  слідчих  та  оперативних  підрозділів 
відносяться: 

–  спільний аналіз інформації; 
–  спільне планування слідчих (розшукових) і неглас-

них слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових 
заходів; 

–  взаємний обмін інформацією; 
–    консультативна  діяльність  слідчого  під  час  доку-

ментування злочинних дій, проведення оперативними під-
розділами первинної перевірки; 

–  використання оперативно-розшукових обліків; 
–  проведення тактичних операцій; 
–  створення  та  діяльність  слідчо-оперативної  групи 

[8, с. 151–158].
Отже, під непроцесуальною формою розуміється спіль-

не планування роботи під час здійснення слідчих (розшу-
кових)  дій,  певний  інструктаж  із  проведення певних дій, 
обмін інформацією між слідчим та оперативними праців-
никами, консультації та надання методичних рекомендацій 
щодо документування протиправних дій тощо. І ця непро-
цесуальна форма взаємодії допомагає покращити стосунки 
та взаємозв’язок між слідчим та оперативними працівни-
ками, що пришвидшує виконання певних завдань.

Для покращення взаємодії слідчого та оперативних пра-
цівників задля ефективного та швидкого розслідування по-
трібно дослідити досвід  інших, більш розвинених країн та 
здійснити аналіз їхніх структур. Наприклад, у сусідній країні 
Польщі з 2000 року було утворено Центральне бюро розслі-
дування, яке є незалежним від місцевої поліції, хоча й має 
свої підрозділи в кожному регіоні країни. Дане Центральне 
бюро  розслідування  займається,  головним  чином,  трьома 
напрямами:  1)  боротьбою  з  організованою  злочинністю  й 
незаконними  діяннями,  які  сприяють  її  процвітанню,  тор-
гівля  зброєю,  вибуховими  пристроями,  вимагання  тощо;  
2) злочинами, пов’язаними з незаконним обігом наркотиків, 
виробництвом,  контрабандою,  розповсюдженням;  3)  еконо-
мічними  злочинами  (відмивання  брудних  грошей,  шахрай-
ство, корупція). В даному органі здійснюється чітка та органі-
зована взаємодія суб’єктів, які здійснюють слідчі (розшукові) 
дії, і кожен має чіткі завдання, котрі повинні виконуватись. 

Окрім  Польщі,  Україні  потрібно  переймати  досвід  у 
Великій Британії.  З  2006 року  в Британії  діє Служба по 
боротьбі з найбільш небезпечною організованою злочин-
ністю  SOCA  (Serious  Organised  Crime  Agency),  пріори-
тетними напрямками діяльності  якої  є підвищення рівня 
обізнаності  населення  про  організовану  злочинність, 
збільшення  обсягу  повернених  коштів,  отриманих  неза-
конним шляхом,  і  числа  розкритих  кримінальних  справ, 
підвищення загрози для діяльності організованих злочин-
них угруповань у Великій Британії завдяки відпрацьова-
ним  оперативним  і  слідчим  діям  і  впровадженню  нових 
способів боротьби з цим явищем [9, с. 180].
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Найбільш детальніше слід дослідити  здійснення роз-
шукових дій у США.

Найголовнішим кримінальним закладом, якому доруча-
ють розслідування всіх кримінальних злочинів проти феде-
ральних  законів,  є Федеральне бюро розслідувань,  яке має 
найширші повноваження  [10]. Але досудове розслідування 
може  проводитись  великою  кількістю  інших  федеральних 
служб, незалежних одна від одної. Вони мають право про-
водити арешти, допити, розшукувати та збирати докази зло-
чину [10]. У США також існують спеціалізовані органи, які 
розслідують певні види злочинів, прикладом може слугувати 
інститут коронерів (запозичений з Англії) – виборних посадо-
вих осіб, які проводять слідчі дії в тому випадку, коли поліція 
ще не почала своє розслідування, зокрема в разі виявлення 
трупів з насильницькою смертю, а також комісії для розслі-
дування окремих злочинів, які збираються, коли вважається, 
що місцеві правоохоронні органі не здатні об’єктивно роз-
крити злочин, а  також приватні детективи, які  заключають 
контракти з адвокатами, часто допомагають збирати необхід-
ну інформацію, яка може виправдати клієнта чи пом’якшити 
його провину [11, с. 200]. У своїй діяльності органи досудо-
вого  слідства  США  керуються  принципами,  закріпленими 
у федеральних нормативних актах і законодавствах штатів. 
Серед основних принципів можна виділити: пріоритет прав 
і свобод людини, верховенство права, законність діяльності 
правоохоронних органів та їх підлеглість суду, обмеженість 
втручання в особисте та суспільне життя людини [11, с. 67–76,  
508–515]. Виявлення  та розслідування  злочинів переважно 
належить  до  компетенції  органів  внутрішніх  справ  і  про-
куратури. В залежності від того, в якій формі проводиться 
досудове розслідування, воно виконується або органом досу-
дового слідства, або органом дізнання. Між органами дізна-
ння і попереднього слідства багато спільного, відносно зло-
чинів у них, по суті, одні й ті ж завдання. У своїй діяльності 
вони  керуються  єдиними  вимогами  карно-процесуального 
законодавства  і  уповноважені  здійснювати  однакові  слідчі 
дії  з метою виявлення, фіксації, перевірки  і оцінки доказів 
[12].  Слідчі  прокуратури  уповноважені  розслідувати,  зо-
крема, злочини, пов’язані з посяганням на життя і здоров’я, 
конституційні права і свободи людини і громадянина; слідчі 
федеральної служби безпеки – найбільш небезпечні злочини 
проти державного ладу і суспільної безпеки; слідчі органів 
внутрішніх справ – злочини проти власності, громадського 
порядку, належної експлуатації транспортних засобів та  ін. 
[12]. Слідчий є головною особою, відповідальною за напрям 
розслідування, прийнятий згідно зі слідчими версіями, та за 
прийняті  процесуальні  рішення  [13,  с.  4].  Американський 
слідчий має  чимало прав:  він  вільний  в  ухваленні  рішень, 

пов’язаних із ходом розслідування і здійсненням слідчих та 
інших процесуальних дій, його повноваження носять влад-
ний характер; постанови слідчого у  справах, що перебува-
ють у нього у виробництві, обов’язкові для виконання всіма 
підприємствами,  установами,  організаціями,  посадовими 
особами  і  громадянами  [13]. Слідчий у  той самий час має 
ретельно виконувати свої обов’язки: він повинен зібрати до-
кази, розшукати, затримати та притягти до суду особу, чию 
провину має визнати або спростувати суд [13, с. 4]. Для цього 
слідчий повинен достовірно зібрати та встановити всі фак-
ти, які складають предмет доказу: подію злочину; обстави-
ни, які характеризують особу звинуваченого; обставини, які 
пом’якшують чи, навпаки, збільшують провину; обставини, 
які сприяли скоєнню злочину. Встановивши підозрюваного, 
слідчий повинен пояснити останньому суть підозри, а за на-
явності достатньої кількості доказів – притягти особу як під-
озрюваного. Така слідча діяльність здійснюється під впливом 
сторони захисту,  іншими словами, слідча діяльність прохо-
дить в умовах змагальності сторін [12, с. 10]. Якщо виконано 
всі слідчі дії щодо кримінального процесу, зібрано достатню 
кількість  доказів  для  складання  обвинувального  висновку, 
слідчий направляє кримінальну справу до суду. Отже, слід-
чі  проводять  огляд  місця  злочину,  збирають  докази,  озна-
йомлюються з показами свідків; тобто проводять попереднє 
розслідування, під яким розуміють дії, що проводяться слід-
чими органами та за допомогою яких з’ясовується злочинне 
діяння та вірогідна винуватість або невинуватість осіб, яких 
обвинувачують в його вчиненні.

Висновки.  Отже,  взаємодія  слідчого  та  оперативних 
підрозділів має важливе значення для здійснення розслі-
дування, адже спільна та активна взаємна робота слідчо-
го  та оперативних працівників покращить  їхню роботу  і 
забезпечить  достовірне,  неупереджене  розслідування. 
Але,  як  показує  практика,  в  деяких  випадках  слідчий 
або  оперативні  працівники  не  працюють  налагоджено 
та  не  довіряють  один  одному.  Одним  із  таких  чинників 
є  неналагоджена  непроцесуальна  форма  між  слідчим  та 
оперативними  працівниками,  які  не  здійснюють  спільне 
планування  розслідування  чи  розробляють  певну  такти-
ку дій під час здійснення певних завдань, і це є великим 
мінусом для здійснення слідчих (розшукових) дій. Також 
проблемою у взаємодії слідчого та оперативних підрозді-
лів  є  деякі  прогалини  в  чинному  законодавстві України, 
а  саме  нема  чіткого  визначення щодо  надання  доручень 
слідчого до оперативних працівників, їх оскаржень тощо. 
Таким чином, потрібно більш детальніше дослідити дане 
питання науковцям та практикам і запропонувати нові ідеї 
щодо взаємодії слідчого та оперативних працівників.
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Стаття присвячена розгляду понятійного апарату виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої 
групи чи злочинної організації як основоположного елемента негласних слідчих (розшукових) дій у теорії та практиці кримінального про-
цесуального права. Визначено істотні ознаки, притаманні виконанню спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організо-
ваної групи чи злочинної організації. На основі вказаного вироблено пропозиції щодо можливого удосконалення зазначеного поняття та 
його законодавчого закріплення. 

Ключові слова: негласні слідчі (розшукові) дії, виконання спеціального завдання, організована злочинність, організована група, 
злочинна організація. 

Статья посвящена рассмотрению понятийного аппарата выполнения специального задания по раскрытию преступной деятельности 
организованной группы или преступной организации как основополагающего элемента негласных следственных (розыскных) действий 
в теории и практике уголовного процессуального права. Определены существенные признаки, присущие выполнению специального 
задания по раскрытию преступной деятельности организованной группы или преступной организации. На основе указанного даны пред-
ложения по возможному совершенствованию указанного понятия и его законодательному закреплению.

Ключевые слова: негласные следственные (розыскные) действия, выполнение специального задания, организованная преступ-
ность, организованная группа, преступная организация.

The article is devoted to the consideration of the conceptual apparatus for the carrying out special assignment to expose criminal activities 
of the organized group or criminal organization as a fundamental element of covert investigative (detective) actions in the theory and practice of 
criminal procedural law. The essential features inherent in the carrying out special assignment to expose criminal activities of the organized group 
or criminal organization are determined. On the basis of the above, suggestions were made for the possible improvement of this notion and its 
legislative consolidation.

Key words: covert investigative (detective) actions, carrying out special assignment, organized crime, organized criminal group, criminal 
organization.

Постановка проблеми.  Основою  становлення  та 
розвитку  будь-якої  науки  є  наявність  її  інструментарію, 
ключовим складником якого є стабільний понятійно-кате-
горіальний апарат. Його  єдність  і  зрозумілість дає  змогу 
узагальнювати та якісно досліджувати практичні аспекти 
будь-якого  явища  чи  процесу.  Вказане  стосується  також 
і  кримінального  процесуального  права,  особлива  ува-
га  до  дослідження  якого  привернута  після  прийняття  у 
2012  році  Кримінального  процесуального  кодексу  Укра-
їни,  яким введено  інститут негласних  слідчих  (розшуко-
вих) дій (далі – НСРД).

Потрібно  констатувати,  що  в  науковому  середовищі 
проводяться  дискусії  як  стосовно  тлумачення  згаданого 
інституту  загалом,  так  і  стосовно  визначення  окремих 
НСРД.  Не  є  виключенням  і  виконання  спеціального  за-
вдання  з  розкриття  злочинної  діяльності  організованої 
групи чи злочинної організації (далі – виконання спеціаль-
ного завдання). Саме тому дослідження сутності виконан-
ня спеціального завдання є важливою проблемою в проце-
сі наукового забезпечення ефективного здійснення НСРД. 
Окрім  розробки  теорії  кримінального  процесуального 
права, це також сприятиме практичній діяльності право-
охоронних  органів, що  виявиться  в  застосуванні  єдиних 
підходів до практики здійснення виконання спеціального 
завдання, а також розуміння його складових елементів.

Стан опрацювання.  Насамперед  слід  зазначити, що 
після  набуття  чинності  у  2012  році  Кримінальним  про-
цесуальним кодексом України (далі –КПК України) попу-
лярності  серед науковців  набули  загальні  питання  теорії 
та  практики  НСРД.  Власне  виконання  спеціального  за-
вдання досліджувалось такими вченими, як: С.В. Албул, 
М.Ю. Азаров, М.В. Багрій, О.А. Білічак, Л.В. Бобрицький, 

Г.М. Бірюков, А.А. Венедіктов, Є.Є. Гречин, В.І. Василин-
чук,  А.А.  Галючек,  Л.Ф.  Гула,  О.М.  Дроздов,  Я.Ю.  Ко-
нюшенко, С.С. Кудінов, В.В. Луцик, Н.Я. Маньковський, 
Ю.В.  Мантуляк,  М.А.  Погорецький,  П.П.  Підюков, 
О.О.  Сухачов,  С.А.  Хімченко,  Р.М. Шехавцов.  Гриценко 
С.О та інші. Водночас системний аналіз наукових доробок 
свідчить, що серед науковців немає єдиного підходу до ви-
значення виконання спеціального завдання. 

Мета статті полягає в дослідженні сутності та змісту по-
няття виконання спеціального завдання з розкриття злочин-
ної діяльності організованої групи чи злочинної організації.

Виклад основного матеріалу.  Визначити  поняття 
будь-якого явища означає розкрити його найбільш суттєві 
ознаки, тобто сформулювати його сутність. До того ж для 
правильного усвідомлення явища необхідним є визначен-
ня його змісту. Як зазначає відомий криміналіст Р.С. Бєл-
кін, під поняттям, як це випливає з логіки, варто розуміти 
цілісну  сукупність  суджень  щодо  будь-якого  об’єкта,  а 
під  визначенням  поняття  –  розкриття  змісту  власне  по-
няття шляхом  посилання  на  суттєві  ознаки  об’єктів, що 
об’єднуються цим поняттям. Інакше кажучи, поняття – це 
форма мислення, що відображує предмети в  їхніх суттє-
вих  ознаках. Правильно  сформульоване  поняття  розкри-
ває зміст явища, предмета, дії тощо [1, с. 128]. В.Є. Жереб-
кін під поняттям розуміє форму мислення, яка відтворює 
предмети  і  явища  в  їхніх  істотних  ознаках.  Із  цього  ви-
значення випливає, що поняття – уявний образ предмета, 
його  відображення,  а  не  сам предмет. Тому поняття  про 
предмети не можна плутати з власне предметами, відобра-
женими в цих поняттях [2, с. 218].

Щоб утворити поняття, необхідно вивчити предмет в 
усіх  істотних  його  проявах.  Вироблення  того  чи  іншого 
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поняття завжди є кроком уперед у пізнанні навколишнього 
світу, наступним щаблем у розвитку науки. Сутність як фі-
лософська категорія – це внутрішній зміст предмета, який 
виявляється в єдності всіх різноманітних  і суперечливих 
форм  його  існування.  Проте  сутність  і  зміст  є  різними 
поняттями. Сутність – це щось статичне, орієнтоване на 
стабільність. У  цьому  сенсі  сутність  завжди  є  консерва-
тивною,  водночас  зміст  –  динамічний,  рухливий,  «рево-
люційний» [3, с. 621]. 

Разом із тим у філософії зміст визначено як сукупність 
елементів певного явища та функцій, що їх виконують ці 
елементи. Зміст, що є визначальною стороною, являє со-
бою єдність усіх складових елементів об’єкта, його якості, 
внутрішніх процесів, зв’язків, суперечностей і тенденцій, 
взаємодію елементів об’єкта між собою та іншими пред-
метами [3, с. 621]. 

Для того, щоб визначити сутність та зміст виконання 
спеціального  завдання  з  розкриття  злочинної  діяльності 
організованої групи чи злочинної організації, насамперед 
варто звернутися до значення складових категорій даного 
поняття та здійснити їх аналіз.

Існує чимало думок щодо розуміння виконання спе-
ціального  завдання,  проте  для  розуміння  його  суті,  на 
нашу  думку,  обов’язково  потрібно  розглянути  законо-
давчі  визначення.  Передусім  слід  навести  положення 
п. 8 ч. 1 ст. 8 ЗУ «Про оперативно-розшукову діяльність» 
в його редакції до прийняття КПК України, який надавав 
оперативним підрозділам право проводити оперативно-
розшуковий захід, що тотожний за своєю суттю з вико-
нанням  спеціального  завдання,  а  саме:  «проникнення 
в  злочину  групу  негласного  працівника  оперативного 
підрозділу  або  особи,  яка  співробітничає  з  останнім, 
зі  збереженням  в  таємниці  достовірних  даних  щодо  її 
особистості,  а  також  використовувати  документи,  які 
зашифровують  особу  чи  відомчу  належність  праців-
ників,  приміщень  і  транспортних  засобів  оперативних 
підрозділів» [4]. Після прийняття КПК України вказана 
діяльність  знайшла  своє  закріплення  в  главі  21.  «Не-
гласні слідчі (розшукові) дії», а саме у статті 272. Проте 
означена стаття не містить явного визначення виконан-
ня спеціального завдання, а тільки перелік установлених 
підстав,  умов  та  строків  його  здійснення.  Більш  чітке 
визначення виконання спеціального завдання міститься 
у  міжвідомчій  Інструкції  про  організацію  проведення 
негласних  слідчих  (розшукових)  дій  та  використання 
їх  результатів  у  кримінальному  провадженні,  відповід-
но до якої виконання спеціального завдання з розкриття 
злочинної діяльності організованої  групи чи  злочинної 
організації полягає в організації слідчим і оперативним 
підрозділом  введення  уповноваженої  ними  особи,  яка 
відповідно до закону виконує спеціальне завдання, в ор-
ганізовану групу чи злочинну організацію під легендою 
прикриття для отримання речей  і  документів,  відомос-
тей про її структуру, способи і методи злочинної діяль-
ності,  які  мають  значення  для  розслідування  злочинів, 
які вчиняються цими групами [5].

Наявні  наукові  поняття  здебільшого  не  суперечать 
законодавчому  визначенню  виконання  спеціального  за-
вдання та зазвичай базуються на ньому [6, с. 254; 7, с. 74; 
8, с. 264; 9, с. 40]. Проте популярним є максимально широ-
ке тлумачення вказаного явища з намаганням описати як 
оперативно-розшуковий захід, так і НСРД. Нерідко у фор-
мулюванні даного поняття конкретизуються наявні визна-
чення шляхом перерахунку не згаданих раніше ознак, при-
таманних виконанню спеціального  завдання,  тлумачення 
відомих дефініцій тощо. 

Серед  існуючих  понять  виконання  спеціального 
завдання,  одним  із  найбільш  комплексних  є  наведене 
В.М.  Тертишником  у  своєму  підручнику  з  Криміналь-
ного процесу [10, с. 110]: «Виконання спеціального за-
вдання з розкриття  злочинної діяльності організованої 

групи  чи  злочинної  організації  –  спеціальний  неглас-
ний  пошуково-пізнавальний  захід,  здійснюваний  на 
підставі  постанови  слідчого,  погодженої  з  керівником 
органу досудового розслідування, зміст якого полягає в 
організації слідчим і оперативним підрозділом введен-
ня уповноваженої ними особи, яка відповідно до зако-
ну  виконує  спеціальне  завдання,  в  організовану  групу 
чи  злочинну  організацію  під  легендою  прикриття  для 
отримання  фактичних  даних,  речей  і  документів,  що 
мають  значення  для  справи,  фіксації  відомостей  про 
структуру,  способи  і  методи  злочинної  діяльності,  які 
мають значення для викриття винуватих осіб, поперед-
ження, розкриття і розслідування злочину».

Такі  вчені,  як  М.В.  Багрій,  В.В.  Луцик  [11,  с.  244], 
П.П. Підюков, Я.Ю. Конюшенко  [9,  с.  38]  вказують, що 
цю  діяльність  визначають  різними  термінами:  «таємне 
розслідування»,  «оперативне  впровадження»,  «секретне 
розслідування»,  «агентурна  операція»,  «входження  (або 
проникнення) у злочинну групу». Проте існує розуміння, 
що  вказані  терміни  описують  тривале  або  повторюване 
збирання інформації щодо конкретних осіб, кримінальних 
груп  чи  організованих  злочинних  угрупувань  або  їхньої 
діяльності за допомогою проникнення працівника опера-
тивного підрозділу чи під його контролем іншої особи в 
злочинне середовище під легендою прикриття, спрямова-
не на попередження, розкриття та розслідування тяжких 
і особливо тяжких злочинів, із приховуванням справжніх 
особистих  даних  та  відомчої  приналежності  учасників 
проникнення, а також приміщень і транспортних засобів 
оперативних підрозділів [11].

Очевидно, що більшість сучасних наукових визначень 
виконання  спеціального  завдання  базуються навколо  ро-
зуміння, виробленого теорією оперативно-розшукової ді-
яльності, проте необхідно відмітити, що на даний момент 
поняття  виконання  спеціального  завдання  потребує  не 
просто доповнення новими елементами, а переосмислен-
ня і перебудови. Разом з тим, беручи до уваги розуміння 
виконання  спеціального  завдання,  вироблене  в  науковій 
літературі та  законодавстві,  зокрема дефініцію, надану в 
Інструкції про організацію проведення негласних слідчих 
(розшукових) дій [5], можна дійти висновку, що формулю-
вання явища, визначеного в ст. 272 КПК, не в повній мірі 
відповідає його змісту.

Тому для  забезпечення  всебічності  вивчення поняття 
виконання  спеціального  завдання,  на  нашу  думку,  необ-
хідно з’ясувати значення слів, що його утворюють, тобто 
здійснити його текстове тлумачення, що використовується 
як один  зі  способів  тлумачення норм права. Суть  такого 
тлумачення полягає у з’ясуванні змісту норми права через 
граматичний аналіз її словесного формулювання, переду-
сім в установленні значення кожного поняття та вислову, 
вжитих у нормативному розпорядженні [12, с. 205]. 

З огляду на викладене, необхідно провести аналіз та-
ких  категорій,  як  «виконання»,  «спеціальне  завдання», 
«злочинна діяльність», «організована група» та «організо-
вана злочинна організація».

Звертаючись  до  категорій  «організована  група»  та 
«злочинна  організація»,  слід  констатувати,  що  в  науко-
вому  просторі  наявна  значна  кількість  досліджень,  що 
визначають  їхні ознаки та сутність, крім того, наявні за-
конодавчі  тлумачення.  Питання  визначення  даних  кате-
горій  постійно  розробляються  і  вдосконалюються,  тому 
вони  характеризуються  великою  кількістю  визначень, 
класифікацій  і  конкретизацією  структурних  елементів 
організованої злочинності, розглядом специфіки її видів, 
що, безперечно, сприяє достатньо чіткому розумінню вка-
заних явищ як в теорії, так і на практиці. Тим не менше, 
висвітлення всієї повноти вказаних питань не входить до 
завдань даної статті, й наведені їхні законодавчі визначен-
ня  будуть  достатніми  для  розуміння  сутності  виконання 
спеціального завдання.
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Передусім слід відзначити закріплення вказаних ка-
тегорій саме в ст. 28 КК України. Організована група – 
це  внутрішньо  стійке  об’єднання  трьох  і  більше  осіб, 
яке  було  попередньо  утворене  з  метою  вчинення  ряду 
злочинів  або  тільки одного,  які  об’єднані  єдиним пла-
ном із розподілом функцій учасників групи, спрямова-
них на досягнення цього плану, відомого всім учасни-
кам групи [13].

Злочинна організація – це стійке ієрархічне об’єднання 
п’яти і більше осіб, члени або структурні частини якого за 
попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяль-
ності з метою безпосереднього вчинення тяжких або осо-
бливо  тяжких  злочинів  учасниками  цієї  організації,  або 
керівництва  чи  координації  злочинної  діяльності  інших 
осіб, або забезпечення функціонування як самої злочинної 
організації, так й інших злочинних груп [13]. 

Щодо злочинної діяльності, то вона є об’єктом постій-
них досліджень у галузі криміналістики, а аналіз наданих 
науковцями  визначень  дозволяє  зрозуміти  основну  суть 
указаного явища для цілей аналізу виконання спеціально-
го  завдання.  Так,  на  нашу  думку,  доцільно  буде  навести 
визначення В.В. Тіщенка, який вважає, що: «злочинна ді-
яльність <…> являє собою заздалегідь сплановану та реа-
лізовану систему дій особи (або організованої групи осіб) 
з підготовки, вчинення та приховування злочинів, а також 
дій,  спрямованих  на  ухилення  від  кримінальної  відпові-
дальності, досягнення постійних злочинних результатів, а 
також розраховану на тривалий життєвий час» [14, с. 16].

Наступні ж категорії вимагають глибшого аналізу та, 
на нашу думку, є більш дискусійними, особливо беручи до 
уваги усталене розуміння змісту виконання спеціального 
завдання. 

Так,  спеціальний  –  це  призначений  виключно  для 
кого-, чого-небудь; який має особливе призначення, який 
відрізняється більшою, ніж звичайно, мірою свого вияву. 
Завдання – наперед  визначений,  запланований для  вико-
нання обсяг роботи, справа, настанова, розпорядження ви-
конати певне доручення. [15, с. 1364]. Виконувати – здій-
снювати що-небудь, реалізовувати завдання, наказ задум і 
т. ін., приводити в життя [15, с. 137].

Спираючись на викладене, на нашу думку, сучасні під-
ходи до розуміння змісту виконання спеціального завдання 
та, відповідно, формулювання самого поняття потребують 
певного коректування. Зокрема, не зовсім зрозумілим стає 
тлумачення  виконання  спеціального  завдання  як  впрова-
дження, введення, проникнення тощо (проникати – удаю-
чись  до  хитрощів,  обману  і  т.  ін.,  спритно  пробиратися, 
прокрадатися куди-небудь. Пробиратися в яку-небудь ор-
ганізацію, товариство тощо з підривними, зрадницькими 
цілями [15, с. 1161]), адже виконання не передбачає саме 
таке  значення,  а  вказане  розуміння  звужує  саме поняття 
виконання та обмежує особу, яка його здійснює в методах, 
адже, можливо, вона особисто не буде брати участь у зло-
чинній групі чи організації, а отримає необхідну інформа-
цію  іншими способами, наприклад  агентурними. Більше 
того,  особа  вже  може  бути  учасником  певної  злочинної 
групи чи організації на момент початку співпраці з орга-
нами досудового розслідування. На нашу думку, вказана 
діяльність не повинна обмежуватися власне введенням в 
організовану  групу  чи  злочинну  організацію  також  і  че-
рез  те, що в основному для  забезпечення безпеки особи 
та  успішності  самого  заходу  необхідно  провести  якісну 
діяльність щодо підготовки введення, а також виведення 
особи  із  злочинного  середовища  та  забезпечення  її  по-
дальшого захисту. 

Крім  того,  виникають  питання  і  до  самого  терміну 
«спеціальний»: чи є інші, неспеціальні завдання, в чому, в 
такому разі, полягає спеціальність завдання, передбачено-
го ст. 272 КПК України? 

Також хотілось би повернутись до концентрації ува-
ги законодавцем навколо організованої групи та злочин-
ної  організації під час формування поняття  виконання 
спеціального  завдання.  Ймовірно,  виробляючи  такий 
підхід,  бралась  до  уваги  суспільна  небезпека  органі-
зованих груп та злочинних організацій, а також склад-
ність протидії вказаній злочинності. Зокрема, не можна 
ігнорувати позиції більшості вчених, що звертають ува-
гу на розвиток та еволюцію організованої злочинності 
загалом, окремих її видів, спрямування до глобалізації 
та  об’єднання  з  державними структурами,  легальними 
секторами суспільного життя. 

Так,  наприклад,  Момотенко  Т.Д.  зазначає,  що  орга-
нізована  злочинність  сьогодні  в  Україні  являє  собою 
явище, що  на  якісно  новій  основі  об’єднує  корисливо-
насильницьку  й  економічну  протиправну  діяльності. 
Організовані кримінальні структури стабільні, мобільні, 
ієрархічні,  глибоко  законспіровані  та мають  своїх  ліде-
рів. Вони  постійно  прагнуть  до  розширення масштабів 
своєї протизаконної діяльності, в тому числі за межами 
України, мають визначену мету, стратегію розвитку, «по-
зиції» в правоохоронних органах та величезні фінансово-
матеріальні ресурси. Сьогодні організована злочинність 
насамперед  інтегрується  до  органів  державного  управ-
ління,  зокрема, правоохоронної системи, високоприбут-
кових галузей економіки та фінансової сфери, у зв’язку з 
чим є одним із чинників, що становлять реальну загрозу 
національній безпеці України. З огляду на високу латент-
ність, офіційна статистика не дає об’єктивного уявлення 
про  масштаби  організованої  злочинності  та  загальний 
рівень корумпованості сфери економіки, фінансів  і  гос-
подарських відносин [16, с. 188].

Разом з тим сучасна суспільно-політична ситуація та 
криміногенна обстановка в Україні вказує, що існують 
не менш суспільно небезпечні прояви злочинності, які 
також потребують ефективних заходів із протидії. Від-
повідна практика зустрічається і в законодавстві інозем-
них  держав,  які  визначають  інші  злочини, що  можуть 
бути  розслідувані  за  допомогою  виконання  спеціаль-
ного  завдання,  зокрема  популярним  є  підхід,  який  пе-
редбачає перелік злочинів, для розкриття яких може за-
стосовуватись вказана НСРД [11]. Тому, на нашу думку, 
формування поняття  виконання  спеціального  завдання 
і, відповідно, назви ст. 272 КПК України виключно на-
вколо організованих  груп  та  злочинних організацій не 
сприятиме стабільності законодавства та ускладнює по-
тенційні зміни до нього, зокрема, через можливе розши-
рення переліку правопорушень. Тим не менше, на нашу 
думку, такі пропозиції варті винесення на обговорення, 
особливо в контексті підвищення актуальності протидії 
злочинам проти основ національної безпеки, миру, без-
пеки людства, тероризму тощо.

Висновки.  Отже,  назва  явища,  описаного  в  ст.  272 
КПК України, не в повній мірі відповідає його сутності. 
Для покращення розуміння вказаного поняття вважаємо, 
що  необхідно  змінити  назву  статті  272 КПК України  на 
наступну: «Виконання завдання з розкриття злочинної ді-
яльності»,  передбачивши  в  окремому  пункті  відповідної 
статті перелік випадків  злочинної діяльності, щодо яких 
може бути використано вказану НСРД. Це також закріпить 
можливість  більш  гармонійного  реформування  вказаної 
статті в майбутньому за необхідності розширення сфери 
застосування виконання спеціального завдання.

 Попри це, необхідно провести роботу щодо доопра-
цювання  розуміння  поняття  виконання  спеціального  за-
вдання, виходячи із сучасних кримінально-правових реа-
лій та динаміки розвитку суспільно-політичних відносин 
в Україні та світі з метою формування більш чіткого ви-
значення даного поняття.
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ОСОБЛИВОСТІ КАТЕГОРІЇ «ЗМАГАЛЬНІСТЬ» У КОНТЕКСТІ ВДОСКОНАЛЕННЯ 
КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

PECULIARITIES OF CATEGORY “ZMAGALNYST” IN THE CONTEXT  
OF THE DECORATION OF CRIMINAL PROCESS OF LEGISLATION OF UKRAINE

Башта І.І.,
кандидат юридичних наук, 

професор кафедри оперативно-розшукової діяльності
 Національного університету державної фіскальної служби України

Статтю присвячено визначенню концептуальних засад змагальності в кримінальному процесі України. Простежено розвиток до-
сліджуваної категорії в правових актах та наукових дослідженнях. Особливу увагу приділено спробам удосконалити правовий механізм 
реалізації змагальності в кримінальному судочинстві. Запропоновано шляхи удосконалення правового механізму реалізації змагальності 
в кримінальному судочинстві.

Ключові слова: змагальність, кримінальне судочинство, кримінальне провадження, кримінальний процес, змагальність, сторони 
кримінального провадження.

Статья посвящена определению концептуальных основ состязательности в уголовном процессе Украины. Прослежено развитие ис-
следуемой категории в правовых актах и в научных исследованиях. Особое внимание уделено попыткам усовершенствовать правовой 
механизм реализации состязательности в уголовном судопроизводстве. Предложены пути совершенствования правового механизма 
реализации состязательности в уголовном судопроизводстве.

Ключевые слова: состязательность, уголовное судопроизводство, уголовное производство, уголовный процесс, состязательность, 
стороны уголовного производства.

The article is devoted to the definition of the conceptual basis of competition in the criminal process of Ukraine. The development of the 
studied category in legal acts and in scientific research is traced. Particular attention is paid to attempts to improve the legal mechanism for the 
implementation of adversarial proceedings in criminal proceedings. The ways of improving the legal mechanism for the implementation of adver-
sarial proceedings in criminal proceedings are proposed.

Key words: adversarial proceedings, criminal proceedings, criminal proceedings, criminal proceedings, adversarial proceedings, parties to 
criminal proceedings.

Постановка проблеми. Побудова  в Україні  правової 
держави,  удосконалення  системи  правових  актів,  в  яких 
закріплено гарантії захисту прав і свобод людини та гро-

мадянина,  зумовлюють  необхідність  постійного  підви-
щення  ефективності  норм  кримінального  процесу  для 
того, щоб забезпечити їх відповідність поставленим зако-
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нодавцем цілям. Особливо важливим уявляється  вдоско-
налення правового механізму реалізації базових категорій 
кримінального процесу, до яких у тому числі належить і 
змагальність. Вказане слугує підтвердженням актуальнос-
ті  розгляду  категорії  «змагальність»  із  позиції  вдоскона-
лення її правового регулювання.

Стан дослідження. Сутність базових засад криміналь-
ного процесу була предметом наукових досліджень таких 
авторів, як О.М. Бандурка, Ю.М. Грошевий, Я.О. Мотові-
ловкер, В.В. Назаров, С.В. Слінько, В.М. Тертишник та ін. 
Проблематика, пов’язана зі змагальністю, вивчалася в ро-
ботах А.В. Кочури, яка з’ясувала специфіку застосування 
загальноправових процесуальних принципів;  установила 
процесуальні форми їх реалізації, якими, з точки зовніш-
ньої  визначеності,  є  кримінально-процесуальні докумен-
ти, що складаються під час провадження по кримінальній 
справі; розробила класифікацію галузевих принципів кри-
мінального процесу залежно від їх функціонального при-
значення й виокремила зобов’язальні, забезпечувальні та 
змішані принципи [1, с. 82–86]. М.Г. Моторигіна досліди-
ла типи кримінального процесу, під якими запропонувала 
розуміти  організацію  провадження  у  справі  залежно  від 
розвиненості змагальних засад, рівня гарантій прав його 
учасників, системи доказів і ступеня їх оцінки, що визна-
чається  співвідношенням свободи особистості  та  держа-
ви, приватних і публічних засад, і визначила змагальність 
як таку побудову процесу, в якій обвинувачення  і захист 
діють як рівні сторони, що мають формально рівні права і 
несуть обов’язки, а суд займає активну позицію, спрямо-
вану як на реалізацію повноважень зі здійснення судового 
контролю на досудовому розслідуванні, так і на з’ясування 
істини в судовому розгляді [2]. Разом з тим правова при-
рода змагальності та  її місце в кримінальному процесі в 
умовах  оновлення  процесуального  законодавства  дослі-
джені ще недостатньо, що зумовлює напрями подальших 
наукових розвідок.

Метою статті  є  визначення  особливостей  категорії 
«змагальність» у контексті вдосконалення кримінального 
процесуального законодавства.

Виклад основного матеріалу. Спроби визначити кон-
цептуальні засади змагальності в кримінальному процесі 
робилися ще в позаминулому столітті, а спрямованість цих 
досліджень, як відзначав відомий процесуаліст того часу 
професор  І.Я.  Фойницький,  визначалася  розвитком  дер-
жавництва в цій галузі права. Вчений виділив такі ознаки 
змагального процесу: 1) на суд покладається чітко визна-
чене завдання вирішення кримінального позову; 2) обви-
нувач діє в процесі як самостійна сторона; 3) підсудний – 
не лише предмет дослідження, а так само він є і стороною 
справи з правом на захист в якомога широких межах; 4) ді-
яльність суду зводиться до оцінки пред’явлених сторона-
ми вимог на основі зібраного доказового матеріалу; 5) пе-
регляд судових рішень допускається лише на підставі та в 
межах скарг сторін; 6) наявність сторін, їх рівноправність; 
7) активна роль суду задля встановлення об’єктивної істи-
ни [3, с. 63–64]. Слід погодитися з такими дослідниками, 
як Д.Є. Крикливець,  із  приводу  того, що  запропоноване 
розуміння змагальності є розширеним, оскільки, оцінюю-
чи його через призму сучасної системи засад криміналь-
ного процесу, можна дійти висновку, що, окрім елементів 
змагальності, воно поєднує також такі засади, як забезпе-
чення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи 
бездіяльності та забезпечення права на захист [4, с. 351]. 
Із цього приводу слід згадати, що Кримінальний процесу-
альний кодекс України 1960 року, безумовно, певним чи-
ном обмежував змагальність на стадії досудового слідства, 
на якій перевага надавалася діям сторони обвинувачення. 
Це позначилося, наприклад, на поглядах одного з радян-
ських прихильників концепції М.С. Строговича, який пи-
сав, що змагальність уявляє собою таку побудову судового 
розгляду,  в  якому  обвинувачення  відокремлено  від  суду, 

що вирішує справу, і в якому обвинувачення і захист здій-
снюються  сторонами,  які  наділені  рівними  правами  для 
відстоювання  своїх  тверджень  і  оспорювання  тверджень 
супротивної сторони, причому підсудний є стороною, що 
користується правом на захист; суду ж належить керівни-
цтво  процесом,  активне  дослідження  обставин  справи  і 
вирішення самої справи [5, 149]. Слід сказати, що погляди 
М.С. Строговича здійснили істотний вплив на розуміння 
базових  засад  кримінального  процесу  і  дотепер  мають 
своїх прихильників.

Загалом, домінування держави у всіх правовідносинах 
було  притаманно  радянському  періоду  розвитку  права,  і 
недостатність правових механізмів забезпечення змагаль-
ності  виступає  лише  одним  із  прикладів  цієї  тенденції 
(наприклад, І.Л. Петрухін із цього приводу пише, що ра-
дянський кримінальний процес більшою мірою мав роз-
шукову  (інквізиційну),  ніж  змагальну  форму  [6,  с.  31]). 
Однак пошук балансу в кримінально-процесуальних від-
носинах вимагає як врахування пріоритету прав і свобод 
людини та громадянина, так і створення умов для досяг-
нення цілей кримінального судочинства. На нашу думку, 
різноплановість  змагальності  в  кримінальному  процесі 
не  дозволяє  оцінювати  її  як  однозначно  позитивну  або 
негативну тенденцію: справа полягає в наявності або від-
сутності  розумного  співвідношення  процесуальних  прав 
сторін та можливості цими правами скористатися  (тобто 
правового механізму реалізації цих прав).

У  Кримінально-процесуальному  кодексі  України 
1960  року  принцип  змагальності  знайшов  своє  відобра-
ження в ст. 16¹: «Розгляд справ у судах відбувається на за-
садах змагальності». Слід погодитися з думкою Л.Б. Ісмаі-
лової, що для Кримінально-процесуального кодексу такого 
визначення було явно недостатньо. Автор пише: «Якщо б 
така дефініція була записана в Конституції, з цим можна 
було б погодитися, але в Кодексі, який детально регламен-
тує процедуру всього кримінального процесу,  такого ви-
значення  замало. Щоправда,  з  подальшого  змісту  ст.  16¹ 
КПК нібито випливає, що саме законодавець розуміє під 
поняттям  змагальності:  розподіл  функцій  обвинувачен-
ня, захисту й розгляду судом справи на три різні й неза-
лежні одна від одної функції. Крім того, суд,  зберігаючи 
об’єктивність  і неупередженість, створює необхідні умо-
ви для виконання сторонами їх процесуальних обов’язків 
і здійснення наданих їм прав» [7, с. 80]. 

У  чинному  Кримінальному  процесуальному  кодексі 
України змагальності присвячено статтю 22, яка має назву 
«Змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх 
доказів і у доведенні перед судом їх переконливості». Від-
повідно до її положень кримінальне провадження здійсню-
ється  на  основі  змагальності, що  передбачає  самостійне 
обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту 
їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів 
засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримі-
нального провадження мають рівні права на збирання та 
подання до суду речей, документів, інших доказів, клопо-
тань,  скарг,  а  також на  реалізацію  інших процесуальних 
прав, передбачених цим Кодексом. Під час кримінального 
провадження функції державного обвинувачення, захисту 
та судового розгляду не можуть покладатися на один і той 
самий орган чи службову особу. Повідомлення особі про 
підозру у вчиненні кримінального правопорушення, звер-
нення з обвинувальним актом та підтримання державно-
го обвинувачення в суді здійснюється прокурором. У ви-
падках, передбачених цим Кодексом, повідомлення особі 
про  підозру  у  вчиненні  кримінального  правопорушення 
може здійснюватися слідчим за погодженням із прокуро-
ром,  а  обвинувачення  може  підтримуватися  потерпілим, 
його  представником.  Захист  здійснюється  підозрюваним 
або обвинуваченим, його захисником або законним пред-
ставником. Суд, зберігаючи об’єктивність та неупередже-
ність, створює необхідні умови для реалізації сторонами 
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їхніх  процесуальних  прав  та  виконання  процесуальних 
обов’язків [8].

Слід  сказати,  що  сьогодні  на  розгляді  у  Верховній 
Раді  України  знаходиться  проект  Закону  №  8280  від 
17.04.2018 р. «Про внесення змін до Кримінального про-
цесуального  кодексу України  (щодо  забезпечення  засади 
змагальності)»  [9].  В  якості  обґрунтування  своєї  позиції 
щодо доцільності прийняття вказаного правового акту ав-
тори  законопроекту  наводять  той  факт,  що  особливістю 
отримання доказів у досудовому розслідуванні слідчим чи 
прокурором є тимчасове обмеження конституційних прав 
людини, в окремих випадках можуть застосовуватися за-
ходи примусу (наприклад, під час проведення огляду, об-
шуку житла, обслідування особи, відібрання біологічних 
зразків,  а у разі  їхньої відмови в добровільному наданні 
застосовується  примус). Сторона  захисту,  на  відміну  від 
сторони  обвинувачення,  такими  владними  повноважен-
нями не наділена, вона має право ініціювати проведення 
слідчих  (розшукових)  дій,  може  витребувати  та  отриму-
вати  копії  документів,  відомостей,  висновки  експертів, 
ревізій, актів перевірок, за статтею 93 Кодексу. Реалізація 
прав сторони захисту забезпечується положеннями статті 
220 Кодексу,  якою  встановлено, що  клопотання  сторони 
захисту,  потерпілого  та  його  представника  чи  законно-
го  представника,  представника  юридичної  особи,  щодо 
якої здійснюється провадження, про виконання будь-яких 
процесуальних  дій  слідчий,  прокурор  зобов’язаний  роз-
глянути в строк не більше трьох днів із моменту подання 
та задовольнити їх за наявності відповідних підстав. Про 
результати  розгляду  клопотання  повідомляється  особі, 
яка, власне, заявила клопотання. Про повну або часткову 
відмову  в  задоволенні  клопотання  виноситься  вмотиво-
вана  постанова,  копія  якої  вручається  особі, що  заявила 
клопотання, а в разі неможливості вручення з об’єктивних 
причин – надсилається їй [9].

Слідчий, прокурор можуть не задовольнити таке кло-
потання  сторони  захисту. Відповідно  до  статей  303,  306 
Кодексу, відмову слідчого, прокурора можливо оскаржити 
у слідчого судді. Проте згідно зі статтями 307, 309 Кодексу 
рішення слідчого судді не оскаржується. Отже, дана нор-
ма є порушенням Конституції України, статті 22 Кодексу. 
Водночас  це  порушує  статтю  24  Кодексу,  згідно  з  якою 
кожному  гарантується право на оскарження процесуаль-
них рішень, дій чи бездіяльності суду, слідчого судді, про-
курора, слідчого [9]. 

Відповідно  до  «Узагальнення  про  практику  розгляду 
скарг на рішення, дії або бездіяльність органів досудового 
розслідування чи прокурора під час досудового розсліду-
вання» від 12.01.2017 р. № 9-49/0/4-17, у 2015 році було 
подано в місцеві суди скарги на рішення слідчого, проку-
рора про відмову в задоволенні клопотання про проведен-
ня слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшуко-
вих) дій – 1566, з них повернуто – 100, задоволено всього 
523. Отже, 2/3 скарг не задоволено [10]. Оскільки рішення 
слідчого судді з вказаної теми неможливо оскаржити, то 
сторони втрачають шанс вимагати від слідчого, прокуро-
ра вчинення певних розшукових дій. Як наслідок, виникає 
проблема в реалізації процесуальних прав громадян.

Отже, для забезпечення рівності сторін у криміналь-
ному процесі, на думку авторів законопроекту, потрібно 
вирішити  проблему  неможливості  подальшого  оскар-
ження відмови в задоволенні клопотання про проведен-
ня слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшу-
кових) дій [9]. 

Заслуговує  на  увагу  правова  оцінка  вказаного  зако-
нопроекту  Головним  науково-експертним  управлінням 
Верховної  Ради  України.  У  своєму  висновку  цей  орган 
акцентує увагу на тому, що однією з основних  засад су-

дочинства є забезпечення права на апеляційний перегляд 
справи та у визначених законом випадках – на касаційне 
оскарження  судового  рішення  (пункт  8  частини  другої 
статті  129 Конституції України). Йдеться про  гарантова-
не  Конституцією  України  право  на  перегляд  судом  апе-
ляційної  інстанції  «остаточних»  судових  рішень,  тобто 
рішення, вироку, ухвали суду, що стосується прав, свобод 
чи інтересів особи. Питання оскарження так званих «про-
міжних» судових рішень,  тобто ухвал,  які не вирішують 
долю  кримінального  провадження  по  суті,  вирішуються 
законодавцем шляхом внесення змін до КПК із дотриман-
ням  при  цьому  балансу  між  необхідністю  гарантування 
прав сторін кримінального провадження та забезпеченням 
швидкого, повного та неупередженого судового розгляду 
і  недопущенням штучного  затягування  досудового  слід-
ства чи судового процесу. Отже, прийняття законопроекту 
матиме наслідком розширення кола можливостей сторони 
захисту.  Однак  при  цьому  збільшується  ймовірність  по-
рушення строків досудового розслідування кримінальних 
правопорушень. Адже чинний Кримінальний процесуаль-
ний кодекс України не містить приписів щодо обмеження 
кількості  клопотань,  поданих  стороною  захисту  під  час 
досудового розслідування в межах одного кримінального 
провадження. Наприклад, сторона захисту зможе зверну-
тися з клопотанням про проведення допиту свідка і, в разі 
відмови в його задоволенні, оскаржити відповідну поста-
нову до слідчого судді та в апеляційному порядку. Після 
перегляду ухвали слідчого судді в апеляційному порядку 
сторона  захисту  не  позбавлена можливості  звернутися  з 
клопотанням  про  проведення  обшуку,  слідчого  експери-
менту,  експертизи тощо. Якщо при цьому щодо кожного 
клопотання «остаточне слово» буде залишатись за судом 
апеляційної  інстанції,  то  таким  чином  будуть  створені 
передумови  для  затягування  досудового  розслідування 
фактично будь-якого кримінального провадження на неви-
значений строк, адже до закінчення оскарження постанов 
про  відмову  в  задоволенні  клопотань  слідчий,  прокурор 
будуть позбавлені можливості визнати зібрані під час до-
судового розслідування докази достатніми для складання 
обвинувального  акту,  завершити досудове  розслідування 
та передати обвинувальний акт, клопотання про застосу-
вання  примусових  заходів  медичного  або  виховного  ха-
рактеру або клопотання про звільнення від кримінальної 
відповідальності до суду [11].

Отже,  як можна побачити  з наведеного прикладу,  за-
безпечення змагальності в кримінальному процесі потре-
бує надзвичайно обережного ставлення до правового ре-
гулювання, оскільки навіть незначне зміщення балансу на 
користь однієї зі сторін кримінального провадження може 
мати своїми наслідками зниження ефективності діяльнос-
ті іншої сторони, і, в результаті, – неможливість виконати 
завдання  кримінального  провадження,  закріплені  в  ст.  2 
Кримінального процесуального кодексу України.

Висновки.  Удосконалення  системи  кримінального 
процесуального  законодавства  України  потребує  пере-
гляду  сутності  деяких  категорій  кримінального  процесу, 
сприйняття яких науковцями та практиками є неоднознач-
ним.  Змагальність  як  принцип,  правовий  метод,  інстру-
мент,  порядок  побудови  кримінального  судочинства  для 
свого практичного втілення потребує правового механіз-
му реалізації, для створення і зміцнення якого необхідно 
запровадження  засад  організаційної  та  функціональної 
незалежності  сторін  кримінального  провадження,  забез-
печення  їх  рівними  можливостями  для  реалізації  своїх 
процесуальних прав, а також достатнього рівня транспа-
рентності, що,  з  урахуванням  визначених  законом обме-
жень,  дозволяє  сторонам  своєчасно  вживати  заходи  для 
доказування своїх правових позицій.
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У статті проведено аналіз досвіду деяких провідних держав із питань визнання доказів недопустимими у кримінальному процесі. Ви-
ділено основні критерії визнання доказів недопустимими. Наведено перспективи вдосконалення чинного Кримінального процесуального 
кодексу України у питаннях визнання доказів недопустимими у кримінальному процесі.
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В статье проведен анализ опыта некоторых ведущих государств по вопросам признания доказательств недопустимыми в уголов-
ном процессе. Выделены основные критерии признания доказательств недопустимыми. Приведены перспективы совершенствования 
действующего Уголовно-процессуального кодекса Украины в вопросах признания доказательств недопустимыми в уголовном процессе.

Ключевые слова: допустимость доказательств, уголовное процессуальное законодательство, критерии недопустимости доказа-
тельств.

The article analyzes the experience of some leading states in recognizing evidence as inadmissible in the criminal process. The main criteria 
for recognizing evidence are highlighted. The prospects for perfection of the current CPC of Ukraine in matters of recognition of evidence are 
inadmissible in the criminal process.

Key words: admissibility of evidence, criminal procedural law, criteria of inadmissibility of evidence.

Постановка проблеми. З розвитком держави виникає 
потреба  у  реформуванні  усіх  сфер  життєдіяльності.  Не 
оминуло  таке  реформування  і  кримінальне  процесуаль-
не  законодавство  України.  Так,  після  прийняття  Кримі-
нального  процесуального  кодексу  (далі  –  КПК)  України 
у  2012  р.  почався  новий  етап  у  розвитку  кримінального 
процесуального законодавства. Новий КПК максимально 
зосереджений на головному завданні кримінального судо-
чинства – захисті особи, суспільства та держави від кримі-
нальних правопорушень, охороні прав, свобод та законних 
інтересів учасників кримінального провадження.

Новелою КПК України є інститут недопустимості до-
казів.  Саме  завдяки  цьому  інституту  у  випадках  визна-
ння доказів недопустимими у кримінальному процесі  та 
виключення  їх  із матеріалів провадження забезпечується 

гарантія на захист прав людини від протиправних дій під 
час кримінального судочинства.

У дослідженні згаданого інституту важливим аспектом 
є аналіз законодавчого регулювання його функціонування. 
Саме  тому  актуальне  дослідження  досвіду  законодавств 
провідних зарубіжних країн у питаннях визнання доказів 
недопустимими у кримінальному процесі.

Стан опрацювання. Вивченням зарубіжного досвіду 
визнання доказів недопустимими у кримінальному проце-
сі займалися К.Ф. Гуценко, А.В. Молдован, І.В. Решетні-
кова, Т.В. Руда, О.В. Смирнов, Б.О. Філімонов, С.В. Щер-
баков та інші науковці.

Мета статті полягає у проведенні порівняльного ана-
лізу  норм  кримінального  процесуального  права  деяких 
зарубіжних  країн  стосовно  визнання  доказів  недопусти-
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мими  та  визначенні  перспектив  удосконалення  чинного 
кримінального процесуального законодавства України.

Виклад основного матеріалу. Нормативне закріплен-
ня  інституту  недопустимості  доказів  позитивно  вплину-
ло  на  правозастосовну  практику,  адже  він  має  значний 
вплив на формування доказової бази, що визначає перебіг 
і результати кримінального провадження, процесуальний 
статус особи, висновки і рішення за кримінальним прова-
дженням загалом. Водночас у правозастосовній практиці 
об’єктивно  існує  низка  проблем,  пов’язаних  із  практич-
ним застосуванням цього  інституту,  зокрема: відсутність 
законодавчого  закріплення  процедури  визнання  доказів 
недопустимими  на  стадії  досудового  розслідування;  не-
визначеність  процесуальних  правил  оформлення  рішень 
про  визнання  доказів  недопустимими  на  досудових  ста-
діях та стадіях кримінального судочинства за суб’єктами, 
уповноваженими  проводити  слідчі  (розшукові)  дії,  при-
ймати процесуальні рішення; відсутність конкретизовано-
го переліку істотних порушень прав людини й основопо-
ложних свобод, передбачених міжнародними договорами; 
відсутність законодавчої регламентації критеріїв недопус-
тимості доказів [1].

Саме тому необхідним є аналіз позитивного зарубіж-
ного  досвіду  врегулювання  зазначених  питань.  Кримі-
нальні процесуальні законодавства різних зарубіжних де-
мократичних держав мають певні особливості у питаннях 
визнання доказів недопустимими.

Національне кримінально-процесуальне законодавство 
у 1990-х рр. сприйняло притаманну доказовому праву Ве-
ликобританії та США концепцію «нещадного виключення» 
(недопустимих  доказів)  –  exclusionary  rule.  Під  впливом 
розвитку  різноманітних  науково-теоретичних  концепцій 
визнання доказів недопустимими стали вважатися загаль-
новизнаними  і  впроваджуватися  в  міжнародно-правове 
та  зарубіжне  законодавство процесуальні норми,  які  сто-
суються  прав  затриманого  або  обвинуваченого:  рівність 
перед судами і трибуналами, право на справедливий і пу-
блічний розгляд справи компетентним, незалежним і без-
стороннім судом, право не бути приневоленим до давання 
свідчень проти самого себе чи до визнання себе винним; 
право  на  справедливий  і  гласний  розгляд  пред’явленого 
йому обвинувачення без невиправданої затримки на основі 
повної рівності компетентним, незалежним і неупередже-
ним судом, презумпція невинуватості тощо [2].

Аналізуючи  законодавче  врегулювання  визначення 
допустимості  доказів  у  провідних  зарубіжних  державах, 
пропонуємо звернути увагу на кримінальне процесуальне 
законодавство таких країн, як Франція, Німеччина, Швей-
царія, Великобританія та США.

Розглядаючи кримінальне процесуальне законодавство 
Франції, варто зазначити, що в  її чинному КПК відсутнє 
поняття  недопустимості  доказів.  Згідно  зі  ст.  427  КПК 
Франції, факт  вчинення  злочину  встановлюється  на  під-
ставі будь-яких доказів. Суддя виносить рішення на основі 
свого внутрішнього переконання. До уваги беруться лише 
ті докази, які були дослідженні під час судового розгляду з 
дотриманням процедури змагальності [3, с. 51]. Переліку 
доказів, які дозволено використовувати в доказуванні, та 
їхніх  джерел  у КПК Франції  не  визначено. Питання  до-
пустимості таких доказів залежить від внутрішнього пере-
конання судді.

Водночас  існують  правила,  недотримання  яких  при-
зводить до визнання доказів недопустимими. Зокрема,  у 
ст.  380  КПК Франції  визначено  перелік  осіб,  які  мають 
право не свідчити проти обвинуваченої особи або свідчити 
без приведення до присяги [4]. До них віднесено чоловіка, 
дружину, батька, матір та інших близьких родичів. Проте 
ці  особи можуть  бути  приведені  до  присяги  за  власною 
згодою. Тоді показання будуть вважатися допустимими.

Дослідивши кримінальне процесуальне законодавство 
Франції,  можемо  стверджувати, що  недопустимими  вва-

жаються докази в таких випадках: 1) одержання інформа-
ції з телекомунікаційних мереж – для такої процесуальної 
дії необхідний дозвіл  суду;  2)  отримання фактів  із пере-
писки між підсудним та його адвокатом – такий доказ по-
рушує право людини на таємницю листування.

Недотримання кримінального закону, так звані право-
порушення, доказуються лише протоколами і рапортами, 
складеними  співробітниками  судової  поліції  [5,  с.  106]. 
Тільки  за  відсутності  таких  протоколів  чи  рапортів  або 
для  підтвердження  відомостей,  що  містяться  в  них,  до-
пускається  доказування  за  допомогою  показань  свідків. 
Спростувати  дані  протоколу  або  рапорту  можливо  ви-
ключно шляхом надання письмового доказу або виклику 
певного свідка [6].

Процедура визнання доказів недопустимими у кримі-
нальному  процесі Франції  стосується  права  відмови  від 
обов’язку давати показання. Таким правом наділені: жур-
налісти (стосовно джерела інформації, отриманої під час 
виконання  своїх  службових  обов’язків),  адвокати,  нота-
ріуси, священики, лікарі, поліцейські  (стосовно відомос-
тей про таємних інформаторів). Однак перераховані вище 
категорії осіб не закріплені у кримінальному процесуаль-
ному законі Франції (крім журналістів), а визначення їх є 
аналізом судової практики, яка склалась за багато років.

Кримінальне  процесуальне  законодавство Німеччини 
також  не  передбачає  нормативного  визначення  недопус-
тимості доказів, критеріїв та порядку визнання останньої. 
Аналізуючи норми КПК Німеччини, можемо побачити, що 
порушення прав та свобод людини і громадянина, зокрема 
обвинуваченого,  є  підставою  для  визнання  доказу  недо-
пустимим. Також передбачено право відмови від давання 
показань. Таким правом користуються: 1) священик – про 
те, що йому стало відомо через свій сан; 2) захисник об-
винуваченого – про  те, що йому було довірено чи  стало 
відомо через свій процесуальний статус; 3) адвокати, но-
таріуси, ревізори, радники з податків, уповноважені з по-
датків,  лікарі,  стоматологи,  аптекарі,  акушери  –  про  те, 
що їм стало відомо під час виконання своїх професійних 
обов’язків; 4) члени та уповноважені консульських уста-
нов – про те, що  їм довірено чи стало відомо через  їхні 
професійні  обов’язки;  5)  члени  бундестагу,  ландтагу  чи 
однієї  із двох палат – про осіб, які  їм довірили відомос-
ті  виходячи  зі  своїх повноважень  як  членів цих органів; 
6) особи, які брали участь у підготовці та виданні періо-
дичних видань,  – про  автора чи довірену особу, про пу-
блікації та джерела, а також про повідомлення, зроблені у 
зв’язку з їхньою діяльністю [7].

Так, КПК Німеччини передбачає, що вилучення доку-
ментів, носіїв звукозапису, відеозапису, інформації ЕОМ, 
зображень  та  інших матеріалів,  якими  розпоряджаються 
особи, котрі мають право відмовитись від показань, недо-
пустиме [7].

Кримінальне процесуальне законодавство вказує на те, 
що всі сумніви допустимості будь-якого питання вирішує 
суд. Проте у законі детально не регламентовано порядок 
вирішення  сумнівів  допустимості  доказів,  не  зазначено, 
хто має право ініціювати це вирішення.

У КПК Швейцарії наявний цілий розділ, присвячений 
допустимості доказів. Так, передбачено, що для встанов-
лення правосуддя використовуються лише юридично до-
пустимі  докази.  Визначення  понять  «допустимість»  та 
«недопустимість»  у Кодексі  відсутні. Але  зазначено, що 
недопустимими  є  катування,  жорстоке  або  нелюдське 
поводження.  Також  ідеться  про  заборону  застосування 
примусу,  насильства,  погроз,  обіцянок,  обману,  інших 
методів,  які  загрожують життю  та  здоров’ю  [8].  Усі  до-
кази,  отримані  із  застосуванням  заборонених  методів,  є 
недопустимими.  КПК Швейцарії  передбачає,  що  докази 
визнаються недопустимими, якщо встановлено, що вони 
отримані на підставі таких, які втратили юридичну силу. 
Докази, визнані недопустимими, повинні бути видалені з 
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матеріалів кримінального провадження, а після прийняття 
остаточного рішення у справі – знищені.

Інститут недопустимості доказів детально регламенто-
ваний  у  законодавствах Великої  Британії  та США,  які  є 
представниками англосаксонської системи права. Доказо-
ве право в цих державах вважається самостійною галуззю, 
а не частиною кримінального процесу. У Великобританії 
доказове  право  загалом  та  інститут  недопустимості  до-
казів  зокрема  займають  особливе  місце  в  законодавстві. 
У цій країні протягом багатьох століть існує суд присяж-
них.  Для  його  функціонування  присяжним  потрібно  де-
тально роз’яснювати правила доказування [5, с. 113].

Питання  недопустимості  доказів  може  вирішуватись 
протягом усього судового розгляду. Основним принципом 
англійського права є «Justice before Truth» – справедливість 
вище правди. Цей принцип означає, що дотримання вимог 
правосуддя не може бути порушено, навіть якщо це зашко-
дить встановленню істини у справі.  Інакше кажучи, судо-
чинство Великобританії  віддає пріоритет дотриманню за-
конності, процесуальної форми, а не встановленню істини.

Відповідно  до  кримінально-процесуального  законо-
давства Великобританії,  докази  є недопустимими у  разі: 
1) отримання  їх «за чутками» – якщо першоджерело до-
казів  перевірити  неможливо;  2) формулювання  запитань 
інкримінованого характеру; 3) порушення права не свід-
чити проти себе та членів родини; 4) вчинення тиску на 
обвинуваченого  для  отримання  показань;  5)  отримання 
незаконним шляхом.

Вирішення  питання  про  законність  отримання  дока-
зів покладено на суд. На час з’ясування природи доказів 
присяжні засідателі мають бути видалені із зали судового 
засідання.  Це  зумовлено  тим,  що  докази,  визнані  недо-
пустимими,  можуть  негативно  вплинути  на  суб’єктивне 
ставлення  присяжних  засідателів  та  сприяти  неправиль-
ному  прийняттю  рішення  про  винуватість  особи.  Якщо 
суд визнає той чи інший доказ недопустимим, він робить 
відповідне роз’яснення присяжним засідателям [1, с. 137].

У  судочинстві США  інститут  недопустимості  доказів 
має назву «Exclusionary rule» – правила про виключення до-
казів. Ці правила створені для запобігання можливим зло-
вживанням із боку співробітників правоохоронних органів 
щодо порушення конституційних прав громадян. Правила 
про виключення доказів у США встановлюють, що докази 
можуть бути виключені  із  судового процесу, якщо для  їх 
отримання було порушено конституційні права [9].

Відтак можемо стверджувати, що виключення доказів 
та недопустимість доказів мають однакову правову мету – 
забезпечення дотримання конституційних прав громадян. 
Джерелами правового регулювання недопустимості дока-
зів у США є загальне право, Конституція США, конститу-
ції штатів, акти Конгресу і законодавства штатів. Найваж-
ливішим джерелом доказового права є судовий прецедент, 
який  слугує  основою  загального  права.  Кримінальний 
процес є результатом судових рішень, а не законодавчих 
актів [10].

Пріоритетним для кримінального судочинства в США 
є  дотримання  прав  учасників  кримінального  процесу,  а 
не встановлення  істини у справі. На практиці, внаслідок 
застосування інституту недопустимості доказів, суди час-
то  виносять  виправдовувальні  вироки, що  викликає  сус-
пільний  осуд,  адже  особи,  які  скоїли  злочин,  уникають 
відповідальності.  Допустимість  (admissibility)  доказів 
у  законодавстві  США  означає, що  представлений  у  суді 
факт встановлено з додержанням належної правової про-
цедури, а джерело і спосіб отримання доказів є законними 
[11, с. 166].

Отже, можемо підсумувати, що в кожному конкретно-
му випадку  суддя визначає питання належності  доказів 
на власний розсуд, оскільки чіткого критерію для цього 
законодавством  не  передбачено.  У  законодавстві  США 
можливо виділити такі критерії недопустимості доказів: 
1) недопустимість використання показань «за чутками» – 
інформація, яка не стосується особистих знань свідка, а 
взята зі слів третіх осіб; 2) «найкращий доказ» – на суд 
покладено обов’язок розгляду справи лише за доказами, 
які здобуті з додержанням належної правової процедури, 
а джерело і спосіб їх отримання є законними; 3) виклю-
чення доказів, отриманих  із порушенням норм адвокат-
ської етики.

Висновки. Отже, на нашу думку, необхідним кроком 
на  шляху  вдосконалення  чинного  кримінального  проце-
суального законодавства України є закріплення правового 
визначення  неналежності  доказів.  Також потрібно  закрі-
пити критерії визнання доказів неналежними. Варто про-
писати у КПК України вирішення питання про недопусти-
мість доказів на стадії досудового розслідування.

Застосування позитивного досвіду провідних зарубіж-
них держав дозволить удосконалити кримінальне проце-
суальне  законодавство України у питаннях  визнання до-
казів недопустимими.
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Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Інститут відводу є однією з гарантій незалежного та неупередженого судового розгляду та досудового розслідування. Порушення 
розгляду відводу є порушенням положень Кримінального процесуального кодексу, що може призвести до незаконного рішення суду та 
сумнівів у незалежності та неупередженості правосуддя. Стаття містить аналіз практичних питань кола суб’єктів у механізмі застосуван-
ня відводу; юридичних підстав для заявлення відводу; вимог до форми та змісту заяви про відвід; порядку розгляду заяви про відвід та 
наслідки її задоволення.

Ключові слова: відвід, інститут відводу, самовідвід, заява про відвід.

Институт отвода является одной из гарантий независимого и беспристрастного судебного разбирательства и предварительного 
расследования. Нарушение рассмотрения отвода является нарушением положений Уголовно-процессуального кодекса, которое может 
привести к незаконному решению суда и сомнений в независимости и беспристрастности правосудия. Статья содержит анализ практи-
ческих вопросов круга субъектов в механизме применения отвода; юридических оснований для заявления отвода; требований к форме 
и содержанию заявления об отводе; порядка рассмотрения заявления об отводе и последствия его удовлетворения.

Ключевые слова: отвод, институт отвода, самоотвод, заявление об отводе.

The institution of the challenge is one of the guarantees of independent and unbiased trial and pre-trial investigation. Breach of the examining 
the challenge is the violation of the Сode of Criminal Procedure provisions, what can lead to the unlawful court decision and question independent 
and unbiased justice. The article includes analysis of the practical issues of the circle of subjects in the mechanism of application of the institution 
of the challenge; the legal bases for application of the challenge; the requirement for the form and content of the application of the challenge; the 
procedure of the consideration the application of the challenge and the consequences of its satisfaction.

Key words: challenge, institution of the challenge, rejection, application of the challenge.

Дотримання  вимоги  неупередженості  й  безсторон-
ності  суб’єктів,  які  беруть  участь  у  кримінальному  про-
вадженні, є головним критерієм встановлення об’єктивної 
істини судом. У тих випадках, якщо розгляд справи не від-
повідатиме таким вимогам, виключається можливість вес-
ти мову про всебічне та об’єктивне дослідження всіх об-
ставин кримінального провадження і за його результатами 
встановлення  всіх  юридично  значимих  фактів,  надання 
їм  правильної  правової  оцінки.  Головним  інструментом 
забезпечення встановлення дійсних обставин криміналь-
ного провадження тоді, коли є підстави вважати, що в кри-
мінальному провадженні беруть участь упереджені особи, 
встановлений  Кримінальним  процесуальним  кодексом 
(далі  – КПК) України  порядок  усунення  таких  осіб,  або 
інститут відводу.

Питанню  відводу  в  рамках  кримінального  процесу 
присвячено  параграф  6  глави  3  розділу  1  КПК  України 
(ст.  75–83).  На  доктринальному  рівні  інститут  відводу 
в  кримінальному  судочинстві  було  досліджено  такими 
вченими: О. Бауліним, В. Вапнярчуком, В. Гончаренком, 
Ю.  Грошевим, Ю.  Кухарук  та  ін.  Однак  відвід  у  кримі-
нальному  процесі  (як  інструмент, що  покликаний  забез-
печити неупереджену та безсторонню участь у криміналь-
ному  провадженні  деяких  його  учасників)  залишається 
малодослідженим із точки зору як досконалості його нор-
мативної регламентації, так і механізмів зловживання його 
застосуванням на практиці.

Мета статті – встановити суб’єктний складник у ме-
ханізмі застосування відводу; дослідити юридичні підста-
ви для заявлення відводу; визначити вимоги до форми та 
змісту заяви про відвід; дослідити порядок розгляду заяви 
про відвід та наслідки її задоволення.

Відвід  слід розглядати сукупністю норм,  які  забезпе-
чують об’єктивність  та неупередженість осіб,  які беруть 
участь  у  розслідуванні  та  судовому  розгляді  справи,  а 
також  виконання  інших  вимог  кримінально-процесуаль-

ного та  іншого законодавства, що визначає те, які особи 
і  за яких обставин не можуть брати участь у криміналь-
ному  процесі  [1,  с.  172]. Метою  застосування  інституту 
відводів є такі: 1) належне виконання завдань криміналь-
ного  провадження;  2)  забезпечення  всебічного,  повного 
та неупередженого дослідження обставин кримінального 
провадження;  3)  винесення  законного,  обґрунтованого  і 
справедливого рішення в кожному кримінальному прова-
дженні [2, с. 163].

Для  правильного  застосування  інституту  відводу  на 
практиці  важливим  є  розуміння  того,  які  саме  суб’єкти 
кримінального  провадження  беруть  участь  у  його  засто-
суванні. А саме слід визначити таке: 1) хто може заявляти 
про відвід; 2) кому може бути заявлено відвід; 3) хто є упо-
вноваженим суб’єктом розглядати заявлені відводи.

Одразу слід зазначити, що що специфічним суб’єктом, 
яким може бути  заявлено  відвід,  є  та  особа  якій  заявля-
ється  такий  відвід.  Якщо  говорити  процесуальною  тер-
мінологією, то йдеться про самовідвід. Можливість його 
заявлення передбачено ч. 1 ст. 80 КПК України. 

Ч. 2 ст. 80 КПК України встановлює, що з підстав, ви-
значених законом, відвід може бути заявлено особами, які 
беруть  участь  у  кримінальному  провадженні.  Терміно-
логічно поняття осіб, які беруть участь у кримінальному 
провадженні,  є  тотожним поняттю учасників  криміналь-
ного  провадження.  Визначення  останнього  міститься  в 
п. 25 ч. 1 ст. 3 КПК України і налічує широке коло осіб, 
зокрема заявника. Наділення правом на відвід останньо-
го є дискусійним, ураховуючи його роль у кримінальному 
провадженні як особи, яка звертається  із  заявою або по-
відомленням  про  кримінальне  правопорушення  до  орга-
ну державної влади, уповноваженого розпочати досудове 
розслідування.

Так,  згідно  з  ч.  4  ст.  214  КПК України,  на  слідчого, 
прокурора чи іншу службову особу, уповноважену на при-
йняття та реєстрацію заяв і повідомлень про кримінальне 
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правопорушення, покладається обов’язок прийняти та за-
реєструвати таку заяву чи повідомлення. Слід ураховува-
ти те, що, якщо останніми не будуть виконані покладені 
на них обов’язки  з прийняття та/або реєстрації  заяви чи 
повідомлення заявника, то не буде ініційоване на підста-
ві  такої  заяви  чи  повідомлення  досудове  розслідування, 
яке (згідно з ч. 2 ст. 214 КПК України) розпочинається з 
моменту  внесення  відомостей до Єдиного реєстру досу-
дових  розслідувань  (далі  – ЄРДР). Отже,  неможливим  є 
й заявлення відводу, оскільки досудове розслідування не 
є розпочатим, тому й не видається можливим оскаржити 
відповідну бездіяльність слідчому судді (який є суб’єктом, 
уповноваженим  розглядати  відводи  на  стадії  досудового 
розслідування), що визначається в кожному конкретному 
досудовому розслідування окремо. 

Якщо ж  все-таки  заявником  після  оскарження  безді-
яльності  слідчого,  прокурора  чи  іншої  службової  особи, 
уповноваженої  на  прийняття  та  реєстрацію  заяв  і  пові-
домлень про кримінальне правопорушення  (яка не нале-
жить до суб’єктів, яким може бути заявлено відвід), буде 
ініційовано досудове розслідування, то заявлення відводу 
видається можливим лише тоді, коли в подальшому такі 
слідчий  чи  прокурор  братимуть  участь  у  відповідному 
кримінальному провадженні.

Зважаючи на відсутність у п. 25 ч. 1 ст. 3 КПК України 
у наданому визначенні поняття «учасників кримінального 
провадження» таких суб’єктів, як суддя та слідчий суддя, 
слід  вести мову, що  законодавець  не  передбачає можли-
вості заявлення останніми відводу. Винятком є самовідвід.

Слід виділити серед інших право підозрюваного та об-
винуваченого  на  заявлення  відводу,  які  на  практиці  час-
тіше за  інших учасників процесу реалізують надане ним 
відповідне право. Для них  інститут відводу є  елементом 
права на захист і надає можливість вимагати від осіб, що 
проводять  розслідування  у  кримінальному  провадженні, 
неупередженого й об’єктивного ставлення до себе і до ма-
теріалів кримінального провадження. 

Суб’єктів  кримінального  провадження,  яким  може 
бути  заявлено  відвід,  законодавець  поділяє  на  чотири 
групи: 1) слідчий суддя, суддя та присяжний (ст. 75, 76); 
2) прокурор та слідчий (ст. 77); 3) захисник та представ-
ник (ст. 78); 4) спеціаліст, представник персоналу органу 
пробації, перекладач, експерт, секретар судового засідання 
(ст. 79). Належне здійснення прав та виконання обов’язків 
переліченими  учасниками  кримінального  провадження 
впливає  на  реалізацію  завдання  кримінального  прова-
дження, що  і  є  головним критерієм  віднесення  останніх 
до суб’єктів, яким може бути заявлено відвід.

Ключову  роль  у  встановленні  і  проголошенні  істини 
відіграє  суд. Це стосується й  такого суб’єкта криміналь-
ного провадження, як слідчий суддя. діяльність якого хоча 
й обмежена стадією досудового розслідування, проте не-
належне здійснення останнім контрольних функцій може 
поставити під сумнів зібрані стороною обвинувачення до-
кази, отримані під час проведення слідчих  (розшукових) 
дій на підставі ухвали такого слідчого судді. Тому інститут 
відводу в контексті сказаного є важливим засобом бороть-
би з упередженим правосуддям.

За  загальним  правилом,  суб’єктами,  уповноваженими 
на розгляд заявлених відводів (залежно від стадії, на якій їх 
було ініційовано) є слідчий суддя (під час досудового роз-
слідування) та суддя (під час судового провадження). У разі 
заявлення відводу одному, кільком або всім суддям, які здій-
снюють  судове  провадження  колегіально,  його  розглядає 
цей же склад суду. Якщо відвід було заявлено слідчому суд-
ді або судді, який здійснює судове провадження одноособо-
во, його розглядає інший суддя цього ж суду, визначений у 
порядку, встановленому ч. 3 ст. 35 КПК України. 

В умовах недобору суддівських кадрів також слід пе-
редбачити  й  ту  ситуацію,  коли  з  різних  причин  (у  суді 
працює  лише  один  суддя,  перебування  іншого  судді(-ів) 

у відпустці, на лікарняному, у відрядженні та закінчення 
терміну повноважень судді(-ів)) неможливим є визначен-
ня в порядку ч. 3 ст. 35 КПК України для розгляду заяв-
леного відводу «іншого судді цього ж суду». КПК Укра-
їни  не  дає  чіткої  відповіді  на  те,  як  діяти  в  такому  разі, 
а  лише  передбачає  порядок  направлення  кримінального 
провадження з одного суду до іншого, який, зокрема згід-
но з п. 2 ч. 1 ст. 34, застосовується лише тоді, коли після 
задоволення відводів (самовідводів) чи в інших випадках 
неможливо  утворити  склад  суду  для  судового  розгляду. 
Направлення  кримінального  провадження  з  одного  суду 
до іншого не є можливим, оскільки поставлене у зв’язку з 
відводом питання можливості розгляду відповідного кри-
мінального провадження відповідним суддею є ще не ви-
рішеним. Саме тому видається доцільним передбачити на 
рівні КПК України порядок направлення на розгляд судді 
іншого суду заяви про відвід.

Заявлення  відводу  передбачає  наявність  відповідних 
обставин,  які  б  обмежували  участь  відповідних  суб’єктів 
у кримінальному провадженні. Для кожної групи названих 
раніше суб’єктів  існують свої підстави для відводу. Таки-
ми, що найчастіше зустрічаються у КПК України, є такі об-
ставини, як: 1) недопустимість виконання однією особою в 
одному і тому ж провадженні двох і більше процесуальних 
функцій (так зване «процесуальне сумісництво»); 2) попе-
редня участь у провадженні в тій же справі; 3) особливі від-
носини з особами, які беруть участь у справі, що створює 
або може створити перешкоду об’єктивному розслідуван-
ню чи розгляду справи. Як правило, ті чи інші обставини 
є  чітко  сформульованими  і  не  допускають  різного  тлума-
чення. Проте КПК України передбачає «інші обставини, які 
викликають обґрунтовані сумніви в «…» неупередженості» 
як підставу для відводу (крім захисника та представника). 
Таке формулювання робить перелік обставин, які є підста-
вами для відводу, невичерпним. Та й сам критерій «неупе-
редженості» є оціночним і вимагає в кожному індивідуаль-
ному випадку виходити з конкретних обставин.

Велике  значення  у  з’ясуванні  поставленого  питання 
має усталена практика Європейського суду з прав людини, 
відповідно до якої наявність безсторонності (відповідно до 
п. 1 ст. 6) має визначатися за суб’єктивним та об’єктивним 
критеріями.  Відповідно  до  суб’єктивного  критерію,  бе-
руть  до  уваги  особисті  переконання  та  поведінка  окре-
мого судді,  тобто те, чи виявив суддя упередженість або 
безсторонність у цій справі. Відповідно до об’єктивного 
критерію, визначається, крім інших аспектів, чи забезпе-
чував суд та його склад відсутність будь-яких сумнівів у 
його безсторонності. Навіть зовнішні прояви можуть бути 
важливими або, іншими словами, «правосуддя має не тіль-
ки чинитися, має бути також видно, що воно чиниться». 
Важливим питанням є довіра, яку суди повинні вселяти в 
громадськість у демократичному суспільстві [3].

Свого вирішення потребує питання з’ясування вимог, 
які  ставляться  до  форми  та  змісту  заяви  про  відвід.  Як 
правило, коли відвід заявляється в усній формі, судом ого-
лошується перерва з метою надання часу для викладення 
відводу у письмовій формі. Після цього заява про відвід 
оголошується заявником [4, с. 119]. 

Стаття 80 КПК України має  такі формулювання:  «… 
може  бути  заявлено  відвід …»  (ч.  2);  «заяви  про  відвід 
«…» подаються …» (ч. 4). Змістовно слово «заявляти» є 
ширшим, аніж слово «подавати», оскільки перше передба-
чає можливість самого вираження вимоги про відвід, яке 
може вчинятися як в усній, так і в письмовій формі, а дру-
ге передбачає вчинення фізичних дій із подачі (передачі) 
заяви, тобто попередньо здійснення її фіксації в матеріалі-
зованому (задокументованому) вигляді. 

На рівні Інструкції з діловодства в місцевих загальних 
судах, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, Апе-
ляційному  суді Автономної Республіки Крим та Вищого 
спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кри-
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мінальних справ затвердженої наказом Державної судової 
адміністрації України від 17. 12. 2013 № 173 (п. 28.8) за-
кріплено, що у тому разі, якщо в кримінальному процесі 
було заявлено про відвід, то до матеріалів судового про-
вадження після бланку опису документів має підшиватися 
заява про відвід, а також пояснення особи, якій заявлено 
відвід, або її заява про відмову від надання пояснень [5]. 
Тобто  цим  підзаконним  нормативно-правовим  актом  пе-
редбачається наявність письмової форми заяви про відвід, 
а також пояснення особи, якій заявлено відвід, або її заява 
про відмову від надання пояснень, тоді як КПК України не 
дає однозначної відповіді на поставлене питання. 

Такі положення названої інструкції не слід сприймати 
як  такі,  що  вимагають  обов’язкову  наявність  письмової 
форми заяви про відвід, а лише як такі, що розраховані на 
той випадок, коли в матеріалах справи має місце остання. 
А в іншому разі, виходячи з того, що абз. 3 ст. 22 Консти-
туції України (норми якої є нормами прямої дії) закріплює 
що  «при  прийнятті  нових  законів  або  внесенні  змін  до 
чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу 
існуючих прав і свобод», то й прийняті підзаконні норма-
тивно-правові акти не можуть звужувати права учасників 
процесу, навіть тоді, коли внаслідок недосконалості зако-
нодавчої техніки формулювання процедури реалізації є не-
досконалим.

Таким чином, КПК України не містить норми, яка од-
нозначно вказувала б на те, в якій саме формі має бути по-
дано заяву про відвід (усній чи письмовій), що дає підстави 
говорити про недотримання вимоги визначеності, ясності 
й недвозначності правової норми. Інше не може забезпечи-
ти  її  однакове  застосування, не позбавляє необмеженості 
трактування у правозастосовній практиці і неминуче при-
зводить до сваволі (абз. 2 пп. 5.4 п. 5 рішення Конституцій-
ного Суду України від 22 вересня 2005 р. № 5-рп/2005) [6]. 
А тому твердження про неможливість заявлення заяви про 
відвід в усній формі призводить до встановлення обмежень 
та порушень прав учасників процесу.

Крім того, якщо умовно змоделювати ситуацію, в якій 
суддя не приймає до розгляду заяву про відвід із підстав 
того, що  остання  не  була  письмово  оформлена,  виникає 
ситуація, коли право учасника кримінального проваджен-
ня  на  заявлення  відводу  зазнає  обмеження  із  суто  фор-
мальних причин, що аж ніяк не відповідає принципу про-
порційності, адже порушення права на заявлення відводу 
не відповідає наявному ризику того, що у кримінальному 
провадженні може брати участь упереджений суб’єкт, що 
може поставити під сумнів винесене в кінцевому резуль-
таті судове рішення. 

До того ж в умовах обов’язкового фіксування за допо-
могою технічних засобів кримінального провадження під 
час розгляду питань слідчим суддею та в суді під час су-
дового  провадження  таке  обмеження  є  необґрунтованим. 
Інше питання – заявлення заяви про відвід на стадії досу-
дового розслідування, де фіксація процесуальної дії за до-
помогою технічних засобів не є обов’язковою і стає такою 
лише за клопотанням учасників тієї чи іншої процесуаль-
ної  дії.  Ч.  2  ст.  81 КПК України  передбачає, що  відводи 
(крім відводу слідчого судді), заявлені на стадії досудового 
розслідування,  розглядає  слідчий  суддя. Отже,  заява  про 
такий відвід має бути подана до суду з метою подальшого 
ініціювання її розгляду слідчим суддею. У такому разі до-
цільним видається письмове оформлення заяви про відвід.

Що ж стосується вимог до змісту заяви про відвід, то 
КПК України  в  ч.  5  ст.  80  передбачає  таку  вимогу,  як  її 
вмотивованість. Вимога вмотивованості передбачає наве-
дення заявником належних і достатніх мотивів та підстав, 
які  є  достатніми  для  задоволення  заявленої  вимоги  про 
відвід. КПК України в ч. 5 ст. 80 хоча і не передбачає такої 
вимоги до заяви про відвід, як її обґрунтованість, проте її 
дотримання є необхідною умовою для задоволення такої 
заяви.  Вимога  обґрунтованості  передбачає  наявність  до-

казової бази, яка підтверджувала б наявність обставин, що 
обмежують відповідні суб’єкти.

Що ж стосується порядку розгляду заяви про відвід, то 
останній передбачає, що після передання відводу на роз-
гляд іншому судді заявник надає пояснення щодо відводу, 
висловлює підстави для його задоволення після чого від-
повідний суддя приймає у кімнаті нарад відповідне рішен-
ня у формі ухвали. Якщо ж заявник не з’явився в судове 
засідання  стосовно  розгляду  відводу  заявленого  в  усній 
формі, то суддя, який розглядає відвід, прослуховує запис 
судового засідання, у якому заявник оголошував відвід, та 
приймає відповідне рішення [4, с. 122].

Ураховуючи положення КПК України, за результатами 
розгляду заяви про відвід судом може бути прийняте одне 
з таких рішень: 1) про задоволення заяви про відвід; 2) про 
відмову в задоволенні заяви про відвід; 3) залишення за-
яви про відвід без розгляду; 4) про відмову в прийнятті до 
розгляду заяви про відвід. За звичайних обставин (залеж-
но від того, наскільки вмотивованим та обґрунтованим є 
заявлений  відвід)  може  бути  прийнято  ухвалу  про  задо-
волення або про відмову в задоволенні заяви про відвід. 

Також КПК України в ч. 4 ст. 81 передбачає такий ва-
ріант дій суду, як залишення заяви про відвід без розгля-
ду тоді,  коли  заява була, по-перше, повторно  заявленою, 
по-друге, має ознаки зловживання правом на відвід. При 
цьому таке зловживання правом має обов’язково переслі-
дувати мету затягування кримінального провадження.

Відповідно до ч. 4 ст. 80 КПК України, заяви про відвід 
під час досудового розслідування подаються одразу після 
встановлення підстав для такого відводу. Заяви про відвід 
під час судового провадження подаються до початку судо-
вого розгляду. Тобто Кодексом установлено часові межі, 
які пов’язані з перебуванням кримінального провадження 
на  стадії  досудового  розслідування  чи  судового  прова-
дження, в яких може бути заявлено про відвід. 

Пропуск  відповідної  стадії  є  підставою  для  відмови 
суду  в  прийнятті  до  розгляду  такої  заяви.  Зумовлено  це 
тим,  що  заявник,  який,  пропустивши  відповідні  часові 
межі кримінального провадження, в рамках яких мав би 
бути заявлений відвід, може навмисно зловживати відпо-
відним наданим йому законом правом із метою подальшо-
го усунення відповідного суб’єкта. 

Якщо мав місце  пропуск  стадії  досудового  розсліду-
вання, то в подальшому можуть бути поставлені під сум-
нів докази, які були зібрані за участю особи, якій заявля-
ється відвід. Значимість таких доказів може бути різною, а 
тому в умовах чинного КПК України, який не передбачає 
можливості повернення кримінальних справ на додаткове 
розслідування, виникає ризик зловживання правом на за-
явлення відводу з метою поставлення під сумнів всієї до-
казової бази або ж її частини.  

Якщо  ж  заявником  було  подано  заяву  про  відвід  вже 
після проведення підготовчого провадження в суді, то може 
виникнути необхідність проведення судового розгляду спо-
чатку  (якщо  відвід  заявлено  судді)  або  залучення  нового 
учасника, який перебрав би на себе повноваження остан-
нього. Тобто може навмисно створюватися ситуація  із  за-
тягування кримінального провадження. При цьому не ство-
рюється ситуація тотожна тій, яка передбачена в ч. 4 ст. 81 
КПК України,  оскільки  не має місця  повторно  заявлений 
відвід. Саме в таких випадках суд має виносити ухвалу про 
відмову в прийнятті до розгляду заяви про відвід. 

При цьому слід не виключати тих випадків, що ініціа-
торові відводу підстава для заявлення такого, яка могла би 
бути  заявлена на  етапі підготовчого провадження в  суді, 
стала  відома  вже  після  цього.  Саме  тому  законодавець 
допускає в таких випадках подання заяви про відвід і по-
дальшого її розгляду й оцінки на дотримання вимоги вмо-
тивованості та обґрунтованості (ч. 4 ст. 80 КПК України). 
Слід вказати й на такий недолік законодавчого регулюван-
ня, як те, що такий виняток законодавцем не передбачено 
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для пропуску часу для подання заяви про відвід, підстави 
для ініціювання якої виникли під час досудового розсліду-
вання, проте не були відомі заявникові на цій стадії кримі-
нального провадження.

Відповідно  до  КПК  України,  наслідком  задоволення 
заяви про відвід є усунення відповідного суб’єкта від ви-
конуваних ним обов’язків у конкретному кримінальному 
провадженні та заміна на іншого у встановленому законом 
порядку. Виняток  із  такого правила  становить  той  випа-
док, коли у кримінальному провадженні, де залучення за-
хисника не є обов’язковим, задоволено заяву на відвід за-
хисника чи представника і підозрюваний, обвинувачений 

у встановлений законом час, не залучить нового захисника 
чи  представника,  то  подальше  розслідування  чи  розгляд 
справи відбувається без таких.

Таким  чином,  інститут  відводу  в  кримінальному  су-
дочинстві  України  виступає  гарантією  неупередженого, 
об’єктивного  й  справедливого  правосуддя.  Він  містить 
комплекс  охоронних  заходів,  спрямованих  на  усунення 
упереджених осіб  від  розслідування й  вирішення кримі-
нального провадження. Порушення порядку розгляду від-
воду може призвести  до незаконно прийнятого  судового 
рішення та в будь-якому разі ставить під сумнів дійсність 
установлених судом обставин. 
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Необхідність розроблення нового механізму застосування процесуального закону на зміну тому, який існував до 2012 року, є однією 
з найперших і найскладніших проблем змагального Кримінального процесуального кодексу України, який увібрав апробований досвід за-
хідноєвропейських країн та Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. У ст. 12 Загальної декларації прав 
людини зазначено, що «ніхто не може зазнавати безпідставного втручання в його особисте чи сімейне життя, безпідставного посягання 
на недоторканність його житла, таємницю його кореспонденції», аналогічні права проголошені й у Міжнародному пакті про громадські 
і політичні права (ст. 17) та Європейській конвенції про захист прав людини й основоположних свобод (ст. 8). Також ст. 30 Конституції 
України гарантує недоторканність житла шляхом заборони проникати в житло чи до іншого володіння особи, проводити в них огляд чи 
обшук інакше, як за вмотивованим рішенням суду. Правозастосовна діяльність органів досудового розслідування засвідчує, що одним із 
найпоширеніших засобів збирання доказів є обшук.

Ключові слова: обшук, кримінальне провадження, слідчий, органи досудового розслідування, дозвіл на обшук.

Необходимость разработки нового механизма применения процессуального закона на смену тому, который существовал до 
2012 года, является одной из самых первых и самых сложных проблем соревновательного Уголовного процессуального кодекса Укра-
ины, который вобрал апробированный опыт западноевропейских стран и Европейской конвенции о защите прав человека и основных 
свобод. В ст. 12 Всеобщей декларации прав человека говорится, что «никто не может подвергаться произвольному вмешательству в 
его личную или семейную жизнь, произвольным посягательствам на неприкосновенность его жилища, тайну его корреспонденции», 
аналогичные права провозглашены и в Международном пакте о гражданских и политических правах (ст. 17) и Европейской конвенции 
о защите прав человека и основных свобод (ст. 8). Также ст. 30 Конституции Украины гарантирует неприкосновенность жилища путем 
запрета проникать в жилище или другое владение лица, проводить в них осмотр или обыск иначе как по мотивированному решению 
суда. Правоприменительная деятельность органов предварительного расследования показывает, что одним из самых распространен-
ных средств собирания доказательств является обыск.

Ключевые слова: обыск, уголовное производство, следователь, органы предварительного расследования, разрешение на обыск.

The need for a new mechanism for the application of the procedural law to replace what existed before 2012 is one of the first and most dif-
ficult issues of the competitive Criminal Procedural Code of Ukraine, which incorporates the tried-and-tested experience of the Western European 
countries and the European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms. Accordingly, in Art. 12 of the Universal Declaration of 
Human Rights states that “no one shall be subjected to arbitrary interference with his or her personal or family life, with an unfounded encroach-
ment on the integrity of his home, on the secret of his correspondence, “similar rights are also proclaimed in the International Covenant on Civil 
and Political Rights (Article 17) and the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (Article 8). Also 
Article 30 of the Constitution of Ukraine guarantees the inviolability of housing by prohibiting the penetration of housing or other possession of 
a person, conducting a review or search in them otherwise, as a motivated decision of the court. The legal practice of the pre-trial investigation 
bodies testifies that one of the most common means of gathering evidence is a search.

Key words: search, criminal proceedings, investigator, bodies of pre-trial investigation, search permission.

Постановка проблеми. Одним із способів отримання 
(збирання),  фіксації  доказів  або  перевірки  вже  отрима-
них  доказів  у  конкретному  кримінальному  провадженні 
є  обшук.  Вагомою  складовою  мети  обшуку  є  наявність 
підстав відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України, зокрема: 
фактичних  та  правових,  які  мають  вказувати  на  можли-
вість досягнення його мети. Разом з тим, для забезпечення 
допустимості отриманих у результаті проведення обшуку 
фактичних даних, необхідним  є  чітке дотримання  вимог 
КПК як при розгляді клопотання про обшук слідчим суд-
дею, так і при проведенні обшуку.

Аналіз останніх досліджень та публікацій.  Про-
блематиці  проведення  обшуку  за  нормами КПК України 
присвячені праці таких вітчизняних вчених, як Ю.П. Але-
нін, А.М.  Баранов, В.Д.  Берназ,  Т.М.  Барабаш,  І.Д.  Гон-
чаров,  Ю.О.  Гурджі,  Ю.В  Кореневський,  А.М.  Ларин, 
Є.Д.  Лук’янчиков,  В.Т.  Маляренко,  М.М.  Михеєнко, 
В.Т. Нор, І.З. Рогатинська, С.М. Стахівський та ін. Однак 
у працях зазначених авторів висвітлювалися загальні про-
блеми проведення обшуку в цілому, а не за нормами КПК 
України 2012 р. 

Формулювання цілей статті. Висвітлити  проблемні 
кримінально-процесуальні аспекти в механізмі проведен-
ня обшуку.

Виклад основного матеріалу.  16.03.2018  р.  набули 
чинності  зміни  до  норм  Кримінального  процесуально-

го  кодексу  України,  внесені  на  підставі  Закону  України 
№ 2147а-19 «Про внесення  змін до Господарського про-
цесуального кодексу України, Цивільного процесуального 
кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства 
України та інших законодавчих актів» [1].

Обшук за КПК належить до слідчих (розшукових) дій, 
а  вилучення  речей  і  документів  може  проводитися  як  у 
рамках  слідчих  (розшукових)  дій,  зокрема  обшуку,  так  і 
під  час  так  званих  «заходів  забезпечення  кримінального 
провадження» (тимчасовий доступ до речей і документів, 
тимчасове вилучення майна).

КПК України 1960 року  і КПК 2012 року не містили 
і не містять визначення терміна «обшук». У КПК Украї-
ни 1960 року в ст. 177 замість визначення містилося лише 
формулювання «обшук проводиться в тих випадках, коли 
є достатні підстави вважати, що знаряддя злочину, речі й 
цінності,  здобуті  злочинним шляхом,  а  також  інші пред-
мети  і  документи, що мають  значення для встановлення 
істини у справі або забезпечення цивільного позову, зна-
ходяться в певному приміщенні або місці чи у будь-якої 
особи» [2].

У КПК 2012 законодавець теж не сформулював понят-
тя обшуку під час визначенні основних термінів (ст. 3), а 
тільки лише вказав, що «обшук проводиться з метою ви-
явлення  і  фіксації  відомостей  про  обставини  вчинення 
кримінального правопорушення, відшукання знарядь кри-
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мінального правопорушення або майна, яке було здобуте 
у результаті його вчинення, а також установлення місцез-
находження розшукуваних осіб» (ст. 234) [3].

На нашу думку, законодавець, у КПК:
–  виключив посилання на проведення обшуку  з ме-

тою відшукання предметів і документів, що мають значен-
ня  для  забезпечення  цивільного  позову,  тим  самим  при-
брав можливість уповноваженої особи посилатися на це 
при отриманні  в  суді  санкції на обшук  і при проведенні 
самого обшуку;

–  увів можливість проведення обшуку з метою вста-
новлення  місцезнаходження  розшукуваної  особи.  Од-
нак таке посилання є вельми розпливчатим  і дає певний 
«ґрунт»  для  «маневрів»  у  вигляді  отримання  санкції  та 
проведення  обшуку  на  потрібних  адресах  під  приводом 
«установлення  місцезнаходження  розшукуваної  особи». 
У таких випадках слідчим суддям потрібно особливо ре-
тельно підходити до питання підтвердження підстав для 
обшуку,  змістом  підтверджувальних  документів.  Клопо-
тання  слідчого,  погоджене  з  прокурором,  або прокурора 
має містити, окрім раніше визначених відомостей, найме-
нування кримінального провадження та його реєстрацій-
ний номер; короткий виклад обставин кримінального пра-
вопорушення, у зв’язку з розслідуванням якого подається 
клопотання;  правову  кваліфікацію кримінального право-
порушення  із зазначенням статті  (частини статті) Закону 
України  «Про  кримінальну  відповідальність»,  підстави 
для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину 
житла  чи  іншого  володіння  особи,  де  планується  прове-
дення обшуку; особу, якій належить житло чи інше воло-
діння, та особу, у фактичному володінні якої воно знахо-
диться, й інформацію про індивідуальні або родові ознаки 
речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується 
відшукати,  їхній  зв’язок  із  вчиненим кримінальним пра-
вопорушенням, обґрунтування того, що доступ до речей, 
документів  або відомостей,  які можуть у них міститися, 
неможливо отримати органом досудового розслідування у 
добровільному порядку шляхом витребування речей, до-
кументів, відомостей (відповідно до частини другої статті 
93 КПК) або за допомогою інших слідчих дій, передбаче-
них Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшука-
ти,  за допомогою  інших слідчих дій, передбачених КПК 
України. До клопотання мають бути додані оригінали або 
копії  документів  та  інших  матеріалів,  якими  прокурор, 
слідчий,  обґрунтовує  доводи  клопотання,  а  також  витяг 
із Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримі-
нального провадження, в межах якого воно подається.

У ч. 4 ст. 234 КПК зазначено, що клопотання про об-
шук має бути розглянуто у суді в день його надходження 
[3].  Цей  строк  законодавець  установив,  ураховуючи  не-
відкладність цієї слідчої (розшукової) дії. Більш тривалий 
строк  прийняття  слідчим  суддею  рішення  про  надання 
дозволу  на  проведення  обшуку  призвів  би  до  таких  не-
гативних  наслідків  для  кримінального  провадження,  як 
зникнення речових доказів або розшукуваних осіб.

Зазначена вимога не поширюється на випадки прове-
дення  обшуку  з  метою  відшукання  знаряддя  криміналь-
ного правопорушення, предметів і документів, вилучених 
з обігу.

Одним із позитивних моментів варто визнати введення 
в КПК поняття «житло або інше володіння особи». Так, у 
ст. 233 КПК до оселі входить «будь-яке приміщення, що 
знаходиться в постійному або тимчасовому володінні осо-
би, незалежно від його призначення  і правового статусу, 
пристосоване для постійного або тимчасового проживан-
ня у ньому фізичних осіб,  а  також всі  складники  такого 
приміщення»  [3]. При  цьому Кодекс  чітко  визначив, що 
не є житлом приміщення, спеціально призначені для утри-
мання  осіб,  права  яких  обмежені  за  законом. До  іншого 
володіння особи КПК відніс транспортні засоби, земельні 
ділянки, гаражі, інші будівлі або приміщення побутового, 

службового, господарського, виробничого чи іншого при-
значення, що знаходяться у володінні особи.

Раніше ці поняття містилися в підзаконних норматив-
них актах – роз’ясненнях вищих судових органів. На нашу 
думку,  закріплення  понять  на  рівні  закону  є  однозначно 
позитивним моментом.

Однак, на нашу думку, не можна не відзначити й певні 
недоліки.

Так,  у  КПК  не  вказано  того,  у  володінні  якої  особи 
має знаходитися житло чи інше володіння – фізичної або 
юридичної. Виходячи з логіки і принципів кримінального 
процесу, принципів захисту прав людини, непрямого по-
силання на призначення житла – проживання в ньому фі-
зичних осіб, у КПК розуміється саме фізична особа і його 
володіння.

Закономірно  виникає  питання  захисту  володінь юри-
дичної  особи,  яка  залишається  без  судового  захисту  від 
обшуку. КПК України не містить чіткого посилання на те, 
що для проведення обшуку володінь юридичної особи не 
потрібно ухвали суду.

Однак тут необхідно переходити до буквального тлу-
мачення норм чинного законодавства.

Так, відповідно до ст. 19 Конституції України, органи 
державної  влади  (до  яких належать правоохоронні  орга-
ни), їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, 
в межах повноважень та у спосіб, передбачені Конститу-
цією та законами України [4].

Частина 2 ст. 234 КПК указує, що «обшук проводить-
ся на підставі  визначення  слідчого  судді»,  не  виділяючи 
окремо проведення обшуку володіння фізичної особи та 
володіння юридичної особи.

Оскільки  Конституція  України  встановлює  для  дер-
жавних органів принцип загальної заборони: «Заборонено 
все, що прямо не дозволено законом», то й порядок про-
ведення обшуку може бути тільки таким, який прямо вка-
зано в КПК. Тобто обшук, незалежно від місця його про-
ведення:  володіння  фізичної  чи  юридичної  особи,  може 
проводитися тільки на підставі визначення слідчого судді. 
Згідно зі ст. 234 КПК України, обшук може проводитися 
на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах 
територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстро-
ваний) орган досудового розслідування як юридична осо-
ба  [3].  Якщо  фактичне  місцезнаходження  структурного 
підрозділу органу досудового розслідування відрізняється 
від зареєстрованого місцезнаходження органу досудового 
розслідування  як  юридичної  особи,  обшук  буде  прово-
дитися лише на підставі ухвали слідчого судді місцевого 
суду за зареєстрованим місцезнаходженням органу досу-
дового розслідування як юридичної особи.

Під час проведення обшуку житла чи іншого володін-
ня особи передбачено обов’язкову фіксацію за допомогою 
аудіо та відео. Про застосування технічних засобів фіксу-
вання процесуальної дії заздалегідь повідомляються осо-
би,  які  беруть  участь  у процесуальній дії. При  тому, що 
фіксація  обшуку  за  допомогою  звукозапису  взагалі  ви-
кликає подив, ураховуючи те, що обшук є невербальною 
слідчою (розшуковою) дією. 

У контексті питань проведення обшуку, підтримуючи 
вже загальне правило, що виконання ухвали слідчого суд-
ді, суду про проведення обшуку в обов’язковому порядку 
фіксується  за  допомогою  звуко-  та  відеозаписувальних 
технічних засобів, що, без сумніву, має стати ефективним 
механізмом попередження зловживань під час проведен-
ня обшуків та дотримання вимог закону всіма учасника-
ми цих  слідчих  (розшукових)  дій,  хочемо  зазначити, що 
нормативна  регламентація  окремих  положень  фіксації 
обшуків не позбавлена недоліків. Формулювання ст. 104 
КПК «Дії та обставини проведення обшуку, не зафіксовані 
у записі, не можуть бути внесені до протоколу обшуку та 
використані як доказ у кримінальному провадженні» ви-
кликають  сумнів  зі  позиції  неврахування  легального  ви-
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значення доказів, яке міститься у ст. 84 КПК, у якому до-
кази визначені через формулювання «фактичні дані», що 
свідчить про те, що «дії та обставини» ніяк і ніколи не мо-
жуть бути визнані доказами та використані як докази [3].

Звертаємо  увагу  на  те, що  згідно  із  ч.  1  ст.  107 КПК 
України  «Право  безперешкодного  фіксування  проведен-
ня  обшуку  за  допомогою  відеозапису  надається  стороні 
захисту»  [3].  Це  формулювання  прямо  суперечить  допо-
вненій частині третій ст. 236 КПК, яка містить положення 
такого  змісту:  «Особа,  у житлі  чи  іншому  володінні  якої 
проводиться  обшук,  має  право  користуватися  правовою 
допомогою адвоката на будь-якій стадії проведення обшу-
ку» [3]. Таким чином, якщо буквально тлумачити положен-
ня ч. 1 ст. 107 КПК, то коли адвокат не є захисником, то він 
вже не має права безперешкодного фіксування проведення 
обшуку за допомогою відеозапису. А це, у свою чергу, є об-
меженням професійних прав адвоката, адже п. 8 ст. 20 За-
кону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 
передбачає, що під час здійснення адвокатської діяльності 
адвокат має право вчиняти будь-які дії, не заборонені за-

коном,  правилами  адвокатської  етики  та  договором  про 
надання правової допомоги, необхідні для належного ви-
конання договору про надання правової допомоги, зокрема 
застосовувати технічні засоби, зокрема для копіювання ма-
теріалів справи, в якій адвокат здійснює захист, представ-
ництво або надає інші види правової допомоги, фіксувати 
процесуальні дії,  в  яких він бере участь,  а  також перебіг 
судового засідання в порядку, передбаченому законом [6].

Загалом, аналізуючи підстави, порядок санкціонуван-
ня  та  проведення  обшуку  та  фіксацію  його  результатів, 
слід зазначити, що є як позитивні, так і негативні момен-
ти. На жаль, останні поки превалюють. Змінити ситуацію 
може  тільки  оперативне,  обґрунтоване,  об’єктивне  тлу-
мачення  норм  вищими  судовими  органами. Також  зміни 
в ситуації будуть багато в чому сприяти ефективному су-
довому захисту обшукуваних, що на цьому етапі також не 
реалізовано.  Забезпечення  належної  правової  процедури 
обшуку в розрізі  змін до КПК України потребує подаль-
шого вдосконалення як відповідних норм, так й уніфікації 
практики їх застосування.
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У статті досліджено питання про процесуальну самостійність та незалежність слідчого. Проаналізовано та критично осмислено 
теоретичні уявлення щодо процесуальної самостійності та незалежності слідчого. Обґрунтовується, що закономірним є правове регулю-
вання прокурорського процесуального керівництва досудовим розслідуванням та нормативне обмеження процесуальної самостійності 
та незалежності слідчого.

Ключові слова: процесуальна самостійність та незалежність, процесуальне керівництво, досудове розслідування, обвинувачення, 
функція, слідчий, прокурор.

В статье исследован вопрос о процессуальной самостоятельности и независимости следователя. Проанализированы и критически 
осмыслены теоретические представления относительно процессуальной самостоятельности и независимости следователя. Обоснова-
но, что закономерным является правовое регулирование прокурорского процессуального руководства досудебным расследованием и 
нормативное ограничение процессуальной самостоятельности и независимости следователя.

Ключевые слова: процессуальная самостоятельность и независимость, процессуальное руководство, досудебное расследование, 
обвинение, функция, следователь, прокурор. 

The article deals with the issue of procedural autonomy and independence of the investigator. Theoretical representations about procedural 
autonomy and independence of the investigator have been analyzed and critically comprehended. It is substantiated that the legal regulation of 
the prosecutorial procedural guidance to the pre-trial investigation and the regulatory limitation of procedural autonomy and the independence of 
the investigator is legitimate.

Key words: procedural autonomy and independence, procedural guidance, pre-trial investigation, prosecution, function, investigator, pros-
ecutor.

Постановка проблеми. Одним  із дискусійних у тео-
рії  кримінального  процесу  є  питання  про  процесуальну 
самостійність  слідчого  під  час  досудового  провадження. 
Дослідження цього питання у кримінальні процесуальній 
науці є актуальним, оскільки воно пов’язано з ефективніс-
тю здійснення досудового розслідування, тобто з результа-
тивністю всього кримінального провадження. Тому зупи-
нимося у цій статті на розгляді питання про процесуальну 
самостійність та незалежність слідчого у кримінальному 
провадженні. 

Стан дослідження.  У  кримінальній  процесуальній 
теорії дослідження питання щодо процесуальної само-
стійності та незалежності слідчого є популярним. Його 
розглядали  такі  вчені-процесуалісти,  як Ю.П.  Аленін, 
І.В.  Басиста,  О.В.  Баулін,  В.В.  Берник,  І.В.  Гловюк, 
І.В.  Канфуі,  А.Г.  Каткова,  О.О.  Кіпер,  Л.М.  Лобойко, 
А.О. Ляш, О.Р. Михайленко, С.С. Охріменко, М.А. По-
горецький та  інші. Крім окремих наукових публікацій, 
питання  самостійності  та  незалежності  слідчого  було 
предметом дисертаційних досліджень за умов дії як КПК 
1960 року, так і КПК 2012 року. Наприклад, у 2000 році 
О.В. Бауліним захищена кандидатська дисертація «Про-
цесуальна  самостійність  і  незалежність  слідчого  та  їх 
правові гарантії», у 2007 році С.С. Охріменко захистила 
дисертацію  на  здобуття  наукового  ступеня  кандидата 
юридичних  наук  за  темою  «Гарантії  правового  захис-
ту  процесуальної  самостійності  та  незалежності  слід-
чого». А у  2017  році О.О. Кіпером  захищена дисерта-
ція  «Процесуальна  самостійність  слідчого  як  гарантія 
всебічного, повного й неупередженого розслідування у 
кримінальному провадженні». Водночас наразі залиша-
ються спірні питання щодо кримінальної процесуальної 
самостійності  та  незалежності  слідчого,  що  свідчить 
про невтрачену актуальність теми поставленої у заголо-
вок цієї статті. 

Метою статті є дослідження питання щодо процесу-
альної самостійності та незалежності слідчого. Для досяг-
нення визначеної мети потрібно виконати  такі  завдання: 
1) проаналізувати та критично осмислити теоретичні уяв-
лення щодо процесуальної самостійності та незалежності 
слідчого; 2) визначити те, чи є необхідність у правовій ре-
гламентації процесуальної самостійності та незалежності 
слідчого.

Виклад основного матеріалу.  Розглядаючи  кримі-
нальну  процесуальну  діяльність  слідчого,  процесуалісти 
зазначають,  що  самостійність  та  незалежність  слідчого 
у  кримінальному  провадженні  забезпечить  повноту  та 
швидкість розслідування [1, с. 135], реалізацію засад за-
конності,  об’єктивності,  повноти  й  всебічності  в  дослі-
дженні всіх обставин кримінальної справи [2, с. 158], здій-
снення прав учасників досудового провадження [3, с. 357], 
прийняття  законних  і  неупереджених  процесуальних 
рішень,  виконання  завдань  кримінального  провадження 
[4, с. 9], удосконалення системи кримінального судочин-
ства [5, с. 96]. 

Із  позицій  розвитку  теорії  кримінального  процесу  та 
практики кримінального судочинства ми не можемо пого-
дитися  із вказаним значенням самостійності та незалеж-
ності слідчого стосовно досудового провадження зокрема 
та кримінального провадження загалом. Оскільки забезпе-
чення самостійності та незалежності слідчого «відокрем-
лює» головного суб’єкта обвинувачення – прокурора від 
досудового розслідування, що негативним чином не може 
не позначатися на ефективності обвинувальної діяльності 
у суді. Якщо прокурор не буде керувати досудовим прова-
дженням, то він не зможе повністю взяти відповідальність 
за проведене розслідування та якісно представити підго-
товлене обвинувачення під час судового розгляду.

Погодитися  з  ідеєю щодо  самостійності  та  незалеж-
ності слідчого у кримінальному провадженні можна лише 
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тоді,  коли  слідчий  сам  би  підтримував  обвинувачення  у 
суді.  Для  судової  обвинувальної  діяльності  слідчого  по-
трібно наділити більшими процесуальними повноважен-
нями  на  досудовому  провадженні,  забезпечити  гарантії 
самостійності та незалежності у перебігу кримінального 
провадження. Інакше самостійність та незалежність слід-
чого втрачає будь-який сенс, бо навіщо отримувати вели-
ку  процесуальну  самостійність  та  ставати  процесуально 
незалежним від прокурора на етапі підготовки обвинува-
чення, коли тільки прокурор уповноважений його повно-
цінно реалізовувати під час судового розгляду. Хто як не 
прокурор має  керувати  розслідуванням  та  контролювати 
процесуальну роботу слідчого? На наш погляд, відповідь 
очевидна. 

Аргументом  за  прокурорське  процесуальне  керівни-
цтво розслідуванням, тобто проти розширення самостій-
ності  та  незалежності  слідчого  у  кримінальному  про-
вадженні  є  також виключно процесуальні формальності. 
Так,  у  разі  здійснення  слідчим  досудового  та  судового 
обвинувачення,  він може бути  викликаний  як  свідок до-
судових  процесуальних  дій,  наслідком  чого  може  стати 
заявлений відвід та неможливість підтримання публічно-
го обвинувачення у судовому процесі. Тому здійснювати 
обвинувальну діяльність у суді краще прокурору, який не 
проводить  жодної  процесуальної  дії  у  досудовому  про-
вадженні.  Але  для  результативності  прокурорського  об-
винувачення у перебігу судового розгляду, прокурор має 
самостійно керувати та наглядати за досудовим розсліду-
ванням, котре безпосередньо здійснюється слідчим.

Із  метою  обґрунтування  необхідності  самостійності 
та  незалежності  слідчого  у  кримінальній  процесуальній 
науці вказується, що між прокурором та слідчим має ді-
яти  принцип  розподілу  функцій  кримінального  переслі-
дування та розслідування [6, с. 190]. Тобто якщо слідчий 
здійснює функцію  розслідування,  а  не  (не  лише)  кримі-
нального переслідування (обвинувачення), то йому якраз 
потрібна самостійність та незалежність від прокурора для 
всебічного та об’єктивно з’ясування обставин вчиненого 
кримінального  правопорушення  та  вирішення  питання 
про  направлення матеріалів  кримінального  провадження 
в суд через прокурора. 

Питання про функцію слідчого у теорії кримінального 
процесу є досить дискусійним. Одні вчені дотримуються 
точки  зору,  що  слідчий  виконує  функцію  розслідування 
[7, с. 210; 8, с. 159], інші вважають, що слідчий здійснює 
функцію кримінального переслідування  (обвинувачення) 
[9, с. 92; 10, с. 13]. Окремі процесуалісти займають більш 
компромісну  позицію  стосовно  зазначеного  питання  та 
вказують, що слідчий реалізує як функцію розслідування, 
так і обвинувачення [4, с. 8; 11, с. 9]. У кожної групи на-
уковців є свої аргументи стосовно обґрунтування функції 
слідчого  у  кримінальному  провадження.  Але  нам  вида-
ється  досить  переконливою,  насамперед  із  практичного 
боку позиція Л.М. Лобойка,  який  зауважує, що  змагаль-
ність процесу передбачає участь у ньому протилежних за 
інтересами сторін.  Інтерес  слідчого, покликаного проти-
діяти  злочинності,  полягає  у  викритті  винного,  повідо-
мленні йому про підозру, складанні обвинувального акту 
і  направленні  матеріалів  кримінального  провадження  з 
обвинувальним  актом до прокурора  для порушення ним 
державного  обвинувачення.  Поєднання  в  одній  особі  3 
процесуальних  функцій  (обвинувачення,  захисту  і  ви-
рішення  справи)  неминуче  призводить  до  домінування 
якоїсь  однієї  функції.  Слідчий,  здійснюючи  діяльність 
із  розслідування  кримінальних  правопорушень,  не може 
одночасно «сидіти на трьох стільцях» [12, с. 109]. Таким 
чином,  учений  натякає, що  слідчий  об’єктивно  не  може 
виконувати  діаметрально  протилежні  кримінальні  про-
цесуальні функції (обвинувачення та захисту), при цьому 
ще і здійснюючи функцію правосуддя, котра охоплюється 
кримінальною процесуальною компетенцією суду. 

Незважаючи  на  слушність  наведеної  позиції,  вона 
у  науці  кримінального процесу піддається  критиці  з  по-
рівнянням  слідчого  із  суддею.  Зокрема  зазначається, що 
а  як  же  тоді  бути  з  позицією  суду  (судді)?  Вони  також 
знаходяться  в  схожій  ситуації  і  їм  все  ж  таки  вдається 
приймати правильне  рішення  в  умовах  справжньої,  а  не 
уявної змагальності, яку Л.М. Лобойко вбачає на досудо-
вих стадіях розслідування [2, с. 161]. Проте останній пра-
вильно зауважує, що навіщо обманювати себе, називаючи 
слідчого  «суддею»,  якщо його процесуальною функцією 
є не вирішення кримінальної справи, а підготовка під ке-
рівництвом прокурора  (державного  обвинувача)  держав-
ного обвинувачення (кримінальної справи) до розгляду в 
суді [13, с. 195-196]. Слідчий у кримінальному процесі не 
може виконувати іншої процесуальної функції, ніж кримі-
нальне переслідування [13, с. 196].

Отже,  слідчий,  як  і  прокурор  у  кримінальному  про-
вадженні,  є  суб’єктом  виконання  процесуальної  функції 
кримінального переслідування (обвинувачення). Причому 
прокурор відносно слідчого є головним суб’єктом реалі-
зації кримінального переслідування, оскільки йому в суді 
підтримувати обвинувачення. Тому не викликає жодного 
розумного сумніву правове регулювання прокурорського 
процесуального  керівництва  досудовим  розслідуванням, 
тобто звуження самостійності та незалежності слідчого на 
користь прокурора  як процесуального  керівника досудо-
вого провадження. 

Водночас здійснення прокурором процесуального ке-
рівництва досудовим розслідуванням іноді залишає бажа-
ти  кращого.  Бо  інколи  реалізація  такого  прокурорського 
керівництва занадто заформалізована. На практиці слідчі 
з  іншими  учасниками  досудового  розслідування  подеку-
ди вимушені тривалий час чекати усного чи письмового 
погодження  кримінальних  процесуальних  рішень  щодо 
проведення  процесуальних  дій  або  застосування  заходів 
забезпечення кримінального провадження, зокрема запо-
біжних заходів. Прокурори пасивно виконують формальні 
вимоги кримінального процесуального закону під час роз-
слідування,  не  проявляючи  необхідної  активності  щодо 
процесуального керівництва. У юридичній літературі під-
креслюється те, що слідчий виконує діяльність  іноді на-
віть і замість свого процесуального керівника [14, с. 204].

Справедливо зазначають А.О Ляш та О.В. Баулін, що, 
зважаючи на завдання і засади кримінального проваджен-
ня,  кримінально-процесуальні  функції  і  повноваження 
владних суб’єктів досудового розслідування, найвідпові-
дальнішим  суб’єктом на цьому  етапі  є  прокурор,  який  є 
стороною обвинувачення. Але прокурор є досить віддале-
ним  від  процесу  безпосереднього  збирання,  перевірки й 
оцінки доказів, у якому природно домінує слідчий. Опо-
середковане керівництво процесом кримінально-процесу-
ального  доказування  у  досудовому  розслідуванні  потен-
ційно закладає можливість поширення слідчих помилок, 
що може негативно позначитися на якості кримінального 
правосуддя  і  завданнях  усієї  кримінально-правової  полі-
тики держави [15, с. 4].

Безумовно,  змагальний  метод  правового  регулюван-
ня  та  правова  регламентація  прокурорського  керівни-
цтва  кримінальною  процесуальної  діяльністю  слідчого 
є  необхідними  для  якісного  забезпечення  прав,  свобод  і 
законних  інтересів  людини  та  ефективного  здійснення 
кримінального  провадження.  Водночас  заформалізована 
реалізація  засади  змагальності  та  процесуального  керів-
ництва  не  сприяють  дієвості  досудового  розслідування. 
У  цьому  контексті  небезпідставними  виглядають  заува-
ження О.О. Кіпера про те, що значне звуження повнова-
жень  слідчого  й  обмеження  його  самостійності  у  при-
йнятті процесуальних рішень на практиці призводить до 
затягування  досудового  слідства  та  його  неефективності 
[4, с. 8]. Проте ми погоджуємося з О.О. Кіпером не у пла-
ні  переваги  забезпечення  процесуальної  самостійності 
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та незалежності  слідчого,  а в аспекті, що  існуючий стан 
здійснення  прокурорського  процесуального  керівництва 
може мати меншу фактичну ефективність щодо виконан-
ня  завдань  кримінального  провадження,  аніж  попередня 
реалізація норм КПК 1960 року стосовно самостійності та 
незалежності  слідчого  у  винесенні  кримінальних проце-
суальних рішень. 

На наш погляд, проблемною є не сама ідея правового 
регулювання прокурорського процесуального керівництва 
досудовим розслідуванням або  змагальності  у досудово-
му провадженні,  а  не  результативне  застосування  відпо-
відних кримінальних процесуальних норм. Представники 
прокуратури  намагаються  формально  виконати  вимоги 
кримінального  процесуального  законодавства  стосовно 
процесуального керівництва, не звертаючи належної ува-
ги на змістовну сутність реалізації наведеного досить про-
гресивного процесуального інституту. 

Висновки. З урахуванням того, що слідчий щодо про-
курора є не основним суб’єктом функції обвинувачення, 
закономірним  є  правове  регулювання  прокурорського 
процесуального  керівництва  досудовим  розслідуванням 
та нормативне обмеження самостійності та незалежності 
слідчого на користь прокурора. 

Недоліком  є  не  сама  по  собі  правова  регламентація 
прокурорського  процесуального  керівництва  досудовим 
розслідуванням,  а  неефективна  (формальна)  реалізація 
відповідних положень кримінального процесуального за-
конодавства. 

Перспективними напрямами подальших розвідок 
у цьому напрямі можна визначити такі: 1) дослідження 
співвідношення  самостійності,  незалежності  слідчого  та 
відомчого контролю керівника органу досудового розслі-
дування; 2) з’ясування співвідношення самостійності, не-
залежності слідчого та судового контролю. 
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У статті визначено особливості правового статусу суб’єктів оперативно-розшукової діяльності. З’ясовано, що права суб’єктів опе-
ративно-розшукової діяльності можуть бути класифіковані за змістом і у залежності від правового режиму інформації. Обґрунтовано, 
що обов’язки суб’єктів оперативно-розшукової діяльності можуть мати функціональний, процедурний або допоміжно-забезпечувальний 
характер.

Ключові слова: правовий статус, суб’єкти оперативно-розшукової діяльності, права, обов’язки, профілактична діяльність.

В статье определены особенности правового статуса субъектов оперативно-розыскной деятельности. Определено, что права субъ-
ектов оперативно-розыскной деятельности могут быть классифицированы по содержанию и в зависимости от правового режима инфор-
мации. Обосновано, что обязанности субъектов оперативно-розыскной деятельности могут иметь функциональный, процедурный или 
вспомогательно-обеспечивающий характер.

Ключевые слова: правовой статус, субъекты оперативно-розыскной деятельности, права, обязанности, профилактическая дея-
тельность.

The article defines the features of the legal status of the subjects of operational-search activity. It is determined that the rights of the subjects 
of operational-search activity can be classified according to the content and depending on the legal regime of information. It is substantiated that 
the duties of the subjects of operative-search activity can have a functional, procedural or auxiliary-supporting character.

Key words: legal status, subjects of operative-search activity, rights, duties, preventive activities.

Подальший  розвиток  демократичних  відносин  у  на-
шій державі, підвищення уваги до проблеми забезпечен-
ня прав і свобод громадян нерозривно пов’язані з підви-
щенням ефективності правоохоронної системи, і зокрема 
оперативно-розшукової  діяльності.  У  зв’язку  з  цим  уяв-
ляється  важливим  досягнення  стану  відповідності  за-
конодавчих  актів,  в  яких  закріплено  права  та  обов’язки 
суб’єктів  оперативно-розшукової  діяльності,  сучасному 
етапу  реформування  правоохоронної  системи,  для  якого 
характерним  є  трансформація  правоохоронних  органів, 
функціональний підхід до їх організації, обумовлений від-
повідністю їх структури та компетенції, соціальним при-
значенням, виконуваною у суспільстві місією.

Вказане обумовлює необхідність проаналізувати теоре-
тичні джерела та правові акти з метою визначення особли-
востей прав  та  обов’язків  суб’єктів  оперативно-розшуко-
вої діяльності у сучасних умовах. Крім того, слід з’ясувати 
сутність категорії «суб’єкти оперативно-розшукової діяль-
ності», її відмінність від суміжних категорій, сутність пра-
вового статусу означених суб’єктів та їх перелік.

Окремі  питання  організації  оперативно-розшукової 
діяльності вже знайшли своє висвітлення у працях таких 
відомих учених та практиків, як М.І. Ануфрієв, П.П. Ан-
друшко, О.М. Бандурка, В.Т. Білоус, В.І. Басков, О.Ф. До-
лженков, К.К. Горяїнов, Д.Г. Мулявка, В.С. Овчинський, 
О.Ю.  Шумилов,  Л.П.  Скалозуб,  Ю.В.  Трунцевський, 
О.М. Шелухін, В.В. Шендрик, А.М. Юрченко. Разом з тим 
слід зазначити, що проблематика змісту правового стату-
су суб’єктів оперативно-розшукової діяльності у сучасних 
умовах потребує подальших наукових досліджень.

Мета роботи полягає у тому, щоб на основі вивчення 
теоретичних та нормативних джерел  і узагальнення ана-
лізу практичної діяльності виокремити особливості прав 
та обов’язків суб’єктів оперативно-розшукової діяльності.

Правові відносини, які виникають під час оперативно-
розшукової діяльності, є досить різноманітними, оскільки 

стосуються як зовнішніх, так і внутрішньоорганізаційних 
напрямів її реалізації, мають як регулятивний, так і юрис-
дикційний характер тощо. Центральним елементом таких 
відносин є їх суб’єкти та учасники [1, с.160]. У правових 
науках з’ясування змісту та сутності правового становища 
певних суб’єктів традиційно здійснюється за допомогою 
категорії «правовий статус», яка являє собою одну із най-
важливіших політико-юридичних категорій, що нерозрив-
но пов’язана  із  соціальною структурою суспільства, рів-
нем демократії і станом законності і являє собою систему 
прав та обов’язків [2, с. 231]. У свою чергу, у різних галу-
зях права сформовано інститути (підінститути) правового 
статусу  основних  суб’єктів  правовідносин,  притаманних 
цим галузям. Так, кримінально-процесуальний статус ро-
зуміється як базовий рівень становища особи у криміналь-
ному  процесі,  на  основі  якого формуються  статуси  кон-
кретних учасників кримінального судочинства [3, с. 16].

Суб’єкт  ОРД  визначають  як  спеціально  уповноваже-
ний  орган  або  підрозділ, що,  відповідно  до  визначеного 
законодавцем  функціонального  призначення,  реалізовує 
комплексні повноваження щодо застосування спеціальних 
сил та засобів ОРД з пошуку і фіксації фактичних даних 
про протиправні діяння окремих осіб та груп, відповідаль-
ність за які передбачена Кримінальним кодексом України, 
розвідувально-підривну  діяльність  спеціальних  служб 
іноземних держав та організацій з метою припинення пра-
вопорушень та в інтересах кримінального судочинства, а 
також  отримання  інформації  в  інтересах  безпеки  грома-
дян,  суспільства  і  держави  [4,  с.  121]. На основі  аналізу 
нормативно-правових  актів  та  доктринальних  підходів 
можна з’ясувати, що до основних ознак суб’єктів ОРД на-
лежать  наступні:  перебування  у  складі  правоохоронних 
органів  або  спеціальних  служб;  диференціація  виключ-
них прав на проведення ОРД щодо припинення правопо-
рушень  в  окремих  сферах, що  обумовлює  спеціалізацію 
суб’єктів  ОРД;  комплексність  правового  статусу,  який 
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включає  права  та  обов’язки,  гарантії  діяльності  та  від-
повідальність  суб’єктів ОРД;  наявність  права  проводити 
гласні та негласні, пошукові, розвідувальні та контррозві-
дувальні заходи; наявність у своєму складі гласних та не-
гласних, штатних та позаштатних працівників.

Категорію  суб’єктів  ОРД  слід  відмежовувати  від  ка-
тегорій виконавців та учасників ОРД. Виконавцем ОРД є 
гласний або негласний працівник оперативного підрозділу, 
на якого відповідно до специфіки службової діяльності по-
кладено  безпосереднє  виконання  оперативно-розшукової 
функції, а суб’єктом ОРД виступає оперативний підрозділ, 
якому законодавством надано відповідні права та на якого 
покладено певні обов’язки. Учасниками ОРД є особи, які 
не належать до суб’єктів ОРД, але сприяли виявленню, по-
передженню,  припиненню  або  розкриттю  кримінального 
правопорушення; залучалися до виконання завдань ОРД у 
минулому;  виконують  оперативно-розшукові  завдання  на 
постійній, короткотривалій або разовій основі. 

Перелік суб’єктів ОРД включає підрозділи: Національ-
ної поліції (підрозділи кримінальної та спеціальної полі-
ції); Державного бюро розслідувань (підрозділи внутріш-
ньої  безпеки,  забезпечення  особистої  безпеки);  Служби 
безпеки України (контррозвідка, військова контррозвідка, 
підрозділ  захисту  національної  державності,  спеціаль-
ні  підрозділи  по  боротьбі  з  корупцією  та  організованою 
злочинністю,  оперативно-технічні,  внутрішньої  безпеки, 
оперативного  документування,  боротьби  з  тероризмом 
і  захисту  учасників  кримінального  судочинства  та  пра-
цівників  правоохоронних  органів);  Служби  зовнішньої 
розвідки  України  (підрозділи  агентурної  розвідки,  опе-
ративно-технічні,  власної  безпеки);  Державної  прикор-
донної служби України (розвідувальний орган спеціально 
уповноваженого  центрального  органу  виконавчої  влади 
у  справах  охорони  державного  кордону  (агентурної  роз-
відки,  оперативно-технічним,  власної  безпеки),  опера-
тивно-розшуковими  підрозділами  відповідно  спеціально 
уповноваженого центрального органу виконавчої влади у 
справах охорони державного кордону та його територіаль-
них органів, підрозділами з охорони державного кордону 
органів охорони державного кордону та Морської охоро-
ни, забезпечення внутрішньої безпеки, забезпечення влас-
ної  безпеки,  оперативного  документування  та  оператив-
но-технічними); управління державної охорони (підрозділ 
оперативного забезпечення охорони виключно з метою за-
безпечення безпеки осіб та об’єктів, щодо яких здійсню-
ється державна охорона); органів доходів і зборів (опера-
тивними підрозділами податкової міліції та підрозділами, 
які  ведуть  боротьбу  з  контрабандою);  органів  і  установ 
виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кри-
мінально-виконавчої служби України (згодом – Державної 
пенітенціарної служби України, згодом – Департаментом 
пробації як структурним підрозділом Міністерства юсти-
ції України, який забезпечує виконання завдань, покладе-
них на Мін’юст,  зокрема щодо формування та реалізації 
державної політики у сфері виконання кримінальних по-
карань та пробації); розвідувального органу Міністерства 
оборони України (оперативними, оперативно-технічними 
підрозділами, а також підрозділом власної безпеки); Наці-
онального антикорупційного бюро України підрозділами 
детективів,  оперативно-технічними,  внутрішнього  конт-
ролю).  Проведення  оперативно-розшукової  діяльності 
іншими  підрозділами  зазначених  органів,  підрозділами 
інших міністерств,  відомств,  громадськими,  приватними 
організаціями та особами забороняється, що робить наве-
дений вище перелік  закритим,  тобто таким, що не може 
бути  довільно  доповнений  іншими  органами  та  підроз-
ділами, якщо цьому не передували зміни до ст. 5 Закону 
України «Про оперативно-розшукову діяльність» [5].

Оскільки  базовими  категоріями  правового  статусу  є 
права  та  обов’язки  суб’єктів,  розглянемо  їх  детальніше. 
Права  суб’єктів  оперативно-розшукової  діяльності  мо-

жуть бути класифіковані на наступні групи: а) за змістом: 
пов’язані з одержанням відомостей та даних; пов’язані із 
застосуванням  заходів  примусу;  пов’язані  з  фіксуванням 
слідів  злочину;  пов’язані  з  виконанням  спеціального  за-
вдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності 
організованої групи чи злочинної організації; допоміжного 
характеру; б) у залежності від правового режиму інформа-
ції: пов’язані зі здійсненням гласних та негласних заходів.

Обов’язки  суб’єктів  оперативно-розшукової  діяльності 
за  критерієм  змісту  можна  розподілити  на  декілька  груп. 
До них доцільно включити обов’язки: а) функціонального 
характеру  (вживати  необхідних  оперативно-розшукових 
заходів щодо попередження, своєчасного виявлення  і при-
пинення злочинів та викриття причин і умов, які сприяють 
вчиненню  злочинів,  здійснювати  профілактику  правопо-
рушень; брати участь у здійсненні заходів щодо фізичного 
захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактив-
них відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, а 
також у проведенні спеціальної перевірки щодо допуску до 
особливих  робіт);  б)  процедурного  характеру  (виконувати 
письмові доручення слідчого, вказівки прокурора та ухва-
ли  слідчого  судді  суду  і  запити  повноважних  державних 
органів, установ та організацій про проведення оперативно-
розшукових заходів; виконувати у межах своєї компетенції 
запити  правоохоронних  органів  інших  держав  або  міжна-
родних правоохоронних організацій  відповідно до  законо-
давства України, міжнародних  договорів України,  а  також 
установчих  актів  та  правил  міжнародних  правоохоронних 
організацій, членом яких є Україна; інформувати відповідні 
державні органи про відомі  їм факти та дані, що свідчать 
про загрозу безпеці суспільства і держави, а також про по-
рушення законодавства, пов’язані зі службовою діяльністю 
посадових осіб); в) допоміжно-забезпечувального характеру 
(здійснювати взаємодію між собою та іншими правоохорон-
ними органами; забезпечити із залученням інших підрозді-
лів безпеку працівників суду і правоохоронних органів, осіб, 
які надають допомогу, сприяють оперативно-розшуковій ді-
яльності, осіб, які беруть участь у кримінальному судочин-
стві, членів їх сімей та близьких родичів цих осіб). 

На підставі аналізу змісту прав та обов’язків суб’єктів 
оперативно-розшукової  діяльності  можна  переконатися, 
що  їх  обов’язок  здійснювати  профілактичну  діяльність 
залишається декларативним внаслідок відсутності право-
вого підґрунтя такої діяльності у кримінальному процесу-
альному законодавстві. Науковцями та практиками пере-
конливо доведено, що профілактична діяльність – це один 
з основних засобів протидії  злочинності, до того ж вона 
має найбільш гуманний характер. Зазначена функція по-
лягає у запобіганні найпоширенішим загально-криміналь-
ним  злочинам  та  адміністративним  правопорушенням,  а 
також  у  виявленні  причин  та  умов  вчинення  криміналь-
них,  адміністративних правопорушень  та  вжиття  заходів 
щодо їх усунення. Водночас якісне та змістовне виконання 
зазначеної функції поліцією гарантує ефективну протидію 
злочинності, оскільки профілактична функція спрямована 
на те, щоб виявляти та усувати (руйнувати) умови і факто-
ри, які сприяють вчиненню правопорушень (у тому числі 
злочинів)  або  так  чи  інакше  спонукають  до  їх  вчинення 
[6, с. 179]. Отже, відсутність достатнього нормативно-пра-
вового  підґрунтя  здійснення  профілактичної  діяльності 
суб’єктами  оперативно-розшукової  діяльності  негативно 
позначається  на можливості  держави  контролювати  зло-
чинність, переводить акцент впливу з причин та умов на 
наслідки вчинення злочинів та правопорушень.

На нашу думку, з метою створення ефективної систе-
ми протидії злочинності у процесі оперативно-розшукової 
діяльності Кримінальний процесуальний  кодекс України 
має  бути  доповнений  положеннями,  в  яких  мають  бути 
конкретизовані  поняття,  структура,  підстави,  суб’єкти, 
форми  та  методи  діяльності  із  профілактики  криміналь-
них злочинів та правопорушень.



427

Порівняльно-аналітичне право
♦

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
1. Букін М.П. Проблеми розмежування правовідносин, які виникають під час оперативно-розшукової діяльності органів внутрішніх 

справ. Вісник Харк. нац. ун-ту внутр. справ. 2010. Вип. 4 (51). Ч.1. С. 159–167.
2. Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства: учебник для юридических вузов и факультетов. Москва: НОРМА-ИНФРА–М, 

1999. 552 с.
3. Корнуков В.М. Обеспечение и защита прав личности как основная задача и концептуальная основа реформирования российско-

го уголовного процесса. Актуальные вопросы обеспечения прав личности в уголовном судопроизводстве: межвуз. сб. науч. ст. Саратов: 
Изд-во ГОУ ВПО Саратовская государственная академия права, 2005. С. 8-24.

4. Основи оперативно-розшукової діяльності: навч. посіб. / О.Ю. Анциферов та ін.; за ред. С.М. Гусарова. М-во внутр. справ України, 
Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків: Золота хвиля, 2015. 311 с.

5. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю: Закон України від 30.06.1993 № 3341-XII. Відомості 
Верховної Ради України. 1993. № 35. Ст. 358.

6. Бойко І.В. Поліцейські послуги у діяльності Національної поліції України. Збірник тез круглого столу, присвяченого 68-й річниці 
З–14 прийняття Загальної декларації прав людини: збірник тез (м. Київ, 9 груд. 2016 р.). Київ: ДНДІ МВС України, 2016. С. 178-182.

УДК 343.985

ВЗАЄМОДІЯ СЛІДЧОГО З ОПЕРАТИВНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ З МЕТОЮ ПОДОЛАННЯ 
ПРОТИДІЇ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

INTERACTION OF INVESTIGATOR AND DETECTIVE DURING OVERCOMING 
COUNTERACTION TO INVESTIGATION OF CRIMES IN THE SPHERE OF OFFICIAL ACTIVITY

Ромців О.І., 
 кандидат юридичних наук, 

доцент кафедри конституційного та міжнародного права
Навчально-наукового інституту права та психології

Національного університету «Львівська політехніка»

Стаття присвячена аналізу процесуальних і непроцесуальних форм взаємодії слідчого з оперативними працівниками під час розслі-
дування злочинів у сфері службової діяльності в умовах протидії. На підставі аналізу опитування слідчих МВС і прокуратури встановлено 
найбільш використовувані форми їх взаємодії з оперативними працівниками з метою подолання протидії розслідуванню службових зло-
чинів. Надано практичні рекомендації щодо ефективної співпраці слідчого з оперативним працівником під час розслідування злочинів 
цього виду.
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Статья посвящена анализу процессуальных и непроцессуальных форм взаимодействия следователя с оперативными работниками 
при расследовании преступлений в сфере служебной деятельности в условиях противодействия. На основании анализа опроса сле-
дователей МВД и прокуратуры установлены наиболее используемые формы их взаимодействия с оперативными работниками с целью 
преодоления противодействия расследованию должностных преступлений. Внесены практические рекомендации по эффективному 
сотрудничеству следователя с оперативным работником при расследовании преступлений данного вида.

Ключевые слова: преступление, служебная деятельность, противодействие, расследование, взаимодействие.

The article is devoted to the analysis of procedural and non-procedural forms of interaction of the investigator with operational employees 
during the investigation of crimes in the sphere of official activity in the conditions of counteraction. Based on the analysis of the survey of inves-
tigators of the Ministry of Internal Affairs and the Prosecutor's Office, the most used forms of their interaction with operational personnel were 
established in order to overcome the counteraction to the investigation of official crimes. Practical recommendations for effective cooperation 
between the investigator and the operational officer during the investigation of crimes of this kind are given.
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Процес подолання протидії під час розслідування зло-
чинів у сфері службової діяльності відрізняється складніс-
тю й потребує застосування значної кількості сил і засобів, 
а також необхідності повного інформаційного забезпечен-
ня слідчого в подоланні такої протидії, що спонукає його 
до  здійснення  організації  ефективної  взаємодії  з  опера-
тивними підрозділами,  іншими частинами і службами та 
громадськістю. 

Питаннями  взаємодії  під  час  розслідування  злочинів 
займалося багато вітчизняних і зарубіжних науковців, се-
ред них – М. Багрій, А. Балашов, С. Бородін, М. Гапано-
вич, І. Гуткін, А. Дунаєва, О. Закатов, В. Ковальов, А. Кру-
гліков, А. Ляш, І. Мартинович, І. Озерський, В. Трухачев, 
Г. Цимбал, Г. Усатий, О. Яцюк та інші. Проте низка тео-
ретичних і практичних проблем взаємодії під час розслі-
дування злочинів у сфері службової діяльності та ще й в 
умовах протидії потребує більш ґрунтовного дослідження, 
що й зумовлює актуальність дослідження.

Метою статті  є  з’ясування  найбільш  типових  форм 
взаємодії слідчого з оперативним працівником під час по-
долання протидії розслідуванню злочинів у сфері службо-
вої діяльності.

Взаємодія під час розслідування злочинів у тому числі 
у сфері службової діяльності – це один із методів протидії 
злочинності, який полягає в узгодженості та поєднанні в 
порядку й на основі закону зусиль декількох осіб, підроз-
ділів, органів тощо заради забезпечення оптимізації досу-
дового розслідування кримінальних правопорушень. При-
чому  потрібно  враховувати,  що  взаємодія  зумовлюється 
потребою  раціоналізації  кримінального  провадження. 
Відповідно, вона є одним зі способів організації розсліду-
вання  кримінальних  правопорушень  задля  забезпечення 
його ефективності [1, с. 170].

Серед елементів взаємодії під час розслідування зло-
чинів у сфері службової діяльності можна виділити такі її 
невід’ємні складники: 
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1)  прийняття рішення про необхідність  і  доцільність 
взаємодії. На  цій  стадії  слідчий  аналізує  наявну  в  нього 
інформацію, планує свої дії відповідно до поставлених за-
вдань, визначає наявні та необхідні сили й засоби. У разі 
виникнення потреби залучення інших слідчих або осіб з 
інших  підрозділів,  служб,  органів  тощо  потрібно  визна-
читися з учасниками такої взаємодії, їхніми завданнями й 
методами розслідування конкретного злочину, тривалістю 
взаємодії тощо; 

2)  вибір  форми  і  методів  взаємодії.  Як  правило,  під 
час планування розслідування окремих кримінальних пра-
вопорушень слідчий визначає перелік обставин, що підля-
гають установленню, залежно від висунутих версій, і ви-
значає відповідні заходи, необхідні для їх з’ясування. При 
цьому визначаються виконавці цих заходів. Тобто під час 
планування розслідування злочинів визначаються заходи, 
під  час  проведення  яких  будуть  взаємодіяти  конкретні 
особи та/чи органи, а отже, залежно від їх характеру оби-
раються форми взаємодії та шляхи її реалізації; 

3)  процесуальне закріплення рішення про взаємодію. 
У  деяких  випадках  таке  рішення  буде  відображатися  в 
протоколах  про  результати  проведення  окремих  слідчих 
(розшукових) дій у вигляді помітки про учасників цих дій, 
у вказівках (клопотаннях, дорученнях) на проведення пев-
них дій, у наказах про створення слідчо-оперативних груп 
тощо. Звичайно, деякі труднощі виникають через відсут-
ність чіткої регламентації в чинному кримінальному про-
цесуальному законодавстві питання про порядок прийнят-
тя й оформлення рішення про взаємодію;

4)  безпосередньо  спільна  узгоджена  діяльність  учас-
ників взаємодії під час розслідування конкретного кримі-
нального правопорушення;

5)  процесуальне  закріплення  результатів  взаємодії, 
яке  здійснюється  за  допомогою  складання  відповідних 
протоколів, рапортів, доповідних записок тощо [1, с. 171]. 

Цю  структуризацію  взаємодії  під  час  розслідування 
злочинів у сфері службової діяльності можна впевнено за-
стосовувати й до такого її різновиду, як взаємодія з метою 
подолання  протидії  розслідуванню  вказаних  злочинів, 
оскільки вказані  вище структурні  елементи дають  змогу 
краще зрозуміти її сутність і значення, сформувати форми 
та методи її реалізації.

Ми підтримуємо думку тих науковців  [1,  с.  168–169; 
2, с. 20–21; 3, с. 493; 4, с. 262, 265], які вказують на не-
припустимість  обмеження  суб’єктного  складу  взаємодії 
лише  слідчим  та  оперативним працівником,  але  в  статті 
зосередимо свою увагу все ж таки на такій взаємодії під 
час подолання протидії в процесі розслідування злочинів 
у  сфері  службової  діяльності,  оскільки  саме вона  є най-
більш узгодженою за цілями й завданнями, засобами, си-
лами, місцем і часом діяльності, найчастіше має місце під 
час розслідування службових злочинів. 

Залежно від цього можна розрізняти: 
1)  взаємодію слідчого й оперативного працівника, що 

виникла на підставі оперативно-розшукової діяльності (ре-
алізації оперативних матеріалів та передачі їх слідчому); 

2)  взаємодію у зв’язку зі здійсненням оперативно-роз-
шуковими підрозділами функцій  слідчого,  який  реалізує 
кримінально-процесуальну діяльність.

Процесуальні  форми  взаємодії  слідчих  і  працівників 
оперативних  підрозділів  випливають  з  логічного  тлу-
мачення  норм  Кримінального  процесуального  кодексу 
(далі  –  КПК)  України  та  відомчих  нормативних  актів. 
Окрім цього, опитування слідчих МВС і прокуратури по-
казало, що серед найбільш використовуваних форм взає-
модії з оперативними працівниками під час розслідування 
злочинів є:

–  виконання  співробітниками оперативних підрозді-
лів письмових доручень у проведенні  слідчих  (розшуко-
вих) дій і проведення негласних слідчих (розшукових) дій 
у кримінальному провадженні (84,1%);

–  участь у функціонуванні  слідчо-оперативних  груп 
у розслідуванні злочинів (71,3%);

–  взаємодія в разі надходження до правоохоронного 
органу заяв і повідомлень про кримінальні правопорушен-
ня та реагування на них (45,7%);

–  спільне обговорення матеріалів, планування, підго-
товка і здійснення оперативно-розшукових заходів і реалі-
зації ОРС (34,5%). 

Взаємодія з метою подолання протидії розслідуванню 
службових злочинів є частиною загального процесу (слід-
чого й оперативного працівника) з метою створення умов 
для швидкого та ефективного розслідування злочину, яке 
здійснюється  шляхом  виявлення  осіб  і  документування 
способів протидії.

Документування  протидії  здійснюється  за  загальни-
ми принципами виявлення й документування  злочинних 
дій (погроза вбивством, отримання неправомірної вигоди, 
знищення майна тощо).

Правовим  підґрунтям  такої  взаємодії  є  ст.  ст.  40–41 
КПК  України,  відповідно  до  яких  взаємодія  слідчого  з 
оперативними підрозділами ОВС  здійснюється  насампе-
ред у процесі досудового розслідування у формі надання 
окремих доручень. Це повною мірою стосується й взаємо-
дії слідчого під час подолання протидії розслідуванню. 

Так, згідно з п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України, слідчий упо-
вноважений  доручати  проведення  слідчих  (розшукових) 
дій  і  негласних  слідчих  (розшукових)  дій  відповідним 
оперативним підрозділам, що має на меті, з одного боку, 
прискорення розслідування в кримінальному проваджен-
ні  (слідчий  не  відволікається  на  проведення  нескладних 
слідчих дій), а з іншого – залучення до проведення неглас-
них слідчих (розшукових) дій фахівців з оперативних під-
розділів, які мають певний досвід і спеціальну техніку для 
проведення оперативно-розшукових заходів.

Питанню  процесуальної  форми  взаємодії  у  зв’язку  з 
прийняттям КПК України 2012 р. приділено багато уваги 
в МВС України. Так, з метою реалізації прикінцевих по-
ложень КПК України приведено у  відповідність до його 
положень накази МВС України, що стосуються організації 
роботи  з  виявлення  та  розслідування  кримінальних пра-
вопорушень, зокрема й із питань процесуальної взаємодії 
Наказ МВС України  «Про  організацію  взаємодії  органів 
досудового  розслідування  з  іншими  органами  та  підроз-
ділами  внутрішніх  справ  у  попередженні,  виявленні  та 
розслідуванні  кримінальних  правопорушень»  [5].  Згідно 
із цим Наказом, слідчий під час досудового розслідування 
кримінальних  правопорушень  надає  відповідним  опера-
тивним  підрозділам  внутрішніх  справ,  а  в  разі  створен-
ня слідчо-оперативної  групи конкретним співробітникам 
оперативного підрозділу, включеним до її складу, письмо-
ві доручення про проведення слідчих (розшукових) дій  і 
негласних слідчих (розшукових) дій, які є обов’язковими 
для виконання оперативним підрозділом.

Однак така взаємодія можлива й після зупинення до-
судового розслідування (ч. 5 ст. 280, ч. 3 ст. 281 КПК Укра-
їни) [6]. Усі інші напрями взаємодії (з іншими суб’єктами) 
конкретно не прописані в законі, але мають місце залежно 
від  вирішення  цілей  розслідування.  Згідно  з  криміналь-
ним процесуальним законом, центральне місце в органі-
зації  розслідування  кримінальних  правопорушень  посі-
дає  слідчий,  який  здійснює процесуальні й  координуючі 
функції взаємодії. 

М.  Багрій  до  організаційно-правових  основ  взаємодії 
слідчого й оперативного працівника зараховує: 1) передачу 
слідчому матеріалів про виявлені шляхом оперативно-роз-
шукових  заходів  ознаки  кримінального  правопорушення; 
2) проведення слідчим процесуальних дій одночасно зі здій-
сненням оперативним підрозділом негласних слідчих (роз-
шукових) дій за тяжкими злочинами; 3) проведення слідчих 
(розшукових)  дій,  щодо  особи,  яка  вчинила  кримінальне 
правопорушення;  4)  виконання  доручень  слідчого  опера-
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тивним  працівником щодо  проведення  слідчих  (розшуко-
вих)  і  негласних  слідчих  (розшукових)  дій;  5)  здійснення 
заходів щодо встановлення особи підозрюваного (розшуку) 
після зупинення досудового розслідування; 6) приведення 
підозрюваного, обвинуваченого, свідка [7, с. 318]. 

Організаційно-тактичні  (неформальні):  використання 
слідчим  результатів  оперативно-розшукової  діяльності  в 
процесі побудови версій у кримінальному провадженні; а) 
спільне планування роботи з розкриття та розслідування 
кримінальних  правопорушень;  б)  інструктаж  оператив-
них  працівників,  безпосередньо  задіяних  у  слідчих  діях 
і тактичних комбінаціях, криміналістичних операціях; в) 
взаємний обмін інформацією між слідчим та оперативно-
розшуковими підрозділами тощо [7, с. 319]. 

Проведене  дослідження  дало  змогу  визначити  най-
більш  типові  форми  взаємодії  слідчого  з  оперативним 
працівником  під  час  подолання  протидії  розслідуванню 
злочинів у сфері службової діяльності, а саме:

–  виконання  оперативним  працівником  доручень 
слідчого з проведення слідчих (розшукових) дій і неглас-
них (розшукових) дій (73,6%);

–  проведення спільних розшукових дій і заходів (так-
тичні комбінації, розшук злочинців) (62%);

–  обмін оперативно значущою інформацією, складан-
ня планів, консультації тощо (45,7%).

Проаналізуємо ці форми взаємодії через призму подо-
лання протидії розслідуванню злочинів у сфері службової 
діяльності,  сформулювавши  низку  вимог  до  реалізації 
вказаних форм  взаємодії  в  умовах  протидії  розслідуван-
ню. Так, першою та ключовою вимогою в процесі взаємо-
дії слідчого з оперативним працівником під час розсліду-
вання злочинів у сфері службової діяльності є дотримання 
режиму збереження таємниці досудового провадження. 

У процесі досудового розслідування слідчий особисто 
зобов’язаний дотримуватись таємниці досудового прова-
дження й вимагати цього від  інших суб’єктів. Однак, на 
жаль,  поняття  таємниці  досудового  розслідування  (слід-
ства) в  законі не визначено  [8, с. 2]. Проте чинний КПК 
України має певні застереження щодо цього, а саме відо-
мості досудового розслідування, згідно з ч. 1 ст. 222 КПК 
України,  можна  оголосити  лише  з  дозволу  слідчого  або 
прокурора й у тому обсязі, в якому вони визнають мож-
ливим. При цьому слідчий, прокурор повинні обов’язково 
визначити, які відомості (дані) й у якому обсязі можна роз-
голосити з урахуванням можливого настання негативних 
наслідків,  оскільки  чинним  законом  межі  розголошення 
відомостей не встановлені. 

Частиною  2  ст.  222  КПК  України  передбачено,  що 
в  необхідних  випадках  слідчий,  прокурор  попереджає 
осіб, яким стали відомі відомості досудового розсліду-
вання у зв’язку з участю в ньому, про їхній обов’язок не 
розголошувати такі відомості без його дозволу. Незакон-
не розголошення  відомостей досудового розслідування 
тягне за собою кримінальну відповідальність, установ-
лену законом.

На  відміну  від  КПК  України,  Кримінальний  кодекс 
України  в  ст.  387  передбачає  відповідальність  за  розго-
лошення  не  лише  даних  досудового  розслідування,  а  й 
даних  оперативно-розшукової  діяльності,  вказуючи,  що 
суб’єктом злочину може бути як особа, яку попередили в 
установленому законом порядку про обов’язок не розго-
лошувати такі дані, так і слідчий суддя, прокурор, слідчий, 
працівник оперативно-розшукового органу незалежно від 
того, чи брала ця особа безпосередню участь в оператив-
но-розшуковій  діяльності,  досудовому  розслідуванні,  за 
умови  якщо  розголошені  дані  цими  особами  ганьблять 
людину, принижують її честь і гідність. 

Наступною вимогою до процесу взаємодії  слідчого  з 
оперативним працівником під час розслідування злочинів 
у сфері службової діяльності в умовах протидії є перевір-
ка на лояльність протидіючої сторони.

Чимало  науковців  в  практиків  неодноразово  наголо-
шували  на  тому, що  довіра  між  слідчим  та  оперативним 
працівником  є  важливою  умовою  будь-якої  взаємодії  під 
час розслідування злочинів. Особливої важливості ця теза 
набуває в процесі подолання протидії розслідуванню, коли 
без певного психологічного контакту й довіри такий про-
цес  узагалі  неможливий.  Тому  найбільш  небезпечною 
в  цьому  плані  є  наявність  корумпованого  співробітника 
правоохоронного  органу  в  оточенні  слідчого,  який  здій-
снює  цілеспрямоване  постачання  кримінальним  структу-
рам  важливої  оперативної  та  слідчої  інформації,  що  ви-
користовується  для  приховування  злочинної  діяльності  й 
уникнення  відповідальності  за  злочин.  Зрозумілим  є  той 
факт, що наявність інформатора, наприклад, у складі слід-
чо-оперативної групи дає можливість злочинцям не тільки 
розширити  діапазон  заходів  приховування  злочинної  ді-
яльності, а й кардинально підвищити їх ефективність, а ін-
коли й узагалі паралізувати розслідування [9, с. 329]. А до-
пуск такого співробітника до інформації в кримінальному 
провадженні, навіть якщо він не має прямого стосунку до 
справи, обов’язково зведе нанівець усі зусилля щодо подо-
лання протидії розслідуванню злочинів. Насамперед ідеть-
ся про  злочини у  сфері  службової діяльності. Саме  тому 
вкрай важливим у рамках взаємодії мати в арсеналі засоби 
виявлення такого співробітника та механізми нейтралізації 
й використання його в подальшому в інтересах слідства. 

На  підставі  досліджень  виокремимо  загальні  ознаки, 
за якими можна зробити попередній висновок про корум-
пованість  співробітника  правоохоронного  органу  та  його 
участь  у  процесі  протидії  розслідуванню  в  конкретному 
кримінальному провадженні в злочинах у сфері службової 
діяльності. До таких ознак В. Трухачов зараховує виявлен-
ня  підслуховувальних  пристроїв  у  службових  приміщен-
нях, доступ до яких має лише обмежене коло осіб; фікса-
ція фактів несанкціонованого проникнення як у службові 
приміщення, так і в службові комп’ютери тощо; надмірний 
інтерес певних працівників і керівників до справи; окремі 
факти прийняття працівником немотивованих рішень, ре-
алізація яких призводить до перешкоджання, затягування 
у  справі  або  втрати  важливих  доказів;  значне  поліпшен-
ня  матеріального  стану  окремого  працівника;  неофіційні 
контакти з підозрюваним і його оточенням; немотивована 
дратівливість  і  неадекватна  поведінка,  зміна  стилю  по-
ведінки,  підвищена  занепокоєність  тощо;  зникнення  під-
озрюваного після прийняття рішення про його затримання; 
фіксування обмовок «злочинців», які знаходяться в місцях 
позбавлення волі, про певну допомогу з боку корумпова-
ного працівника міліції або, врешті-решт, отримання без-
посередньої  інформації  про  витік  оперативної  та  слідчо 
значущої інформації [9, с. 331–335]. Звісно, цей перелік та-
кож не може бути вичерпним, з огляду на те що умови про-
ведення розслідування, суб’єкти протидії та багато інших 
об’єктивних і суб’єктивних факторів, які можуть впливати 
на слідчого безпосередньо та на хід розслідування загалом, 
постійно  змінюються,  вони не  є  статичними. Однак  ура-
хування ознак корумпованості діяльності правоохоронця й 
вироблення на їх основі певних застережень щодо такої си-
туації зробить взаємодію слідчого щодо подолання проти-
дії розслідуванню у справах у сфері службової діяльності 
більш ефективною та поміркованою.

Важливою вимогою в процесі взаємодії слідчого з опе-
ративним  працівником  під  час  розслідування  злочинів  у 
сфері службової діяльності в умовах протидії є конкрет-
ність указівок слідчого. Виходячи з того, що саме слідчий 
більше за всіх інших учасників кримінального проваджен-
ня обізнаний про форми та способи вчинюваної протидії, 
саме  він  і  визначає  комплекс  заходів щодо  її  подолання. 
Тому завдання, які слідчий ставить у рамках доручень, по-
винні містити  конкретні  цілі  та  строки  виконання  таких 
доручень, без зайвої інформації, але зі зрозумілими й та-
кими, які є реально виконуваними, завданнями. Основною 
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умовою адекватного виконання доручення слідчого в цьо-
му випадку є виклад у дорученні саме того, що повинен 
установити  в  рамках  реалізації  інтересів  кримінального 
провадження оперативний працівник, а не які заходи він 
повинен для цього здійснити. Слідчий після певної пере-
вірки на  благонадійність  конкретного  оперативного пра-
цівника, який виконує означене доручення, може не тільки 
розкрити кінцеву мету виконання доручення, а й поради-
тись, як тактично та організаційно правильно було б реалі-
зувати намічене завдання, що, безумовно, позначиться на 
якості його виконання. 

Також важливою вимогою є строковість виконання до-
ручень слідчого, яка полягає в тому, що слідчий та опера-
тивний працівник повинні  створити  всі  необхідні  умови 
для виконання його доручення вчасно. Така умова є вкрай 
важливою, з огляду на те що слідча ситуація може зміню-
ватись  дуже швидко  й  тому  та  інформація,  що  є  метою 
цього  доручення,  буде  потрібна  слідчому  в  конкретний 
термін  і  для  вирішення  конкретних  тактичних  завдань. 
Однак, вивчивши низку процесуальних положень і думки 
практиків щодо строковості виконання доручення, ми ді-
йшли висновку, що у вирішенні цього питання є серйозні 
проблеми правового характеру. 

Положення деяких норм КПК України містять указівки 
на строки проведення процесуальних дій, але не вказують 
їх терміни. Так, ст. 28 КПК України зазначає, що «під час 
кримінального провадження кожна процесуальна дія або 
процесуальне рішення повинні бути виконані або прийня-
ті в розумні строки»; ч. 8 ст. 223 КПК України наголошує, 
що «слідчі  (розшукові)  дії  не можуть проводитися після 
закінчення строків досудового розслідування», які визна-
чені нормою ст. 219 КПК України; в окремих нормах КПК 
України,  які  регулюють  проведення  певних  процесуаль-
них дій, оговорюються строки виконання цих дій. Так, на-
приклад, у ч. 6 ст. 232 КПК України міститься положення, 
що «службова особа органу, що отримав доручення, за по-
годженням зі слідчим, прокурором, що надав доручення, 
зобов’язана в найкоротший строк організувати виконання 
зазначеного  доручення»  (але  «найкоротший  строк»  є  не 
визначеним поняттям часу); п. 4 ч. 2 ст. 36 КПК України 
зазначає, що прокурор уповноважений «доручати слідчо-
му, органу досудового розслідування проведення у вста-
новлений прокурором строк … процесуальних дій» [6]. 

З  огляду  на  викладені  вище  норми  Закону,  ми  при-
єднуємось до думки А. Дунаєвої  [10, с. 3–4]  і вважаємо, 
що оптимальними строками виконання доручень слідчо-
го,  прокурора  є  строки,  які  безпосередньо  повинні  бути 

встановленні в дорученнях його організаторами. Тобто в 
дорученнях варто зазначати, що «доручення підлягає ви-
конанню у найкоротший строк, який не повинен переви-
щувати (вказати необхідний строк виконання)».

Щодо  неформальної  або  організаційно-тактичної 
форми  взаємодії  в  умовах  протидії  розслідуванню  зло-
чинів  у  сфері  службової  діяльності,  то  однією  з  ефек-
тивних форм взаємодії в цьому випадку є «перехресний» 
порівняльний  аналіз  інформації,  якою  володіє  слідчий 
та  оперативний  працівник,  яка  повинна  відбуватись  із 
додержанням  указаних  вище  вимог. Практика  свідчить, 
що одним із основних прийомів протидії під час розслі-
дування злочинів у сфері службової діяльності є спроба 
злочинців нав’язати свою версію події злочину, надаючи 
при  цьому  неправдиву  інформацію  та  фальсифікуючи 
докази.  У  такому  випадку  завдання  слідчого  щодо  по-
долання протидії  буде полягати у  створенні  ефективної 
системи  взаємодії  з  різними  посадовцями  та  співпраці 
з приватними особами, яка дасть змогу спростувати не-
правдиві показання й здобути такі, які унеможливлюють 
їх існування. Перше й найголовніше полягає в тому, що 
слідчий повинен володіти об’єктивною та максимально 
корисною  інформацією  про  злочин  загалом  і  про  кон-
кретну  конфліктну  ситуацію  безпосередньо.  Причому, 
як слушно зазначає Л. Драпкін, важливим є володіння не 
просто будь-якою інформацією про злочин, а саме такою, 
яку  називають  стратегічною  (дані  про  плани,  наміри, 
тактичні  позиції,  корумповані  зв’язки  тощо)  [10,  с.  6]. 
Тому, на нашу думку, саме така форма взаємодії, як «пе-
рехресний» порівняльний аналіз інформації, може вдало 
та ефективно вирішити означену вище проблему.

Отже, взаємодія слідчих та оперативних працівників з 
метою подолання протидії під час розслідування злочинів 
у сфері службової діяльності поділяється на процесуальну 
й  непроцесуальну. Основні  питання  процесуальної  взає-
модії слідчого й оперативних підрозділів регламентуються 
КПК України та відомчими інструкціями, в яких розкрито 
організацію взаємодії під час розслідування злочинів, що 
полягає у  виконанні  оперативним працівником доручень 
слідчого щодо виявлення й документування протидії. Не-
процесуальна  взаємодія  полягає  в  наданні  консультацій 
кримінально-правового,  кримінально-процесуального  та 
криміналістичного характеру,  спільного обговорення ма-
теріалів,  здобутих  у  процесі  оперативно-розшукової  ді-
яльності, у висловленні рекомендацій з реалізації опера-
тивно-розшукових справ та уникнення при цьому протидії 
підозрюваних і їхнього оточення.
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PRINCIPLES OF SECURITY ENFORCEMENT OF PARTICIPANTS  
IN CRIMINAL JUDICIAL PROCEEDINGS: COMPARATIVE AND LEGAL STUDY
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магістрант Навчально-наукового інституту права
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У статті здійснено спробу виділити принципи побудови програм захисту свідків на основі дослідження та порівняння основних по-
ложень інститутів забезпечення безпеки провідних держав. Надано характеристику виділеним принципам з прикладами їх реалізації. 
На основі отриманих результатів проведено аналіз національного інституту забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства, 
внесені пропозиції щодо його вдосконалення. 

Ключові слова: захист свідків, забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства, програма захисту свідків, кримінальне 
провадження.

В статье предпринята попытка выделить принципы построения программ защиты свидетелей на основе исследования и сравнения 
основных положений институтов обеспечения безопасности ведущих государств. Охарактеризованы выделенные принципы с примера-
ми их реализации. На основе полученных результатов проведен анализ национального института обеспечения безопасности, внесены 
предложения по его совершенствованию.

Ключевые слова: защита свидетелей, обеспечение безопасности, программа защиты свидетелей, уголовное производство.

The article attempts to highlight the principles of constructing witness protection programs based on the study and comparison of the basic 
provisions of security institutions in the leading countries. The author highlights the following principles: voluntariness, social protection, spe-
cialization, autonomy, differentiation of measures, proportionality, confidentiality. The characteristic of the highlighted principles is outlined in the 
text with examples of their implementation. On the basis of the obtained results the National Security Institute was analyzed, suggestions for its 
improvement were made.

Key words: witness protection, security enforcement of participants in criminal judicial proceedings, witness protection program, criminal 
procedure.

Постановка проблеми.  Питання  боротьби  з  органі-
зованою  злочинністю,  корупцією  в  Україні  стоїть  дуже 
гостро,  правоохоронні  органи  часто  є  неспроможними 
протидіяти масштабній  злочинній  діяльності,  наприклад, 
поширенню наркотичних речовин із використанням мере-
жі Інтернет чи нелегальному гральному бізнесу. Свідками 
цих злочинів є як випадкові громадяни, так і самі учасники 
цих  злочинів.  Важливим  завданням  для  правоохоронних 
органів є схилити цих осіб до співпраці, з наступним гаран-
туванням безпеки для них самих та близьких осіб. Зважа-
ючи на недовіру до можливостей правоохоронних органів, 
застарілу  нормативну  базу,  зробити  це  важко,  необхідне 
вдосконалення законодавства, набуття організаційного до-
свіду у цій справі. Значна увага при цьому має бути при-
ділена  дослідженню  принципів  інституту  забезпечення 
безпеки  учасників  кримінального  судочинства  провідних 
держав світу, зокрема США, Великобританії, Італії, ФРН, в 
яких програми захисту успішно реалізуються.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Питання 
інституту  захисту  учасників  кримінального  судочинства 
досліджували вітчизняні та зарубіжні вчені: М.Ю. Азаров, 
В.П. Бахін, В.І. Бояров, Л.В. Брусніцин, В.К. Весельський, 
В.В. Войников, О.О. Гриньків, М.А. Орлеан, Т. І. Панасюк, 
В.М. Тертишник, В.Я. Шапакидзе, А.А. Юнусов та ін. 

Основною  метою  статті  є  виділення  на  основі  до-
слідження і порівняння інститутів забезпечення безпеки 
учасників  кримінального  судочинства  зарубіжних  дер-
жав  керівних  засад  їх  побудови  –  принципів;  викорис-
тання  отриманих  результатів  для  визначення  недоліків 
та шляхів  вдосконалення  вітчизняного  інституту  забез-
печення безпеки. 

Виклад основного матеріалу. Інститути забезпечення 
безпеки учасників кримінального судочинства провідних 
держав мають низку спільних рис, що полягає у побудові 
їх на основі схожих загальних положень – принципів, які 
можна виділити в результаті порівняльно-правового аналі-
зу. На нашу думку, до таких принципів слід віднести такі:

1. Принцип добровільності  проявляється  у  застосу-
ванні заходів забезпечення безпеки лише за волевиявлен-
ням  особи, щодо  якої  ці  заходи  мають  бути  застосовані. 
Своє  закріплення  він  знаходить  у  тому, що особа  добро-
вільно і самостійно підписує угоду (меморандум), як це на-
приклад прийнято в Італії та США, або іншим чином надає 
свою згоду  [1,  c.  26]. Також загаданий принцип  знайшов 
своє закріплення в рекомендації Rec (2005) 9 Ради Європи, 
яку  дослідники  називають  джерелом  основних  європей-
ських стандартів у сфері забезпечення безпеки учасників 
кримінального судочинства [2, c. 88]. Пункти 12 та 24 зга-
даної  Рекомендації  чітко  наголошують  на  обов’язковості 
інформованої згоди особи, що підлягає захисту [3]. У сво-
єму  інтерв’ю  Джеральд  Шур,  засновник  американської 
програми захисту свідків WitSec, наголосив, що програма 
є цілком добровільною, це стосується як вступу до неї, так 
і можливості її покинути. Свідки та члени їхніх сімей мо-
жуть повернутися до свого попереднього життя та особис-
тості в будь-який час, хоча роблять це на власний ризик [4]. 

Водночас у США, Італії, Німеччині уповноважені осо-
би  можуть  самостійно  запропонувати  важливому  свідку 
чи  потерпілому  отримати  захист  в  обмін  на  свідчення, 
якщо  вважають  це  за  доцільне. На  нашу  думку,  відмова 
такої особи від захисту не виключає інших можливостей 
держави захистити свої  інтереси. Законодавство України 
та  більшості  держав  дає  змогу  встановити  за  рішенням 
суду  чи  прокурора  зовнішнє  спостереження  за  особою/
місцем, що виключає добровільну згоду такої особи.

Слід наголосити, що добровільність участі в програмі 
є відносною. Належним елементом захисту свідка є забез-
печення безпеки для його родини  та близьких,  водночас 
угоду підписує лише свідок та повнолітні члени його сім’ї. 
Ці обставини можуть призводити до порушення прав тре-
тіх  осіб.  Відповідну  проблему  ілюструє  історія  Томаса 
С. Леонарда, який декілька років позивався до Федераль-
ного уряду США після того, як у 1967 році його колишня 
дружина  та  діти  зникли.  Леонарда  не  було  повідомлено 
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про те, що його близькі взяли участь у програмі захисту 
свідків, отримали нові особистості та місце проживання, 
хоча це абсолютно порушило право Леонарда на побачен-
ня  з  дітьми  відповідно  до  судового  рішення.  Ця  справа 
спричинила  внесення  змін  до  програми  захисту  свідків 
у США, відповідний запит на участь у програмі відтепер 
включає відомості про будь-які проблеми, пов’язані з опі-
кою над дітьми у разі переселення  [5; 6]. Погоджуємося 
з  тим, що  в  умовах  реальної  загрози  відповідні  дії  були 
виправданими  та  пропорційними.  Розробка  вітчизняної 
програми  захисту  свідків  має  врахувати  цей  негативний 
досвід, можливо, шляхом попередження певного кола осіб 
(близьких та родичів) про застосування до особи заходів 
(без  деталізації  їх  змісту)  із  зазначенням  про  неможли-
вість розголошення інформації. 

Законодавство України прямо не вказує на добровіль-
ність застосування заходів безпеки, проте це випливає із 
положень ст. 2 Закону України «Про забезпечення безпе-
ки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» 
(далі – Закон). Водночас особа береться під захист після 
свого  клопотання  за  рішенням  уповноваженого  органу, 
що виключає підписання угоди, а отже, і ознайомлення з 
можливими  наслідками  та  зобов’язаннями,  відповідаль-
ністю як самого свідка, так і уповноважених осіб. Наяв-
ність угоди, на нашу думку, робить дії свідка та органів 
держави  більш  передбачуваними  та  юридично  визначе-
ними. Також необхідним є розширення ст. 473 Криміналь-
ного процесуального кодексу України (далі – КПК Укра-
їни), що визначає зміст угоди про визнання винуватості, 
положенням про вжиття забезпечення безпеки за волеви-
явленням підозрюваного. У США близько 95% учасників 
національної програми захисту свідків є злочинцями, тож 
можливість добровільно визнати вину в обмін на захист є 
звичним явищем [4].

2.  Принцип соціального захисту  більшою  мірою 
характерний  для  англо-саксонської  правової  системи  і 
пов’язаний із суттєвим порушенням звичного життя свід-
ків: зміна місця проживання, заміна особистості. З метою 
залучення більшої кількості свідків до співпраці у США 
в 1982 році було прийнято Закон «Про захист жертв зло-
чинів і свідків» [7]. У результаті  уряд США протягом пер-
ших 6 місяців участі в програмі здійснює виплати в розмі-
рі від 60 до 130 тисяч доларів [6]. Але при цьому програма 
не має на меті збагачення особи чи постійного її утриман-
ня.  Аналогічні  положення  містить  італійська  програма, 
яка  не  допускає  покращення  матеріального  стану  особи 
[1, с. 26]. У рамках WitSec оплачується проживання, пере-
везення меблів до нового будинку,  видається мінімальне 
прожиткове  забезпечення,  яке  розраховується  залежно 
від  кількості  осіб  у  сім’ї,  нового  регіону проживання  та 
попереднього  доходу.  Водночас  розмір  забезпечення  не 
є платою за свідчення та не залежить від їх цінності для 
слідства. Протягом певного періоду надається допомога в 
пошуку роботи та соціалізації, що може включати роботу 
психолога [4; 8; 9]. 

Соціальний захист у рамках досліджуваного інституту 
не означає надання допомоги всім бажаючим чи тим, хто її 
потребує, це не є метою захисту свідків. Програма носить 
вибірковий характер, участь у ній, як правило, обмежена 
вимогами, що  висуваються  до  тяжкості  злочину,  важли-
вості свідка та іншими критеріями. 

Ст.  13  Закону  передбачає  вирішення  питань,  які  ви-
никають  внаслідок  переселення  особи,  зокрема:  працев-
лаштування,  матеріального  забезпечення,  забезпечення 
житлом  тощо  [10].  Більш  детально  матеріальна  сторона 
питання  врегульована  в  постанові  Кабінету  Міністрів 
України № 457 від 26 червня 1995 р., яка визначає спосо-
би, види, детальний порядок отримання тієї чи іншої ма-
теріальної допомоги і компенсацій [11]. Однак ні Закон, ні 
постанова не враховують психологічні аспекти переселен-
ня,  зміни  особистості. Вважаємо,  соціальний  захист має 

включати в себе  і реабілітаційні заходи для певних осіб, 
насамперед  дітей-учасників  програми.  Ігнорування  осо-
бливої вразливості таких дітей у США призвело до їх со-
ціальної дезадаптації та розвитку суїцидальних схильнос-
тей через проживання в мотелях, тимчасово винайнятому 
житлі, зміна шкіл, тривалі пропуски занять. Джекі Тейлор, 
яка стала учасницею програми WitSec у 7 років, та особа 
на  ім’я  “CJ”,  якій  декілька  разів  змінювали  особистість, 
наразі  мають  як  психологічні  проблеми,  так  і  проблеми 
матеріального  характеру,  що  пов’язані  з  ранньою  учас-
тю в програмі [12; 13]. Нині в рамках WitSec перегляну-
ті  питання  психологічної  підтримки,  керівник  програми 
Майкл Прут зазначає: «…програма була реформована для 
того, щоб забезпечити учасникам психологічну підтрим-
ку, якщо вони цього вимагатимуть <…> психологічна під-
тримка має вирішальне значення» [13].

3. Спеціалізація як принцип полягає у тому, що персо-
нал органу, який відповідає за виконання заходів забезпе-
чення безпеки, мусить мати належну підготовку й керівні 
документи (директива). Вказаний принцип реалізовано у 
всіх провідних країнах. У США певний час, до створен-
ня WitSec,  забезпеченням безпеки займалися працівники 
Федерального бюро розслідувань. Цей підхід виявив не-
підготовленість слідчих та оперативних працівників ФБР 
виявляти  та  протистояти  загрозам  з  боку  організованої 
злочинності.  Як  наслідок,  уже  понад  40  років  програму 
на  території США реалізує Служба маршалів США,  яка 
відповідає  за  безпеку  та  життя  державних  свідків  та  їх 
безпосередніх  утриманців  (родичів)  [14].  Маршали  за-
безпечують  24-годинний  захист  усім  свідкам,  доки  вони 
перебувають в умовах серйозної загрози. Служба марша-
лів США  існувала  задовго  до  створення  програми,  вона 
відповідає  за  забезпечення  безпеки під  час федеральних 
судових засідань з 1789 року. Обов’язки Служби марша-
лів  США  включають  захист  федеральної  судової  влади, 
затримання  федеральних  втікачів,  управління  та  продаж 
активів, придбаних злочинцями внаслідок незаконної ді-
яльності,  утримання  та  транспортування  федеральних 
ув’язнених  та  реалізація  програми  безпеки  свідків  [15]. 
Служба  не  є  спеціалізованою  для  захисту  свідків,  але  є 
підготовленою для захисту учасників судового слухання, 
що дає змогу говорити про накопичення суттєвого досві-
ду. Окремо про успішність  такого рішення в США свід-
чить статистика: жоден учасник програми не загинув чи 
був убитий під час реалізації активного захисту [15].

В  Ірландії  виконанням  заходів  забезпечення  безпеки 
займається елітний підрозділ національної поліції – спе-
ціальна  група детективів  та підрозділ надзвичайного ре-
агування [16].

В Україні починаючи  з 1997 року    діяв підрозділ  су-
дової міліції, який у 2003 році отримав назву «Грифон». 
Основними завданнями «Грифона» була охорона судів та 
пропускний режим. Окрім  того,  до  їх  компетенції  також 
входила  охорона  свідків  і  потерпілих  та  охорона  майна 
[17]. Отже,  «Грифон»  за  своїми функціями  та  завдання-
ми певною мірою був аналогом Служби маршалів США 
У 2015 році з реформуванням міліції та створенням Націо-
нальної поліції України цей підрозділ було розформовано. 
Нині здійснення заходів безпеки покладається за підслід-
ністю на органи Служби безпеки, Державного бюро роз-
слідувань, органи внутрішніх справ, органи Національної 
поліції  або  Національне  антикорупційне  бюро  України, 
у складі структур яких з цією метою створюються спеці-
альні підрозділи. Безпеку особи,  взятої  під  захист,  якщо 
її  тримають  в  установі  виконання  покарань  чи  слідчому 
ізоляторі, забезпечує відповідний підрозділ такої установи 
чи слідчого ізолятора незалежно від того, у провадженні 
якого  органу  перебуває  кримінальне  провадження.  Не-
зважаючи на вказівку в Законі на «створення спеціальних 
підрозділів» відповідні структури, на нашу думку, не від-
повідають принципу спеціалізації. Вони формуються хоча 
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і  з професійних співробітників, проте без досвіду відпо-
відної діяльності та власних методів, без єдиного центру 
контролю та постановки завдань,  і,  головне, без єдиного 
відомства, що змогло би навчати та підвищувати кваліфі-
кацію працівників. Розрізненість таких підрозділів залеж-
но від підслідності викликає сумніви у координації їх дій 
та оперативній самостійності  таких підрозділів. Вважає-
мо, що згаданий принцип заслуговує нормативного закрі-
плення в Законі. 

4.  Автономність  означає,  що  персоналові,  відпові-
дальному за впровадження заходів захисту, слід користу-
ватися оперативною самостійністю і не брати участі ні в 
розслідуванні, ні в підготовці справи, у якій свідкові на-
лежить  давати  показання.  Це  передбачає  організаційне 
відокремлення  відповідних  функцій  від  функцій  власне 
слідчих органів. Водночас рекомендація РЄ зазначає, що 
між  такими  підрозділами  та  слідством  мають  існувати 
контакти та співробітництво [3]. 

У  США  Служба  маршалів  є  самостійним  підрозді-
лом, що має свою штаб-квартиру, керівника, регіональні 
представництва та офіси в поліції кожного міста, в яких 
працює інспектор з питань захисту свідків. На офіційному 
сайті Служби зазначено, що маршали, перебуваючи в пев-
ному штаті, активно співпрацюють як з місцевими право-
охоронними органами, так і місцевою владою [14]. Окрім 
того, власне маршали визначають, які саме заходи забез-
печення безпеки слід застосувати до того  чи іншого свід-
ка, хоча в рамках програми кінцевим її етапом зазвичай є 
зміна особистості. Такий підхід повною мірою відповідає 
вказаному принципу. 

Здійснення заходів щодо захисту свідків у Німеччині 
є обов’язком підрозділу кримінальної поліції. Важливим 
аспектом є відсутність впливу  з боку слідчих органів на 
зміст  показань  свідка.  Для  цього  необхідно  виключити 
зайві  контакти  свідків  з  різними підрозділами правоохо-
ронних органів. Саме тому у Німеччині підрозділ захисту 
свідків  є  організаційно  незалежним  від  підрозділу,  який 
займається  розслідуванням,  самостійно  визначає  заходи 
охорони свідка. Тільки цьому підрозділу відомі дані про 
свідка, його місце перебування, а доступ до такої  інфор-
мації  можливий  лише  через  підрозділ  захисту  свідків 
[1, с. 26; 9,  с. 195]. Такі країни, як Великобританія та Ір-
ландія, мають подібні структури своїх підрозділів захисту 
свідків [16; 18].

Законодавство України хоча і наділяє органи, що здій-
снюють заходи безпеки, правом визначати заходи, методи 
та засоби, водночас робить такі підрозділи залежними від 
органів, що приймають рішення про застосування заходів 
безпеки. І якщо в США це департамент Міністерства юс-
тиції та Генеральний прокурор [6], а в Італії Центральна 
національна комісія [1, с. 26], які не є органами розсліду-
вання, то в Україні це слідчий, прокурор, суд. Відтак під-
розділи, що реалізують захист, є повністю залежними від 
слідства, що суперечить принципу автономності. Більше 
того  слідчому  чи  прокурору,  до  звичних  функцій  якого 
входить розслідування та нагляд за слідством, відповідно, 
доводиться приймати серйозні, коштовні та часом квапли-
ві рішення щодо забезпечення безпеки, спираючись лише 
на свій досвід та обмежене коло фактів. Вважаємо, недо-
тримання вказаного принципу є серйозною проблемою на 
шляху  до  ефективного  функціонування  та  використання 
ресурсів підрозділів охорони свідків.

5. Принцип диференціації заходів забезпечення без-
пеки  покликаний  створити  ефективну  та  пропорційну 
модель захисту для кожного свідка з урахуванням індиві-
дуальних потреб. Це дає змогу використовувати належні, 
доречні  та  найменш  витратні  заходи  зі  збереженням  до-
статнього рівня обачності і безпеки. Провідні держави сві-
ту по-різному підійшли до реалізації вказаного принципу. 
У США, окрім власне фізичної охорони свідка, зміни місця 
проживання (тимчасово та на постійній основі), викорис-

товують  оповіщення  свідка  про  місце,  строк  відбування 
покарання, а також про звільнення злочинця, проти якого 
він свідчив. Окрім того, широко застосовуються заходи, які 
слід вважати процесуальними заходами забезпечення без-
пеки, зокрема право поліції не розкривати дані про свого 
інформатора,  використовувати  записи  попередніх  пока-
зань, перешкоджати ототожненню свідка шляхом фізично-
го  обмеження  доступу  до  нього  чи шляхом  викривлення 
голосу тощо [1, с. 26]. Відповідні методи відомі криміналь-
ному процесу більшості країн, зокрема й України. 

Національне  законодавство  визначає  доволі  широ-
кий список  заходів  забезпечення безпеки учасників кри-
мінального  судочинства,  залишаючи  їх  невичерпними. 
Визначені  засоби  відповідають  принципу  диференціації 
та  практиці  зарубіжних  держав. Однак  до  заходів  забез-
печення  безпеки  віднесені  лише  позапроцесуальні  захо-
ди, що реалізовуються лише спеціальними підрозділами. 
Чинний КПК України містить низку положень, які є спе-
ціальними стосовно загальних норм та спрямовані на за-
хист свідків. Так, наприклад, ст. 228 КПК України описує 
загальні правила пред’явлення особи для впізнання, разом 
з тим п. 4, 5 указаної статті містять положення про забез-
печення безпеки особи, яка впізнає [19]. Ці положення є 
спеціальними стосовно всієї процедури впізнання, мають 
свої  специфічні  завдання,  відмінні  від  мети  слідчої  дії. 
Аналогічні положення містять і  інші слідчі та розшукові 
дії,  іноді  ці  положення  називають  спеціальними  видами 
окремих слідчих дій. Пропонуємо розширити ст. 131 КПК 
України «Види заходів  забезпечення кримінального про-
вадження» таким положенням: п. 10 «Заходи забезпечення 
безпеки учасників кримінального провадження». Очевид-
но, що мета глави 10 КПК України – досягнення дієвості 
конкретного провадження – співпадає з метою інституту 
забезпечення безпеки, що робить його органічною части-
ною цієї  глави. Також вважаємо доцільним додати  главу 
18-1 до КПК України з назвою «Заходи забезпечення без-
пеки учасників кримінального провадження», яка б місти-
ла загальні положення про мету, завдання цього інституту, 
описувала  коло  осіб-учасників,  їхні  права  та  обов’язки, 
повноваження органів та посадових осіб, процедуру отри-
мання захисту та вміщувала б уже згаданий нами порядок 
спеціальних слідчих та розшукових дій, що мають на меті 
захистити свідків.

6. Пропорційність  як  принцип  знаходить  своє  відо-
браження у низці положень програм захисту свідків та по-
лягає у забезпеченні рівноваги між безпекою свідка, інтер-
есами слідства, фінансовими витратами, рівнем небезпеки 
та прийнятими заходами, можливістю оспорювати покази 
свідка  зі  сторони  обвинувачення  й  анонімністю  свідка. 
Насамперед важливо визначити критерії вступу свідка до 
програми захисту. Рекомендації РЄ наголошують на таких 
ознаках: причетність особи, що підлягає захисту, до роз-
слідування  справи;  значущість  її  внеску;  серйозність  за-
грози; згода особи та здатність бути об’єктом заходів за-
хисту [3]. 

У США першочерговим критерієм є факт скоєння пев-
ного  злочину  (злочини,  пов’язані  з  діяльністю  організо-
ваних  злочинних  угруповань  (мафія),  рекет,  незаконний 
обіг  наркотиків,  злочини  проти  національної  безпеки, 
будь-яке  інше  серйозне  федеральне  кримінально  каране 
правопорушення,  за  свідчення  у  якому  свідку  може  за-
грожувати насильство чи погроза насильством [6]). Таким 
чином, WitSec націлена на тяжкі злочини, що можуть сут-
тєво нашкодити не лише окремій особі, а суспільству та 
державі.  У  ФРН  початок  процедури  захисту  передбачає 
дотримання таких умов: скоєний злочин є тяжким (теро-
ризм,  організована  злочинність)  чи  таким,  що  заподіює 
серйозну шкоду громадському порядку; встановлення об-
ставин справи чи місця знаходження злочинця неможливе 
без  показань  свідка;  готовність  особи  давати  показання 
створює небезпеку для нього та членів його сім’ї [1, с. 27].  
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РЄ  рекомендує  обов’язково  поширити  національні  про-
грами захисту свідків на злочин тероризм, оскільки в тако-
му разі страждають інтереси не окремої держави, а всього 
світового співтовариства. 

Таким чином, можна говорити, що участь у програмі 
захисту свідків обмежується принципом пропорційності, 
мета якого – ефективно розподіляти ресурси, захищаючи 
інтереси  суспільства  та  держави,  забезпечувати  баланс 
між  потребами  свідків  та  суспільства,  завданнями  кри-
мінального  судочинства.  Зважаючи  на  значні  фінансові 
витрати, такий підхід має забезпечити роботу програм за-
хисту в режимі «обмежена кількість свідків – надійні за-
ходи – значна суспільна користь». 

Вітчизняний  інститут  забезпечення безпеки, на нашу 
думку, повністю позбавлений згаданого принципу. Засто-
сування до особи заходів захисту не передбачає встанов-
лення  важливості  показань  для  слідства,  готовності  да-
вати показання в суді, обов’язку пошуку альтернативних 
джерел доказів. Перелік злочинів, як це зроблено в США 
чи ФРН, не визначено. Фактично  захист може отримати 
особа  в  провадженні  за  будь-яким  злочином,  зокрема,  й 
невеликої тяжкості. Існують приклади застосування таких 
заходів, наприклад, у провадженнях за обвинуваченням у 
шахрайстві за ч. 1 ст. 190 КК України [20].

Рівень загрози для свідка не є вирішальним критерієм для 
участі в програмі, він береться до уваги лише для визначен-
ня  пропорційних  заходів.  Проте  вітчизняне  законодавство 
фактично  змушує  слідчих  у  прийнятті  рішення  спиратися 
лише на цю обставину, інших критеріїв просто не визначено. 
Окрім того, застосування заходів прямо залежить від рівня 
загрози без вказівки на методику, спосіб  її оцінки. Це уне-
можливлює адекватне обґрунтування прийнятого рішення та 
наступне його оскарження. Як наслідок, маємо неефективне 
функціонування інституту забезпечення безпеки. 

7. Конфіденційність  є  ключовим принципом для  за-
безпечення  ефективності  всіх  заходів,  що  можуть  бути 
застосовані  до  свідка.  У  реалізації  цього  принципу  слід 
виділити три складники: перешкоджання фізичному ото-
тожненню  особи  свідка,  конфіденційний  характер  ін-
формації  про  застосовані  заходи  забезпечення  безпеки, 
конфіденційний  характер  інформації  про  методи  роботи 
відповідних підрозділів. 

У ФРН всі здійснювані заходи проводяться в режимі по-
вної конспірації [21, с. 141]. У США програма захисту свідків 
цілком побудована на анонімності свідка – нерозголошенні 
його імені в запиті на захист та в суді, перешкоджанні будь-
якому фізичному ототожненню, забороні розголошення будь-
яких відомостей про особу свідка, зміні персональних даних 

тощо [6]. Законодавства низки держав містять процесуальні 
засоби, що забезпечують анонімність свідка, зокрема, допит 
у режимі відеоконференції зі спотворенням голосу, розкрит-
тя особи свідка на пізніх стадіях процесу, виключення участі 
ЗМІ на слуханнях (закриті слухання). При цьому конфіден-
ційність  не  має  стати  перешкодою  для  об’єктивного  роз-
слідування та обмежувати право обвинуваченого на захист, 
тому повна анонімність має стати винятком, а не правилом. 
Цифрова епоха суттєво ускладнює збереження конфіденцій-
ності, видається необхідним у певних випадках покладення 
на свідка обов’язку тимчасово чи назавжди припинити ви-
користання номерів стільникового зв’язку, імен, нікнеймів та 
так званих «alias» у мережі Інтернет. 

Національне  законодавство  відповідає  принципу 
конфіденційності.  Зокрема,  у  КПК  України  наявні  про-
цесуальні  можливості  збереження  анонімності:  закриті 
судові  засідання,  негласні  слідчі  та  розшукові  дії,  забез-
печення  конфіденційності  відомостей  про  особу  в  мате-
ріалах кримінального провадження,  обмеження права на 
ознайомлення з матеріалами кримінального провадження 
лише окремими відомостями, впізнання поза візуальним 
спостереженням тощо. Закон визначає забезпечення кон-
фіденційності відомостей про особу одним  із  заходів за-
безпечення безпеки, а в ст. 15 наведено способи реалізації 
конфіденційності. Відомості про  заходи безпеки та осіб, 
взятих під державний захист згідно з чинним законодав-
ством, є інформацією з обмеженим доступом. 

У  висновках  зазначимо,  що  інститути  забезпечення 
безпеки  учасників  кримінального  судочинства  провідних 
держав, таких як США, Великобританія, Італія, ФРН, по-
будовані на основі принципів добровільності, соціального 
захисту, спеціалізації, автономності, диференціації заходів, 
пропорційності, конфіденційності. Вказані принципи зако-
нодавчо не закріплені, їх виділення ґрунтується на основі 
аналізу групи правових норм, об’єднаних єдиною метою.

Порівняння  на  основі  вказаних  принципів  інститутів 
забезпечення  безпеки  в  Україні  та  провідних  державах 
свідчить  про  те,  що  національний  інститут  має  багато 
спільних рис, що дає змогу говорити про можливість на-
ступного перенесення досвіду в рамках майбутніх дослі-
джень. Проте в Україні не реалізовано принципи спеціалі-
зації та автономності, пропорційності, а також не досить 
реалізовано  принцип  конфіденційності.  Наведені  нами 
принципи прямо не закріплені ні в КПК України, ні в За-
коні України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть 
участь у кримінальному судочинстві», що, на нашу думку, 
є суттєвим недоліком і перешкоджає подальшому плано-
мірному вдосконаленню досліджуваного інституту.
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АДВОКАТСЬКА ТАКТИКА ПІД ЧАС ЗАТРИМАННЯ ОСОБИ  
БЕЗ УХВАЛИ СЛІДЧОГО СУДДІ

ATTORNEY TACTICS APPLIED DURING A DETENTION OF A PERSON  
WITHOUT A COURT JUDGE DECISION
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адвокат 

Стаття присвячена з’ясуванню сутності адвокатської тактики під час затримання особи без ухвали слідчого судді. У статті розкрито 
суть адвокатської тактики та її реалізацію під час затримання особи без ухвали слідчого судді. У висновках сформульовано її особливос-
ті, основне правило такої тактики та елементи, які її формують. 

Ключові слова: адвокатська тактика, тактика захисту, затримання, ухвала слідчого судді, планування та організація.

Статья посвящена установлению сущности адвокатской тактики при задержании лица без постановления следственного судьи. В 
статье раскрыта суть адвокатской тактики и ее реализация при задержании лица без постановления следственного судьи. В заключении 
сформулированы ее особенности, основное правило такой тактики и элементы, которые ее формируют.

Ключевые слова: адвокатская тактика, тактика защиты, задержание, постановление следственного судьи, планирование и орга-
низация.

The article is devoted to the clarification of the essence of an attorney tactics during a detention of a person without a court judge decision. 
The article reveals the essence of an attorney tactics and its implementation when a person being detained without a court judge decision. Its 
features, the main rule of such tactics and its forming elements are formulated in the conclusions.

Key words: attorney tactics, defence tactics, detention, court judge decision, planning and organization.

Постановка проблеми.  Теоретичні  та  практичні  ас-
пекти затримання особи без ухвали слідчого судді часто 
порушувались у текстах юридичних наукових публікацій. 
Втім чимало проблемних питань виникають саме під час 
реалізації  адвокатами  тактичних  прийомів  у  процесі  за-
стосування вказаного заходу забезпечення кримінального 
провадження.  Саме  адвокат  (захисник)  має  забезпечити 
затриманому  (підзахисному)  надання  якісної  правничої 
допомоги  одразу  після  затримання. А  тактичні  прийоми 
та алгоритми дій під час і після затримання особи надають 
можливість розширення варіантів правової поведінки ад-
воката (захисника) у кримінальному провадженні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням 
адвокатської  тактики  присвячені  праці  Я.О.  Береського, 
О.В. Бишевець, А.М. Бірюкової, В.І. Боярова, Й.Л. Бронза, 
Т.В. Варфоломеєвої, В.Г.  Гончаренка, А.В.  Закревського, 
Я.П. Зейкана, К.В. Легких, В.К. Матвійчука, О.В. Остро-
гляд, В.О. Попелюшка, С.В. Томина, О.Г. Яновської та ін-
ших. Використання праць указаних науковців дасть змогу 
створити новизну під час дослідження за обраною темою. 

Метою  цієї  статті  є  встановлення  особливостей  ад-
вокатської  тактики під час  затримання особи без ухвали 
слідчого судді. 

Виклад основного матеріалу дослідження. На систем-
ні проблеми у вітчизняному законодавстві, наявність яких 
призводила до порушень прав людини під час затримання 
за  підозрою  у  скоєнні  злочину,  неодноразово  вказував  у 
своїх рішеннях і Європейський суд з прав людини (далі – 
ЄСПЛ) («Олексій Михайлович Захаркін проти України» від 
24 червня 2010 року, «Нечипорук і Йонкало проти України» 
від 21 квітня 2011 року, «Савін проти України» від 12 черв-
ня 2012 року та ін.). Йдеться не тільки про випадки відсут-
ності у відповідних протоколах відомостей про дату, час і 
місце затримання особи, її ім’я, підстави затримання, осо-
бу, яка здійснила затримання, а й про використання адміні-
стративного затримання з метою підтвердження підозри у 
скоєнні особою злочину. ЄСПЛ неодноразово визнавав ад-
міністративний арешт особи частиною тривалішого та без-
перервного періоду тримання її під вартою в подальшому 
під час досудового розслідування [1, с. 182].
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На  системність  порушень  під  час  затримання  особи 
вказує аналіз, здійснений А.В. Самодіним. Так, автор за-
значив, що Європейський суд з прав людини у низці справ 
розглянув цю проблему у справі Осипенка проти України 
(№ 4634/04, 9 листопада 2010 року), у якій було встановле-
но, що заявник перебував у підрозділі міліції кілька годин 
до того, як набув статусу підозрюваного. Суд вважав, що 
для тримання під вартою не було жодних підстав, воно не 
було зареєстроване, а посилання на нібито добровільний 
характер перебування в органах досудового розслідування 
було сприйняте як хибне. 

Аналогічні  порушення  були  встановлені  у  спра-
ві  Лопатіна  і  Медведського  проти  України  (№  2278/03 
та № 6222/03,  20  травня 2010 року),  заявах проти Укра-
їни  Кардави  (№  19886/09),  Коваля  (№  22429/05),  Бє-
лея  (№  34199/09),  Савіна  (№  34725/08),  Омельчу-
ка  (№  42195/04),  Кондратьєва  (№  5203/09),  Смоліка 
(№ 11778/05), Третьякова (№ 16698/05). Європейським су-
дом також встановлено порушення права на свободу через 
недобросовісне використання адміністративного арешту у 
справах Дороніна проти України (№ 16505/02, 19 лютого 
2009 року), Гаркавого проти України (№ 25978/07, 18 лю-
того 2010 року), О.М. Захаркіна проти України (№ 1727/04, 
24 червня 2010 року). У всіх цих справах адміністратив-
ні  затримання  передували  затриманню  у  кримінальному 
процесуальному порядку [2, с. 158].

Зазначені Заяви до ЄСПЛ обґрунтовувались процесу-
альними  діями  і  рішеннями,  які  засновувались  на  Кри-
мінально-процесуальному кодексі України 1960 року. На 
думку  К.Д.  Волкова,  прийняття  у  2012  році  Криміналь-
ного  процесуального  кодексу  України  сприяло  розвитку 
вітчизняної кримінальної юстиції щодо нормативного за-
безпечення права особи на свободу та особисту недотор-
канність під час застосування затримання. Фактично було 
імплементовано здобутки світової спільноти в цій сфері. 
Разом із тим за час застосування КПК України виявилися 
і певні його недоліки, які потребують негайного усунення 
на законодавчому рівні [3, с. 111].

Для усунення практичних недоліків забезпечення прав 
і  свобод  людини  під  час  застосування  затримання  без 
ухвали  слідчого  судді  допоможе  використання  адвокат-
ської тактики. А у дослідженні вказаного питання зверне-
мо увагу на думку О.Г. Яновської, що суттєву допомогу у 
підвищенні  рівня  ефективності  діяльності прокурорів  та 
адвокатів  у  кримінальному  судочинстві  має  надати  така 
наука, як криміналістика. Особливої  актуальності це пи-
тання набуває  із  урахуванням нормативного  закріплення 
в Кримінальному процесуальному кодексі України поло-
ження про те, що кримінальне провадження відбувається 
шляхом  самостійного  обстоювання  стороною  обвинува-
чення  і стороною захисту  їхніх правових позицій, прав  і 
законних  інтересів  засобами,  передбаченими  Кодексом. 
Тож і прокурори, і адвокати потребують ґрунтовних кри-
міналістичних  знань  та  практичних  навичок  вільного 
оперування ними. На думку автора, криміналістика про-
курорської діяльності  та криміналістика адвокатської ді-
яльності має право на життя із врахуванням діаметрально 
протилежних  завдань, що стоять перед цими суб’єктами 
кримінального процесу. Різні завдання зумовлюють різні 
засоби їх виконання. Різні засоби є різною тактикою дій. 
При цьому ми не можемо не відзначити і спільних рис у 
тактичних діях прокурорів та адвокатів, що зумовлюються 
необхідною процесуальною рівноправністю сторін у зма-
гальному кримінальному судочинстві [4, с. 17].

Таким  чином,  для  вивчення  досліджуваного  питання 
необхідно  з’ясувати  сутність  адвокатської  тактики  із  ви-
користанням  сучасних  наукових  досліджень  та  з  огляду 
на  те, що адвокатська тактика під час  затримання особи 
без ухвали слідчого судді спрямована на виконання функ-
ції захисту, то необхідно також саме у цьому дослідженні 
використовувати синонімічне поняття «тактика захисту».

У підручниках з криміналістики знаходимо таке розу-
міння поняття «тактика». Згідно з Є.В. Пряхіним, криміна-
лістична тактика – розділ криміналістики, що являє собою 
систему наукових положень і практичних рекомендацій з 
організації та планування досудового і судового слідства, 
що розробляються на основі визначення оптимальної по-
ведінки осіб, які здійснюють доказування, і прийомів про-
вадження слідчих і судових дій [5, с. 145].

Криміналістична  тактика  –  це  система  наукових  по-
ложень  і  розроблених  на  їх  основі  рекомендацій  щодо 
організації та планування досудового і судового слідства, 
визначення лінії поведінки осіб, які здійснюють дізнання, 
і  прийомів  проведення  окремих  слідчих  і  судових  дій, 
спрямованих на збирання і дослідження доказів, усунення 
причин і умов, що сприяють скоєнню і приховуванню зло-
чинів. Тактичний прийом – це науково розроблений най-
більш раціональний і ефективний спосіб дій у підході до 
розв’язання конкретних  слідчих  завдань  з метою розслі-
дування та розкриття злочинів ( В.О. Маркусь) [6, с. 268].

Про існування судової тактики та тактики захисту під-
твердження  знаходимо  у  А.В.  Кофанова,  О.Л.  Кобилян-
ського, Я.В. Кузьмічова.  Так,  криміналістична  тактика  – 
поняття більш широке, оскільки вміщує «інструментарій» 
не  тільки  слідчого,  але  й  суду.  Тому  у  криміналістиці 
з’явилось вчення «Тактика судового слідства». У зв’язку 
з цим потрібно вважати, що поряд з адвокатською етикою 
може  існувати  тактика  судового  захисту  на  досудовому 
слідстві і в суді [7, с. 150].

У  підручнику  Т.В.  Варфоломеєвої,  В.Г.  Гончаренка, 
В.І. Боярова зазначено, що криміналістична тактика – це 
розділ  криміналістики, що  являє  собою  систему  науко-
вих положень і рекомендацій щодо організації та плану-
вання досудового і судового слідства, які розробляються 
на основі  визначення оптимальної  лінії  поведінки осіб, 
організації та проведення слідчих, судових дій та опера-
цій (комбінацій), спрямованих на збирання і досліджен-
ня доказів і встановлення обставин, що сприяли скоєнню 
злочинів. 

Основним  завданням  криміналістичної  тактики  є  за-
безпечення найбільш ефективної організації та проведен-
ня  слідчих  та  інших  дій,  взаємодії  учасників  слідчої  та 
судової діяльності у розслідуванні, а найважливішими для 
криміналістичної тактики є положення науки криміналь-
ного процесу, насамперед щодо процедури розслідування 
і доказування. З огляду на зазначені положення криміна-
лістична  тактика  розробляє  прийоми,  які  забезпечують 
максимальну  ефективність  слідчих дій щодо  збирання й 
оцінки доказів,  встановлення обставин події,  яка  розслі-
дується [8, с. 242].

На думку В.К. Матвійчука, тактика як вид діяльності 
існує тільки там, де має місце суперництво, протиборство, 
де  зустрічаються  інтереси груп, які протилежні одна од-
ній  (ціль  сторони  обвинувачення  –  доказати  винуватість 
підсудного,  ціль  сторони  захисту  –  прямо  протилежна) 
[9, с. 136].

О.В. Острогляд, Я.О. Береський визначили, що тактика 
захисту – це система розроблюваних на основі сучасних 
досягнень  науки  кримінального  процесу  та  криміналіс-
тики,  а  також  загальнонаукових положень  і  адвокатської 
практики  тактичних  прийомів  діяльності  захисника,  ре-
комендацій  з  їх  застосування,  а  також планування  їх  за-
стосування під час конкретної захисної ситуації з метою 
доведення обставин, що виправдовують чи пом’якшують 
вину підзахисного,  забезпечують його права  і  свободи у 
всіх стадіях кримінального процесу [10, с. 134]. 

На  думку  В.О.  Попелюшка,  тактику  захисту  в  судо-
вому  розгляді  кримінальної  справи  слід  розглядати  як 
систему  наукових,  інтегрованих  із  криміналістики  обви-
нувачення, розроблених адвокатологією та напрацьованих 
адвокатською практикою прийомів та способів діяльності 
адвоката-захисника у справі, з метою найбільш вмілого їх 
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використання для ефективного захисту прав та законних 
інтересів підсудного [11, с. 97].

О. В. Бишевець визначила, що предметом адвокатської 
тактики є особливості наукових засобів пізнання адвокатів 
у сфері судочинства, а її завданнями – розробка і вдоско-
налення  прийомів  практичної  діяльності  адвокатів  у  цій 
сфері [12, с. 107]. Автор також вказала на таке: 1) тактика 
захисту за сферою її застосування обмежується винятко-
во кримінальним судочинством; 2) цільова спрямованість 
тактики захисту полягає у захисті прав і законних інтере-
сів підозрюваного й обвинуваченого; 3) за гносеологічною 
природою тактика захисту є системою засобів здійснення 
захисної діяльності у кримінальному процесі [12, с. 105].

Я.П. Зейкан визначив, що сукупність методів, техніч-
них прийомів, навичок і засобів, які використовує адвокат 
у процесі захисту прав та  інтересів громадян, є адвокат-
ською  технікою.  Якогось  єдиного,  вичерпного  переліку 
елементів адвокатської техніки не існує. Ці методи, прийо-
ми та засоби є результатом творчості адвокатської спіль-
ноти протягом віків [13, с. 12–13].

Під  час  визначення  сутності  адвокатської  тактики 
необхідно  врахувати,  що  професія  адвоката  вимагає  від 
її  представників  високої  моралі,  професійності  та  толе-
рантності. Водночас цей вид діяльності супроводжується 
великим  психологічним  навантаженням,  що  може  поро-
джувати надмірну емоційність або емоційне виснаження, 
стрес  тощо  [14,  с.  108].  А  однією  з  найбільш  важливих 
психологічних особливостей спілкування адвоката є його 
професійна спрямованість, пов’язана з необхідністю здій-
снювати захист, представництво, тобто є певна «процесу-
альна» заданість параметрів спілкування. Істотні трудно-
щі  в  спілкуванні  можуть  виникати  через  те, що  адвокат 
вимушений вступати в спілкування, незважаючи на своє 
ставлення  до  співрозмовника  (часто  негативне),  на  свій 
психічний стан, бажання спілкуватися, адже спілкування 
є невіддільною частиною його діяльності [14, с. 107].

Таким  чином,  адвокатською  тактикою  під  час  затри-
мання особи без ухвали слідчого судді необхідно вважати 
систему наукових положень та практичних рекомендацій, 
що засновуються на нормах кримінального процесуально-
го законодавства та сформовані як напрацювання адвокат-
ської практики, для застосування під час затримання осо-
би без ухвали слідчого судді  з метою забезпечення прав 
і  свобод  підозрюваного  та  надання  якісної  професійної 
правничої допомоги.

Аналіз адвокатської тактики під час затримання особи 
без ухвали слідчого судді неможливий без виокремлення 
складових частин такого затримання. Їх детальний аналіз 
розроблений Ю.П. Яновичем Узагальнюючи розробку ав-
тора, конспективно визначимо такі частини:

1)  фактичне  затримання,  суть якого полягає у фізич-
ному захопленні особи, яка підозрюється у скоєнні злочи-
ну, та обмеженні її в праві на вільне пересування;

2)  доставлення затриманої особи до органу досудово-
го розслідування; 

3)   складання протоколу затримання відповідно до ви-
мог  ч.  5  ст.  208  Кримінального  процесуального  кодексу 
України (далі – КПК) після внесення відомостей про скоє-
ний злочин до Єдиного реєстру досудових розслідувань; 

4)  поміщення затриманої особи до ІТТ; 
5)  вручення  затриманій  особі  повідомлення  про  під-

озру  не  пізніше  24  годин  з  моменту  її  затримання  (ч.  2 
ст. 278 КПК); 

6)  доставлення  підозрюваного  до  слідчого  судді  для 
вирішення  питання  про  обрання  запобіжного  заходу  не 
пізніше 60 годин з моменту затримання (ч. 2 ст. 211 КПК); 

7)  обрання слідчим суддею запобіжного заходу щодо 
підозрюваного в межах 72 годин з моменту затримання. 

Зазначені вище частини у своїй сукупності утворюють 
нормативну модель затримання особи без ухвали слідчого 
судді, суду в кримінальному процесі [1, с. 183].

Саме  на  правильну  реалізацію  норм  Кримінального 
процесуального кодексу України в частині правового ре-
гулювання  затримання  та підпункту «с» п.  1  ст.  5 Євро-
пейської Конвенції з прав людини (1950 р.), ратифікованої 
Законом України від 17.07.1997 р. № 475/97-ВР, має бути 
спрямована адвокатська тактика захисника. 

Методичними рекомендаціями, що підготовлені та над-
руковані  Українською  фундацією  правової  допомоги  за 
підтримки програми «Верховенство права» Міжнародного 
фонду  «Відродження»  та  в  рамках  проекту  Європейської 
Комісії «Забезпечення доступу до правосуддя шляхом на-
дання  безоплатної  правової  допомоги  та  впровадження 
високих  стандартів  захисту  прав  людини  в  Україні»  роз-
роблені  та  систематизовані  елементи  адвокатської  такти-
ки під  час  затримання  без  ухвали  слідчого  судді. Так,  дії 
захисника під час затримання особи за підозрою у скоєнні 
кримінального правопорушення сформовано у таких бло-
ках стандартів якості надання безоплатної правової допо-
моги: 1. Першочергові дії захисника на стадії затримання. 
2. Конфіденційне побачення. 3. Скарга на незаконні дії пра-
цівників правоохоронних органів. 4. Пред’явлення підозри 
та обрання запобіжного заходу. 5. Правові підстави і строки 
затримання. 6. Протокол затримання. 7. Медичні питання. 
8. Відмова від адвоката. 9. Відмова адвоката від здійснення 
захисту затриманої особи. 10. Оформлення документів про 
надання правової допомоги затриманій особі [15, с. 5].

Деякі практики вважають, що робота учасника кримі-
нального  судочинства настільки непередбачувана, що не 
можна  застосовувати  термін  «стандарти» щодо  такої  ді-
яльності. Тобто вони вважають, що професійна діяльність 
учасників кримінального процесу не підлягає стандарти-
зації, так само як мистецтво у будь-якому вигляді. Безза-
перечним (і з цим треба погодитись) є те, що робота про-
курорів і адвокатів у кримінальному провадженні справді 
становить мистецтво у значенні високого рівня майстер-
ності. Однак (образно кажучи) навіть у музиці є певні пра-
вила та стандарти гармонії, порушення яких майже віро-
гідно призводить до какофонії [4, с. 16].

Для реалізації адвокатської тактики під час затриман-
ня особи без ухвали слідчого судді такими стандартами є 
чинне кримінально-процесуальне законодавство, практи-
ка ЄСПЛ, а також норми, що регулюють адвокатську ді-
яльність.

Висновки.  Адвокатська  тактика  під  час  затримання 
особи  без  ухвали  слідчого  судді  є  окремим  елементом 
тактики  захисту.  Вона  має  принципи  реалізації,  що  за-
сновуються  на  засадах  кримінального  провадження,  які 
реалізовуються  під  час  досудового  розслідування,  таєм-
ниці  досудового  розслідування  та  на  засадах  діяльності 
адвокатури  України.  Має  свої  окремі  елементи  плану-
вання й організації, які зумовлені моментом, порядком та 
метою затримання особи. При цьому адвокатська тактика 
під  час  затримання  особи  без  ухвали  слідчого  судді  тіс-
но повʼязана  із  попередньою кваліфікацією дій  особи,  у 
звʼязку із вчиненням яких така особа була затримана.

Основне правило такої тактики – постійне коригуван-
ня чи зміна процесуальних дій захисника (тактичних при-
йомів) залежно від отримання будь-якої нової інформації 
з метою захисту особи від кримінального обвинувачення.

Елементами,  які  формують  таку  тактику,  є:  загаль-
ний  досвід  адвокатської  діяльності,  досвід  адвокатської 
діяльності  у  конкретній  сфері  адвокатської  практики, 
повʼязаної із захистом від кримінального обвинувачення, 
досвід  попереднього  місця  роботи  (до  отримання  свідо-
цтва про право на зайняття адвокатською діяльністю), мо-
рально-психологічні якості адвоката та його знання. 

Адвокатська  тактика  під  час  затримання  особи  без 
ухвали слідчого судді має бути своєчасною, обʼєктивною 
та повною, планомірною, а також із застосуванням засобів 
науково-технічного прогресу в тих межах, які дозволяють 
норми КПК України.
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ЩОДО ОСНОВНИХ ПОМИЛОК ПРАЦІВНИКІВ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ  
ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

REGARDING THE MAJOR MISTAKES OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS DURING  
PRE-TRIAL INVESTIGATION

Цилюрик І.І.,
асистент кафедри кримінального права і процесу 

Навчально-наукового інституту права та психології 
Національного університету «Львівська політехніка» 

Розслідування злочинів – це складний пізнавальний процес, який вимагає від слідчого значних інтелектуальних, організаційних, 
вольових зусиль. Також слід вказати й на те, що діяльність слідчого здійснюється в стислий термін, в умовах браку інформації, протидії 
розслідуванню. Зазначені фактори негативно впливають на якість досудового розслідування та породжують різні помилки. Вони під час 
розслідування кримінальних справ неминучі. І було б наївно розраховувати на їх повне усунення. Слід відзначити, що в правозастосовній 
практиці помилки допускають не тільки слідчі, а й органи досудового розслідування, прокурори, судді. Проте помилки в слідчій діяльності 
є найбільш поширені під час досудового розслідування. 

Ключові слова: помилки, слідчі помилки, докази, негласні слідчі (розшукові) дії.
 
Расследование преступлений – это сложный познавательный процесс, который требует от следователя значительных интеллек-

туальных, организационных, волевых усилий. Также следует указать на то, что деятельность следователя осуществляется в сжатые 
сроки, в условиях недостатка информации, противодействия расследованию. Указанные факторы негативно влияют на качество пред-
варительного расследования и порождают различные ошибки. Они при расследовании уголовных дел неизбежны. И было бы наивно 
рассчитывать на их полное устранение. Следует отметить, что в правоприменительной практике ошибки допускают не только следо-
ватели, но и органы предварительного расследования, прокуроры, судьи. Однако ошибки в следственной деятельности являются наи-
более распространенными во время досудебного расследования. 

Ключевые слова: ошибки, ошибки следователя, доказательства, негласные следственные (розыскные) действия.
 
The crime investigation is a complex cognitive process that requires the investigator considerable intellectual, organizational, volitional ef-

forts. It should also be noted that the investigator’s activities are carried out in a short time, in the absence of information, the counteraction of 
investigation. These factors adversely affect the quality of pre-trial investigation and generate various mistakes. They are inevitable during the 
investigation of criminal cases. And it would be naive to rely on their complete elimination. It should be noted that in the practice of law enforce-
ment not only investigators are allowed, but also bodies of pre-trial investigation, prosecutors, judges. However, mistakes in investigative activities 
are most prevalent during the pre-trial investigation. 

Key words: errors, investigation errors, proofs, secret investigators (wanted) actions.

Постановка проблеми.  У  сучасній  правоохоронній 
практиці поширення слідчих помилок стало чинником, який 
суттєво  заважає  результативній  діяльності  органів  досудо-
вого розслідування і досягненню завдань кримінального су-

дочинства. Саме слідчі помилки є причиною втрати доказів, 
додаткового  розслідування,  скасування  постанов  слідчих, 
закриття кримінальних справ за недоведеністю участі обви-
нуваченого у скоєнні злочину, незаконних затримань осіб за 
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підозрою у скоєнні злочину та інших негативних наслідків. 
Слідчі помилки призводять до помилок судових, які знахо-
дять прояв у неправильній оцінці дій підсудних, необґрунто-
ваному засудженні невинуватих, зменшують авторитет орга-
нів кримінальної юстиції в українському суспільстві.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. У юридич-
ній літературі питанням, пов’язаним зі слідчими помилками, 
присвячені праці А.М. Баранова, Р.С. Бєлкіна, В.І. Власова, 
М.М. Вопленка, В.В. Воскресенського, В.І. Галагана, В.В. Гев-
ка, Н.Л. Гранат, М. М. Гультая, Л.П. Ісмакаєва, Н.С. Карпо-
ва,  Н.І.  Клименко,  Ю.В.  Кореневського,  В.С.  Кузьмічова, 
В.О. Лазарєвої, В.Й. Левонця, А.Б. Марченка, О.Р. Михайлен-
ка, О.Д. Назарова, О.Б. Соловйова, М.С. Токаревої, С.А. Шей-
фера, А.А. Ширванова та інших науковців. 

Формулювання цілей статті. Серед фахівців немає єд-
ності у визначенні слідчої помилки та її видів.

Виклад основного матеріалу.  У  буденному  значенні 
помилка – неправильна думка або неправильна дія, неточ-
ність,  огріх,  омана,  погрішність. Помилитися  означає  при-
пуститися помилки, бути обманутим, отримати хибний ре-
зультат. Неправильний результат може виникнути не тільки 
внаслідок дії, а й навпаки, через відсутність дій, необхідних 
для отримання правильного результату. Тому помилка може 
бути наслідком як дій, так і бездіяльності людини. Результа-
том бездіяльності помилка може стати в ігноруванні того, що 
потрібно було виконати в тій чи іншій ситуації. Це можуть 
бути  професійні  недогляди,  невиконання  вимог  норматив-
них документів. Самі по собі недогляди ще не є помилками. 
В.М. Абрамова  слушно ставить запитання: з якого моменту 
неправильні судження, неправильні дії чи бездіяльність мож-
на вважати помилковими. Про помилку говоримо в тому разі, 
якщо  вона  відобразилfсь  у  результаті  чогось  (неправильне 
судження, неправильне рішення, неправильний підрахунок, 
описка, обмовка тощо). Таким чином, як вважає В.М. Абра-
мова, одна з рис помилки полягає в тому, що помилкою слід 
вважати тільки такі судження, дії або бездіяльність, які реалі-
зовані в неправильному результаті [1, с. 26].

О.Б.  Соловйов,  С.А.  Шейфер,  М.Є.  Токарева  та  інші 
слідчу  помилку  розуміють  як  неправильні  дії  чи  бездіяль-
ність слідчого, що полягає в односторонності та неповноті 
розслідування обставин справи, істотному порушенні кримі-
нально-процесуального закону, неправильному застосуванні 
кримінального закону, що призводять до неправильного при-
йняття  слідчим    кінцевого  рішення,  незаконність  та  необ-
ґрунтованість  якого  констатовано  у  відповідному  процесу-
альному акті прокурора чи суду [2, с. 182].

Згодом ці ж автори запропонували нове визначення слід-
чої помилки: як незаконні та необґрунтовані дії слідчого у 
разі притягнення до кримінальної відповідальності і взяття 
під  варту  громадян, призупинення,  закриття, передачі про-
курору з обвинувальним висновком для направлення в суд 
кримінальних справ, які згідно з помилковою уявою слідчого 
були правомірними і нібито були направлені з метою забез-
печення завдань кримінального судочинства [3, с. 7–8].

Односторонність  і  неповнота  досудового  слідства  яв-
ляє собою водночас і порушення важливого принципу кри-
мінального процесу  (ч.  1  ст.  22 КПК).  З    іншого боку,  по-
рушення  кримінального  процесуального  закону  теж  тісно 
взаємопов’язане  з  односторонністю  і  неповнотою  розслі-
дування.  Наприклад,  необґрунтоване  залишення  без  задо-
волення  клопотань  обвинувачених  та  їхніх  захисників  про 
закриття  справи  не  тільки  порушує  право  обвинуваченого 
на  захист  (тобто  суттєве порушення кримінально-процесу-
ального закону), але і вказує на упереджений підхід до роз-
слідування, на обвинувальний ухил, який не узгоджується із 
усестороннім та об’єктивним дослідженням обставин спра-
ви. У цьому разі порушуються вимоги ч. 1 ст. 22 КПК, таким 
же чином випадки необґрунтованого закриття кримінальних 
справ (за недослідженості фактичних обставин чи за наяв-
ності достатніх доказів для направлення справи в суд) вказу-
ють не тільки на прояв односторонності  розслідування, але 

і на порушення ст. 2 КПК, в якій зазначено, що завданням 
кримінального судочинства є забезпечення правильного за-
стосування закону з тим, щоб кожен, хто скоїв злочин, був 
притягнутий до відповідальності. Такі випадки є свідченням 
суттєвих порушень кримінального процесуального закону. 

М.М. Вопленко під час проведення спеціального соціоло-
гічного дослідження склав перелік причин та умов помилок у 
правозастосовній діяльності, які трапляються найбільш час-
то: 1) неясність, суперечність законодавства; 2) відсутність 
стабільної  юридичної  практики;  3)  недостатність  юридич-
них  знань  правозастосовника;  4)  протидія  заінтересованих 
осіб; 5) несприятливі умови діяльності; 6) недоліки у відборі 
і  розстановці  кадрів;  7)  односторонність  та  неповнота  до-
казів;  8)  складність  процесуальних  вимог щодо  виконання 
окремих юридичних дій; 9) велика службова завантаженість; 
10) відсутність спеціалізації в роботі [4, с. 104].

Однак  «не  можна  не  враховувати,  що  останніми  рока-
ми  внаслідок  зміни  соціально-економічного  устрою,  пере-
розподілу  власності,  збідніння  значної  частини  населення 
серйозно змінилася криміногенна ситуація в країні. Ці роки 
характеризуються  появою  нових,  таких, що  несуть  значну 
суспільну небезпеку, важких для розкриття і розслідування 
злочинів в економіці  і банківській діяльності, поширенням 
корупції та організованої злочинності; широким використан-
ням у злочинній діяльності зброї та технічних засобів, поши-
реністю насилля стосовно учасників судочинства» [5, с. 143]. 

В.Л. Ортинський та Т.М. Марітчак також звертають увагу 
на наявність серйозних упущень прокурорів в оцінці закон-
ності й обґрунтованості дій слідчих, а також у застосуванні 
підстав  для  прокурорського  реагування  на  виявлені  слідчі 
помилки. Вони зазначають, що, поверхово вивчаючи матері-
али кримінальних справ, прокурори не вникають у суть дока-
зів, не виявляють і не усувають їх суперечностей, не встанов-
люють своєчасно однобічності, неповноти, необ’єктивності 
розслідування [6, с. 7].

Оскільки надати вичерпний перелік причин слідчих по-
милок неможливо, ми обмежились зазначенням тільки най-
більш поширених і типових. 

З усіх перерахованих, на наш погляд, «причина причин» 
слідчих помилок полягає в тому, що більшість слідчих по-
гано  володіє  мистецтвом  доказування.  Водночас  найбільш 
слабкою ланкою в доказуванні є вина обвинуваченого. Теза 
ця повністю справедлива. Зокрема, С.А. Шейфер, В.А. Лаза-
рєва та Л.П. Ісмакаєв зазначають, що особливі труднощі ви-
никають у використанні непрямих доказів. Складні правила 
теорії доказів деякими слідчими погано засвоюються, якщо 
у справі є докази, слідчі замість того,  щоб на основі скру-
пульозного аналізу комплексу доказів та логічних операцій, 
які поєднують окремі факти, сформулювати тісний висновок 
про достатність чи недостатність наявних фактичних даних, 
нерідко обмежуються суто інтуїтивними припущеннями про 
наслідки розгляду справи в суді. Про невміння аналізувати та 
оцінювати достатність комплексу фактичних даних свідчить 
більшість обвинувальних висновків, які містять лише пере-
лік окремо взятих доказів без їх логічного опрацювання та 
зв’язку [7, с. 120].

Узагальнюючи всі проблемні питання щодо дотримання 
вимог закону на стадії досудового розслідування, насампе-
ред у прийнятті рішень про проведення негласних слідчих 
(розшукових)  дій  та  обшуків,  про  тимчасові  доступи  до 
документів та їх виїмки, про затримання громадян та взят-
тя  їх під варту, у разі вручення повідомлень про підозру, в 
результаті яких систематично порушуються основоположні 
конституційні права людей, хочемо зупинитись на причинах 
деяких із них:

1)  недотримання  прокурорами,  слідчими,  детектива-
ми  вимог закону щодо наявності правових підстав для вне-
сення до суду клопотань про проведення негласних слідчих 
(розшукових) дій чи слідчих (розшукових) дій.

Насамперед слідчі і прокурори не завжди мають у мате-
ріалах провадження достатні підстави вважати, що під час 
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проведення таких процесуальних дій (обшуків чи тимчасо-
вих доступів до документів, прослуховувань телефонів чи ві-
зуальних спостережень за особою і т. ін.) можуть бути отри-
мані докази, які матимуть суттєве значення для з’ясування 
обставин  злочину  та  встановлення  осіб,  які  його  скоїли,  а 
також про те, що у конкретному кримінальному провадженні 
отримати вказану інформацію іншим способом неможливо.

2)  звертаючись до суду з клопотаннями про продовжен-
ня проведення негласних слідчих (розшукових) дій, суб’єкти 
звернення посилаються на ті самі обставини, які містилися 
у попередньому клопотанні, та не наводять додаткових відо-
мостей, які свідчили б про доцільність продовження відпо-
відних заходів, а також не вказують про те, що саме пере-
шкодило досягнути мети, у зв’язку з якою проводилися такі 
заходи протягом дії попередньої ухвали.

3)  у  клопотаннях  про  здійснення  негласних  слідчих 
(розшукових) дій не наводяться дані про те, чи застосовував 
слідчий будь-які інші дієві заходи (та які саме), що спрямова-
ні на встановлення обставин, які мають значення для кримі-
нального провадження, а також не зазначаються обставини, 
які перешкодили слідству досягти мети кримінального про-
вадження за допомогою цих заходів.

4)  слідчими подаються клопотання про проведення не-
гласних слідчих (розшукових) дій за відсутності фактичних 
даних про те, що саме ця особа є підозрюваною у скоєнні 
злочину, контактує з підозрюваним чи володіє інформацією 
про злочин та особу, яка його скоїла. У зв’язку з цим не рідко 
безпідставно вносяться до суду такі клопотання щодо свід-
ків, родичів, близьких знайомих конкретної особи та інших 
громадян, що є відвертим порушенням їхніх прав.

5)  у клопотаннях про надання дозволу на візуальне спо-
стереження чи зняття інформації з транспортних телекому-
нікаційних  мереж  (прослуховування  телефонів)  не  зазна-
чаються ідентифікаційні ознаки, які дають змогу унікально 
ідентифікувати абонента спостереження, телекомунікаційну 
мережу,  кінцеве  обладнання  (обладнання,  яке  призначене 
для з’єднання з пунктом закінчення телекомунікаційної ме-
режі з метою забезпечення доступу до телекомунікаційних 
послуг), що неминуче  тягне  за  собою відверте порушення 
конституційних прав інших осіб, які взагалі не пов’язані із 
суб’єктом, якого перевіряють.

6)  у клопотаннях про проведення обшуків не вказується 
інформація про наміри  застосування  спеціальних підрозді-
лів, які під час таких процесуальних дій переважно безпід-
ставно застосовують фізичну силу до громадян та наносять 
матеріальні збитки об’єкту, в якому здійснюється така про-
цесуальна дія.

7)  під час готування клопотання про надання дозволу на 
проведення обшуків не вказується інформація про особу, якій 
належить житло чи інше володіння, чи про особу, у фактично-
му володінні якої воно перебуває, що дає можливість слідчим 
приховати інформацію про те, що це житло чи приміщення, 
наприклад, належить адвокатській компанії чи тому ж народ-
ному депутату, які мають визначений законом імунітет.

8)  у клопотаннях про тимчасовий доступ до речей і до-
кументів слідчими та прокурорами не деталізується (повно 

та конкретно) інформація про речі і документи, тимчасовий 
доступ до яких планується отримати, що в подальшому може 
надавати безмежний доступ до документів, які не стосують-
ся конкретного кримінального провадження.

9)  слідчими та прокурорами до клопотань про тимчасо-
вий доступ до речей та документів не додаються всі матері-
али кримінального провадження для їх дослідження під час 
розгляду клопотання, що є перешкодою (або навіть вводить 
в оману слідчого суддю щодо обставин злочину) для повного 
та всебічного розгляду судом цього клопотання та надання 
чи відмови в такому дозволі.

10)   останнім  часом  слідчі,  прокурори  обґрунтовують 
свою позицію щодо застосування запобіжного заходу, зокре-
ма і про тримання під вартою, у підготовці повідомлення про 
підозру, обвинувального акта чи клопотання щодо здійснен-
ня  негласних  слідчих  (розшукових)  дій,  винятково  припу-
щеннями або неперевіреними даними чи навіть показання-
ми, які не підтверджуються жодними достатніми доказами.

11)  у застосуванні до підозрюваного запобіжного заходу 
у вигляді тримання під вартою обов’язково має бути врахо-
вана тяжкість скоєного злочину, а доводи прокурора про за-
стосування саме цього найбільш суворого заходу мають бути 
підтверджені  достатніми  доказами,  а  не  ґрунтуватись  тим 
більше на показаннях однієї особи, що взагалі є відвертим 
беззаконням.

12)  у розгляді клопотання про обрання запобіжного захо-
ду у вигляді тримання під вартою обов’язково має бути роз-
глянута можливість застосування інших більш м’яких запо-
біжних заходів, а обов’язковий альтернативний запобіжний 
захід у вигляді  застави має бути співрозмірним зі  скоєним 
злочином і його наслідками та обов’язково враховувати ма-
теріальний стан підозрюваного.

13)   в  обвинувальному акті прокурори  і  слідчі не  вико-
ристовують  формулювання  обвинувачення  (наявність  до-
ведених даних про подію, час, місце, спосіб кримінального 
правопорушення, форму вини, мотив і мету його вчинення, 
факти, які впливають на ступінь його тяжкості), як того ви-
магає кримінальний процес, чим фактично дублюють текст 
повідомлення  про  підозру,  а  також  не  вказують  правової 
кваліфікації дій особи, що унеможливлює якісний і повний 
її захист і, як наслідок, є беззаперечною підставою для скасу-
вання в подальшому винесеного вироку.

Таким чином, вищевикладене свідчить про те, що слідчи-
ми, детективами НАБУ і прокурорами у підготовці та пого-
дженні зазначених клопотань та обвинувальних актів не при-
діляється належна увага їх якості, що, відповідно, призводить 
до прийняття суддями необґрунтованих рішень про незакон-
не обмеження конституційних прав громадян чи навіть при-
тягнення невинних до кримінальної відповідальності.

Для того щоб унеможливити в майбутньому порушення 
прав, свобод та законних інтересів учасників кримінально-
го процесу, нашим слідчим, детективам НАБУ, прокурорам 
та суддям необхідно суворо дотримуватись не тільки норм 
національного права, а і міжнародної практики та стандар-
тів, оскільки Україна декларує європейський вибір для сво-
го розвитку.
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Статтю присвячено правовому регулюванню міжнародного співробітництва прокуратури України, розкриттю складників міжнародно-
го співробітництва та шляхів його вдосконалення. Автор досліджує нормативну базу, яку складають як двосторонні міжнародні договори, 
так і рекомендації міжнародних товариств та національне законодавство. У статті наводяться приклади міжнародного співробітництва 
прокуратури та гарантії його діяльності. Також аналізуються пропозиції вдосконалення міжнародного співробітництва як важливого еле-
мента сучасного існування органу публічного обвинувачення.
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Статья посвящена правовому регулированию международного сотрудничества прокуратуры Украины, раскрытие составляющих 
международного сотрудничества и пути его совершенствования. Автор исследует нормативную базу, которую составляют как 
двусторонние международные договоры, так и рекомендации международных обществ и национальное законодательство. В статье 
приводятся примеры международного сотрудничества прокуратуры и гарантии его деятельности. Также анализируются предложения 
совершенствования международного сотрудничества как важного элемента современного существования органа публичного обвинения.
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Formulation of the problem. The formation of Ukraine as 
a legal state includes interaction with foreign States and inter-
national organizations in the sphere of law-making. This pro-
vides a combination of international and national law, the con-
ditions that do not allow the gap between these legal systems. 

With the development of international cooperation in spe-
cial fields increases the number of agreements between the au-
thorities of different States, which is a characteristic feature of 
modern international relations. 

The availability of  legal mechanism of  interaction of  the 
States  is  a  necessary  condition  for  an  effective fight  against 
crime at  the  international and national  levels. Moreover,  the 
steady development of  international cooperation  in  this field 
involves improving its legal support. 

Participation  of  prosecutors  in  international  cooperation, 
given the organizational and functional aspects of prosecutori-
al structures in the European countries is important for further 
improvement of the organization and activities of our prosecu-
tors, harmonizing its legal status with the legal status of other 
member countries of the Council of Europe. 

The state of research. In Ukraine,  the issues of interna-
tional  cooperation  of  prosecutors  in  criminal  trials  investi-
gated Bilenchuk  P., A. Vinogradov, T. Gavrish, N. Demina, 
S. Likhov, V. Malyarenko, A. Sizonenko, N. Smirnov, V. Ter-
tyshnikov,  S.  Lihova  and  others.  But  despite  the  significant 
number of scientists as engaged in this issue, the basis for the 
development of  international cooperation of  the Prosecutor's 
office of Ukraine still not been laid. 

The purpose of the article: analysis  of  the  regulatory 
framework in relation to international cooperation Prosecutor 
of Ukraine and generalization of recommendations to improve 
the work of prosecutors in international relations. 

Presentation of the basic material.  In  accordance with 
the requirements of part 2 of article 2 of the law of Ukraine 

“On Prosecutor’s  office”  [1] with  the  purpose  of  realization 
of its functions the Prosecutor’s office carries out internation-
al  cooperation.  In  particular,  the  prosecutor’s  organs  in  ac-
cordance with  international  treaties  of Ukraine  agreed  to  be 
binding by the Verkhovna Rada of Ukraine and the criminal 
procedural  legislation  of  Ukraine  shall  cooperate  with  the 
competent authorities of other States on  the conduct of pro-
cedural actions during the investigation of criminal offences, 
extradition of persons who committed them, the borrowing of 
the criminal proceedings and other matters specified in such 
agreements. In the absence of international treaties of Ukraine 
cooperation in this area is carried out by bodies of Prosecutor's 
office of Ukraine on the basis of reciprocal written guarantees 

International legal cooperation the Ukrainian Prosecutor’s 
office aims at consolidating the efforts of States in combating 
crime, their support to each other in the detection and inves-
tigation  of  crimes,  the  exposure  of  persons who  committed 
crimes,the imposition against them of a fair sentence, execu-
tion of judgments, reparations to victims, regardless of differ-
ences in national legislation and practice of States [2]. 

In the context of international cooperation of legal systems, 
development of direct contacts between public prosecutors of the 
European countries, provided such measures as: distribution of 
documentation; compiling a list of links and addresses with the 
names of contact persons in different organs of the Prosecutor’s 
office, areas of specialization, responsibilities, etc; establishing 
regular personal contacts between public prosecutors of different 
countries, including through regular meetings between the attor-
neys General prosecutors; organization of professional training, 
information and thematic sessions;  the creation of posts of liai-
son officers, prosecutors and justice, who constantly will work 
in  foreign  countries,  and  the  development  of  their  functional 
responsibilities; the organization of learning foreign languages; 
broad use of electronic means of information transmission, car-



442

№ 4 2018
♦

rying out with other countries, workshops on issues of mutual 
assistance and solutions to common crime problems [3].

Among  international  legal  instruments  that  govern  the 
Prosecutor’s office of Ukraine, occupy a significant place bi-
lateral  MOUs,  protocols  of  intentions,  agreements  on  legal 
assistance  and  cooperation  on  various  aspects  of  prosecuto-
rial activities. Such bilateral treaties were concluded between 
the Department of the Attorney-General of Australia and the 
Prosecutor General’s office of Ukraine concerning cooperation 
in the prosecution of war criminals; on cooperation between 
the General Prosecutor's office and the Federal Prosecutor of 
the Swiss Confederation in the fight against organized crime 
and money laundering; of understanding between the General 
Prosecutor’s office of Ukraine and the Ministry of  justice of 
Canada. Was signed a Protocol of intent between the Gener-
al Prosecutor of Ukraine  and prosecutors’  offices  in  each of 
the Baltic States on cooperation in providing legal aid. Agree-
ment on legal assistance and cooperation concluded between 
the General Prosecutor of Ukraine and prosecutors’ offices in 
many States of the CIS, the Supreme people's Prosecutor's of-
fice People’s Republic of China, the Ministry of justice of the 
Republic of Poland and others [4].

The national legal act, which details the most reglementary 
the provision of legal aid and execution of requests about it, 
is the criminal procedural code of Ukraine (hereinafter - CPC 
of Ukraine). So, according to article 542 of the criminal pro-
cedure code of Ukraine international cooperation during crim-
inal  proceedings  is  the  adoption  of  the  necessary  measures 
with  the aim of providing  international  legal aid by  the  ser-
vice of documents, execution of separate procedural actions, 
the  extradition  of  persons who  committed  criminal  offence, 
the temporary transfer of persons, the taking over of criminal 
prosecution, transfer of sentenced persons and enforcement of 
sentences. The  international Treaty  of Ukraine may  provide 
other than in the KIIK of Ukraine, forms of cooperation during 
criminal proceedings [5]. 

According to article 545 of the KIIK of Ukraine General 
Prosecutor's office handles requests for international legal as-
sistance in criminal proceedings during pre-trial investigation 
and  considers  relevant  requests  from  foreign  competent  au-
thorities, in addition to the pre-trial investigation of criminal 
offenses  referred  to  the  investigative  jurisdiction  of  the Na-
tional anticorruption Bureau of Ukraine, which performs the 
functions of the Central authority of Ukraine.

To  harmonize  the  legal  status  of  prosecutors  are  impor-
tant documents of the Council of Europe: opinion and recom-
mendation of  the parliamentary Assembly of  the Council of 
Europe (hereinafter – PACE), No. 190 (1993) of 26 Septem-
ber 1995 on the accession of Ukraine; PACE resolution dated 
5 October  2005 № 1466  (2005)  “On  the  implementation  of 
obligations and commitments by Ukraine”; Recommendation 
(2000)  19  of  the Committee  of Ministers  to member  States 
of the Council of Europe on the role of public prosecution in 
the criminal justice system; PACE recommendation of 27 may 
2003 № 1604 (2003) “the Role of prosecutors in a democratic 
society",  as well  as  comments  on  the  draft  Law  on  amend-
ments to the Constitution of Ukraine on Prosecutor’s office of 
Ukraine, provided by the experts of the European Commission 
"For democracy through law” (Venice Commission) in 2006.

These documents are formulated a lot of practical advice and 
professional tips that you can use to further improve the efficien-
cy of the prosecutorial system in Ukraine and its rational harmo-
nization  with  the  prosecutorial  systems  of  European  countries. 
For  example,  in Recommendation  (2000) 19 of  the Committee 
of Ministers of the Council of Europe on 6 October 2000 of the 
Committee of Ministers to member States “On the role of the pub-
lic prosecution service in the criminal justice system” stated: the 
Committee of Ministers, under article 15.b of the Statute of the 
Council of Europe, Recalling that the aim of the Council of Europe 
is to achieve greater unity between its members. Being aware of 
common to all member States need to strengthen the fight against 

crime within countries and at the international level believes that 
this goal should improve the efficiency of not only national crim-
inal justice systems but also international cooperation in criminal 
matters, while ensuring observance of the principles enshrined in 
the Convention on the protection of human rights and fundamen-
tal freedoms. Recommends that governments of member States to 
base their legislation and practices on the role of the public pros-
ecution service in the criminal justice system, certain principles, 
one  of which  is  international  cooperation. Despite  the  fact  that 
other state bodies can carry out functions relating to international 
cooperation in the sphere of justice should expand direct contacts 
between public  prosecutors  of  different  countries  are  either  en-
shrined in international agreements, or are in working order. In a 
number of areas needs to be taken to expand direct contacts with 
public prosecutors  for  international  judicial cooperation.  In par-
ticular, such measures shall consist of the following:

–  distribution of documents;
–  compiling lists of contacts, specifying the names of the 

persons to be contacted in various organs of the prosecution, 
and the scope of their activities, responsibilities, etc;

–  establishing  regular  personal  contacts  between  public 
prosecutors of different countries, especially through the organ-
ization of regular meetings between the General prosecutors;

–  the  organization  of  training workshops  and meetings 
for the exchange of information;

–  the introduction and extension functions of the position 
of a lawyer with ties, with registered office in a foreign country;

–  teaching foreign languages; 
–  expanding the use of electronic means of information 

exchange ;
–  organization of working seminars with other States on 

issues of mutual and common issues criminal justice [6].
This should ensure: a) fair and impartial selection, promotion 

and travel in the service of public prosecutors, which embodies 
safeguards against any preferential approaches in the interests of 
certain groups and excludes all discrimination based on gender or 
race, color, language, religion, political or other opinion, national 
or social origin, or other factors; b) the formation of the careers of 
public prosecutors, their promotion and travel in the service of ob-
jective criteria such as professional competence and experience; 
c) moving the service should be dictated by business necessity; 
d) should be created proper conditions of service of prosecutors, 
in particular wages, seniority and pensions, commensurate with 
the importance of their role and the appropriate age of retirement; 
e) disciplinary proceedings against prosecutors shall be regulat-
ed by law and to guarantee the fairness and objectivity of eval-
uations and decisions that should be subject to independent and 
impartial monitoring; f) in cases of violation of the legal status of 
prosecutors they should have access to a satisfactory grievance 
procedure, including, depending on the situation, have adequate 
access to appropriate judicial body; g) must be provided physical 
protection for prosecutors and their families in cases of threats to 
their safety arising from the proper discharge of their duties[3]

Conclusion. Prosecutors, who are directly involved in the 
work  on  international  cooperation,  we  should  deepen  their 
knowledge  regarding  the  basics  of  diplomatic  Protocol.  So 
they need to be in constant, close contact with the Ministry of 
foreign Affairs of Ukraine. This applies to items such as: im-
plementation of programs, plans and decisions of international 
organizations which member is Ukraine, on the activities of the 
prosecution; assistance in establishing and developing business 
relations with the governmental institutions of other countries 
and  international  organizations with  the  aim  of  ensuring  the 
representation  of  the  prosecution  at  international  meetings, 
conferences, seminars and other events, as well as for training 
prosecutors within the framework of international cooperation 
programs; facilitating the participation of the Prosecutor Gen-
eral of Ukraine in international organizations, bodies and insti-
tutions (coordination, research, teaching), created at the inter-
state, intergovernmental and non-governmental levels, dealing 
with implementation of tasks of the prosecution.
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У статті досліджено діяльність головних органів Ради Європи у сфері моніторингу виконання зобов’язань державами-членами орга-
нізації. Особливу увагу приділено тематичному моніторингу Комітету Міністрів. У порівняльному аспекті розглянуто види моніторингових 
процедур Парламентської Асамблеї та Комітету Міністрів.

Ключові слова: Рада Європи, моніторинг виконання зобов’язань, міжнародна організація, Комітет Міністрів, Парламентська Асамблея.

В статье исследована деятельность главных органов Совета Европы в сфере мониторинга выполнения обязательств государства-
ми-членами организации. Особое внимание уделено тематическому мониторингу Комитета Министров. В сравнительном аспекте рас-
смотрены виды мониторинговых процедур Парламентской Ассамблеи и Комитета Министров.

Ключевые слова: Совет Европы, мониторинг выполнения обязательств, международная организация, Комитет Министров, Парла-
ментская Ассамблея.

In the article author examines activities of the main bodies of the Council of Europe in the sphere of the monitoring the fulfillment of com-
mitments by member States. Particular attention is paid to a thematic monitoring of the Committee of Ministers. In a comparative aspect author 
investigates types of the monitoring procedures of the Parliamentary Assembly and the Committee of Ministers.

Key words: Council of Europe, monitoring the fulfillment of obligations, international organization, Committee of Ministers, Parliamentary 
Assembly.

Постановка проблеми. Рада Європи є однією з про-
відних міжнародних організацій, яка займається захистом 
прав людини. Її повноваження в цій сфері не обмежують-
ся лише проголошенням відповідних прав у міжнародних 
документах, що приймаються в її межах. На сторожі цін-
ностей, які лежать в основі функціонування Ради Європи, 
стоїть цілий внутрішньоорганізаційний механізм цієї між-
народної організації. 

Як відомо, ефективність будь-якої національної право-
вої системи залежить не лише від того, що саме закріпле-
но  в  нормативно-правових  актах  тієї  чи  іншої  держави, 
а  від  того,  чи  дотримуються  в  державі  цих нормативно-
правових актів, та чи виконуються вони суб’єктами права. 
Одного лише прийняття  законодавчого акту недостатньо 
для  того, щоб його  положення  чітко  та  неухильно  вико-
нувалися громадянами, юридичними особами та органами 
державної влади. Так само і в міжнародному праві, його 
ефективність також залежить від ступеня виконання дер-
жавами взятих на  себе  зобов’язань  та дотримання поло-
жень укладених ними міжнародних договорів. Водночас, 
на відміну від національного права, міжнародне право не 
має постійних органів, які би здійснювали нагляд за його 
виконанням чи слідкували за дотриманням усіх міжнарод-
них документів, які приймаються в межах міжнародного 
співтовариства. Ця роль, у більшості випадків, належить 
самим державам або ж тій міжнародній організації, в меж-
ах якої був підписаний той чи інший міжнародний договір. 
Не є винятком і Рада Європи. У рамках цієї міжнародної 
організації був укладений не один важливий міжнародний 
договір, який вплинув на утвердження прав людини на єв-
ропейському континенті. Хоча й лунало багато пропози-
цій щодо створення єдиного контрольного органу, який би 
здійснював нагляд за виконанням усіх конвенцій та хартій 
Ради Європи, проте такі ідеї так і не набули подальшої ре-
алізації на практиці. У  зв’язку  із цим контрольні повно-

важення по нагляду за здійсненням договорів, укладених 
державами-членами Ради Європи, покладено не лише на 
спеціально створені комітети за дотриманням конкретних 
міжнародних  договорів,  а  й  на  головні  органи  Ради Єв-
ропи також. Це зумовлює необхідність детального дослі-
дження діяльності Комітету Міністрів та Парламентської 
Асамблеї в цій сфері, оскільки ефективність роботи Ради 
Європи залежить, з-поміж іншого, і від виконання держа-
вами-членами своїх зобов’язань.

Стан дослідження.  Серед  науковців,  які  займалися 
дослідженням  правових  аспектів  діяльності  Ради  Єв-
ропи,  в  тому числі  й  питаннями моніторингу  виконання 
зобов’язань  державами-членами,  варто  виділити  праці 
Т.О.  Анцупової,  М.В.  Буроменського,  М.М.  Гнатовсько-
го,  Л.Г.  Заблоцької,  В.Є.  Мармазова,  Л.В.  Пастухової, 
І.С.  Піляєва.  З  іноземних  юристів-міжнародників  варто 
відзначити таких вчених, як Е. Бредлі, Ж. Велю, Д. Гом’єн, 
М. Дженіс, А. Джемшевскі, Р. Кей, П. Лепрехт, Р. Макдо-
нальд, Х. Петзольд та ін.

Метою статті є дослідження особливостей процедури 
моніторингу, який здійснюється такими головними орга-
нами  Ради  Європи,  як  Комітет Міністрів  та Парламент-
ська Асамблея. 

Виклад основного матеріалу.  Розглядаючи  особли-
вості  функціонування  цих  двох  головних  органів,  варто 
зупинитися на  дослідженні  ролі  кожного  з  них  у  проце-
сі моніторингу виконання  зобов’язань державами-члена-
ми Ради Європи. Питання щодо  співіснування процедур 
моніторингу,  здійснюваних  головними  статутними  орга-
нами цієї міжнародної організації, є достатньо складним 
з  огляду  на  те, що  вони  використовують  два  абсолютно 
різні підходи. Діяльність Комітету Міністрів у цій сфері є 
конфіденційною і базується здебільшого на переконанні, 
тиску  зі  сторони  держав-членів  організації  на  диплома-
тичних переговорах, у той час як процедура моніторингу 
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Парламентської Асамблеї має публічний характер і вклю-
чає підготовку доповідей, прийняття різних документів та 
парламентські дебати [1, с. 711]. Варто зазначити ще одну 
відмінність, яка полягає в тому, що Комітет Міністрів здій-
снює моніторинг усіх 47 держав по вибраній тематиці (так 
званий  тематичний  моніторинг),  на  відміну  від  Парла-
ментської Асамблеї, яка застосовує індивідуальний підхід 
під час моніторингу кожної країни. Таким чином, Комітет 
Міністрів обирає конкретну тему для загального моніто-
рингу держав (водночас він може уважніше дослідити си-
туацію в певній країні), а Парламентська Асамблея обирає 
конкретну державу для моніторингу [2, с. 8–9]. 

Дослідження  зазначених  повноважень  статутних  ор-
ганів Ради Європи необхідно розпочати з діяльності Ко-
мітету Міністрів у цій сфері. У своїх документах Комітет 
Міністрів виділяє чотири види моніторингу. Перший – це 
тематичний моніторинг, який здійснюється на основі об-
раних Комітетом Міністрів тем і націлений на виділення 
прикладів сумлінного виконання зобов’язань або трудно-
щів,  з  якими  зіштовхуються держави. Результати  такого 
нагляду дозволяють Раді Європи  вдосконалити  або  ско-
ригувати  свою  міжурядову  діяльність  та  програми  до-
помоги  країнам.  Починаючи  з  1996  р.,  коли  процедура 
моніторингу  запрацювала,  було  розглянуто  12  тем  (сво-
бода висловлювань та  інформації, виконання рішень на-
ціональних судів, смертна кара, рівність між жінками та 
чоловіками тощо).

До другого виду належить моніторинг по певній краї-
ні. Комітет Міністрів неодноразово приймав необхідні дії 
відповідно до п. 4 Декларації про дотримання зобов’язань, 
прийнятих державами-членами Ради Європи 1994 р. Так, 
згідно з положеннями цього пункту в ситуації, яка вимагає 
вжиття необхідних дій, Комітет Міністрів може вирішити:

–  запропонувати Генеральному секретарю встанови-
ти контакти, зібрати інформацію або надати інформацію;

–  ухвалити висновок або рекомендацію;
–  направити інформацію Парламентській Асамблеї;
–  прийняти будь-яке інше рішення в межах своїх ста-

тутних повноважень [3].
Зазначений  вид  моніторингу  здійснювався  стосовно 

Молдови, Грузії, України та Росії. За результатами висно-
вків,  зроблених Комітетом Міністрів  під  час  цієї  проце-
дури, були розроблені та реалізовані цільові програми дій 
у цих країнах. Доповіді Секретаріату щодо застосування 
цих програм досліджуються Групою доповідачів Комітету 
Міністрів  із  питань  демократії.  Виснoвки Групи  обгово-
рюються на сесіях Комітету Міністрів.

Третій вид моніторингу здійснюється з метою нагляду 
за процесом виконання зобов’язань, взятих під час вступу 
до організації, та зазвичай відбувається в державах після 
їх приєднання до Ради Європи. Він був застосований до 
таких держав,  як Азербайджан, Вірменія, Боснія  та Гер-
цеговина,  Сербія,  Чорногорія.  Для  моніторингу  в  Азер-
байджані та Вірменії Комітет Міністрів створив спеціаль-
ну Моніторингову Групу  («Група Аго»),  яка  складається 
з  Постійних  представників  тринадцяти  держав-членів. 
Вони ведуть постійне спостереження за розвитком демо-
кратичних процесів у цих країнах. Методи роботи «Групи 
Аго» поєднують у собі анкету з питаннями для відповід-
ної країни та візити на місця з метою оцінки ситуації та 
вироблення рекомендацій. На підставі оцінок, зроблених 
«Групою Аго», Комітет Міністрів готує висновки та надає 
рекомендації владі цих держав.

Для Боснії та Герцеговини, Сербії та Чорногорії Комі-
тет Міністрів створив спеціальну процедуру моніторингу 
під  егідою  Групи  доповідачів  із  питань  демократії,  яка 
базується на постійних та публічних доповідях Секрета-
ріату. Група доповідачів із питань демократії після таких 
доповідей  готує  свої  власні  висновки  і,  якщо необхідно, 
відряджає  делегацію до  країни. Виснoвки  та  рекоменда-
ції Групи доповідачів обговорюються на сесіях Комітету 

Міністрів. Останній після цього може прийняти будь-які 
заходи, які він вважає за потрібне.

І  останній,  четвертий  вид моніторингу,  здійснюється 
міжурядовими  комітетами.  Вони  створюються  Коміте-
том Міністрів із числа експертів, які призначаються дер-
жавами-членами. До компетенції цих комітетів належить 
здійснення  нагляду  за  застосуванням  конвенцій  та  реко-
мендацій Комітету Міністрів або оцінка виконання інших 
стандартів  Ради  Європи  на  підставі  інформації,  наданої 
державами. Заснування відповідного комітету може бути 
передбачено як у самій конвенції, яка визначає механізм 
контролю за її виконанням, так і відповідно до ст. 17 Ста-
туту. Комітети, створені відповідно до ст.17, зазвичай на-
ділені  повноваженнями  слідкувати  за  функціонуванням 
договорів, навіть у разі відсутності відповідних положень 
щодо контролю в самих договорах. Міжурядові комітети 
підзвітні Комітету Міністрів [4]. 

Розглядаючи  питання  моніторингу,  особливу  увагу 
необхідно  звернути  на  тематичний  моніторинг.  Він  був 
запроваджений  у  1995  р.  на  підставі  ухваленої  Коміте-
том Міністрів «Процедури введення в дію Декларації від 
10  листопада  1994  р.  про  дотримання  зобов’язань,  при-
йнятих  державами-членами  Ради  Європи».  Тематичний 
моніторинг  запрацював у 1996 р.  і  складався  з чотирьох 
етапів: огляд, обговорення, висновки та подальший робо-
чий нагляд. Однак у 2004 році процедура була перегляну-
та. Було ще раз наголошено на необхідності узгодженості 
з процедурами моніторингу інших органів та підкреслено 
важливість  запобігання  їх  дублюванню.  Водночас  було 
зменшено  кількість  засідань,  присвячених  моніторингу, 
до двох разів на рік, порівнюючи щонайменше з трьома, 
відповідно до процедури 1995 р. 

З 2004 р. процедура тематичного моніторингу склада-
ється  з  трьох  етапів. На першому  етапі  обирається  тема 
для  моніторингу. Пропозиції щодо  тем можуть  бути  на-
дані делегаціями держав або Генеральним секретарем. За 
необхідності проводяться консультації з іншими органами 
Ради Європи. Відповідно до наданих пропозицій Комітет 
Міністрів визначає тему моніторингу. 

Під  час  другого  етапу  видаються  тематичні  звіти  за 
результатами роботи,  які  розповсюджуються  серед деле-
гацій країн. У них аналізуються головні питання в межах 
визначеної  теми. Ці  звіти  готуються Генеральним секре-
тарем або, в разі необхідності, іншими інституціями Ради 
Європи,  які  визначаються  Комітетом Міністрів.  Під  час 
обговорення  звітів Комітет Міністрів  вирішує  також пи-
тання щодо подальших дій стосовно можливих: 

–  програм співробітництва та допомоги; 
–  покращення  та  виправлення  міжурядової  роботи, 

включаючи  повноваження  різних механізмів  Ради Євро-
пи, особливо Постійних комітетів, із метою розпочати ро-
боту в галузях, де були виявлені прогалини; 

–  інших спеціальних дій, якщо вони будуть необхід-
ними. 

Звіти,  що  обговорюються  на  засіданнях,  мають  бути 
конфіденційними і не можуть розголошуватися без відпо-
відного рішення Комітету Міністрів. На цьому етапі також 
приймаються спеціальні рішення щодо заходів, спрямова-
них на збільшення поінформованості стосовно результату 
проведеного моніторингу, в тому числі подальшого робо-
чого нагляду (наприклад, організація семінарів, конферен-
цій, передача звіту до інших органів Ради Європи з мож-
ливістю проведення подальшого робочого нагляду).

Третій  етап  полягає  в  перевірці Комітетом Міністрів 
здійснюваного подальшого робочого нагляду з метою ви-
значення прогресу та прийняття рішень щодо подальшого 
нагляду [5].

Під  час  тематичного моніторингу Представники мі-
ністрів  використовують  різноманітні  засоби,  які  значно 
відрізняються один від одного залежно від обраної теми. 
Декілька факторів мають при цьому значення. У деяких 



446

№ 4 2018
♦

випадках обрана тема вже розглядалася певним механіз-
мом моніторингу в межах Ради Європи або є предметом 
розгляду  керівних  комітетів.  Наприклад,  тема  місцевої 
демократії  ретельно  вивчалася  Конгресом  місцевих  та 
регіональних  органів  влади  Європи,  а  тема  боротьби 
проти  нетерпимості  та  расизму  розглядалася  Європей-
ською  комісією  проти  расизму  та  нетерпимості. Незва-
жаючи на це, обидві теми були предметом моніторингу 
Комітету Міністрів. Указані теми не вимагають, апріорі, 
використання значних ресурсів, оскільки вони вже були 
ретельно розглянуті іншими інституціями Ради Європи. 
Навпаки,  виконавчий  орган  повинен  особливо  пильно 
здійснювати нагляд, а не перешкоджати функціонуванню 
цих механізмів, уникаючи при цьому ризику подвійного 
моніторингу  та  зберігаючи  зміст  того, що  вже було до-
сліджено. Робота має продовжуватися за допомогою вже 
існуючих механізмів. 

В окремих випадках Комітет Міністрів може наполе-
гливо просити інші органи інформувати його про розгляд 
певних  питань.  Так,  у  межах  теми  «Функціонування  та 
захист демократичних інститутів» Комітет Міністрів про-
понував Парламентській Асамблеї вивчити питання функ-
ціонування політичних партій, включаючи стратегії зміц-
нення демократичного функціонування парламентів [6]. 

На  нашу  думку,  досліджуючи  питання  моніторингу, 
який здійснюється Комітетом Міністрів, необхідно, окре-
мо від вищезазначеного, виділити ще два види процедури 
моніторингу. До першого належить нагляд за виконанням 
рішень Європейського суду з прав людини відповідно до 
ст. 46 Конвенції про захист прав людини і основополож-
них свобод 1950 р. (далі – Європейська конвенція з прав 
людини,  Конвенція)  [7].  Вважаємо, що  ці  повноваження 
Комітету Міністрів  варто  виокремлювати  в  самостійний 
вид  моніторингу,  оскільки  вони  є  вкрай  важливими  для 
належного функціонування всього механізму захисту прав 
людини, створеного Європейською конвенцією з прав лю-
дини.  Вони  мають  правовий  характер,  адже  закріплені 
безпосередньо  в  Конвенції  та  є  складовою  частиною  її 
контрольного механізму [8, с. 253].

Другий  вид  визначений  у  Декларації  про  дотриман-
ня  зобов’язань,  взятих державами-членами Ради Європи 
1994  р. Він  передбачає  використання  двох  взаємозалеж-
них,  але  водночас  різних  процедур.  По-перше,  цей  вид 
моніторингу забезпечує створення своєрідного форуму, в 
межах  якого  виявляється  можливим  переконати  держав-
порушників вжити належних заходів для виконання своїх 
зобов’язань. У більшості випадків це відбувається за до-
помогою політичного  тиску  з  боку  інших держав-членів 
або дипломатичних переговорів. По-друге, він забезпечує 
правову основу, на підставі якої нині існує постійна між-
урядова процедура моніторингу зобов’язань держав-чле-
нів,  яка  прямо  пов’язана  з  вирішенням  усіх  питань  під 
час міжурядової співпраці та спільної діяльності в межах 
Ради Європи. 

Таким  чином,  моніторинг,  здійснюваний  Комітетом 
Міністрів  на  підставі  вищезазначених  документів,  мож-
на поділити на правовий та політичний.  Існує величезна 
різниця між політичним моніторингом, з одного боку, та 
правовим – з другого. Політичний моніторинг пов’язаний 
зі статутними зобов’язаннями держав та зобов’язаннями, 
взятими  під  час  вступу  до  організації.  Правовий  моні-
торинг  здійснюється  на  підставі  механізмів  контролю, 
які  прямо  визначені  в  окремих  договорах  Ради  Європи 
[9, с. 116]. 

Проаналізувавши  повноваження  Комітету  Міністрів 
у  сфері  моніторингу  та  дослідивши  основні  його  види, 
необхідно  перейти  до  розгляду  діяльності  Парламент-
ської Асамблеї в цій сфері. У більшості випадків Парла-
ментська Асамблея має справу з моніторингом виконання 
зобов’язань, взятих державами-членами під час вступу до 
Ради Європи та тих, що випливають зі Статуту організації. 

Парламентська  Асамблея  уважно  стежить  за  дотри-
манням новими державами своїх зобов’язань після їх при-
єднання до організації. Це відбувається в декілька етапів. 
На першому етапі відкривається процедура моніторингу, 
яка,  як  показує  практика,  може  тривати  від  п’яти  років 
до кількох десятків років. Вона, відповідно до Резолюції 
ПАРЄ 1115 (1997), починається через шість місяців після 
вступу до Ради Європи та здійснюється Моніторинговим 
Комітетом [10]. Для кожної країни призначаються по два 
доповідачі на максимальний термін до 5 років із суворим 
урахуванням політичної та регіональної рівноваги. Допо-
відачі діють відповідно до Кодексу поведінки доповідачів, 
схвалених Моніторинговим Комітетом у 2001 році [11] та 
Резолюції 1799 (2011) щодо Кодексу поведінки доповіда-
чів ПАРЄ [12], які спрямовані на недопущення конфлікту 
інтересів,  та встановлюють правила поведінки, що базу-
ються  на  принципах  нейтральності,  неупередженості  та 
об’єктивності. Звіт доповідачів готується по кожній країні 
окремо та включає проект резолюції зі спеціальними про-
позиціями для покращення ситуації в державі, яка переві-
ряється. У звіті також може бути наданий проект рекомен-
дації для розгляду Комітетом Міністрів. 

Наступним етапом є постмоніторинговий діалог, який 
запроваджується  після  закриття  процедури  моніторингу. 
Починаючи  з  1997  року,  ПАРЄ  вирішила  продовжувати 
діалог із національною владою держав у певних питаннях 
задля того, щоб у випадку необхідності можна було знов 
відкрити  процедуру  моніторингу  і  посилити  співпрацю. 
Такий  діалог  розпочинається  через  рік  після  закінчення 
процедури моніторингу. 

Останнім етапом можна вважати закриття постмоніто-
рингового діалогу. Це відбувається в тому випадку, коли у 
Ради Європи немає сумнівів у належному виконанні дер-
жавою своїх зобов’язань не тільки за вступними угодами, 
а й за Статутом та іншими договорами організації. 

Можна виділити три групи країн, які після вступу до 
Ради  Європи  мали  різний  рівень  дотримання  взятих  на 
себе зобов’язань. Першу групу становлять держави з ви-
соким рівнем виконання зобов’язань. До них можна відне-
сти держав-засновниць Ради Європи та ті країни, які од-
ними з перших приєдналися до організації. Для цієї групи 
характерними є такі риси.

Передусім ці  країни не перебувають під процедурою 
моніторингу  ані  зі  сторони  ПАРЄ,  ані  зі  сторони  Комі-
тету Міністрів  за  недотримання ними  своїх  зобов’язань, 
взятих під час вступу до організації. Хоча не виключено, 
що вони, як і більшість держав-членів, іноді критикують-
ся різними інституціями Ради Європи за певні порушення 
прав людини. Але варто зазначити, що такі порушення є 
незначними  і  не  носять  систематичного  характеру.  По-
друге, країни цієї групи зазвичай дотримуються не лише 
договірних норм Ради Європи, а й рекомендацій, які ма-
ють необов’язковий характер. По-третє, ці держави забез-
печують та активно стимулюють демократичні процеси на 
національному рівні, такі як, наприклад, проведення від-
критих та чесних виборів. Також вони максимально спри-
яють  забезпеченню  принципу  верховенства  права  та  за-
хисту прав людини всередині країни, в тому числі рівному 
захисту  прав  національних меншин.  З-поміж  країн Цен-
тральної та Східної Європи, які приєдналися до Ради Єв-
ропи в 90-х роках, до цієї групи можна віднести Естонію, 
Латвію, Литву, Румунію, Словацьку Республіку, Хорватію 
та Чехію. Процедура моніторингу та постмоніторингового 
діалогу з цими державами тривала недовго, оскільки взяті 
ними зобов’язання були виконані за короткий період часу 
та дотримуються і зараз. 

З  2014  р.  всі  країни,  які  не  підпадають  під  процеду-
ру моніторингу, або з якими не проводиться постмоніто-
ринговий  діалог  (зараз  їх  34),  підлягають  періодичному 
нагляду щодо виконання ними своїх  зобов’язань як дер-
жави-члени Ради Європи. У 2017 р. під процедурою пері-
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одичного нагляду знаходилися Естонія, Греція, Угорщина 
та Ірландія. За результатами такого нагляду видається звіт, 
в якому наголошується на позитивних та негативних ас-
пектах функціонування органів державної влади, законо-
давчих змінах та дотриманні положень Статуту Ради Єв-
ропи і міжнародних договорів, що були прийняті в межах 
цієї організації. Так, якщо брати в якості прикладу Есто-
нію, у своєму звіті Моніторинговий Комітет високо оцінив 
надзвичайну політику цієї держави в галузі електронного 
врядування та значні досягнення щодо прозорості та до-
ступності уряду, а також досвід у галузі кіберзахисту. Було 
позитивно  відзначено  дотримання  Естонією  принципу 
верховенства права та її високу позицію в «Індексі сприй-
няття  корупції»,  який щороку  складається  міжнародною 
неурядовою  організацією  «Transparency  International»  та 
відображає рівень  сприйняття корупції населенням краї-
ни. Водночас Радою Європи було наголошено на важли-
вості для Естонії підписати та ратифікувати Європейську 
хартію регіональних мов або мов меншин. 

Що стосується Греції, то у звіті було зроблено особли-
вий наголос на тому, що корупція є однією з основних при-
чин,  які  сприяли  економічній  та  борговій  кризі  в  країні. 
У зв’язку з цим Моніторинговий Комітет закликав грецьку 
владу продовжувати боротися з корупцією та повністю ви-
конати  рекомендації  ГРЕКО.  Також  було  відзначено, що 
поєднання економічної та міграційної кризи забезпечило 
підґрунтя для появи екстремістських  ідей в Греції. Тому 
Асамблея настійно закликала грецький уряд приймати рі-
шучі заходи щодо боротьби з расизмом та нетерпимістю, 
забезпечити  ефективне  дотримання  законодавства  щодо 
протидії ненависті  та  виконувати рекомендації Європей-
ської комісії проти расизму та нетерпимості. 

Щодо  Угорщини  було  наголошено,  серед  іншого,  на 
тому, що угорська влада має уповільнити зниження рей-
тингу  країни  щодо  свободи  засобів  масової  інформації 
та  зменшити  сильне  політичне  втручання  на  медіа  ри-
нок країни. У цьому контексті Асамблея закликала владу 
Угорщини декриміналізувати наклеп і вжити належних за-
ходів для підвищення прозорості щодо права на доступ до 
інформації. 

У  частині  звіту,  яка  стосувалася  Ірландії,  Моніторин-
говий Комітет наголосив на тому, що ірландська влада має 
продовжувати  виконувати  рішення  Європейського  суду  з 
прав людини у справі «О’Кіффа проти  Ірландії»  (O’Keeffe  
v. Ireland), в якому Суд визнав, що Ірландія не виконала свого 
зобов’язання за статтею 3 Конвенції для того, щоб захистити 
дітей від жорстокого поводження. Разом із цим було вказано 
на необхідності для держави ратифікувати Конвенцію Ради 
Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сек-
суального насильства (CETS No. 201), яку Ірландія підписа-
ла у 2007 р., а також Конвенцію Ради Європи про запобіган-
ня насильству стосовно жінок і домашньому насильству, яку 
держава підписала у 2015 р. [13]. 

До другої групи належать держави із середнім рівнем 
виконання  зобов’язань,  які  мають  певний  прогрес  у  на-
прямку їх дотримання, але ще недостатній для віднесення 
їх до першої групи. Першою ознакою цієї групи держав є 
те, що вони не перебувають під процедурою моніторин-
гу за невиконання головних зобов’язань за  їх вступними 

угодами.  Другою  ознакою  є  дотримання  цими  країнами 
більшості рекомендацій Ради Європи. І третьою ознакою 
є демонстрування ними того, що б сама Рада Європи на-
звала «добросовісними зусиллями» на шляху забезпечен-
ня демократії, верховенства права та рівного захисту прав 
людини,  в  тому числі прав національних меншин. У де-
яких випадках, однак, наглядачі з Ради Європи та ОБСЄ 
звітують  про  незначні  порушення  виборчого  законодав-
ства, про суддівську залежність від посадовців виконавчої 
гілки влади та про неналежне поводження з деякими гру-
пами національних меншин. До цієї групи можна віднести 
держави, з якими ведеться постмоніторинговий діалог. На 
цей час це три країни – Болгарія, Македонія та Чорногорія.

До  третьої  групи  варто  віднести  держави  з  низьким 
рівнем дотримання зобов’язань. Вони останніми приєдна-
лися до організації та довгий час знаходяться під процеду-
рою моніторингу з боку органів Ради Європи. Серед країн 
цієї групи найбільш ретельно перевірялися Російська Фе-
дерація, Грузія, Вірменія та Азербайджан. Характерними 
ознаками третьої  групи держав є, по-перше, те, що кож-
на із цих країн перебуває під процедурою моніторингу за 
недотримання  зобов’язань,  які  вона мала виконати після 
вступу до організації. Останні включають і серйозні пору-
шення прав людини, визначені в Європейській конвенції 
з прав людини. По-друге, ці держави не беруть до уваги 
важливі рекомендації Ради Європи під час прийняття на-
ціональних  законів  із  питань  захисту  прав  людини.  По-
третє,  влада  цих  країн  дуже  непослідовна  в  підтримці 
та  зміцненні  демократичних  процесів,  принципу  верхо-
венства  права  та  захисту  прав  людини. Наприклад,  спо-
стерігачі  доповідали  про  серйозні  порушення  виборчого 
законодавства в Азербайджані та Вірменії. Існують також 
проблеми в питанні залежності судової гілки влади від ви-
конавчої, особливо на місцях. До держав  із низьким рів-
нем виконання зобов’язань можна віднести 10 країн, які, 
за  інформацією ПАРЄ  станом  на  2017  рік,  перебувають 
під  процедурою моніторингу.  Серед  них Албанія,  Азер-
байджан,  Боснія  та  Герцеговина,  Вірменія,  Грузія,  Рес-
публіка Молдова, Російська Федерація, Сербія, Україна  і 
Туреччина [13].

Висновки. Таким чином, у межах Ради Європи моні-
торинг здійснюється не лише спеціально створеними ко-
мітетами для нагляду за дотриманням основних конвенцій 
організації, а й головними статутними органами Ради Єв-
ропи. Це має дуже позитивний вплив на ефективність про-
цедури моніторингу взагалі, оскільки проводиться всебіч-
ний  нагляд  не  лише  за  різними  напрямками  діяльності, 
але  й  у  різних  сферах функціонування  цієї  міжнародної 
організації. Такий підхід дозволяє максимально повно до-
слідити проблеми, які виникають на національному рівні 
держав-членів  та  розробити  дієві  рекомендації  щодо  їх 
усунення. На особливу увагу в цьому відношенні заслуго-
вує процедура періодичного нагляду, яка почала застосо-
вуватися Парламентською Асамблеєю з 2014 р. Зазначена 
процедура є важливим і добре працюючим інструментом 
для  забезпечення  регулярного  нагляду  та  оцінки  дотри-
мання  зобов’язань,  взятих  державами  під  час  вступу  до 
організації, та функціонування демократичних інститутів 
у всіх без винятку державах-членах Ради Європи.
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Статтю присвячено висвітленню впливу окремих міжнародних міжурядових організацій на становлення та розвиток міжнародно-пра-
вового співробітництва у сфері відновлюваної енергетики. Акцентується увага на особливостях сучасного функціонування міжнародних 
організацій у контексті сприяння налагодженню ефективного міжурядового діалогу стосовно забезпечення переходу до парадигми ста-
лого енерговиробництва та споживання. Виокремлюються тенденції екологізації діяльності регіональних інтеграційних об’єднань.

Ключові слова: міжнародна міжурядова організація, міжнародне співробітництво, відновлювані джерела енергії, стала енергетика.

Статья посвящена анализу влияния отдельных международных межправительственных организаций на становление и развитие 
международно-правового сотрудничества в сфере возобновляемой энергетики. Акцентируется внимание на особенностях современно-
го функционирования международных организаций в контексте содействия налаживанию эффективного межправительственного диа-
лога касаемо обеспечения перехода к парадигме устойчивого энергопроизводства и потребления. Выделяются тенденции экологизации 
деятельности региональных интеграционных объединений.

Ключевые слова: международная межправительственная организация, международное сотрудничество, возобновляемые источ-
ники энергии, устойчивая энергетика.

The article is devoted to the analysis of the influence of certain international intergovernmental organizations on the formation and devel-
opment of international legal cooperation in the field of renewable energy. The attention is paid to the specifics of the modern functioning of 
international organizations in the context of promoting the establishment of an effective intergovernmental dialogue concerning the transition to 
a paradigm of sustainable energy production and consumption. The tendencies of ecologization of activity of regional integration associations 
are singled out.

Key words: international intergovernmental organization, international cooperation, renewable energy sources, sustainable energetics.

Постановка проблеми.  Безспірним  є  той  факт,  що 
сучасні міжнародні відносини під впливом процесів гло-
балізації,  інтеграції та  інтернаціоналізації набувають усе 
більш  організованого  характеру.  Сьогодні  важко  знайти 
сферу  міжнародної  взаємодії,  в  якій  відповідні  міжуря-
дові організації не відігравали б  значної ролі  [1,  c.  316]. 

Становлення та діяльність останніх не тільки спричини-
ли  розширення  кола  суб’єктів  міжнародного  права,  але 
й  сприяли  його  вдосконаленню.  З  появою  міжнародних 
організацій значно зросли можливості міжнародного спів-
робітництва. Як наголошує Вольфганг Граф Вітцтум, дис-
танціювання  від  індивідуальної  волі  держав-членів,  що 
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супроводжується формуванням юридичної самостійності 
міжнародних організацій,  наповнює  співробітництво но-
вим  змістом  і  підвищує  його  ефективність.  Міжнародні 
організації  не  монополізують  міждержавну  кооперацію, 
але значно збагачують її новими формами [2, c. 354–355].

Виступаючи  «форумом»  для  діалогу  між  державами 
та осередком колективного прийняття рішень, міжнарод-
ні організації багато в чому впливають на спрямованість 
міжнародно-правового регулювання,  і така їхня роль, зо-
крема у сфері енергетичних відносин, постійно зростає.

Особлива актуальність проблем зміни клімату, енерге-
тичної безпеки, вичерпності традиційних енергоресурсів 
значно актуалізують необхідність широкого використання 
чистих енергетичних джерел та технологій. Така ситуація 
потребує наявності дієвих правових та інституційних ін-
струментів, які б мали змогу долучити до вказаного про-
цесу якнайширше коло учасників.

Саме тому основним елементом механізму міжнарод-
ного  співробітництва  у  сфері  відновлюваної  енергетики 
поряд із державами є міжурядові організації. У цьому до-
слідженні вибір останніх було здійснено за критерієм іс-
тотності їхнього впливу на міжнародні енергетичні відно-
сини загалом та щодо відновлюваної енергетики зокрема. 
Їхній масив умовно поділено на три групи. Першу склада-
ють універсальні міжнародні організації, серед яких одні 
мають  широку  спеціалізацію  (МЕА/ОЕСР,  Конференція 
ДЕХ),  а  інші  діють  у межах  окремих  енергетичних  сек-
торів  (ОПЕК).  До  другої  віднесено  низку  регіональних 
інтеграційних  об’єднань,  діяльність  яких  пов’язана  з 
енергетикою  (Європейський Союз, Африканський Союз, 
УНАСУР, АСЕАН). У третій групі розглядаються органі-
зації,  які опосередковано крізь призму власних повнова-
жень, цілей і завдань, або ж у перспективі потенційно мо-
жуть здійснювати значний вплив на процес енергетичного 
переходу (ІТЕР, ЦЕРН).

Стан опрацювання.  Незважаючи  на  те,  що  пробле-
матиці міжнародно-правового регулювання у сфері сталої 
енергетики  приділяється  все  більше  уваги  у  вітчизняній 
доктрині,  окремі  аспекти  відповідної  проблематики  все 
ж потребують подальшого ретельного вивчення, зважаю-
чи на особливу актуальність питань широкомасштабного 
впровадження відновлюваних джерел енергії як для між-
народного співтовариств  загалом,  так  і України  зокрема. 
На  цей  час  дослідженню міжнародної  співпраці  у  сфері 
відновлюваної енергетики присвячують увагу такі україн-
ські та зарубіжні дослідники, як Т.М. Анакіна, С.Д. Біло-
цький, М.В. Башун, Т. Ван де Грааф, С. Брюс, К.  Редж-
велл, М. Роггенкамп, К. Талус, О.О. Конопляник та інші.

Мета статті полягає  у  висвітленні  особливостей  су-
часної діяльності окремих міжнародних міжурядових ор-
ганізацій  в  енергетичній  сфері,  виокремленні  основних 
напрямів і наслідків їхнього впливу на розвиток міжнарод-
ного співробітництва щодо відновлюваних джерел енергії.

Виклад основного матеріалу.  З  огляду  на  те,  що 
Договір  до Енергетичної Хартії  (ДЕХ)    –  це  єдиний  ба-
гатосторонній  міжнародно-правовий  акт,  спрямований 
на  регулювання  власне  енергетичних  питань  співробіт-
ництва держав, діяльність створеної в 1994 р. на підставі 
зазначеного документа Конференції з Енергетичної Хартії 
набуває  особливого  значення  [3,  c.  70]. Вказана міжуря-
дова організація,  виступаючи керівним органом процесу 
Енергетичної Хартії,  несе  політичну  відповідальність  за 
виконання  положень  Хартії,  Договору  та  пов’язаних  з 
ними документів [4, c. 48]1. Таким чином, Конференція з 
Енергетичної Хартії виступає авторитетним форумом для 
обговорення актуальних питань міжнародних енергетич-

них відносин. Відповідно до положень ДЕХ для участі в 
Конференції кожна з держав-членів має право направити 
одного представника (ч. 1 ст. 34).

Пунктом 3 ст. 34 ДЕХ визначено функції Конференції, 
серед  яких:  контроль,  координація  та  сприяння  реаліза-
ції  принципів  Енергетичної  Хартії,  положень  Договору 
і Протоколів; розгляд та прийняття робочих програм, за-
твердження бюджету та річних звітів Секретаріату; укла-
дення угод, необхідних для функціонування Конференції 
та Секретаріату (про штаб-квартиру, привілеї та імунітети 
тощо); санкціонування проведення переговорів щодо Про-
токолів, розгляд і прийняття їхніх текстів, відповідних по-
правок; санкціонування проведення переговорів щодо Де-
кларацій та їх випуску; ухвалення рішень про приєднання 
до  ДЕХ;  санкціонування  проведення  переговорів  щодо 
розгляду, затвердження або прийняття угод про асоціацію; 
розгляд і прийняття текстів поправок до ДЕХ [5, c. 92–93]. 

Задля  забезпечення  ефективності  власної  діяльності 
Конференція має право використовувати програми та по-
слуги інших установ і організацій (п. 4 ст. 34 ДЕХ), ство-
рювати  необхідні  для  виконання  власних функцій  допо-
міжні органи (п. 5 ст. 34 ДЕХ), встановлювати процедурні 
та фінансові правила (п. 6 ст. 34 ДЕХ).

Слід  також  наголосити, що  згідно  з  п.  2  ст.  19  ДЕХ 
Конференція за ініціативою однієї або більше договірних 
сторін може розглядати спори стосовно застосування або 
тлумачення положень  ст.  19 Договору щодо  екологічних 
аспектів діяльності держав у межах енергетичного циклу. 
Проте  така можливість  існує  лише  за  умови  відсутності 
процедури розгляду цих спорів у межах інших міжнарод-
них інституцій.

Належне  виконання  Конференцією  власних  завдань 
забезпечується  Секретаріатом,  який  очолює  Генераль-
ний  секретар  (п.  1  ст.  35 ДЕХ). Діяльність Секретаріату 
спрямовується на підготовку й організацію засідань Кон-
ференції та її допоміжних органів, здійснення моніторин-
гу  виконання  країнами-учасницями  встановлених  ДЕХ 
і  Протоколами  зобов’язань,  забезпечення  аналітичної 
та  консультаційної  підтримки  щодо  питань,  пов’язаних 
із  процесом  Енергетичної  Хартії,  представництво  Кон-
ференції  у  відносинах  із  третіми  державами  та  іншими 
міжнародними  організаціями,  на  розробку  й  підготовку 
до  розгляду  Конференцією  проектів  нових  документів, 
реалізацію процедур вирішення/врегулювання спорів або 
сприяння  їм  [47,  c.  19]. Пріоритетні  напрямки діяльнос-
ті Секретаріату  визначено  затвердженою  рішенням Кон-
ференції 25.11.2017 р. Робочою програмою Секретаріату 
Енергетичної Хартії на 2018–2019 роки [6].

Після набрання чинності Протоколом з питань енер-
гоефективності  та  відповідних  екологічних  аспектів 
(PEEREA) до Енергетичної Хартії рішенням Конферен-
ції було створено спеціальну Робочу групу, яка в межах 
власних  повноважень  реалізує  періодичні  огляди  наці-
ональних  політик  у  сфері  енергоефективності,  страте-
гій,  програм,  ціноутворення  та  інших  економічних  ін-
струментів,  надає  рекомендації щодо  їх  удосконалення, 
а  також  здійснює  діяльність  щодо  підтримки  діалогу 
між  країнами-членами  стосовно  означених  питань  [7]. 
Створена  для  обслуговування  Протоколу  Робоча  група 
водночас є «міжурядовою групою тиску», спрямованою 
на координацію процесів формування та реалізації наці-
ональних політик країн-учасниць в  енергетичній  сфері. 
Така подвійна природа Групи пояснюється покладеними 
на неї завданнями: з одного боку – сприяти, а з іншого – 
здійснювати моніторинг  розвитку  політики  і  програм  з 
енергоефективності [7, c. 275].

Відповідно  до  рішення  Конференції  по  Хартії  від 
26.11.2015 р. Робоча група набула статусу постійної гру-
пи і змінила назву на «Група з енергоефективності». Цим 
рішенням  також  було  затверджено  її  коло  повноважень 
[8],  якими  на  Групу  додатково  покладено  функції  щодо 

1 Учасниками Конференції є всі держави, які підписали або приєдналися до До-
говору,  і станом на жовтень 2018 р.  їхня кількість становить 52 країни (в тому 
числі й Україна), а також Європейський Союз та Євратом. Крім того, в роботі Кон-
ференції як спостерігачі беруть участь 38 держав і 13 міжнародних організацій. 
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залучення  донорських  організацій  та  спільної  реалізації 
підтримки політичних  заходів на національних рівнях,  а 
також стимулювання інвестиційних надходжень для про-
ектів у сфері енергоефективності країн, що мають статус 
членів та спостерігачів.

У процесі своєї діяльності Група видає поглиблені та ре-
гулярні  огляди  енергоефективності  держав-учасниць.  Під 
час підготовки поглиблених оглядів головна увага зосеред-
жується на всебічному та послідовному дослідженні стану 
економіки держави та її енергетичної галузі, зокрема, про-
цесів енергоспоживання, енергоефективності, енергетичної 
інфраструктури тощо. За результатами огляду урядові на-
даються конкретні рекомендації стосовно можливого вдо-
сконалення  політики  енергоефективності  та  відповідних 
програм.  У  свою  чергу  регулярні  огляди  є  інструментом 
моніторингу (контролю) за здійсненням державами перед-
баченими ДЕХ та Протоколом зобов’язань [9].

Слід зауважити, що у звіті голови Робочої групи щодо 
діяльності в 2015 р. [10] наголошувалося на необхідності 
розробки додатків до поглиблених оглядів задля забезпе-
чення оцінки можливостей реалізації компаніями тих чи 
інших національних проектів у сфері енергоефективності 
та відновлюваних джерел енергії з огляду на впроваджені 
державами правові та економічні інструменти підтримки, 
потенційні нормативні та інституційні бар’єри, які можуть 
виникати в процесі реалізації такої діяльності.

Водночас  Секретаріат  Енергетичної  Хартії  постійно 
публікує тематичні доповіді, спрямовані на сприяння реа-
лізації національних стратегій енергоефективності. Серед 
них на особливу увагу заслуговують доповіді «Інтеграція 
політики  в  сфері  енергоефективності  та  відновлюваних 
джерел  енергії»  (2005  р.)  і  «Gobitec  та  Азійська  супер-
електромережа відновлюваних джерел енергії в Північно-
Східній Азії» (2014 р.) [11]. Метою першої було привер-
нути увагу держав до переваг синергії між підвищенням 
енергоефективності  та  відновлюваною  енергетикою  як 
важливої  складової  частини  процесу  забезпечення  енер-
гетичної  безпеки,  диверсифікації  енергопостачання  та 
особливо боротьби з глобальним потеплінням. У доповіді 
досліджено економічний потенціал енергоефективності та 
відновлюваних джерел енергії, перспективи та перешкоди 
їх розвитку, вплив на пом’якшення зміни клімату, а також 
надано рекомендації стосовно використання різних націо-
нальних інструментів для ефективного впровадження (на-
приклад, фінансові та податкові стимули, інформаційні та 
консультаційні ініціативи тощо) [12].

У  свою  чергу  тематична  доповідь  2014  р.  зосеред-
жується  на  аналізі  технологічних  і  правових  «викликів» 
проекту  Gobitec,  спрямованого  на  отримання  екологіч-
но чистої енергії з відновлюваних джерел у пустелі Гобі 
та  її  передачу  Азійською  суперелекромережею  (ASG), 
яка з’єднає Китай, Монголію, Південну Корею, Росію та 
Японію. Поряд  із  технічною складністю втілення  такого 
амбітного проекту, в доповіді акцентовано увагу на його 
значному потенціалі, реалізація якого багато в чому зале-
жатиме від створення належного правового підґрунтя. На-
голошується, що в майбутньому ДЕХ не тільки може, але 
й має стати основою забезпечення сприятливого інвести-
ційного клімату, надійного транзитного режиму і захисту 
прав власності [11].

Отже,  хоча  значення  діяльності  Конференції  з  Енер-
гетичної  Хартії  для  процесу  розвитку  міжнародного 
енергетичного  права  важко  переоцінити,  слід  визнати, 
що його першочерговою функцією залишається обслуго-

вування  ДЕХ  –  головного  багатостороннього  юридично 
обов’язкового  документа,  який  є  ключовим  «інструмен-
том розвитку глобальної  енергетичної  архітектури»  [13]. 
Водночас, незважаючи на те, що безпосередньо до поряд-
ку  денного  організації  не  входять  питання  регулювання 
тих  чи  інших  аспектів  міждержавної  співпраці  у  сфері 
відновлюваної енергетики, її діяльність видається досить 
перспективною,  особливо  з  огляду  на  те, що Міжнарод-
ною Енергетичною Хартією 2015 р. вказаній проблемати-
ці приділяється особлива увага в контексті реалізації гло-
бальних заходів щодо відвернення кліматичних змін і ролі 
ДЕХ у цьому процесі. 

Однією з найбільш впливових міжнародних організа-
цій у галузі енергетики є заснована 10–14.09.1960 р. [14] 
Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК), яка загалом 
діє  виключно  в  нафтовому  секторі  та  налічує  сьогодні 
15 членів2. Відповідно до положень Статуту головною ме-
тою ОПЕК є: координація та уніфікація нафтової політи-
ки держав-членів, а також визначення найкращих засобів 
захисту їхніх інтересів; розробка шляхів та засобів забез-
печення стабілізації цін на міжнародних нафтових ринках 
з метою усунення шкідливих та небажаних коливань; за-
безпечення постійного прибутку країн-виробників, ефек-
тивного, економічно вигідного та регулярного постачання 
нафти націям-споживачам та справедливого рівня прибут-
ку для  тих,  хто  інвестує  в нафтову  галузь  (ст.  2 Статуту 
ОПЕК) [15].

Оскільки положення статуту ОПЕК чи резолюцій, при-
йнятих у процесі діяльності, не свідчать про наміри країн-
членів екологізувати процеси видобутку та переробки на-
фти [16, c. 413–414], може викликати подив дослідження 
її внеску в міжнародне співробітництво щодо відновлюва-
ної енергетики. Звісно, прямий зв’язок між ОПЕК та від-
новлюваними джерелами енергії відсутній, проте не слід 
недооцінювати  вплив  діяльності  організації  та  її  членів 
на глобальний енергетичний ринок, що особливо відчува-
ється в сучасних умовах падіння цін на нафту. Той факт, 
що в 1980-х роках різке зниження нафтових цін призвело 
до  згортання  найбільших  програм  із  використання  від-
новлюваних джерел енергії3, в подібній ситуації сьогодні 
дає привід для закономірних побоювань щодо можливості 
повторення аналогічного сценарію. Навіть якщо нафта не 
є  головним ресурсом,  який  використовується  у  світі  для 
вироблення електроенергії, її вплив на ціноутворення сто-
совно  інших викопних джерел не викликає сумніву  [17]. 
Це ж саме опосередковано стосується  і ринку відновлю-
ваної енергетики.

На особливу увагу в цьому контексті заслуговує діяль-
ність Фонду ОПЕК з міжнародного розвитку (OFID). Ідея 
його заснування виникла в березні 1975 р. на першому Са-
міті ОПЕК, коли голови держав-членів висловили стурбо-
ваність загостренням економічних проблем як безпосеред-
ньо членів, так  і країн, шо розвиваються. У січні 1976 р. 
шляхом підписання засновницького договору було створе-
но Спеціальний фонд ОПЕК, обсяг фінансових надходжень 
якого склав 800 мільйонів доларів США. Після розподілу 
коштів Фонд підлягав розформуванню [18, c. 6]. Проте вже 
27.05.1980  р.  за  Договором  про  створення Фонду ОПЕК 
з  міжнародного  розвитку  [19]  інституція  набула  статусу 
«багатостороннього агентства  з фінансового співробітни-
цтва», наділеного «міжнародною правосуб’єктністю» (ст. 1 
Договору). Головна мета Фонду полягає у зміцненні фінан-
сового  співробітництва  між  країнами-членами  ОПЕК  та 
країнами,  що  розвиваються,  шляхом  надання  фінансової 
підтримки останнім задля їхнього соціально-економічного 
розвитку (ст. 2 Договору). Ресурси Фонду поповнюються 
за рахунок добровільних внесків країн-членів та резервів 
акумульованих  у  процесі  діяльності  самої  установи,  і  у 
2011 р. їхній об’єм перевищив один мільярд доларів США, 
що, як наголосила Рада міністрів4, є прямою відповіддю на 
потреби країн, що розвиваються [20].

2 Алжир, Ангола, Еквадор, Екваторіальна Гвінея, Індонезія, Іран, Ірак, Конго, 
Кувейт, Лівія, Нігерія, Катар, Саудівська Аравія, Об’єднані Арабські Емірати, 
Венесуела. 
3 Великі програми використання відновлюваних джерел  енергії,  такі  як про-
грама Саншайн в Японії і вітрова енергетична програма в Каліфорнії (США), 
зазнали істотних скорочень, а згодом були повністю закриті.
4 Вищий орган Фонду ОПЕК з міжнародного розвитку.
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Серед  пріоритетних  напрямів  діяльності  Фон-
ду  одне  з  головних  місць  належить  енергетиці.  Тісно 
співпрацюючи  з  Партнерством  з  відновлюваної  енер-
гетики  та  енергоефективності  (Renewable  Energy  and 
Energy  Efficiency  Partnership,  REEEP)  та  ініціативою 
ООН  «Стала  енергетика  для  всіх»  (Sustainable  Energy 
For All, SE4ALL) [21, c. 24], Фонд підтримує численні 
енергетичні проекти, від інфраструктурних до науково-
дослідницьких [22].

У  листопаді  2007  р.  на Третьому  саміті ОПЕК було 
проголошено  Урочисту  декларацію,  в  якій  голови  дер-
жав-членів, визнаючи енергетичну бідність однією з го-
ловних  перешкод  для  розвитку,  закликали OFID  вжити 
всіх необхідних заходів задля забезпечення глобального 
вільного доступу до сучасної та дешевої енергії. Ця подія 
дала поштовх до започаткування в червні 2008 р. ініціа-
тиви «Енергія для бідних» (Energy for the Poor Initiative, 
EPI; далі – Ініціатива), яка була затверджена як головна 
програма Фонду у сфері енергетики [21, c. 24]. Згодом, 
14.06.2012  р.  Рада  міністрів  OFID  затвердила  «Мініс-
терську декларацію OFID щодо енергетичної бідності», 
відповідно до положень якої Фонд зобов’язувався забез-
печити фінансування Ініціативи в розмірі 1 млрд доларів 
США5, а в разі майбутньої потреби – підвищити цей по-
казник [23].

Проте  варто  визнати,  що  поряд  з  успішністю  харак-
терною  особливістю  фінансування  Фондом  відповідних 
програм  є  їх  концентрація  переважно  на  підтримці  не-
великих  проектів  використання  відновлюваних  джерел 
енергії. Враховуючи «генетичний» і нерозривний зв’язок 
Фонду  безпосередньо  з  ОПЕК,  така  позиція  є  цілком 
зрозумілою.  Її можна проілюструвати одним  з положень 
«Міністерської  декларації ОФІД щодо  енергетичної  бід-
ності»,  відповідно  до  якого  «зусилля,  спрямовані  на  ви-
корінення  енергетичної  бідності,  повинні  бути  техноло-
гічно нейтральними», оскільки в той час, як відновлювані 
технології є доречними за відповідних економічних умов, 
викопні види палива, як і раніше, залишаються важливим 
фактором світового енергопостачання [23].

Не  претендуючи  на  вичерпність  дослідження,  слід 
відзначити,  що  особлива  актуальність  екологічно  орі-
єнтованої  енергетичної  трансформації  також  підтвер-
джується створенням у межах численних регіональних 
інтеграційних утворень,  таких  як Африканський Союз 
(заснована  2010  р.  Конференція  міністрів  енергетики 
Африки, Conference of Energy Ministers of Africa), Союз 
південноамериканських  націй  (UNASUR  –  заснована 

2007 р. Південноамериканська енергетична рада, South 
American Energy Council), Асоціація держав Південно-
Східної Азії (АСЕАН – заснований1999 р. Центр з енер-
гетики АСЕАН, ASEAN Centre for Energy, яка фактично 
є міжурядовою організацією) та інших, спеціалізованих 
органів, що  реалізують  діяльність  у  сфері  енергетики, 
загальною рисою яких є спрямованість на сприяння ко-
операції держав того чи іншого регіону стосовно реалі-
зації масштабних проектів, ініціатив та планів щодо за-
безпечення сталого економічного розвитку, підвищення 
енергоефективності,  впровадження  відповідних  регі-
ональних  та  локальних  інфраструктур  використання 
відновлюваних джерел енергії. Співпрацюючи в межах 
таких організацій, держави мають на меті забезпечити 
гомогенний  економічний  розвиток  регіонів  та  перехід 
до  низьковуглецевої  економіки,  диверсифікацію  дже-
рел  енергії  та  енергопостачання,  об’єднання  зусиль 
щодо  охорони  навколишнього  середовища  в  контексті 
виконання  зобов’язань,  передбачених  міжнародними  
договорами.

Численні  науково-технічні  проекти  можуть  також 
здійснити суттєвий вплив на процес енергетичного пе-
реходу, деякі з них ініціюються та втілюються в життя 
самостійно національними урядами,  інші –  за рахунок 
приватних осіб та їхніх об’єднань, треті набувають між-
урядового  характеру  і  діють  на  підставі  міжнародних 
угод.  Найбільш  масштабними  прикладами  останніх  є 
Міжнародна  організація Міжнародного  термоядерного 
експериментального реактору (ITER), створена на під-
ставі підписаної 21.11.2006 р. багатосторонньої угоди6, 
головною метою якої є забезпечення та підтримка спів-
робітництва  між  державами-учасницями  стосовно  ре-
алізації  проекту  ITER,  спрямованого  на  демонстрацію 
наукових та технологічних можливостей використання 
термоядерної енергії в мирних цілях задля досягнення 
сталого  виробництва  останньої  (ст.  2  Угоди)  [25],  та 
Європейська  організація  ядерних  досліджень  (CERN), 
заснована  на  підставі  Конвенції  CERN,  укладеної 
01.07.1953  р.  [26],  яка  набула  чинності  29.09.1954  р.7, 
що являє собою найбільший європейський дослідниць-
кий центр фізики високих енергій.

Подібні проекти прямо або опосередковано можуть 
слугувати:  заповненню  прогалин  у  знаннях  стосовно 
природи,  закономірностей  протікання  тих  чи  інших 
складних фізичних та хімічних процесів шляхом надан-
ня  нової  експертної  інформації;  винайденню  новітніх 
методів  та  процесів  отримання  безпечної  для  навко-
лишнього  середовища  енергії8;  сприянню  формування 
довго- та середньострокових стратегій стосовно забез-
печення  надійного,  доступного  та  сталого  енергопос-
тачання;  удосконаленню  відновлюваних  енергетичних 
технологій9,  розробці  нейтральних для навколишнього 
середовища біопалив, інноваційних та безпечних мето-
дів уловлювання вуглецю.

Отже,  не  дивлячись  на  успіхи  розглянутих  органі-
зацій стосовно об’єднання зусиль держав у справі про-
сування  відновлюваної  енергетики  та  використання 
відновлюваних  енергоресурсів,  їхня  діяльність  не  по-
збавлена  недоліків,  як  функціональних,  так  і  «цільо-
вих». Жодна з перелічених  інституцій не здатна забез-
печити  налагодження  дійсно  універсального  діалогу 
держав,  незалежно  від  рівня  їхнього  розвитку  та  ха-
рактеру національних економік,  стосовно ефективного 
переходу  до  сталої  енергетики.  Таким  чином,  виникає 
необхідність «заповнення» подібної прогалини  або  за-
вдяки  вдосконаленню  існуючого  інституційного  меха-
нізму співробітництва держав шляхом розширення по-
вноважень та кола учасників тих чи інших розглянутих 
організацій, або створення нової платформи для коопе-
рації урядів, здатної залучити до участі їхню абсолютну 
більшість. 

5 Так, наприклад, у 2015 р. Фондом було спрямовано 213,3 млн доларів США на 
реалізацію у 22 країнах 21 енергетичного проекту в публічному та приватному 
секторах, значна кількість яких пов’язана з відновлюваними джерелами енер-
гії. Крім того, програмою грантів OFID було надано 4,9 млн доларів США на 
підтримку та реалізацію низки регіональних проектів виробництва та передачі 
електроенергії з відновлюваних джерел у дрібних електромережах та сільській 
місцевості [24].
6 Учасниками  угоди  є  Індія, Китай, Південна Корея,  Росія, США, Японія  та 
Європейський Союз.
7 Україна набула статусу асоційованого члена ЦЕРН на підставі Закону України 
про ратифікацію відповідної Угоди від 02.09.2014 р. [27].
8  Зокрема,  в  межах  ITER мають  реалізовуватися  дослідження  стосовно  про-
тікання  реакцій  контрольованого  термоядерного  синтезу  за  участю  водню, 
що  результують  виділення  значних  обсягів  нейтральної  для  навколишнього 
середовища енергії. І хоча проект знаходиться тільки на етапі свого інженер-
ного  втілення,  про  його  перспективність  можуть  свідчити  нещодавні  події, 
пов’язані із запуском термоядерного реактору WENDELSTEIN 7X, що працює 
за принципом стеларатора, Інститутом фізики плазми Товариства імені Макса 
Планка в німецькому місті Грайфсвальд 03.02.2016 р.,  завдяки чому вдалося 
утримувати в стабільному стані впродовж ¼ секунди водневу плазму, яку вже 
08.02.2016 р. китайським фізикам за допомогою термоядерного реактора EAST 
(Experimental Advanced Superconducting Tokamak) вдалося утримати протягом 
102 секунд [28; 29].
9 Прикладом може слугувати розроблена у ЦЕРН технологія надвисокого ва-
кууму,  яка  послугувала  створенню  специфічного  типу  високотемпературних 
сонячних панелей. У 2012 р. Міжнародний аеропорт Женеви було оснащено 
системою з трьохсот таких фотовольтаїчних установок, енергія яких викорис-
товується для опалення та охолодження [30].
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The article reveals problems of legal regulation of activity in the sphere the use of the subsoil of Ukraine, the study of international law 
governing the cooperation of States in the field of subsoil use, as well as an analysis of the regulation of relations between foreign states.
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У статті виявлено проблеми міжнародно-правового регулювання співпраці держав у сфері користування надрами, вироблено та 
обґрунтовано пропозиції щодо вдосконалення міжнародно-правового регулювання співпраці держав у зазначеній сфері.

Ключові слова: надра, надрокористування, міжнародне співробітництво, співробітництво держав, міжнародно-правове 
співробітництво.

В статье выявлены проблемы международно-правового регулирования сотрудничества государств в сфере пользования недрами, 
разработаны и обоснованы предложения по усовершенствованию международно-правового регулирования сотрудничества государств 
в указанной сфере.

Ключевые слова: недра, недропользование, международное сотрудничество, сотрудничество государств, международно-правовое 
сотрудничество.

Rising of scientific problem. International law that reflects 
international relations, constantly evolving under the influence 
of world globalization, which cause the need to improve the le-
gal regulation of the modern intergovernmental relations [1; 2]. 
The current state of development of international law requires 
constant change, additions or substantial revision of the existing 
legal concepts that do not correspond to the objectives of further 
development of international law as the completely human right 
in the conditions of formation of the global world [3; 4].

The cooperation of countries creates not only  the condi-
tions for the solution of problems in the sphere of mining, but 
also provides uniformity, stability and coherence of the coop-
eration of countries and other international actors in this field 
[5; 6]. Thus, the criterion for measuring the success of inter-
national cooperation in  this area  is not only  the existence of 
effective  organizational-legal  and  regulatory mechanisms  of 
cooperation of countries,  the  result of which  is  the develop-
ment of certain international standards and implementation of 
the norms of international law in national law [7; 8].

Analysis of researchers of this problem. The  issue  of 
international  cooperation  of  countries  in  the  sphere  of min-
eral resources management was studied by such scientists as 
L. Deshko, V. Kalyna, O. Leonova,  I. Hohlova, O. Hrytsan, 
N. Medvedieva, Y. Bokovykova and others. The main prob-
lems, which the above scholars investigated, include the legal 
regulation of the termination rights of subsoil use in Ukraine, 
the legal framework for environmental control and protection 
of the subsoil, the legal regulation of the geological study of 
the subsurface legal principles of mining concessions, public 
administration using the mineral resources of Ukraine.

The purpose of the article is  to consider  the principles 
and norms of international law governing the relations of in-
ternational cooperation between the subjects of environmental 
law in the sphere of mining, as well as  identify problems of 
environmental legislation.

The objective is to explore the norms of national and inter-
national legislation in the sphere of mining and identify types 

of subsoil use rights based on the performed research. The ob-
ject of the study is the international relations of countries in the 
sphere of mining.

Exposition of basic maintenance material. The subsoil 
is the part of the Earth’s crust that is located under the surface 
of the land and the bottom of reservoirs and extends to depths 
available for geological study and development [9]. Ukraine 
has a large stock of mineral resources (95 species) which in-
clude coal, manganese, graphite, kaolin, clay, potassium salt, 
facing stone, etc. So Ukraine has powerful mineral resources, 
it  is a member of about 20 international conventions and in-
ternational agreements and participates  in  the work of  inter-
national organizations in the sphere of ecology (UNEP, ECE, 
UNDP, IAEA, FAO, etc.) [10].

The subsoil is an indispensable resource for the economic 
development of the country, the key to the power and influence 
of the country on the international level. Therefore, extraction 
and processing of minerals is not only an economy but also a 
political resource for the mining country [11]. Trade resources 
are strategically important for those who own or have access 
to them. In a situation of constant demand, the need for effi-
cient use of resources increases.

We  believe  that  each  country  has  a  sovereign  right  free 
disposal and the use of its natural wealth in accordance with 
the UN Charter  [12]. Therefore,  regions  rich  in  raw materi-
als may become a place for  the development of  illegal  trade 
in  minerals,  speculation  and  corruption,  so  the  authorities 
are  trying  to  protect  the  environmental  sphere  and  establish 
control in the area of subsoil use. According to a recent study 
by  UNEP  (United  Nations  Environment  Program)  in  2009, 
access  to  subsoil  has  caused  at  least  18  severe  international 
conflicts since 1990,  representing approximately 40% of  the 
total  number  of  conflicts  that  occurred  since  the  end  of  the 
Second World War [13]. There  is also a  tendency  to expand 
international environmental law under the pressure of public 
opinion and ecologists [11]. The implementation of the Inter-
national Directives has had many shortcomings due to the lack 



454

№ 4 2018
♦

of efficiency of  the  transnational  legislative and  institutional 
instrument [13].

The most important issue is the strengthening of the legis-
lative mechanism of international environmental law but vol-
untarism is a major obstacle to the application of common law. 
Countries remain free in their external standard commitments.

Consequently,  the  instruments  (treaties,  resolutions,  etc.) 
that  regulate  the  activities  and  relations  of  countries  in  the 
sphere of subsoil are divided into two types:

1.  Main (the Resolution of the UN General Assembly No. 
626 of 21.12.1952 on “The right of free exploitation of natural 
resources and resources”;  the Resolution of  the UN General 
Assembly No. 1803 of 14.12.1962 on “The permanent sover-
eignty over natural resources”);

2.  Others which in turn are divided into:
A) universal – practically all countries of the world com-

munity participate in it;
B) regional – countries are involved of a certain geograph-

ic region and covered by the treaty [14].
International legal acts regulating the relations of countries 

in  the  sphere of  subsoil use may be declarative or consulta-
tive and have no legally binding regulations or may be legally 
binding on the countries that are participating in this interna-
tional legal act. For example, such contracts, which are oblig-
atory  to  legal execution, we can  include  the Energy Charter 
Treaty (next – ECT).

ECT was signed between such countries as Austria, Bul-
garia,  Georgia,  Estonia,  Italy,  Kyrgyzstan,  Latvia,  Belarus, 
Liechtenstein, Malta, Australia, Moldova, Belgium, Mongolia, 
the Netherlands, Bosnia and Herzegovina, Germany, Norway, 
Spain,  Azerbaijan,  Denmark,  Portugal,  Romania,  Slovakia, 
Albania, Slovenia, Greece, Tajikistan, Ireland, Turkmenistan, 
Turkey,  Iceland,  Poland,  Lithuania,  United  Kingdom,  Lux-
embourg, Uzbekistan, Ukraine, France, Kazakhstan, Croatia, 
Armenia, Czech Republic, Finland, Switzerland, Sweden, Ja-
pan, Cyprus in Lisbon in 1994. The signing of this agreement 
was preceded by three years of negotiations, which were con-
ducted on the basis of the European Energy Charter adopted 
in December 1991 (further EEC). The purpose of ECT is  to 
promote the cooperation between the countries in the sphere 
of  energy  based  on  complementarity  and  mutual  benefit  in 
accordance  with  the  purposes  and  principles  of  the  charter 
through the establishment of the appropriate legal framework. 
The main steps of  implementation are set out  in 50 articles, 
and in general, the document contains eight sections, in which 
a number of tasks, goals and methods of execution of the ECT 
are prescribed.

For example, the main objectives of the ECT are:
–  trying  to  join open, efficient and reliable energy mar-

kets;
–  promoting climate change, interdependence in the en-

ergy sector and based on trust between countries [15].
Thus, ECT has become a model for the interaction of in-

ternational structures, which was necessary for the growth and 
improvement of investment and trade in energy and other re-
lated industries at the international level.

The diversity of  legislation,  the  large number of  interna-
tional agreements and the complexity of international relations 
relating to subsoil use can lead to conflicts of interest and lead 
to problems of consistency. There is a need to harmonize na-
tional  laws and  international  standards  and  facilitate  the  ex-
change of information between countries.

In particular, we can say that Decentralization of power in 
the countries can lead to certain problems. For example, the 
Swiss government is decentralized, divided between the can-
tons and, therefore, the current Confederacy, and the cantons 
play  a  leading  role  through  the  execution  of  their  cantonal 
regalia, in particular through the implementation of cantonal 
laws on subsoil use. In addition, various special laws regulate 
the use of  subsoil, but  some  lords call  for  the  regulation of 
environmental issues not only at the Cantonal, but also at the 

Cathedral levels. That is why the national adviser, C. Riklin 
has  sought  the  development  of  a  federal  subsoil  law. Simi-
larly,  the  Recommendations  of  the  Confederal  Geological 
Service in 2014 required centralization and strengthening of 
the Confederation’s powers. Such national  regulation of  the 
subsoil  can  require  the  transfer  of  powers  regulated  by  the 
Constitution, as well as the global change of the existing reg-
ulatory framework.

In Ukrainian legislation,  there  is also a number of short-
comings  related  to  over-use,  for  example:  The  Code  of  the 
Subsoil was adopted  in 1994,  so  today  it  is  rather outdated, 
as over  the past 24 years  the country has undergone signifi-
cant changes in the field of ecology. In 2003 the President of 
Ukraine issued an enactment “About the decision of the Coun-
cil  of National Security  and Defense  of Ukraine  on  June  6, 
2003 about urgent measures to increase the efficiency of sub-
soil use in Ukraine” which provided for the introduction of a 
number of amendments to legislative acts regulating activities 
in the sphere of ecology, especially:

–  The Criminal Code of Ukraine regarding criminal lia-
bility for illegal extraction of minerals of national importance; 

–  The Code  of Ukraine  about  administrative  violations 
regarding the introduction of administrative responsibility for 
violation of the conditions of a special permit (license) for the 
use of subsoil, as well as for illegal extraction of minerals of 
local importance;

–  The Law of Ukraine “On Licensing Certain Types of 
Economic Activities” regarding the harmonization of the list 
of  types of economic activities  in  the  sphere of  subsoil use, 
which are the subject for licensing, due to the Code of Ukraine 
on Subsoil, etc. [16].

Public interest in the development of non-traditional ener-
gy sources can lead to environmental problems. In France, the 
Code of Mining was established in 1956 by the resumption of 
the Act of 1810. At present, the project on the reform of the 
mineral extraction code  is being continued, aimed mostly at 
making  it due  to  the Environmental Protection Charter.  It  is 
especially noted that during parliamentary consideration dep-
uties, on the one hand, emphasized that minerals are a com-
mon  heritage  of  the  nation,  and  that  their management  is  a 
common interest, and, on the other hand, the exploration and 
exploitation of non-traditional hydrocarbons, regardless of the 
technique used, should be forbidden as they can lead to man-
ufactured disasters.

At this stage, countries are increasingly concluding inter-
national  agreements among  themselves,  aimed at  investigat-
ing, exploring and using energy resources themselves. It is im-
portant to mention that the inside legislation of some countries 
clearly distinguishes the concept of the use of subsoil on the 
land and the use of subsoil on the sea shelf. The first country 
that  introduced special  legislation on extraordinary rendition 
was the United States in 1953, followed by the United King-
dom  (1964), Australia  (1967),  France  (1968),  and  so  on.  In 
time,  the  international  legal  instruments  have  been  adopted 
that regulate at the legal level the relations of countries in the 
sphere of subsoil use on the continental shelf. For example, the 
Geneva Convention on the Continental Shelf of 1958 clearly 
indicates  the  powers  and  rights  of  countries  concerning  not 
only the continental shelf, but also coastal areas of the sea the 
bottom of which lies outside a defined continental shelf [17].

In the early stages of the development of subsoil use, some 
countries  banned  other  countries  from  taking  any  action  on 
the territory they owned. For example, there was a decree of 
the Presidium of the USSR in 1968 stating that foreign legal 
entities  or  individuals  were  prohibited  from  conducting  ex-
ploratory, research or other activities on the continental shelf 
of the USSR due to the legislation of the Soviet Union. The 
exception was if a bilateral agreement was concluded between 
the USSR and a foreign country, permitting these works [9]. 
Time passed,  countries began  to pursue  a more open policy 
in the sphere of subsoil use, in order to maximize the attrac-
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tion  of  foreign  investments. Therefore,  the  legal  constituent 
has undergone significant changes; first states consider long-
term contracts and there are main rules that regulate the spe-
cial public status of resources. The interaction of subsoil and 
country  becomes  a  feature  of  the  new  special  legislation  in 
the sphere of subsoil use. It is important to mention that most 
countries that have reserves of hydrocarbons on the continen-
tal shelf have adopted special laws that differentiate the use of 
subsoil for geological exploration of their production.

Nowadays, there are two types of subsoil use rights:
1.  Licensing.
2.  Contractual.
When we have the licensing system, the use of the subsoil 

is carried out based on a permit issued by the country and is 
in the form of licenses, authorization, patent or another docu-
ment. The country acts as the authoritarian object and provides 
the administrative procedure law to another entity to perform 
the search, valuation and mining on the defined territory, and 
also determines the terms and conditions of use. 

When we have the contractual system, the right for the use 
of the given entity is given by the agreement between the Gov-
ernment and the investor.

Nowadays, the impact of the country on subsoil use is sig-
nificantly reduced, instead of increasing the impact of foreign 
companies that operate in the sphere of mining. In the world, 
there  are  companies who  invest  for  research  and  extraction 
of minerals, such as the following well-known companies as 
Shell  and Petrobas  (extraction of  oil  and gas,  the headquar-
ters), CVRD (mining of iron ore).

Multinational  company  Shell  is  involved  in  all  energy 
sectors  such  as  exploration  of  oil  and  natural  gas,  refining, 
petrochemicals  in  about  70  countries  around  the  world.  In 
2009, Shell abandoned  the production of  renewable energy, 
especially  solar  and wind energy. Since  then  it  has  focused 
on biofuels and carbon sequestration. Since 1997, it annually 
publishes voluntarily report on their environmental and social 
activities. This publication is a part of an open and honest ap-
proach, and allows you to illustrate its contribution to sustain-
able development. Shell uses its experience, technology and 
innovation to provide more clean energy to meet the growing 
energy needs of the world and find ways to use energy more 
efficiently.  It  also  collaborates  with  partners,  communities, 

and governments to achieve the goals in a social and environ-
mental responsible way. It participates in several projects to 
extract and store CO2, as well as to mitigate the consequences 
of  the  use  of  hydrocarbons. The financial  viability  of  these 
projects,  necessary  for  their  generalization,  depends  on  the 
support of the state authorities. The replacement of coal-fired 
power plants on  the  installation of  the shipping and storage 
of carbon dioxide can reduce CO2 emissions by up to 90%. 
Local suppliers, projects promoting peripheral sectors,  such 
as industry vessels and their equipment, provide the contracts. 
For example, in Brazil and Nigeria, they helped to teach the 
first generation of national oil and gas engineers, but in Ma-
laysia, they support a training program with local authorities 
to  ensure  that  the  oil  and  gas  industry  will  have  qualified 
welders, which they are lack for.

Petrobras  invests  in  research  to  develop  products  and 
processes  that  contribute  the  rationalization  of  consumption 
of natural resources aimed at diversifying the use of different 
sources of energy, including renewable energy sources. It also 
encourages the rational use of energy and the improvement of 
its processes for increasing energy efficiency, reducing green-
house gas emissions. It also sponsors a number of ecological 
projects aimed at mitigating carbon emissions, protects the en-
vironment and species, which are  threatened with extinction 
and conservation of biodiversity.

Conclusions. The development of  legal regulation of re-
lations  in  the  sphere  of  mineral  resources  management  has 
gone a considerable way from the beginning of the regulation 
of the use of the subsurface in the national legislation, to the 
emergence of  the international relations and actions of other 
countries and international companies about the subsoil of the 
other country.

Therefore,  the  process  of  compliance  with  international 
environmental standards and implementation of rules of man-
agement  of  natural  resources  by  countries  generally  reflects 
the political and socio-economic conditions of its own country.

In order to continue effectively exploit subsoil, it is impor-
tant to develop more sustainable rules and responsibilities in 
the sphere of subsoil use, which will enable countries to reg-
ulate the quantity and quality of used subsoil and will be able 
to ensure that future generations can continue to use subsoil to 
meet their goals.
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Статтю присвячено аналізу поняття та змісту міжнародно-правової відповідальності держав за вчинення протиправних діянь, якими 
вони порушують міжнародні зобов’язання. Проаналізовано окремі положення проекту резолюції Генеральної Асамблеї ООН від 12 груд-
ня 2001 р. № 56/83 «Про відповідальність держав за міжнародно-протиправні діяння». Звернено увагу на найбільш складні теоретичні 
та практичні питання, пов’язані з порушенням міжнародних зобов’язань державами та притягнення їх до міжнародно-правової відпо-
відальності за вказані порушення.
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Статья посвящена анализу понятия и содержания международно-правовой ответственности государств за совершение противо-
правных деяний, которыми они нарушают международные обязательства. В работе проанализированы отдельные положения проекта 
резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 12 декабря 2001 г. № 56/83 «Об ответственности государств за международно-противо-
правные деяния». Также обращается внимание на наиболее сложные теоретические и практические вопросы, связанные с нарушением 
международных обязательств государствами и привлечения их к международно-правовой ответственности за указанные нарушения.
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The article is devoted to the analysis of the concept and content of international legal responsibility of the states for the commission of illegal 
actions by which states violate international obligations. The article analyzes the separate provisions of the project of resolution of the General 
Assembly of the United Nations of December 12, 2001 № 56/83 “On the responsibility of States for internationally wrongful acts”. Also draws 
attention to the most complex theoretical and practical issues related to violation of international obligations by the states and their engaging to 
international legal responsibility for such violations.

Key words: international legal responsibility, international offense, norms of international law, internal way of protection, international law 
and order.

Постановка проблеми.  Сьогодні  Україна  бере  ак-
тивну  участь  у  всіх  напрямах  міжнародної  діяльності, 
зокрема  діяльності ООН,  найважливішими  з  яких  є  під-
тримання  міжнародного  миру  та  безпеки  і  зміцнення 
верховенства права у міжнародних відносинах, розвиток 
співробітництва  у  вирішенні  проблем  соціально-еконо-
мічного  й  гуманітарного  характеру,  забезпечення  прав 
людини. Проблема міжнародно-правової відповідальності 
є досить суперечливою та дискусійною серед учених, про-
те, незважаючи на досить велику кількість праць із цього 
питання, поняття відповідальності у міжнародному праві 
є дуже специфічним та невизначеним. І хоча інститут між-
народної відповідальності є одним із найдавніших інсти-
тутів галузі права, його норми й досі не кодифіковано.

Стан опрацювання. Окремі аспекти проблеми міжна-
родно-правової відповідальності держави за протиправні 
діяння  розглядалися  у  працях  як  вітчизняних,  так  і  за-
рубіжних фахівців  із міжнародного права: Д. Анцилотті, 
М. Антонович, І. Бліщенка, Я. Броунлі, М. Буроменського, 
В. Буткевича, В. Василенка, О. Висоцького, Л. Гусейно-
ва, А. Кассезе, Ю. Колосова, П. Куріса, Д. Левіна, І. Лука-
шука, В. Мазова, Ю. Манійчука, Л. Оппенгейма, Ю. Пе-
тровського, С. Раскалея, Г. Тункіна, М. Ушакова, М. Шоу, 
А. Фердросса та інших. Незважаючи на те, що в розвідках 
згаданих науковців висвітлювалися окремі думки та ідеї, 
деякі  аспекти  міжнародно-правової  відповідальності  по-
требують подальшого дослідження.

Метою статті є вивчення особливостей інституту між-
народно-правової відповідальності на теоретичному рівні, 
а також виявлення практичних підстав притягнення до та-
кої відповідальності суб’єктів міжнародного права за по-
рушення ними міжнародних зобов’язань.

Виклад основного матеріалу дослідження.  Юри-
дична  відповідальність  є  складним  загальносоціальним 

явищем. У цьому контексті міжнародно-правова відпові-
дальність держави визначається її належністю до міжна-
родного співтовариства, адже як член останнього держава 
повинна нести відповідальність за свої діяння. Зокрема, у 
доктрині міжнародного права неодноразово висловлюва-
лися думки про те, що відповідальність у міжнародному 
праві має таке саме джерело походження, як  і  інші види 
соціальної відповідальності, – моральний обов’язок перед 
суспільством.

Враховуючи те, що науковці досі не дійшли згоди щодо 
поняття «міжнародно-правова відповідальність», Комісія 
міжнародного  права  визначила  міжнародну  відповідаль-
ність як «усі форми правовідносин, що можуть виникнути 
в міжнародному праві у зв’язку із правопорушенням, що 
вчинене державою, незалежно від того, чи обмежуються 
ці  відносини  правовідносинами  між  державою, що  вчи-
нила  неправомірну  дію,  і  державою,  яка  безпосередньо 
постраждала,  або ж вони поширюються  також на  інших 
суб’єктів міжнародного права, і незалежно від того, чи об-
межуються  ці  відносини  зобов’язанням  винної  держави 
поновити  право  потерпілої  держави  та  відшкодувати  за-
подіяну  шкоду,  включають  можливість  самої  потерпілої 
держави та інших суб’єктів застосувати до винної держа-
ви будь-які санкції, передбачені міжнародним правом» [1].

Тож  з  урахуванням  указаного  міжнародно-право-
ву  відповідальність  можливо  визначити  як  зобов’язання 
суб’єкта міжнародного  права  потерпіти  певні  обставини 
негативного характеру внаслідок заподіяння шкоди іншо-
му суб’єкту міжнародного права як у результаті вчинення 
міжнародного правопорушення, так  і в результаті право-
мірної діяльності.

Комісія міжнародного права ООН у проекті статей про 
відповідальність 2001 р. у ст. 3 зазначає: «Діяння держа-
ви може бути кваліфіковане  як міжнародно-протиправне 



457

Порівняльно-аналітичне право
♦

лише на підставі міжнародного права. На таку кваліфіка-
цію не може вплинути кваліфікація цього самого діяння як 
правомірного згідно із внутрішньодержавним правом» [2].

Згідно  з  резолюцією Генеральної Асамблеї ООН про 
відповідальність держав за міжнародно-протиправні діян-
ня, держава несе відповідальність і в тому випадку, коли 
їй присвоюється:

1.  Поведінка  будь-якого  органу  держави  –  розгляда-
ється як діяння цієї держави за міжнародним правом, не-
залежно  від  того,  здійснює цей  орган  законодавчі,  вико-
навчі,  судові  або  які-небудь  інші функції,  незалежно  від 
положення, що він займає в системі держави, і незалежно 
від того, чи є він органом центральної влади або адміні-
стративно-територіальної одиниці держави. Поняття «ор-
ган» включає будь-яку особу або будь-яке утворення, що 
має такий статус за внутрішньодержавним правом (ст. 4).

2.  Поведінка  особи  або  утворення, що  не  є  органом 
держави відповідно до ст. 4, але вповноважений її правом 
здійснювати елементи державної влади, розглядається як 
діяння цієї держави за міжнародним правом у тому разі, 
якщо ця особа або утворення діє відповідно (ст. 5).

3.  Поведінка органу, наданого в розпорядження дер-
жави іншою країною, розглядається як діяння першої дер-
жави  за міжнародним правом,  якщо  цей  орган  здійснює 
елементи її державної влади (ст. 6).

4.  Поведінка органу держави або особи, або утворен-
ня, уповноважених здійснювати елементи державної вла-
ди, розглядається як діяння цієї держави за міжнародним 
правом, якщо цей орган, особа або утворення діють відпо-
відно, навіть якщо вони перевищують свої повноваження 
або порушують вказівки (ст. 7).

5.  Поведінка особи або групи осіб розглядається як ді-
яння держави за міжнародним правом, якщо ця особа або 
група осіб фактично діє  за вказівками, під керівництвом 
або контролем цієї держави, реалізовуючи таку поведінку 
(ст. 8).

6.  Поведінка особи або групи осіб розглядається як ді-
яння держави за міжнародним правом, якщо ця особа або 
група осіб фактично здійснює елементи державної влади 
під час відсутності або за неспроможності офіційної вла-
ди й в умовах, що вимагають здійснення таких елементів 
(ст. 9).

7.  Поведінка повстанського руху, що стає новим уря-
дом держави, розглядається як діяння цієї країни за між-
народним правом. Поведінка руху, повстанського або  ін-
шого,  якому  вдається  створити  нову  державу  на  частині 
території наявної країни або на якій-небудь території під 
її керуванням, розглядається як діяння цієї нової держави 
за міжнародним правом. Така поведінка не присвоюється 
державі на підставі попередніх статей, проте розглядаєть-
ся як діяння цієї держави за міжнародним правом тією мі-
рою, якою ця держава визнає й приймає таку поведінку як 
власну (ст. 11) [2].

Практично сама держава не може вчинити певну дію 
чи бездіяльність,  за  яку  вона буде притягнута до міжна-
родно-правової відповідальності. У зв’язку із цим майже 
у всіх випадках держава несе відповідальність за дії або 
бездіяльність  своїх  виконавчих  органів: міністерств  і  ві-
домств,  армійських  і  поліцейських  підрозділів,  прикор-
донних і спеціальних служб, аж до найнижчої ланки ви-
конавчої влади.

Тож, відповідно до вищезазначеного, діяльність держа-
ви на міжнародному рівні може проявитися лише через дію 
її органів, що реалізують суверенну волю держави. Відпо-
відно, будь-яка поведінка держави, що порушує її міжна-
родно-правові зобов’язання, виражається в діях (бездіяль-
ності) органів держави. Вона відповідає за діяльність своїх 
посадових осіб, службовців, однак лише якщо ці дії можна 
поставити їй у провину. Концепція «ставлення у провину» 
призводить до проблем, коли службовці порушують отри-
мані інструкції, перевищуючи свої повноваження.

Аналіз судової практики свідчить про те, що держава 
відповідає  за  дії  своїх  службовців,  навіть  коли  вони  по-
рушують  отримані  інструкції,  накази,  не  підкоряються 
їм. Зокрема, прикладом є справа за позовом США проти 
Мексики.  Республіка Мексика  відрядила  військовослуж-
бовців для захисту американських громадян від натовпів 
місцевих мешканців, що чинили погроми. Однак замість 
захисту американців військовослужбовці на чолі з лейте-
нантом мексиканських збройних сил відкрили по них во-
гонь. Мексику було визнано винною, оскільки військовос-
лужбовці діяли як організований військовий підрозділ під 
командуванням офіцера. Однак, якби військовослужбовці 
не  були  при  виконанні  службових  обов’язків,  то  їхні  дії 
могли би бути кваліфіковані, як дії приватних осіб, грома-
дян Мексики [3].

Як підкреслює П. Куріс, у міжнародних публічно-пра-
вових відносинах держава відповідає не за поведінку ор-
ганів державної влади, а за власну поведінку [3]. Важливо 
враховувати, що не може бути ніякого розмежування між 
суб’єктом  правопорушення  і  суб’єктом  відповідальнос-
ті. Зазначимо, що держава не відповідає за дії осіб, якщо 
тільки вони фактично не діяли за дорученням цієї держави 
або не здійснювали державної влади за відсутності пред-
ставників органів державної влади та за обставин, що ви-
правдовували прийняття ними на себе таких повноважень.

Держава  не  може  ухилитися  від  відповідальності, 
посилаючись на ту обставину, що відповідно до  її вну-
трішнього  законодавства  ті  чи  інші  дії  потрібно  роби-
ти  іншим способом або ж взагалі  вони  є дозволеними. 
У Віденській конвенції про право міжнародних догово-
рів 1969 р. встановлено, що держава «не може посила-
тися на положення свого внутрішнього права як виправ-
дання  для  невиконання  нею договору»  [4]. Аналогічне 
положення містить і Резолюція, прийнята Генеральною 
Асамблеєю ООН,  про  відповідальність  держав  за  між-
народно протиправні діяння.

Тільки у разі, якщо особа діяла не як посадова особа ор-
гану державної влади, її поведінка не стосується держави. 
Однак, якщо фізична особа, яка не володіє офіційним дер-
жавним статусом, своїми діями зазіхає на права й інтереси 
іншої держави, що охороняються міжнародним правом, то 
держава, що не  забезпечила  захист цих прав  і  інтересів, 
буде  нести  міжнародно-правову  відповідальність.  За  дії 
приватних  осіб  держава  не  несе  відповідальності,  проте 
вона відповідає за невиконання своїх зобов’язань щодо за-
безпечення  прав  і  законних  інтересів  іноземної  держави 
на своїй території, що проявилося у бездіяльності держав-
них органів, покликаних захищати ці права й інтереси [5].

Щодо  злочинних  вчинків  фізичних  осіб  проти  між-
народного права,  то  важливо  зазначити, що вони є під-
ставою  для  кримінального  покарання,  а  не  міжнарод-
но-правового. Такі  дії фізичних осіб порушують норми 
міжнародного  права,  тому  заборонені  приписами  вну-
трішньодержавного  права. Таку  заборону  держави  вно-
сять до своїх кримінальних кодексів (законів) за власною 
ініціативою або на підставі міжнародних угод, принци-
пів і норм міжнародного права, загальновизнаних міжна-
родно-правових звичаїв, юридично обов’язкових рішень 
міжнародних органів та організацій. Боротьба з такими 
правопорушеннями передбачена нормами міжнародного 
права,  але  відповідальність  фізичних  осіб  у  таких  ви-
падках не  є міжнародно-правовою. Поведінка фізичних 
осіб здійснюється поза будь-яким зв’язком із політикою 
держави,  адже  вони  діють  не  від  імені  держави,  і,  від-
повідно,  не  є  посадовими  особами  в  державі.  Така  по-
ведінка, як правило, суперечить законодавству держави і 
часто є такою, що підлягає кримінальному покаранню в 
національних судових установах. Крім того, юридични-
ми підставами відповідальності  за такі дії можуть бути 
міжнародні конвенції з боротьби проти міжнародної зло-
чинності та відповідні їм національно-правові акти [6].
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Так, Конвенція проти транснаціональної організованої 
злочинності  визначила,  що  кожна  держава-учасниця  за 
здійснення будь-якого злочину, визначеного цією Конвен-
цією, передбачає застосування таких санкцій, які врахову-
ють ступінь небезпеки цього злочину. Конвенція визначає 
санкції  за  вчинення  передбачених  злочинів,  зокрема  те, 
що держави-учасниці вживають у максимальному ступе-
ні, можливому  в  рамках  їхніх  внутрішніх  правових  сис-
тем, такі заходи, які можуть знадобитися для забезпечення 
можливості конфіскації:

а) доходів від злочинів, охоплюваних чинною Конвен-
цією, або майна, вартість якого відповідає вартості таких 
доходів;

б) майна, устаткування або інших засобів, що викорис-
талися  або  призначалися  для  використання  у  злочинах, 
охоплюваних цією Конвенцією [7].

Прикладами  указаних  злочинних  учинків  фізичних 
осіб проти міжнародного права можуть бути: виготовлен-
ня та продаж іноземної валюти й цінних паперів; виготов-
лення, придбання, зберігання для збуту і збут наркотичних 
засобів без спеціального на те дозволу, також наруга над 
символікою іноземної держави тощо.

Важливою є проблема присвоєння державі діянь осіб, 
що фактично діяли від її імені. Ідеться про ситуації, коли 
держава вдається до протиправних акцій, зокрема про ор-
ганізацію і засилання озброєних угруповань на територію 

іншої країни. «У тих випадках, коли уряд заохочує і навіть 
сприяє організації таких груп, здійснює їх фінансову під-
тримку, навчає їх, озброює, координує їхню діяльність із 
діяльністю збройних сил держави, указані групи переста-
ють бути, з погляду міжнародного права, приватними осо-
бами», – пише Р. Аго. Так, у рішенні Міжнародного суду 
у  справі  про  військові  дії  в Нікарагуа  і  проти Нікарагуа 
встановлено, що США навчали,  забезпечували, фінансу-
вали  сили  повстанців,  передавали  їм  розвідувальні  дані, 
інструктували їх про вибір об’єктів [8].

Висновки. Термін «міжнародно-правова відповідаль-
ність»  є  усталеним  у  міжнародній  практиці,  проте  і  до 
сьогодні  це  питання  викликає  дискусії  серед  науковців, 
адже, як свідчить міжнародна практика, пріоритетним за-
вданням держав як учасників міжнародного права є роз-
робка ефективної законодавчої моделі щодо відповідаль-
ності за протиправні дії суб’єктів міжнародного права, за 
порушення ними міжнародних зобов’язань. Для вирішен-
ня зазначеного питання необхідно розробити міжнародні 
стандарти  і  сприяти  їх  впровадженню  у  національні  за-
конодавства. Також національне законодавство є ефектив-
ним засобом контролю над новими формами і видами про-
яву злочинних дій суб’єктів міжнародних відносин, тому 
ті норми, що регулюють питання відповідальності,  які  є 
в  законодавствах  деяких  країн,  але ще не прийняті між-
народними стандартами, повинні бути включені до них.
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У статті досліджується відповідальність морського перевізника за невиконання зобов’язань із перевезення вантажів у міжнародному 
сполученні. Розглядаються доктринальні дослідження даної теми. Визначаються основні аспекти інституту обмеженої відповідальнос-
ті як одного з механізмів забезпечення розвитку морських перевезень у міжнародному сполученні. Аналізується міжнародно-правове 
регулювання відповідальності морських перевізників за невиконання забов’язання з перевезення вантажу в міжнародному сполученні.

Ключові слова: відповідальність, морський перевізник, невиконання забов’язань, перевезення вантажу, міжнародне сполучення.

В статье исследуется ответственность морского перевозчика за неисполнение обязательств по перевозке грузов в международном 
сообщении. Рассматриваются доктринальные исследования данной темы. Определяются основные аспекты института ограниченной 
ответственности как одного из механизмов обеспечения развития морских перевозок в международном сообщении. Анализируется 
международно-правовое регулирование ответственности морских перевозчиков за неисполнение обязательства по перевозке груза в 
международном сообщении.

Ключевые слова: ответственность, морской перевозчик, неисполнение обязательств, перевозка груза, международное сообщение.

The article investigates the responsibility of the maritime carrier for non-fulfillment of obligations on the carriage of goods in international traf-
fic. The doctrinal studies on this topic are considered. The main issues of the Institute of Limited Liability, as one of the mechanisms for ensuring 
the development of maritime traffic in international traffic, are determined. The article analyzes the international legal regulation of liability of sea 
carriers for non-fulfillment of the obligation to carry goods in international traffic. 

Key words: responsibility, marine carrier, non-performance liability, cargo transportation, international communication.

Постановка проблеми. Aктуальність теми зумовлена 
недосконалістю правового регулювання морських вантаж-
них перевезень, а також тим, що інститут відповідальності 
морського перевізника ускладнений міжнародним харак-
тером діяльності у  сфері перевезень у  зв’язку  з  тим, що 
деякі відносини, які виникають у процесі здійснення між-
народних морських перевезень, стають предметом регулю-
вання міжнародного приватного права. З огляду на зазна-
чене вважаємо за необхідність дослідити відповідальність 
морського перевізника за невиконання зобов’язань  із пе-
ревезення вантажів у міжнародному сполученні.

Ступінь розробленості.  Окремі  питання  щодо  ви-
значення  відповідальності  морського  перевізника  за  не-
виконання  зобов’язань  із перевезення вантажів у міжна-
родному  сполученні  були  предметом  дослідження  таких 
видатних  учених  із  морського  права,  як:  Н.  Ніколаєва, 
Д. Рябікіна, А. Воробйова, О. Балобанова, О. Шемякіна й 
інших. Водночас, незважаючи на значну кількість науко-
вих розвідок, присвячених перевезенню вантажів у міжна-
родному сполученні, недостатня увага сьогодні приділена 
саме  відповідальності  морського  перевізника  за  невико-
нання зобов’язань із перевезення вантажів у міжнародно-
му сполученні.

Метою статті  є  дослідження  відповідальності  мор-
ського перевізника за невиконання зобов’язань із переве-
зення вантажів у міжнародному сполученні.

Виклад основного матеріалу. Перед тим як перейти 
безпосередньо  до  розгляду  основного  матеріалу,  вважа-
ємо  за  необхідне  розглянути  таку  правову  категорію,  як 
«юридична  відповідальність». Передусім  зауважимо, що 
юридична відповідальність як одна з форм соціальної від-
повідальності полягає в передбаченому законом застосу-
ванні до правопорушника з боку держави деяких санкцій 
за скоєне ним правопорушення [1, c. 117]. Оскільки право-

відносини щодо  перевезення  виникають  на  основі  дого-
вору, до сторін договору застосовується договірна відпо-
відальність. Вона настає для сторони договору з моменту 
невиконання нею своїх обов’язків, тобто порушення умов 
договору та настання для порушника негативних наслід-
ків. Це  положення  стосується  всіх  суб’єктів  правовідно-
син (як фізичних, так і юридичних осіб). Поняття юридич-
ної  відповідальності  в міжнародному праві  визначається 
терміном “liability”, який означаєю ридичну відповідаль-
ність  (legal  responsibility)  за  дії  (acts)  або  бездіяльність 
(omissions) [2]. У зв’язку з вищезазначеним запропонуємо 
визначення  поняття  «відповідальність  морського  переві-
зника»: це вид соціальної відповідальності, що полягає в 
застосуванні  до  суб’єктів морського перевезення певних 
заходів примусового характеру, які передбачені санкціями 
правових норм у разі невиконання або неналежного вико-
нання їхніх зобов’язань.

Зауважимо,  що  загальні  положення  про  відповідаль-
ність морського перевізника за невиконання забов’язань із 
перевезення вантажів у міжнародному сполученні  сфор-
мульовані в транспортних конвенціях, угодах, а також на-
ціональному законодавстві.

Тому  вважаємо  за  необхідність  розглянути  більш де-
тально  міжнародні  норми  правового  регулювання  від-
повідальності  морських  перевізників  за  невиконання 
зобов’язань  із  перевезення  вантажів  у  міжнародному 
сполученні. Варто одразу ж зауважити, що під час пере-
везень  на  морському  транспорті  межі  відповідальності 
перевізника обчислюються в спеціальні права запозичен-
ня (Special Drawing Right (далі – SDR)) Міжнародного ва-
лютного фонду (International Monetary Fund, (далі – IMF)). 
Днем її створення вважається 29 вересня 1967 р., коли на 
щорічній  Генеральній  Асамблеї  IMF  у  Ріо-де-Жанейро 
ухвалено угоду щодо створення механізму SDR.
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Ці одиниці призначені для регулювання сальдо платіж-
них балансів, поновлення офіційних резервів, розрахунків з 
IMF та вимірювання вартості національних валют. Наявність 
у країни ліміту SDR дає їй право придбати в його межах в 
інших країн в обмін на SDR конвертовану валюту для по-
дальшого  її  використання  з  метою,  передбаченою  угодою 
про SDR [3]. Використання SDR як розрахункової одиниці 
розглядалося  як  значне  вдосконалення  порівняно  з  вико-
ристанням  золота  або  будь-якої  національної  валюти.  Зго-
дом Комісія Організації Об’єднаних Націй (далі – ООН) із 
права  міжнародної  торгівлі  (United Nations  Commission  on 
International Trade Law (далі – UNCITRAL)) затвердила по-
ложення, якими встановлено застосування SDR як розрахун-
кової одиниці в статтях, що стосуються меж відповідальнос-
ті. Генеральна Асамблея (далі – ГА) ООН рекомендувала під 
час підготовки майбутніх міжнародних конвенцій застосову-
вати саме SDR (Резолюція 37/107) [4]. Отже, SDR сьогодні є 
основною одиницею виміру розміру відшкодувань у разі за-
вдання збитків під час перевезень, адже до всіх міжнародних 
транспортних конвенцій внесено відповідні зміни. 

Перейдемо безпосередньо до розгляду міжнародних кон-
венцій, які здійснюють правове регулювання відповідальності 
морського перевізника за невиконання забов’язань із переве-
зення вантажу в міжнародному сполученні. Наприклад, Між-
народна конвенція про уніфікацію деяких правил про коноса-
мент 1924 р. встановила цю межу в 666,67 СДР за місце або 2 
СДР за 1 кг ваги [5]. Дана Конвенція містить основоположні 
засади відповідальності морського перевізника. У ст. 4 Кон-
венції визначено, що будь-яке застереження, умова або угода 
в договорі перевезення, що звільняють перевізника або суд-
но від відповідальності за втрати або збитки, що стосуються 
вантажу,  спричинені  недбалістю,  провиною  або  невиконан-
ням обов’язків  і  зобов’язань, передбачених у цій статті,  або 
зменшують таку відповідальність інакше, ніж це передбачено 
цією Конвенцією, вважаються нікчемними, недійсними і не-
чинними. Умова про відступлення страхового відшкодування 
перевізнику або будь яка така умова повинні розглядатися як 
такі, що звільняють перевізника від відповідальності [5]. Та-
кож дана Конвенція визначає, що жодна девіація для рятуван-
ня або спроби рятування життя або майна на морі та жодна 
розумна девіація не вважаються порушенням даної Конвенції 
або договору перевезення, перевізник не несе відповідальнос-
ті за будь-які втрати або збитки, спричинені цим. 

Під час аналізу змісту Конвенції варто зазначити, що вона 
містить дуже важливі правові норми, які здійснюють право-
ве регулювання відносин, пов’язаних із визначенням поряд-
ку та межі відповідальності, а також визначає обставини, які 
звільняють морського перевізника від відповідальності. 

Під  час  розгляду  змісту  Конвенції  ООН  про  морське 
перевезення  вантажів  1978  р.  варто  зауважити,  що  даний 
документ  є  міжнародно-правовою  нормою,  яка  здійснює 
правове регулювання відносин, пов’язаних  із визначенням 
відповідальності морського перевізника за невиконання або 
неналежне виконання зобов’язань  із перевезення вантажів 
у міжнародному сполучені. Відповідальність перевізника за 
вантаж на підставі цієї Конвенції охоплює період, протягом 
якого вантаж перебуває в перевізника, у порті завантаження, 
під час перевезення та в порті розвантаження [6]. Вона та-
кож визначає підстави для настання відповідальності, поря-
док подання позову на компенсацію шкоди тощо. Однак, на 
відміну від Міжнародної конвенції про уніфікацію деяких 
правил про коносамент 1924 р., дана Конвенція збільшила 
відповідальність перевізника відповідно до 835 СДР за міс-
це і 2,5 СДР за 1 кг ваги [6]. Попри це, варто зазначити, що 
дана Конвенція не змінює права або обов’язки перевізника, 
фактичного перевізника, та їх службовців і агентів, що пе-
редбачені  в міжнародних конвенціях  або  в національному 
законодавстві  з  питань  обмеження  відповідальності  влас-
ників морських  суден  [6]. На нашу думку,  зміст правових 
норм має більше диспозитивний характер у вкрай важливих 
відносинах щодо визначення прав та обов’язків морського 
перевізника. 

1973 р. Міжнародна торгова палата опублікувала Уніфі-
ковані правила щодо комбінованого транспортного докумен-
та  (Правила МТП № 298), а в 1992 та 1995 рр. – Правила 
щодо документів змішаних перевезень [7], які використову-
ються зараз, мають факультативний характер і не застосову-
ються, якщо на них немає посилання. Зауважимо, що в даних 
Правилах передбачаються межі відповідальності не лише за 
втрату або пошкодження вантажів і затримку доставки, але 
також і за подальшу втрату. Фізичне пошкодження або втрата 
вантажів можуть призвести і до різних непрямих втрат, які 
в різних юрисдикціях у принципі можуть не виключатися з 
метою зменшення ймовірності виникнення відповідальності 
даної сторони, тому правильним в такому разі є обмеження 
цього виду відповідальності в грошовому вираженні [7]. 

Також комбінована межа відповідальності за одиницями 
вантажу за кілограм в Гаазько-Вісбійських правилах 1968 р. 
застосовується  разом  із  так  званою «контейнерною форму-
лою» з використанням одиниць, що містяться в контейнері, 
для обмеження відповідальності за умови, що ці одиниці були 
згадані в транспортному документі. Отже, більш високий сту-
пінь відповідальності в розмірі 8,33 SDR за кг вантажу вагою 
брутто  застосовується в разі  змішаного перевезення, що не 
включає морське перевезення. Однак інший ступінь відпові-
дальності, виражений у грошовій сумі, може застосовуватися 
тоді, коли може бути визначений конкретний етап перевезен-
ня, якщо відповідно до застосовуваної міжнародної конвенції 
або імперативної норми національного права передбачається 
подібний іншому ступінь відповідальності [8]. 

Це застосовується для забезпечення того, щоб дві сторо-
ни могли скористатися таким вищим або нижчим ступенем 
відповідальності залежно від того, який вони оберуть, якщо 
вони уклали договір перевезення на відповідну ділянку пере-
везення [8].

У зв’язку із чим ухвалено Протокол про зміну Гаазьких 
правил, підписаний 1968 р. (далі – Правила Вісбі) [3], який 
запровадив нову одиницю для обчислення сум відшкодувань. 
У  ст.  2  зазначено:  «Якщо характер  і  вартість  вантажу були 
оголошені відправником до навантаження  і внесені в коно-
самент, ні перевізник, ні судно в жодному разі не відповіда-
ють за будь-які втрату або ушкодження, завдані вантажу або 
пов’язані з ним, у сумі, що перевищує еквівалент 10 000 фран-
ків за місце або одиницю, або 30 франків за один кілограм 
ваги брутто втраченого або пошкодженого вантажу, залежно 
від того, яка сума є вищою. Франк означає одиницю, що міс-
тить 65,5 міліграм золота 900-ї проби. Дата переведення при-
судженої суми в національну валюту визначається за законом 
суду,  який  розглядає  справу».  Отже,  новою  одиницею  для 
обчислення сум відшкодувань, замість фунта стерлінгів, стає 
франк зі вмістом 65,5 мг золота 900-ї проби, який має також 
назву «франк Пуанкаре» або «золотий франк Пуанкаре». Ця 
метаморфоза одиниць виміру відшкодування завданої під час 
перевезення шкоди згодом стала характерною для перевезень 
будь-яким видом транспорту. Проте через відсутність офіцій-
ної  ціни  золота  держави  різним  чином переводили  ступніь 
відповідальності, виражений у золотих франках, у свою наці-
ональну валюту. Скасування офіційної ціни на золото, запро-
вадження плаваючого курсу валют – все це спричинило неви-
значеність щодо меж відповідальності перевізників [9, c. 534]

Варто зауважити, що Україна не є учасницею цієї Кон-
венції.  У  результаті  аналізу  норм  Кодексу  торговельного 
мореплавства України (далі – КТМ України) зазначимо, що 
Україна  здійснила  імплементацію  її  положень  з  урахуван-
ням  змін,  які  стосуються  нових  обмежень  відповідальнос-
ті перевізника, які встановлені в Протоколі змін 1968 р. до 
Міжнародної  конвенції  про  уніфікацію  деяких  правил  про 
коносамент 1924 р.  Із  цього  випливає, що в КТМ України 
відтворені положення обох міжнародних документів. Однак 
таке відтворення  здійснено частково. Конвенції між собою 
відрізняються, що вплинуло  і на українського законодавця, 
який намагався об’єднати положення Конвенцій і в супереч-
ливих моментах звертався до Протоколу, який, безперечно, 
модернізував положення Конвенції 1924 р. Зокрема, ст. 181 
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КТМ України відтворює положення п. 5 ст. 4 Гаазько-Вісбій-
ських правил [9].

Варто  виокремити  Конвенцію  про  змішані  переве-
зення  вантажів  (United  Nations  Convention  on  International 
Multimodal Transport  of Goods)  1980  р. Це  зумовлено  тим, 
що, відповідно до ст. 18, межі відповідальності становлять 
920 розрахункових одиниць за місце чи іншу одиницю від-
вантаження  або  2,75  розрахункової  одиниці  за  1  кг  ваги 
брутто втраченого або пошкодженого вантажу залежно від 
того, яка сума вище. Якщо, відповідно до договору про між-
народні  змішані  перевезення,  не  передбачено  перевезення 
вантажів морем або внутрішніми водними шляхами, ступінь 
відповідальності  оператора  змішаного  перевезення  обмеж-
ується 8,33 розрахункової одиниці за 1 кг ваги брутто втраче-
ного або пошкодженого вантажу.

Відповідно до ст. 31 Конвенції про змішані перевезення 
вантажів, розрахунковою одиницею також є SDR. Держави, 
які не є членами IMF і законодавство яких не дозволяє ви-
користовувати SDR, можуть застосовувати замість меж від-
повідальності, виражених із SDR, такі: 13 750 франків Пуан- 
каре замість 920 розрахункових одиниць; 41,25 франка Пуан-
каре замість 2,75 розрахункової одиниці; 124 франки Пуан-
каре замість 8,33 розрахункової одиниці. У ст. 18 передбача-
ється, що межа відповідальності у 2,5 рази перевищує фрахт, 
який підлягає сплаті за затримані вантажі, але не більше за-
гального фрахту, що підлягає сплаті відповідно до договору 
про змішані перевезення. Сукупна відповідальність операто-
ра змішаного перевезення за втрату, пошкодження і затрим-
ку не повинна перевищувати меж відповідальності за повну 
втрату вантажу. За домовленістю між оператором змішаного 
перевезення і вантажовідправником межі відповідальності за 
втрату, пошкодження або затримку, що перевищують межі, 
встановлені  в  Конвенції,  можуть  визначатися  в  документі 
змішаного перевезення.

Отже, у результаті аналізу досліджень учених, правової 
бази,  яка  здійснює  правове  регулювання  відповідальності 
морського перевізника за невиконання зобов’язань із переве-
зення вантажів у міжнародному сполучені, варто зазначити, 
що  основною  одиницею  виміру  розміру  відшкодувань  під 
час здійснення морського перевезення вантажів у міжнарод-
ному сполученні є SDR (Special Drawing Right).

Під час дослідження даної теми необхідно звернути увагу 
на інститут обмеженої відповідальності. Аналіз праць науков-
ців, які присвятили свої наукові розвідки обмеженню відпо-
відальності судновласників, свідчить про те, що її витоки сяга-
ють XVI ст., коли в державах Європи (зокрема, у Нідерландах 
та Франції) ухвалені перші нормативні акти, присвячені обме-
женню відповідальності судновласників. У першій половині 
XVIII ст., щоби зрівняти в правах власних перевізників та пе-
ревізників із країн континентальної Європи, а також заохотити 
інвестування в морське судноплавство, подібний закон ухва-

лений в Англії. У міжнародному приватному морському праві 
принцип обмеження відповідальності перевізника (судновлас-
ника) посідає одне із центральних місць та є універсальним 
принципом, що охоплює всі його інститути [8, c. 127–128].

Зауважимо,  що  розвиток  судноплавства  зумовив  і  роз-
виток  інституту  обмеження  відповідальності,  адже  інакше 
морська  справа  була  б  занадто  ризикованою  і  невигідною. 
Сьогодні збереження інституту обмеження відповідальності 
судновласника спричинено такими чинниками, як збільшен-
ня  розмірів  морських  суден  і  кількості  перевезеного  ними 
вантажу, їхньої вартості, зростання обсягів перевезень небез-
печних вантажів тощо. За цих умов завдані збитки можуть 
сягати колосальних розмірів, що значно перевищують фінан-
сові можливості навіть найбільших судновласників [11].

Відповідно до ст. 6 Конвенції ООН із морського переве-
зення вантажів 1978 р., відповідальність перевізника за шко-
ду, яка є наслідком втрати або пошкодження вантажу, обмеж-
ується сумою, еквівалентною 835 розрахункових одиниць за 
один кілограм ваги брутто – втраченого або пошкодженого 
вантажу залежнос від того, яка сума є вищою. Розрахункова 
одиниця є одиницею «спеціального права запозичення», ви-
значеною Міжнародним валютним фондом [10, c. 70].

Під час аналізу доктринальних досліджень учених під-
креслюється факт наявності розгалуженої системи обмежен-
ня  розміру  відповідальності  в  міжнародному  приватному 
морському праві. 

Основи  сучасної  системи  обмеження  відповідальності 
перевізника та механізми їх визначення закладені в Конвен-
ції  про  уніфікацію  деяких  правил  про  коносамент  1924  р. 
[12] (далі – Гаазькі правила). Для визначення сум відшкоду-
вань Гаазькими правилами був застосований фунт стерлін-
гів та передбачено, що перевізник і судно в жодному разі не 
відповідають за втрати або збитки, завдані вантажам або у 
зв’язку з ними, у сумі, що перевищує 100 фунтів стерлінгів 
за місце або одиницю вантажу, або еквівалент такої суми в 
іншій валюті, якщо тільки характер і вартість цих вантажів 
були оголошені  відправником до навантаження  і  внесені  в 
коносамент (ч. 5 ст. 4 Гаазьких правил). Таке формулювання 
зумовило появу двохосновних перешкод у практиці застосу-
вання норм Конвенції. Адже, формула «за місце або одини-
цю  вантажу»  спричинила  значні  розбіжності  в  тлумаченні 
(здебільшого це стосувалося масових вантажів) [13].

Висновки. Отже, наприкінці нашого дослідження варто 
зауважити, що сьогодні є п’ять основних міжнародно-право-
вих норм, які визначають порядок та межі відповідальності 
морського  перевізника. Однак  правове  регулювання  відно-
син, пов’язаних із визначенням відповідальності морського 
перевізника за невиконання зобов’язань із перевезення ван-
тажів у міжнародному сполученні, потребує вдосконалення. 
У зв’язку із чим вважаємо за необхідне активізувати наукові 
пошуки щодо дослідження даної проблематики.
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Стаття присвячення висвітвленню основних нормативно-правових засад регулювання митного оформлення в порту. Насамперед 
розкривається сама сутність митного оформлення, його мета як основного елемента забезпечення дотримання чинного митного законо-
давтсва України суб’єктами митних відносин у процесі переміщення транспортних засобів, товарів через митний кордон. Розглядаються 
основні митні процедури, особливості митного контролю на пасажирському і вантажному транспорті, на порядок, форму та процедуру 
якого впливає й вид транспорту. 

Ключові слова: митне оформлення, митні процедури, митний контроль, зона митного контролю, технологічні схеми митного конт-
ролю.

Статья посвящена изучению основных нормативно-правовых основ регулирования таможенного оформления в порту. Прежде всего 
раскрывается сама суть таможенного оформления, его цель как основного элемента обеспечения соблюдения действующего таможен-
ного законодательства Украины субъектами таможенных отношений в процессе перемещения транспортных средств, товаров через 
таможенную границу. Рассматриваются основные таможенные процедуры, особенности таможенного контроля на пассажирском и гру-
зовом транспорте, на порядок, форму и процедуру которого влияет и вид транспорта. 

Ключевые слова: таможенное оформление, таможенные процедуры, таможенный контроль, зона таможенного контроля, техно-
логические схемы таможенного контроля.

An article devoted to the coverage of the basic legal and regulatory framework for the regulation of customs clearance in the port. First of 
all, the essence of customs clearance itself is revealed, and its purpose as the main element of ensuring compliance with the current customs 
legislation of Ukraine by subjects of customs relations, in the process of moving vehicles, goods through the customs border. The main customs 
procedures, peculiarities of customs control on passenger and freight transport, are considered, in order, the form and procedure of which affects 
the type of transport.

Key words: customs clearance, customs procedures, customs control, customs control zone, technological schemes of customs control.

Постановка проблеми.  Україна  як  морська  та  тран-
скордонна країна омивається Чорним та Азовським моря-
ми і має морський кордон довжиною 1750 км, її територі-
єю протікають великі судноплавні ріки – Дніпро та Дунай. 
Отже, вона має потужний портовий потенціал, що впливає 
на економіку країни. Зовнішньоекономічна діяльність, пе-
редусім  зовнішня  торгівля,  неможливі  без  переміщення 
через  митний  кордон  країни  юридичними  і  фізичними 
особами  товарів  і  транспортних  засобів.  За  такого  пере-
міщення товари і транспортні засоби підлягають митному 
оформленню  в  порядку  і  на  умовах,  визначених  законо-
давством України.

Стан опрацювання. Митне оформлення – виконання 
митним органом дій (процедур), пов’язаних із закріплен-
ням результатів митного контролю товарів і транспортних 
засобів.  Над  цією  темою  працювали  такі  науковці,  як: 
Є.В. Додін, Л.В. Валуєва, А.В. Ковбан, Д.В. Прийманчен-
ко,  В.В.  Прокопенко.  Також  наявні  нормативно-правові 
акти, які вивчають та розкривають сутність та процедуру 
митного оформлення в порту.

Метою статті є аналіз чинного законодавства, що ре-
гулює митне оформлення в порту, його поняття та струк-
тури.

Виклад основного матеріалу.  На  думку  фахівця 
Є.В. Додіна, митне оформлення як інститут митного права 
розглядається  як  сукупність  положень,  які  закріплюють 
порядок  здійснення  митними  органами,  декларантами  й 
іншими  особами  митних  операцій  із  метою  визначення 
митного режиму  (іншої митної процедури) для  товарів  і 
транспортних засобів або завершення його дії [1].

Головним  нормативно-правовим  актом,  що  регулює 
митну  діяльність  у  державі,  є  Митний  кодекс  України. 

Митне оформлення визначено як виконання митних фор-
мальностей, необхідних для випуску товарів,  транспорт-
них засобів комерційного призначення [2].

Водночас  митне  оформлення  можна  розглядати  як 
обов’язок  осіб,  що  переміщають  товари,  пройти  певну 
процедуру,  як  послідовні  дії  митних  органів щодо  лега-
лізації переміщення товарів і транспортних засобів через 
митний кордон. Якщо звернутися до «Типової технологіч-
ної схеми здійснення митного контролю одних транспорт-
них  засобів  перевізників  і  товарів,  що  переміщуються 
ними,  у  пунктах  пропуску  через  державний  кордон»,  то 
митне  оформлення  там  визначається  як  сукупність  дій, 
пов’язаних  із пропусканням в Україну або  за  її межі  то-
варів, які переміщаються через митну територію України. 
Зазначені елементи передбачають проходження відповід-
них митних процедур [3].

Митні  процедури  зумовлені  метою  переміщення  то-
варів  через  митний  кордон України,  сукупністю митних 
формальностей та порядком їх виконання.

Застосування  митними  органами  до  товарів  та  пред-
метів  установлених  законодавством  митних  процедур 
забезпечує  здійснення  їх  митного  контролю  й  митного 
оформлення.  Прикладом  таких  процедур  є:  контроль  за 
дотриманням  порядку  переміщення  товарів,  їх  огляд, 
оформлення документів, перевірка правильності заповне-
ння вантажної митної декларації, нарахування митних по-
датків, які підгягають сплаті, проведення інших дій. Із цьо-
го положення випливає, що митне оформлення та митний 
контроль є елементами одного цілого, випливають одне з 
одного та пов’язані між собою. Адже подання до митного 
органу вантажної митної декларації, а також пакета доку-
ментів приводить до їх перевірки, а також догляду товарів 
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і  транспортних засобів. Без процедур митного контролю 
процес  митного  оформлення  мав  би  сумнівні  юридичні 
наслідки. А метою митного оформлення є розміщення то-
варів  і транспорних засобів у визначений митний режим 
[4, с. 170–171]. 

Оскільки митне оформлення здійснюється на підставі 
закону, окрім Митного кодексу України, митне оформлен-
ня  врегульовано  наказом Міністерства  фінансів  України 
про  порядок  виконання  митних  формальностей  на  мор-
ському та річковому транспорті, «Типовою технологічною 
схемою  здійснення митного  контролю  одних  транспорт-
них  засобів  перевізників  і  товарів,  що  переміщуються 
ними, у пунктах пропуску через державний кордон». Про-
цедура митного оформлення із часом стала уніфікованою.

Оскільки митний контроль  є  безпосереднім  складни-
ком митного оформлення, варто більш детально його роз-
глянути.

Так, у своїй праці Р.Б. Шишка виокремлює як загаль-
ні, так і спеціальні риси митного контролю на транспорті, 
зумовлені  морською  та  річковою  інфраструктурою,  спе-
цифікою  судноплавства.  Це  пояснюється  необхідністю 
перевірки самих транспортних засобів на відповідність їх 
установленим вимогам. Інакше кажучи, треба перевірити 
їхню «чистоту» на предмет можливості  їх  використання 
для  контрабанди.  Водночас  на  одних  видах  транспорту 
така можливість менша, на інших – більша [5, с. 77–84]. 

Митний кодекс України регулює особливості митного 
контролю  на  морському  та  річковому  транспорті.  Мит-
ні  органи  здійснюють митні процедури в  зонах митного 
контролю  на  території  морських  та  річкових  портів,  а 
також в акваторії портів, відкритих для міжнародних пе-
ревезень.  Перелік  таких  портів  визначається  Кабінетом 
Міністрів  України.  Зони  митного  контролю  в  морських 
та річкових портах розташовуються в межах, відведених 
керівництвом  цих  портів,  територій  та  акваторій.  Зона 
митного контролю – визначене митними органами в пунк-
тах пропуску через митний кордон України або в  інших 
місцях  митної  території  України  місце,  у  межах  якого 
митні  органи  здійснюють  митні  процедури.  Безумовно, 
у пунктах пропуску зони митного контролю створюють-
ся  відповідним митним органом  за  погодженням  з  адмі-
ністрацією порту й органом охорони державного кордону 
і встановлюються: у залах митного огляду, на суднах під 
час здійснення митних процедур, у контейнерних терміна-
лах та інших місцях, визначених у портах. Межі таких зон 
визначаються митним органом за погодженням з органом 
охорони державного кордону й адміністрацією морських 
чи річкових портів.

Митний контроль  та митне оформлення  суден  закор-
донного плавання  здійснюється цілодобово в порядку  їх 
прибуття  та  замовлення комісії. Для цього  адміністрація 
(капітан або морський агент) порту надає митниці інфор-
мацію про судна закордонного плавання, які мають при-
бути в порт, не менше ніж за дві години до прибуття чи 
відбуття судна.

  Оформлення  суден  закордонного  плавання  здійсню-
ється  комісією,  яка  складається  із  представників  при-
кордонних  військ,  митниці,  морського  агента  або  інших 
представників  адміністрації  порту,  а  в  передбачених  за-
конодавством  випадках  –  інших  контрольних  служб  (са-
нітарно-епідеміологічної, з карантину рослин, ветеринар-
ної медицини, екологічного контролю тощо). Така комісія 
скликається за заявою адміністрації порту або морського 
агента,  які  забезпечують  доставку  членів  комісії  на  суд-
но, що прибуло  із-за  кордону. Митний  контроль  і митне 
оформлення  таких  суден  здійснюється  після  проведення 
прикордонного контролю, а суден, які вибувають за кор-
дон, – до початку прикордонного контролю.

Судно  закордонного  плавання  протягом  усього  часу 
стоянки  в  порту  перебуває  під митним  контролем. Мит-
ний орган має право в цей період здійснювати огляд і пе-

реогляд судна, пломбування й опечатування його окремих 
трюмів  і  приміщень,  де  розміщені  товари,  підстави  для 
ввезення яких на митну територію України та вивезення 
за межі митної території України чи транзит через терито-
рію України відсутні.

У  ст.  208 Митного кодексу передбачено, що  залежно 
від водотонажності і призначення суден закордонного пла-
вання  їх  митне  оформлення  проводиться  в  термін,  який 
визначається  начальником  митного  органу  за  погоджен-
ням із начальником відповідного органу охорони Держав-
ного кордону України й іншими контрольними службами.

Митне оформлення суден закордонного плавання здій-
снюється цілодобово в порядку їх прибуття. 

Митне оформлення суден закордонного плавання здій-
снюється цілодобово в такій черговості:

1)  аварійні судна;
2)  пасажирські судна;
3)  вантажно-пасажирські судна;
4)  лінійні судна;
5)  танкерні судна;
6)  інші судна в порядку їх прибуття.
Якщо  судно  закордонного  плавання  внаслідок  аварії, 

стихійного лиха або інших обставин, що мають характер 
непереборної сили, не може досягти одного з місць здій-
снення  митного  контролю  на  митній  території  України, 
вивантаження  з  нього  товарів  допускається  в  місцях,  де 
немає  митних  органів.  У  таких  випадках  капітан  судна 
повинен вжити всіх необхідних заходів для забезпечення 
зберігання  цих  товарів  та  пред’явлення  їх  найближчому 
митному органу.

Вивантаження товарів із суден закордонного плавання 
та завантаження товарів на зазначені судна здійснюються 
з дозволу митного органу та під його контролем згідно з 
товаросупровідними  документами,  передбаченими  зако-
нодавством України. Остаточний  випуск  товарів, що пе-
ревозяться в міжнародному водному сполученні, здійсню-
ється на підставі оформлених митних декларацій.

Судно закордонного плавання, яке заходить у відкри-
тий для міжнародних водних перевезень порт для попо-
внення  запасів  води,  палива,  продовольства,  проведення 
термінових ремонтних робіт на термін до двох діб, мит-
ному оформленню не підлягає, але перебуває під митним 
контролем до його  відправлення. Товари,  які  завантажу-
ються на це  судно, підлягають митному оформленню на 
загальних підставах.

Українські судна, які здійснюють каботажні перевезен-
ня  між  українськими  портами,  перебувають  під  митним 
контролем протягом усього часу стоянки в портах. Митне 
оформлення таких суден здійснюється за спрощеною про-
цедурою  на  підставі  письмового  повідомлення  капітана 
судна про те, що судно під час рейсу не заходило в іноземні 
порти і не причалювало до суден закордонного плавання, 
або що наступним рейсом не передбачається заходження 
до іноземних портів та контакти із суднами закордонного 
плавання. За спрощеною процедурою здійснюється і мит-
не оформлення рибної продукції, виробленої українськи-
ми судами в межах Азово-Чорноморського басейну. Якщо 
судно під час рейсу з будь-якої причини заходило в терито-
ріальні води іноземної держави або причалювало до суден 
закордонного плавання, воно підлягає митному контролю 
на загальних підставах.

Митне оформлення придбаного або побудованого ре-
зидентом за межами митної території України судна здій-
снюється  після  набуття  резидентом  права  власності  на 
таке судно в режимі  імпорту під час його першого захо-
дження в один з українських портів.

Митне оформлення придбаного нерезидентом на мит-
ній  території  України  судна  здійснюється  в  режимі  екс-
порту,  якщо таке  судно вивозиться  за межі митної  тери-
торії України,  або в режимі тимчасового ввезення,  якщо 
таке судно використовується на митній території України.
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Органи  управління  портом  не  дозволяють  капітанові 
судна  закордонного плавання виходити з  акваторії порту 
без позначки митного органу на відповідному судновому 
документі.

Товари,  що  переміщуються  через  борти  іноземних 
військових  кораблів  на  митну  територію  України  або  у 
зворотному  напрямку,  підлягають  митному  контролю  та 
митному оформленню.

Початком митного контролю є фактичне перетинання 
митного  кордону України. Йому має  передувати  повідо-
млення митних органів України про намір ввезти на митну 
територію України товари і транспортні засоби. Якщо це 
рейсові перевезення, то час прибуття (відбуття) визнача-
ється розкладом руху. У разі чартерних рейсів обов’язок 
сповіщати про прибуття покладається на власників компа-
нії, орендатора й капітана судна.

Після прибуття вітчизняних чи іноземних суден у те-
риторіальні  води  України  вони  вважаються  такими,  що 
перебувають  під  митним  контролем.  Митний  контроль 
починається  з  моменту  перетину  судна  разом  з  особами 
та товарами, які на ньому перебувають, митного кордону 
України, і закінчується оформленням митних документів 
на випуск товарів і транспортних засобів.

Митні,  прикордонні,  фітосанітарні,  ветеринарні  й 
інші  служби,  що  дислокуються  на  кордоні,  здійснюють 
свою діяльність у режимі роботи міжнародних морських 
і річкових портів. Митне оформлення може бути заверше-
не  тільки  після  закінчення  контролю  вищепереліченими  
органами.

Процес  оформлення  товарів  і  транспортних  засобів 
портовими,  митними,  прикордонними  й  іншими  органа-
ми організується на основі взаємно погоджених техноло-
гічних  схем оформлення,  контролю й оброблення  суден, 
перевезених  на  них  вантажів  і  пасажирів.  Технологічні 
схеми  митного  й  іншого  видів  контролю  –  це  докумен-
ти,  що  відображають  процедуру  митно-прикордонного 
оформлення всіма службами, які взаємодіють із митними 
органами для досягнення мети,  здійснюють  її  у  відведе-
ний час  відповідно до поставлених перед ними  завдань. 
Технологічні  схеми митного  оформлення  розробляються 
залежно від виду судна, товарів та їхньої приналежності, 
мети ввезення: 

а)  торгові,  пасажирські,  рибальські,  рибопромислові 
вітчизняні й іноземні судна закордонного плавання – після 
прибуття і вибуття (після приходу і відходу);

б)  оброблення,  контроль  і  оформлення  експортно-ім-
портних товарів;

в) контроль і оформлення фізичних осіб і товарів, які 
ними перевозяться.

Відповідно до конкретних умов пасажирського чи ван-
тажного порту розробляються схеми митного оформлення 
експортно-імпортних  товарів  (у  контейнерах;  наливних, 
навалювальних,  сипучих  вантажів).  Необхідність  розро-
блення різних технологічних схем зумовлена особливос-
тями  оформлення  документів  у  процесі митного  оформ-
лення і контролю в конкретному прикордонному порту. 

Попередні й основні операції митного оформлення, а 
також проведення митного контролю товарів для вільного 
обігу і суден закордонного плавання в портах і портових 
пунктах України (за винятком товарів і транспортних засо-
бів, переміщуваних фізичними особами, не призначених 
для виробничої чи іншої комерційної діяльності) та їх ви-
пуск здійснюються в місцях розташування (у портах) від-
ділів  оформлення  посадовими  особами  митних  органів, 
що є співпрацівниками цих відділів. Митному контролю 
підлягають усі судна закордонного плавання, за винятком 
військових кораблів військово-морського флоту і прикор-
донного війська.

Для оформлення і контролю формуються змішані при-
кордонні  комісії  із  представників  зацікавлених відомств. 
Процедура  роботи  прикордонних  комісій  з  оформлення 

пасажирських і торгових суден має свої особливості. Суд-
на, що здійснюють чартерні рейси з туристами на борту, 
виходять  у  рейс  за  погодженими  з  туристичними  агент-
ствами планами. Про маршрут руху, час прибуття, трива-
лість стоянки судна митні й інші компетентні прикордонні 
органи  інформуються  адміністрацією порту  завчасно, на 
підставі календарних планів оформлення суден закордон-
ного плавання на «прихід» і «відхід».

Капітан  іноземного  судна  зобов’язаний  інформува-
ти порт призначення про час приходу не пізніше ніж за 
48 годин.

Правила  заходження  і перебування в портах  (на рей-
дах),  провадження  вантажних  і  пасажирських  операцій, 
зв’язку суден із берегом, сходження на берег членів екіпа-
жа і пасажирів, відвідування судна особами, що не є чле-
нами його екіпажу, інші правила, пов’язані із заходженням 
у порти і на рейди та перебуванням у них, установлюють-
ся  Законом  України  «Про  державний  кордон»,  а  також 
Митним кодексом України, Кодексом торговельного море-
плавання й іншими законами України. Як уже зазначалося 
вище, іноземні невійськові судна, що прибувають у порти 
України,  повідомляють  завчасно  адміністрацію  (владу) 
порту призначення про час свого прибуття.

Невійськові  судна  іноземних  держав,  які  встановили 
для українських суден дозвільний порядок заходження у 
свої  порти,  заходять  у  порти,  на  рейди  в  порти України 
після отримання дозволу на це від компетентних органів 
України на принципах взаємності.  Іноземні військові ко-
раблі заходять у внутрішні води і порти України з попере-
днього дозволу уряду України.

Митні органи, що організують службу в морських, річ-
кових портах, використовують для забезпечення надійної 
охорони митного кордону комплекс сил  і засобів: особо-
вий склад, службових тварин, режимні заходи.

Привозити вантажі на територію порту дозволяється 
тільки  на  підставі  ордера  на  вантаж  чи  накладної.  Не-
прийняті вантажі вивозяться з порту за документами  їх 
увезення,  але  із  зазначенням посадовими особами при-
чини  повернення  вантажу. Вивезення  з  території  порту 
імпортної продукції рослинного походження здійснюєть-
ся тільки за наявності сертифікатів, виданих державною 
інспекцією.

Багаж пасажирів суден закордонного плавання й  іно-
земних  моряків  виноситься  (вивозиться)  з  порту  тіль-
ки  після  проходження  процедури митного  оформлення  і 
контролю та з письмового дозволу митниці.

Митне оформлення пасажирських суден здійснюєть-
ся зазвичай біля пасажирських причалів морського паса-
жирського вокзалу. У разі неможливості заходу пасажир-
ських суден великої вантажо- і пасажиромісткості в порт 
і неможливості їх митного контролю, оформлення через 
недостатню глибину причалів для підходу цих суден, їх 
оформлення провадитися на внутрішньому і зовнішньо-
му рейдах.

Пасажирські  судна  великої  пасажиромісткості  про-
ходять  митне  оформлення  після  оформлення  їхніх 
пасажирів,  команди  судна,  а  самі  судна  піддаються 
обов’язковому  митно-прикордонному  огляду  комплек-
сними нарядами  зі  співробітників митниць, прикордон-
ників і членів команди судна.

Судна закордонного плавання, що прибули в порт для 
вивантаження  чи  приймання  вантажу,  а  також  з  інших 
причин, підлягають митно-прикордонному контролю про-
тягом усього часу стоянки судна в порту. Іноземні судна і 
судна закордонного плавання, які належать Україні, у пе-
ріод стоянки в порту і перед відходом із порту, за рішен-
ням начальника митниці можуть доглядатися з метою ви-
явлення порушників кордону, порушення митних правил, 
предметів, заборонених до вивезення. У зв’язку із цим їх 
огляд  проводиться  спільними нарядами митниці  та  при-
кордонників.
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Після закінчення митного контролю та митного оформ-
лення судна в справах митниці залишаються: генеральна 
декларація; митні декларації українських членів екіпажу 
судна;  загальна  митна  декларація;  вантажна  декларація; 
список  суднових  запасів;  зобов’язання  капітана  україн-
ського судна про незнесення із судна запасів споживання, 
закуплених  за  кордоном;  вантажні  документи;  суднова 
роль; довідка капітана судна про наявність на борту судна 
наркотичних засобів, зброї та боєприпасів; інші докумен-
ти в разі потреби [6, c. 157–164]

Висновки.  У  підсумку можна  зазначити, що митне 
оформлення  варто  розглядати  і  як  сукупність  дій  мит-
них органів, і як сукупність організаційних та технічних 

заходів, пов’язаних із закріпленням результатів митного 
контролю товарів  і транспортних засобів та порядку  їх 
переміщення через митний кордон. Митне оформлення є 
обов’язковою вимогою для правильної та безперешкод-
ної  реалізації  прав  як  фізичних,  так  і  юридичних  осіб 
на ввезення до України та вивезення з України товарів 
і  транспортних  засобів.  Крім  того,  у  зв’язку  зі  збіль-
шенням  міжнародних  пасажирських  перевезень,  яке 
безпосередньо  позначилося  на  діяльності  органів  мит-
ної служби як України, так  і всього світу, постає необ-
хідність у подальшому спрощенні митного оформлення 
та можливості його виконання не тільки в портах, а й у 
прилеглій зоні України.
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МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОТИДІЇ  
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У статті проаналізовано проблеми, які глобалізуються та стосуються нелегальної міграції. Проаналізовано міжнародно-правове ре-
гулювання вирішення зазначених проблем. Розглянуто деякі міжнародно-правові акти регулювання протидії нелегальній міграції на морі.

Ключові слова: транснаціональна організована злочинність, нелегальна міграція на морі, протидія нелегальній міграції, міжнарод-
но-правове регулювання.

В статье проанализированы проблемы, которые глобализируются и касаются нелегальной миграции. Проанализировано междуна-
родно-правовое регулирование решения указанных проблем. Рассмотрены некоторые международно-правовые акты регулирования 
противодействия нелегальной миграции на море.

Ключевые слова: транснациональная организованная преступность, нелегальная миграция на море, противодействие нелегаль-
ной миграции, международно-правовое регулирование.

The article analyzes the problems that are globalized and promote illegal migration. The international legal regulation of counteraction to 
the problems that promote illegal migration is analyzed. Some international legal acts regulating counteraction to illegal migration at sea are 
considered.

Key words: transnational organized crime, illegal migration at sea, stowaways, countering illegal migration, international legal regulation. 

Постановка проблеми. На  сучасному  етапі  актуаль-
не питання міжнародно-правового  регулювання протидії 
нелегальній міграції. Нелегальна міграція  є одніим з  ак-
туальних негативних соціальних явищ сучасного суспіль-
ства, яке цікавить міжнародне співтовариство та потребує 
міжнародно-правового  регулювання.  Складність  пробле-
ми зумовлюється кількістю нелегалів та їхнім прагненням 
будь-якою ціною покращити рівень свого життя та життя 
своєї сім’ї. Для ефективної боротьби з нелегальною мігра-
цією варто визначити проблеми, які її спричиняють. 

Стан опрацювання.  У  своїх  роботах  А.М.  Черняк, 
С.М. Гусаров, Д.С. Мельник, Л.І. Щербина, В.І. Олефір, 
Ю.І. Римаренко й інші вивчали проблеми, пов’язані з не-
легальною міграцією.

Мета статті – визначити правові проблеми, які зумов-
люють нелегальну міграцію, проаналізувати міжнародне-
правове регулювання протидії нелегальній міграції.

Виклад основного матеріалу.  Наявність  проблем  і 
потребу  в  міжнародно-правовому  регулюванні  підкрес-
лює Н.Л. Побулавець. У своїй роботі автор визначає, що 
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незаконна міграція суттєво загострює відносини, соціаль-
ну,  економічну,  криміногенну  та  демографічну  ситуацію 
держав,  підриває  основи  державного  суверенітету,  тери-
торіальної цілісності, суспільного правопорядку, безпеки 
та недоторканності кордонів. Тому питання міжнародно-
правового  регулювання  актуальне  для  кожної  держави  і 
світового співтовариства загалом [1, с. 52]. 

З  думкою  автора  можна  погодитися,  адже  відносини 
загострюються  через  низку  правових  проблем щодо  не-
легальної міграції,  які потребують урегулювання. До та-
ких проблем належать: організована злочинність; торгівля 
людьми, особливо жінками, дітьми; питання трудової екс-
плуатації.  Зазначені  питання  пов’язані  із  цілим  пластом 
проблем,  як-от:  економічна,  політична  нестабільність  у 
державах виїзду,  транзиту,  в’їзду,  збільшення показників 
злочинності, наркоторгівля, яка набирає обертів, зростан-
ня показників проституції, трансплантація органів, неле-
гальні канали торгівлі зброєю й ін. 

Транснаціональна  організована  злочинність,  на  наш 
погляд, є найбільш вагомою проблемою в боротьбі з не-
легальною  міграцією.  А.М.  Черняк  зазанчає  складність 
та  багатогранність  проблеми  транснаціональної  міграції 
в  умовах  сучасних  глобалізаційних  викликів  [2,  c.  97]. 
С.М. Гусаров зауважує, що одним з аспектів, який харак-
теризує процеси нелегальної міграції, є її транскордонний 
та організований характер. У незаконному переправленні 
нелегальних мігрантів провідну роль відіграють організо-
вані  транскордонні  злочинні  угруповання, що  актуалізує 
питання посилення боротьби з організованою злочинніс-
тю  в  міграційній  сфері.  Стає  реальністю  залучення  в  ці 
процеси міжнародних кримінальних груп і об’єднання їх 
із  внутрішніми  угрупованнями,  що  призводить  до  ство-
рення  розгалуженої  мережі  транснаціональної  організо-
ваної злочинності у сфері нелегальної міграції [3, c. 180].

Не менш важливим питанням є проблема торгівлі людь-
ми, зокрема з метою трудової експлуатації. Д.С. Мельник, 
Л.І. Щербина у своїй роботі зазначають, що на сучасному 
етапі нелегальна міграція в організованих формах і торгівля 
людьми  стали  самостійними  формами  кримінального  біз-
несу в межах ще одного прояву глобалізації – транснаціо-
нальної  організованої  злочинності. Глобалізація  злочинної 
діяльності в міграційній сфері призвела до появи незакон-
них механізмів переміщення людей у будь-яке місце світу 
за умови наявності попиту на це. Отже, нелегальна міграція 
та торгівля людьми стосуються не лише неврегульованої мі-
граціії населення, але й організованої злочинності [4, c. 49].

Організована  злочинність  зачіпає  всі  країни,  будь  то 
країни постачання, транзиту або попиту. За даними Сек-
ції з питань транснаціональної злочинності, організована 
злочинність  становить  322  мільярди  доларів  на  рік  [5]. 
Міжнародний центр із розроблення політики в галузі мі-
грації зазначає, що понад 100 000 осіб потребують захис-
ту, коли перетинають Середземне море щороку без необ-
хідних документів [6].

Проблема  організованої  злочинності  глобалізується, 
саме тому можна зробити висновок, що є канали, якими 
вона поширюється. Це морські шляхи, через які  зростає 
можливість  незаконного  перетину  державного  кордону. 
Організація  нелегальної  міграції  на  морських  шляхах  є 
універсальним  засобом  для  процвітання  «чорного»  біз-
несу.  Тому  ця  проблема  потребує міжнародно-правового 
регулювання. Найбільш значущими міжнародними дого-
ворами, спрямованими на запобігання нелегальній мігра-
ції та  її припинення в межах морських просторів, є: Же-
невська  конвенція про  відкрите море 1958 р.; Конвенція 
Організації Об’єднаних Націй (далі – ООН) із морського 
права  1982  р.; Конвенція  про  полегшення міжнародного 
морського  судноплавства  1965  р.;  Протокол  проти  не-
законного  ввезення  мігрантів  сушею,  морем  і  повітрям 
2000 р., що доповнює Конвенцію ООН проти транснаціо-
нальної організованої злочинності 2000 р., та ін. 

Виокремимо Конвенцію ООН проти  транснаціональ-
ної організованої  злочинності 2000 р., держави-учасниці 
якої  зобов’язані  співробітничати  з  метою  протидії  неза-
конній  міграції.  Ідеться  про  обмін  інформацією  про  ді-
яльність нелегальних перевізників, документами на в’їзд і 
виїзд, про законодавчу та правозастосовну практики тощо. 

Організовані злочинні групи не мають на меті безпеч-
но доставити нелегалів до пункту призначення. Саме тому 
вони використовують старі судна, судна, оснащені старим 
обладнанням або взагалі без нього,  судна, не призначені 
для перевезення людей. Конвенція ООН проти транснаці-
ональної організованої злочинності 2000 р. закріпляє, що 
організована злочинна група – це структурно оформлена 
група, що існує з метою здійснення одного або декількох 
серйозних злочинів, щоб одержати фінансову або іншу ма-
теріальну вигоду [7]. 

Організовані злочинні групи пов’язані з нелегальною 
міграцією,  з  кожним  роком  їхня  кількість  зростає.  Су-
часна  організована  злочинність  являє  собою  глобальну 
проблему, якій необхідно протидіяти за допомогою між-
народних актів.

Окремо  потрібно  виділити  деякі  міжнародно-правові 
акти, спрямованні на регулювання питань протидії торгів-
лі людьми, особливо жінками, дітьми.

Одним із таких міжнародних документів є Протокол 
про  попередження  і  припинення  торгівлі  людьми,  осо-
бливо жінками та дітьми, і покарання за неї, що доповнює 
Конвенцію ООН проти транснаціональної організованої 
злочинності  2000  р.,  де  визначається поняття  «торгівля 
людьми» як здійснювані з метою експлуатації вербуван-
ня, перевезення, передача, переховування або утримання 
людей шляхом погрози, силою або застосуванням інших 
форм  примусу, шляхом  підкупу  у  вигляді  платежів  або 
вигод, для одержання згоди особи, яка контролює  іншу 
особу [8].

Торгівля людьми тісно пов’язана  з  діяльністю транс-
національних  організованих  злочинних  груп.  За  даними 
ООН, цей різновид  кримінального бізнесу посідає  третє 
місце  за  прибутковістю,  після  торгівлі  зброєю  та  нарко-
тиками.

За даними некомерційної неурядової організації «По-
ларис», метою якої є запобігання сучасному рабству і бо-
ротьба з торгівлею людьми, кількість жертв такої торгів-
лі 2017 р. становить 10 924 осіб, серед них 82% – жінки, 
13% – чоловіки, 4% – невідомо [9]. Крім того, у Світовій 
доповіді про торгівлю людьми зазначено, що жінки  і ді-
вчата тановлять 71%  жертв злочину [10].

Значні показники торгівлі саме жінками можна пояс-
нити  тим,  що  жінки  обирають  роботодавців,  які  потре-
бують мінімального досвіду роботи або без нього. Також 
жінки працюють без офіційного оформлення, де робото-
давець не дотримується законодавства про працю. Вище-
наведена статистика є тому доказом.

Що стосується проблеми торгівлі дітьми, то в допові-
ді, опублікованій наприкінці 2016 р. Управлінням ООН із 
наркотиків і злочинності, діти становлять майже третину 
всіх жертв торгівлі людьми в усьому світі. 

Із проблеми торгівлі людьми випливає проблема тру-
дової  експлуатації.  Експлуатація  передбачає:  сексуальну 
експлуатацію, примусову працю або послуги, рабство або 
звичаї, подібні до рабства, підневільний стан або доставку 
нелегальних мігрантів на органи. 

Згідно  зі  звітом  2017  р.  «Глобальні  оцінки  сучасного 
рабства: примусова праця і примусовий шлюб», 2016 р. за-
фіксовано 24,9 млн. осіб, що працюють примусово, 16 міль-
йонів осіб експлуатуються у приватному секторі (домашня 
праця, будівництво чи сільське господарство); 4,8 мільйони 
осіб примушені до сексуальної експлуатації та 4 мільйони – 
до примусової праці в державному секторі [11].

Перетворення торгівлі людьми та трудової експлуата-
ції на проблему міжнародного характеру стало передумо-
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вою до розроблення заходів протидії цьому негативному 
соціальному явищу та їх закріплення в нормах міжнарод-
них договорів.

Вузловиими  віхами  такої  боротьби  у  міжнародному 
праві є нормативно-правові акти, де між державами закрі-
плюються  положення  про  співпрацю міграційних  служб 
та інших органів щодо обміну інформацією для виявлен-
ня нелегальних мігрантів, попередження торгівлі людьми 
та трудової експлуатації, як-от: Конвенція про боротьбу з 
торгівлею людьми і з експлуатацією проституції третіми 
особами 1949 р.; Додаткова конвенція про скасування раб-
ства, работоргівлі та звичаїв, подібних до рабства 1956 р.; 
Протокол про попередження і припинення торгівлі людь-
ми, особливо жінками і дітьми, і покарання за неї, що до-
повнює Конвенцію  2000  р.; Конвенція  Ради Європи про 
заходи щодо протидії торгівлі людьми 2005 р.; Конвенція 
ООН про захист прав трудящих-мігрантів та членів їхніх 
сімей  1990  р.;  Конвенція Міжнародної  організації  праці 
№ 29 про примусову чи обов’язкову працю 1930 р. та ін. 

Особливу  увагу  варто  приділити  проблемі  трудової 
експлуатації дітей. За статистикою, по всьому світі налі-
чується  218 мільйонів  дітей  віком  від  5  до  17  років,  які 
працюють. Серед  них  152 мільйони  є жертвами  дитячої 

праці; майже половина з них (73 мільйони) працюють на 
небезпечних дитячих роботах [12]. 

Такі  показники  потребують  негайного  створення  та 
вдосконалення міжнародних договорів  із протидії  залу-
ченню дітей до шкідливих робіт,  торгівлі дітьми. Ваго-
мий вклад у боротьбу із проблемою трудової експлуата-
ції дітей внесли такі нормативно-правові акти: Конвенція 
ООН про права дитини 1989 р., Факультативний прото-
кол до неї, що  стосується  торгівлі  дітьми,  дитячої  про-
ституції і дитячої порнографії 2000 р.; Всесвітня декла-
рація про забезпечення виживання, захисту та розвитку 
дітей 1990 р. та ін. 

Висновки. У  результаті  аналізу  проблем,  пов’язаних 
із  нелегальною міграцією, міжнародно-правових  законо-
давчих актів, що протидіють їй, зауважимо, що для вико-
ренення цього негативного соціального явища необхідно 
передусім  подолати  проблеми,  які  її  зумовлюють.  Ефек-
тивним  є  вдосконалення  законодавства  як  на  міжнарод-
ному, так і на національному рівні. Також сприятиме по-
зитивним результатам боротьби з нелегальною міграцією 
розвиток організацій, діяльність яких спрямована на фор-
мування статистичних даних, ідентифікацію мети приїзду 
осіб у державу.
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У статті описується становлення та розвиток прав жінок. Автор наводить низку міжнародних організацій та документів, які відіграли 
важливу роль у підтримці гендерного руху. Проводиться аналіз діяльності різних країн щодо впровадження гендерної політики. Висвіт-
люються міжнародні тенденції та напрями боротьби зі статевою дискримінацією у різних сферах життєдіяльності людини. Рейтинги за-
рубіжних країн доводять, що розширення можливостей жінок та скасування негативних традиційних гендерних стереотипів є ключем до 
благополуччя всього суспільства.

Ключові слова: права людини, права жінок, гендерна рівність, стать, дискримінація.

В статье описывается становление и развитие прав женщин. Автор приводит ряд международных организаций и документов, ко-
торые сыграли важную роль в поддержании гендерного движения. Проводится анализ деятельности различных стран по внедрению 
гендерной политики. Освещаются международные тенденции и направления борьбы с половой дискриминацией в различных сферах 
жизнедеятельности человека. Рейтинги зарубежных стран доказывают, что расширение возможностей женщин и отмены негативных 
традиционных гендерных стереотипов является ключом к благополучию всего общества.

Ключевые слова: права человека, права женщин, гендерное равенство, пол, дискриминация.

The article describes the formation and development of women's rights. The author presents a number of international organizations and 
documents that have played an important role in supporting gender movement. An analysis of the various countries' activities on the implementa-
tion of gender policy is conducted. The article describes the international trends and directions of struggle against sexual discrimination in various 
spheres of human life. Ratings from foreign countries prove that empowering women and eliminating negative traditional gender stereotypes is 
a key to the well-being of the entire society.
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Актуальність теми. На відміну від поняття «стать», 
гендер стосується не суто фізіологічних властивостей, за 
якими різняться чоловіки і жінки, а соціально сформова-
них рис, притаманних «жіночості» і «мужності». Світова 
спільнота  і  національні  суспільства  дедалі  більше  пору-
шують і розглядають питання про врахування гендерного 
аспекту в законотворенні, про що свідчать міжнародні до-
кументи щодо гендерної рівності.

Виклад основного матеріалу.  Історично  склалося 
так,  що  жінка  займала  підпорядковане  становище.  Так, 
у  Давній  Греції,  вона  могла  займатися  лише  домашнім 
господарством  та доглядом  за  дітьми. Такий перебіг по-
дій тривав протягом багатьох століть, доки цього не змі-
нила Велика французька революція. Епоха Просвітництва 
характеризувалась  утвердженням  ліберальної  концепції 
«природних прав і свобод» людини, яка вперше в Європі 
була закріплена в головному документі Французької рево-
люції «Декларації прав людини і громадянина». «Свобода, 
рівність, братерство» – гасло, що надихало молодих фран-
цуженок створювати різноманітні клуби чи брати участь 
у тогочасних маніфестаціях. Щоправда ні Декларація, ні 
Конституція тодішньої Франції жодним чином не чіпали, 
а тим більше не поліпшували права прекрасної половини 
людства.  Ці  документи  закріплювали  основоположні  та 
політичні  можливості  щодо  чоловіків.  Тому  письменни-
ця Олімпія  де  Гуж  спробувала  виправити  це  «непорозу-
міння»,  склавши  в  1791  році  «Декларацію  прав  жінки  і 
громадянки», яку історики і вважають першим відкликом 
фемінізму Нового часу. 

Рухи, які виникли у США та Франції в XVIII століт-
ті дали неабиякий старт розвитку національного та між-
народного  права  жінок.  Саме  вони  заклали  підвалини 
основних принципів  та  вплинули на перебіг лібералізму 
та соціалізму в цілому. Тому, починаючи з XIX століття. 
активно набирає обертів суфражистський рух, який харак-
теризується динамічністю. Першою у світі надала вибор-

че право жінкам Нова Зеландія в 1893. Інші ж розвинуті 
країни зробили це після Першої світової війни. Останні-
ми,  хто  приєдналися  до  цього  ряду,  були Швейцарія  та 
Ліхтенштейн у 1971 та 1984 роках відповідно. Цей рух не 
призвів до повноцінної гендерної рівності, але зробив зна-
чний крок у виборчій, спадковій та сімейній сферах жит-
тєдіяльності.

Загалом,  найбільшого  розголосу  та  динаміки  гендер-
ному питанню надало XX століття. У першому десятилітті 
в Гаазі були прийняті конвенції щодо шлюбу, розлучення, 
торгівлю жінками та дітьми. Міжнародне співробітництво 
здійснювалося в таких трьох основних напрямах: проти-
діях злочинності, регулювання праці, громадянства. І хоча 
ці норми прямо не порушували проблеми дискримінації, 
але опосередковано захищали права жінок [1, с. 144].

Організація Об’єднаних Націй (1945 року створення) 
одним  зі  своїх  основних  завдань проголосила недискри-
мінацію на підставі  статі. Одним  із  її  найперших кроків 
стало  прийняття  Загальної  декларації  прав  людини,  яка 
в статті 2 наголосила на тому, що «кожна людина мусить 
мати всі права i свободи, проголошені цією Декларацією, 
незалежно  від  раси,  кольору  шкіри,  статі,  мови,  релігії, 
політичних  або  інших переконань,  національного  чи  со-
ціального походження, майнового,  станового  або  іншого 
становища». Комісією зі становища жінок, що є функці-
ональним  підрозділом  Економічної  та  Соціальної  Ради 
ООН, було створено та проведено низку заходів щодо ви-
корінення всіх форм дискримінації на основі гендерного 
підґрунтя [2].

Прийняття  Організацією  Об’єднаних  Націй  Конвен-
ції  про  ліквідацію  всіх  форм  дискримінації  щодо  жінок 
ознаменувала  новий  етап  у  гендерному  питанні.  Вона 
визначила,  що  дискримінація  щодо  жінок  –  це  будь-яке 
розрізнення, виняток або обмеження за ознакою статі, які 
спрямовані  на  послаблення  чи  зведення  нанівець  визна-
ння,  користування  або  здійснення  жінками  (незалежно 
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від  сімейного  стану,  на  основі  рівноправності  чоловіків 
і  жінок,  прав  людини  та  основних  свобод  у  політичній, 
економічній,  соціальній,  громадській  або  будь-якій  ін-
шій  галузі). Уперше  була  сформулювала  необхідність  та 
легітимність  застосування  державами  позитивних  тим-
часових  дій,  упровадження  яких  прискорює  ліквідацію 
дискримінації за ознакою статі. Саме знаменита четверта 
стаття припускала можливість уведення тимчасових спе-
ціальних  заходів,  спрямованих  на  прискорення  встанов-
лення фактичної рівності між чоловіками та жінками, які 
не вважаються, за визначенням Конвенції, дискримінацій-
ними; ці  заходи мають бути  скасовані  в  разі  досягнення 
цілей  рівності  можливостей  і  рівноправного  ставлення. 
Крім  того.  вживання  державами-сторонами  спеціальних 
заходів,  спрямованих  на  охорону материнства,  не  є  дис-
кримінаційним [3].

Крім того, органами ООН було прийнято низку таких 
інших  не  менш  важливих  документів,  як Конвенція  про 
політичні  права  жінок,  Конвенція  про  громадянство  за-
міжньої жінки, Конвенція про  згоду на вступ до шлюбу, 
мінімальний шлюбний вік та вступ до шлюбу, Декларація 
про захист жінок та дітей у надзвичайних обставинах та 
в період збройних сил. До того ж 1975 рік було визнано 
Міжнародним роком жінок  та  спрямовано на  посилення 
участі  жінок  в  економічному,  культурному,  соціальному 
житті людства. 1976–1985 рр. – період, який визнано деся-
тиліттям жінки, що проводився під гаслом «Рівність, роз-
виток, мир».

Декларація  про  подолання  насильства  над  жінками, 
прийнята Генеральною Асамблеєю ООН у 1993 році, стала 
висловленням міжнародної спільноти щодо захисту жінок 
від насильства разом із домашнім насильством. У ній було 
вперше офіційно зведено й викладено міжнародні норми 
щодо насильства над жінками, утверджено засудження на-
сильства над жінками в усіх його формах  і проявах. Пе-
кінська Платформа дій розглядає розширення прав і мож-
ливостей жінок у контексті  забезпечення рівноправності 
між жінками і чоловіками, а також визначає, що саме цей 
підхід становить передумову для досягнення політичної, 
соціальної,  економічної  та  культурної  безпеки  у  відно-
синах між народами. Також у Пекінській Платформі Дій 
указується на необхідність комплексного підходу до ген-
дерної рівності, впровадження проблематики рівності між 
статями в усі галузі життєдіяльності суспільства, на всіх 
рівнях  управління ними  [4]. Принцип рівного  ставлення 
та  заборони  дискримінації  за  ознакою  статі  у  трудових 
відносинах  закріплений  у  декількох  конвенціях  Міжна-
родної організації праці (далі – МОП). Гарантії недискри-
мінації у трудових відносинах полягають, з одного боку, 
у закріпленні заборони дискримінації за ознакою статі, з 
іншого – у розробленні практичних заходів, спрямованих 
на досягнення фактичної рівності в трудових стосунках.

Стандарти  ЄС  стосовно  рівного  ставлення  до  жінок 
і  чоловіків  є  частиною  як  первинного,  так  і  вторинного 
законодавства  ЄС.  Прийнятий  у  1957  році  Договір  про 
заснування Європейської  Економічної Спільноти  (далі  – 
ЄЕС)  містив  положення щодо  заборони  нерівної  оплати 
праці чоловіків і жінок [5]. Гендерні стандарти встановле-
ні кількома Статтями Амстердамської угоди 1997 року та 
містяться у Директивах,  які  аналізуються. Ці положення 
були перенесені у законодавство держав-учасниць. Угода 
про  створення  Європейського  Союзу  зобов’язує  держа-
ви-учасниці сприяти гендерній рівності та забезпечувати 
впровадження принципу рівної оплати для працівників та 
працівниць за однакову роботу, що має однакову цінність. 
Крім того, в Амстердамській угоді міститься нова стаття 
13,  яка  уповноважує  Раду Міністрів  вживати  «відповід-
них заходів» із боротьби з дискримінацією на основі статі, 
расового або етнічного походження, релігії або вірувань, 
обмежених можливостей, віку або сексуальної орієнтації, 
хоча  досі  лише  Рамкова  угода  та  Директива  про  расову 

дискримінацію були прийняті  на  основі  загальних  анти-
дискримінаційних положень.

Основні принципи політики ЄС  із гендерної рівності 
викладені у вторинному законодавстві, зокрема у Дирек-
тивах ради про рівну оплату праці, про рівне ставлення на 
робочому місці,  про  безпеку  та  здоров’я  вагітних  робіт-
ниць та робітниць, які нещодавно народили або годують, 
на робочому місці, про рівне ставлення до самозайнятих 
робітників та членів подружжя, які  їм допомагають, про 
рівне ставлення до жінок і чоловіків.

Європейський суд із прав людини має широку практику 
в регулюванні та захисті прав, пов’язаних саме на гендер-
ній рівності у різних сферах людської життєдіяльності. Це 
і судові рішення в трудових спорах, у справах, пов’язаних 
із сексуальними домаганнями, у сфері сімейного права з 
питань  соціального  та  пенсійного  забезпечення,  а  також 
з адміністративних спорів. Так, наприклад, до збірки кра-
щих практик увійшла справа про право жінок після одру-
ження  використовувати  своє  дівоче  прізвище  (Рішення 
ЄСПЛ у справі Unal Tekeli v. Turkey від 16.11.2004). Заяв-
ниця скаржилась на те, що (відповідно до національного 
права після укладання шлюбу) зобов’язана взяти прізвище 
чоловіка.  ЄСПЛ  визнав, що  хоча  закон  дозволяє жінкам 
залишати своє дівоче прізвище поряд із новим прізвищем 
чоловіка,  це  все  одно  становить  дискримінацію  за  озна-
кою статі.

Країни  Європейського  Союзу  проводять  політику 
гендерної  рівності  не  тільки  з  європейський  стандартів 
у цій  сфері,  а  й  власних уявлень про  її  сутність,  беручи 
до уваги характерні для цього суспільства соціокультурні, 
економічні й політичні стереотипи. Проте можна зробити 
спробу  класифікувати  європейські  держави  за  ступенем 
застосування принципу гендерної рівності.

Так, за цим принципом Норвегія і Нідерланди потра-
пляють до групи, в якій політика рівності законодавчо ви-
значена  і реалізується відповідними суспільним  інститу-
тами. Водночас  у Франції,  Ірландії,  Великій  Британії  та 
Іспанії рівень інституціоналізації політики рівності статей 
залишається доволі низьким, при цьому конкретні заходи 
урядів цих країн у  сфері  забезпечення рівності потребу-
ють уточнення з точки зору класифікації, тому класифіка-
ційні схеми мають бути дуже гнучкими, враховуючи той 
факт, що з часом країни можуть переходити з однієї кате-
горії в іншу. Прикладом можуть бути Нідерланди, які ще 
у 60–70-х роках минулого століття мали слаборозвинуте 
законодавство у сфері гендерної рівності, а в 1990 році ви-
йшли в лідери.

Можна  виділити  країни-лідери  і  країни-аутсайдери  з 
позиції  реалізації  політики  гендерної  рівності  в  держа-
вах Євросоюзу. Лідерами є скандинавські країни, за ними 
йдуть Голландія, Австрія, Люксембург і Німеччина, а аут-
сайдерами  –  держави Південної  Європи:  Італія,  Іспанія, 
Португалія і Греція разом з Великою Британією, Ірланді-
єю, Бельгією та Францією (хоча дві останні країни мають 
високі (з точки зору забезпечення соціальних прав жінок 
як бенефіціаріїв) і низькі (з точки зору участі жінок в ухва-
ленні політичних рішень) рейтинги.

Скандинавські  країни – лідери у  сфері політики  ген-
дерної  рівності,  адже  належать  до  групи  соціал-демо-
кратичних держав загального добробуту. Це виправдано, 
оскільки в цих північних країнах прихильність до прин-
ципів рівності і соціальної демократії має глибокі корені. 
Кількість жінок-парламентаріїв у цих країнах перевищує 
критичну масу,  необхідну для  впливу на  державну полі-
тику  і  соціальні  технології,  які  сприяють  добробуту  жі-
ночого населення. Державний сектор, що розширюється, 
виступає як роботодавець, надаючи послуги з догляду за 
дітьми та забезпечуючи доступність освіти, медичної до-
помоги і соціального забезпечення.

На  відміну  від Швеції  і Фінляндії,  норвезька модель 
не передбачає  значного фінансування сфери соціального 
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страхування і відпусток у зв’язку з вагітністю, пологами 
та доглядом за дітьми. У Норвегії, яка завжди вважалася 
більш  консервативною  за  інші  північні  країни,  важли-
ву  роль  відігравала  релігія,  а  церква  до  останнього  часу 
була досить впливовою, що визначило більш традиційне 
ставлення норвежців до інституту сім’ї. Британський уряд 
поставив  перед  собою мету  –  досягнути  збалансованого 
представництва жінок та чоловіків у суспільній сфері.

До наступної групи належать Ірландія, Іспанія, Брита-
нія,  а  також Бельгія, Франція  та  Італія – країни  з показ-
никами  ступеня  розвиненості  політики  рівності  нижче 
середнього. Франція і Бельгія за рівнем розвитку соціаль-
ного страхування, програм допомоги сім’ї та дітям (зокре-
ма відпустки з догляду за ними) цілком можуть порівню-
ватися з лідерами зі соціал-демократичних режимів, однак 
значно поступаються їм за рівнем політичного представ-
ництва жінок. Ураховуючи, що в 1994 році у Бельгії було 
висунуто пропозицію про введення квот для жінок під час 
висунення кандидатів у депутати, можна припустити, що 
рівень участі жінок у політичному житті має значно під-
вищитися.  Починаючи  з  лютого  2002  року,  бельгійська 
конституція гарантує принцип рівності між жінками і чо-
ловіками, надаючи законної сили політиці позитивних дій 
[1, с. 170].

Аналіз  ситуації  в  європейських  країнах  свідчить  про 
те,  що  гендерні  відмінності  в  оплаті  праці,  які  спосте-
рігаються  в  усіх  країнах-членах  Європейського  Союзу, 
найбільш  поширені  у  Великій  Британії,  Ірландії  і  Люк-
сембурзі. З іншого боку, хоча питома вага жінок у складі 
робочої сили в Ірландії не є великою, національна систе-
ма організації  і реалізації принципу гендерної рівності у 
цій  країні  вважається  зразковою  для  інших  країн-членів 
Європейського Союзу.  Ірландія  –  одна  з  небагатьох  кра-
їн, судові органи яких були наділені спеціальними повно-
важеннями  з  ліквідації  проявів  гендерної  дискримінації. 
Крім того, в країні було створено потужну систему стиму-
лювання роботодавців, які прагнуть упроваджувати прин-
цип гендерної рівності. Ірландія потрапляє до групи країн 
із найбільш розвинутою системою судочинства у справах 

забезпечення гендерної рівності. Тому можна сказати, що 
діяльність ірландських профспілок з удосконалення зако-
нодавства щодо гендерної рівності, як і участь «Агентства 
з рівності у галузі зайнятості» у судових слуханнях, є зраз-
ком для інших країн.

Складно  вимірюваний  показник  гендерної  рівності 
(поряд  із  такими  показниками,  як  верховенство  права, 
демократія тощо) може бути підданий оцінці, на підставі 
якої авторитетні міжнародні організації періодично скла-
дають відповідні рейтинги. У 2015 році було опубліковано 
The Global Gender Gap Report 2015, який визначає індекс 
гендерного розриву. Це глобальне дослідження країн світу 
за показником рівноправності статей за версією Всесвіт-
нього економічного форуму (World Economic Forum). Ви-
мірювання відбувається за чотирма ключовими, на думку 
укладників,  сферами:  економічна  участь  і  кар’єрні  мож-
ливості,  освіта,  здоров’я  і  виживання,  політичні  права  і 
можливості.

У топ-10 країн за індексом гендерної рівності увійшли 
Ісландія, Норвегія, Фінляндія, Швеція,  Ірландія,  Руанда, 
Філіппіни, Швейцарія, Словенія та Нова Зеландія. Украї-
на посіла 67 місце серед 142 країн, погіршивши власний 
рейтинг 2014 року на 11 пунктів,  коли вона посідала 56 
місце.  За ще  одним рейтингом –  Індексом  гендерної  не-
рівності 2015 року, що відображає такі аспекти людського 
розвитку, як репродуктивне здоров’я, економічний статус 
та розширення прав  і можливостей жінок у порівнянні з 
чоловіками, – Україна посідає 83 місце серед 150 країн.

Висновки.  Зміна  гендерних  відносин,  розширення 
можливостей жінок  та  скасування  негативних  традицій-
них гендерних стереотипів є ключем до досягнення ген-
дерної  рівності  та  благополуччя  всього  суспільства,  зо-
крема  чоловіків  та  наступних  поколінь.  За  результатами 
проведеного дослідження багатьох сфер економіка та со-
ціум процвітають, коли жінок на рівні з чоловіками наді-
ляють правом участі в соціальному та політичному житті. 
Тому участь жінок в ухваленні рішень сприяє таким пози-
тивним змінам у суспільстві, як зміни у законах, політиці, 
службах, установах та соціальних нормах [6, с. 1].
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Стаття є науково-теоретичним дослідженням міжнародно-правових гарантій захисту прав трудових мігрантів з України, зокрема 
гарантій, розроблених у системі Організації Об’єднаних Націй, Міжнародної організації міграції, а також європейськими регіональними 
організаціями. 

Окрему увагу автори приділяють недолікам державної міграційної політики України, яка потребує модернізації щодо правового за-
безпечення і соціального захисту громадян, які здійснюють трудову діяльність за кордоном. Обґрунтовується необхідність ратифікації 
Конвенції про працівників-мігрантів (переглянуту 1949 р.), Конвенції Міжнародної організації праці про працю в морському судноплавстві 
2006 р. а також укладення двосторонніх міждержавних та міжурядових угод між Україною та державами, які є найбільш бажаними краї-
нами для роботи за кордоном для українців.

Ключові слова: права людини, права трудового мігранта, гарантії прав трудових мігрантів, міжнародно-правовий захист прав тру-
дових мігрантів, міжнародно-правові гарантії прав трудових мігрантів.

Статья является научно-теоретическим исследованием международно-правовых гарантий защиты прав трудовых мигрантов из 
Украины, в частности гарантий, разработанных в системе Организации Объединенных Наций, Международной организации миграции, 
а также европейскими региональными организациями.

Отдельное внимание авторы посвящают недостатками государственной миграционной политики Украины, требующей модерниза-
ции в части правового обеспечения и социальной защиты граждан, осуществляющих трудовую деятельность за границей. Обосновыва-
ется необходимость ратификации Украиной Конвенции о работниках-мигрантах (пересмотренную 1949 г.), Конвенции Международной 
организации труда о труде в морском судоходстве 2006 г., а также заключения двухсторонних межгосударственных и межправитель-
ственных соглашений между Украиной и государствами, являющимися наиболее желаемыми для работы за границей для украинцев.

Ключевые слова: права человека, права трудового мигранта, гарантии прав трудовых мигрантов, международно-правовая защита 
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This paper is a theoretical study on international legal guarantees of the migrant workers’ rights, in particular guarantees developed within 
the United Nations system, International Migration Organization and European regional organizations. 

Special attention authors pay to the problems of Ukrainian state migration policy and claim that its legal enforcement mechanisms and so-
cial protection of Ukrainian citizens who work abroad should be significantly upgraded. The authors argue that Ukraine should ratify Migration 
for Employment Convention (Revised), 1949, Maritime Labor Convention, 2006 and conclude international state-to-state and government-to-
government bilateral treaties with the states which are the most popular destination of Ukrainian labor migration. 

Key words: human rights, labor migrant’s rights, guarantees of the migrant workers’ rights, international legal protection of the migrant work-
ers’ rights, international legal guarantees of the migrant workers’ rights.

Актуальність теми.  Міграція  населення  має  багато-
вимірний характер. Це явище досить складно аналізувати, 
зважаючи на його психологічні, культурні, економічні, демо-
графічні, правові та політичні аспекти. Складність міграцій-
них процесів, змінюваність у часі, а також різноплановість 
наслідків  зумовлюють  складність  як  теоретичних  дослі-
джень міграції, так і практичних аспектів цього явища.

Із моменту набуття  незалежності  у  1991  р.  в Україні 
існував  стійкий  високий  рівень  безробіття, що  постійно 
підштовхувало  громадян  України  до  виїзду  за  кордон  у 
пошуках роботи і кращого життя. На сучасному етапі еко-
номічного розвитку України глобальною проблемою, яка 
безпосередньо  впливає  на  тенденцію  міграції  трудових 
ресурсів  в  Україні,  є  демографічна  ситуація  (негативна 
динаміка народжуваності, смертності, від’ємне сальдо мі-
грації), а також збройна агресія Росії, яка призвела до оку-
пації частини території нашої держави та військового кон-
флікту на Донбасі.  Із моменту вступу в дію умов візової 
лібералізації Європейського союзу (далі – ЄС) щодо Укра-
їни  питання  правового  регулювання  працевлаштування 
українців за кордоном та захисту прав трудових мігрантів 
з  України  набули  особливої  актуальності.  Не  дивлячись 
наявність значної кількості трудових агенцій, які надають 
послуги  з  працевлаштування  за  кордоном,  очевидно, що 

частина каналів трудової міграції є нелегальною, що ство-
рює ризики порушення прав трудових мігрантів з України. 

Постановка проблеми. Україна здебільшого ратифіку-
вала основні міжнародно-правові акти, які містять гарантії 
прав  трудових  мігрантів,  водночас  досі  нератифіковани-
ми залишаються кілька важливих конвенцій Міжнародної 
організації праці (далі – МОП) та Організації Об’єднаних 
Націй (далі – ООН) у цій сфері, що ставить українців у не-
вигідне становище порівняно із вихідцями із інших країн.

Ступінь розробленості теми. Теоретичну основу до-
слідження  становлять  праці  вітчизняних  та  зарубіжних 
учених.  Питанням  реформування  законодавства,  необ-
хідності  стандартизації  процедур,  перегляду  міграційної 
політики  відповідно  до  вимог  Ради  Європи  (далі  –  РЄ) 
та  ЄС  присвячені  роботи  таких  вітчизняних  і  зарубіж-
них  науковців,  як  Е.  Аметистов,  І.  Бліщенко, Ю.  Боярс, 
М.  Буроменський,  В.  Денисов,  А.  Довгерт,  В.  Захаров, 
В. Карташкін, І. Кисельов, В. Кисіль, О. Кузьменко, І. Лу-
кашук,  А.  Овсюк, М.  Пашков,  О.  Піскун,  П.  Рабінович, 
Л. Рибаковський, В. Семенов, Ю. Тодика, С. Черниченко, 
С. Чехович, В. Шумілов та ін. Не применшуючи значення 
наукового доробку цих учених, зазначимо, що  їх наукові 
розробки  присвячені  питанням  міжнародного  трудового 
права,  насамперед  особливостям  національно-правового 
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регулювання праці іноземців або міжнародного міграцій-
ного права стосовно порядку переміщення фізичних осіб 
через  кордони.  Водночас  лібералізація  візового  режиму 
ЄС щодо України створила нові виклики для забезпечення 
прав трудових мігрантів з України.

У  зв’язку  із  зазначеним,  метою  статті  є  науково-тео-
ретичне  дослідження  міжнародно-правових  гарантій  за-
хисту  прав  трудових  мігрантів  з  України  та  окреслення 
шляхів їх удосконалення.

Термін  «міграція»  походить  від  латинського  слова 
migratio, що означає «переселення», «перехід»  [3, с. 471]. 
Відповідно до юридичної енциклопедії України, міграція – 
це переміщення населення через кордон тих чи інших те-
риторій у межах однієї  країни  або  з  однієї  країни  в  іншу 
зі зміною назавжди чи на тривалий час місця проживання, 
з  регулярним  поверненням  до  нього  [9,  с.  642]. Міграція 
робочої  сили  –  це  переміщення  працездатного  населення 
в  іншу  місцевість  із  метою  працевлаштування.  Міграція 
робочої сили відбиває процес перерозподілу трудових ре-
сурсів між національними економіками. Сьогодні проблеми 
міграції набувають усе гострішого характеру в усьому світі. 

За  даними  Міжнародної  організації  міграції  (далі  – 
МОМ), станом на 2010 рік у світі офіційно налічувалося 
понад 214 мільйонів мігрантів, тоді як кількість нелегаль-
них мігрантів коливалася у діапазоні від 25,5 до 32,1 міль-
йона осіб. Більшість із цих мігрантів були трудовими, тоб-
то особами, що працювали на території іноземної держави 
відповідно її законодавства [9]. 

За даними Держкомстату, загальна чисельність населення 
по Україні станом на 1 травня 2018 р. становила 42300,7 тис. 
осіб, тоді як станом на 1 липня 2012 р. загальна чисельність 
населення по Україні складала 45 561,9 тис. осіб [1]. За да-
ними  дослідження  фінансових  надходжень,  пов’язаних  із 
міграцією, та їхнього впливу на розвиток в Україні, прове-
деного у 2014 р. Представництвом МОМ в Україні за фінан-
сової підтримки уряду Канади, обсяг міжнародної трудової 
міграції  в  період  обстеження було оцінено  в  688  000  осіб 
(423 800 довгострокових і 264 400 короткострокових трудо-
вих мігрантів) [2]. 

За  даними  дослідження  з  питань  міграції  та  торгів-
лі  людьми  в  Україні,  проведеного  на  замовлення МОМ, 
станом на червень 2017 р. за кордоном працювало лишко 
915 000 громадян України. За даними Державної міграцій-
ної служби України, за 2017 рік було оформлено більш ніж 
4 млн. паспортів громадянина України для виїзду за кор-
дон; повернулось в Україну лише 1 700 громадян.

Відповідно  до  дослідження  з  питань міграції  та  тор-
гівлі людьми в Україні, проведеного на замовлення МОМ, 
найбільш бажаними країнами для роботи за кордоном для 
Українців  у  2017 р.  були: Республіка Польща  (40%), Ні-
меччина (32%), Італія (17%), США (14%), Канада (12%), 
Чеська Республіка  (10%), Російська Федерація  (9%), Ве-
лика Британія (9%), Іспанія (7%), Португалія (6%), Чорно-
горія (5%), Данія (5%) та Білорусь (5%) [2]. 

За даними Державної служби статистики України ста-
ном  на  2017  р.  найбільше  трудових  мігрантів  з  України 
було  у  Республіці  Польща;  Російській  Федерації;  Італії; 
Чеській Республіці; США, Білорусі; Португалії; Угорщині; 
Ізраїлі; Фінляндії [1]. За даними Євростату, українці вхо-
дять до п’ятірки найчисельніших контингентів громадян 
за походженням  з країн-не членів ЄС,  які проживають в 
країнах ЄС, поступаючись вихідцям із Туреччини, Марок-
ко, Албанії  та Китаю. Найбільшою є кількість українців 
в Італії, Німеччині, Польщі, Чехії, Іспанії та Португалії.

Новим  фактором  у  міграційних  процесах  з  України 
стала  лібералізація  візового  режиму  між  Україною  та 
ЄС, яка значно покращила умови подорожування Україн-
ців. Ураховуючи імміграційну політику країн Євросоюзу, 
спрямовану на жорстку селекцію трудових мігрантів, за-
кономірним є припущення про  збільшення нелегального 
працевлаштування українців у європейських країнах.

Саме  нелегальна  міграція  найчастіше  призводить  до 
порушення трудових прав мігрантів з України, зокрема че-
рез: 1) працевлаштування без контракту або трудового до-
говору; 2) перевищення часу роботи, більш як 8 годин на 
день і більш як 40 годин на тиждень за умов п’ятиденного 
робочого  тижня;  3)  виконання  роботи  без  виплачуваної 
заробітної  плати  або отримання  заробітної  плати  значно 
меншого  розміру;  4)  відсутність  щонайменше  11-годин-
ного безперервного відпочинку протягом доби; 5) працев-
лаштування  без  соціального  та  медичного  страхування;  
6) наявність несприятливих умов для проживання; 7) ви-
конання іншої роботи, яка не була зумовлена або виконан-
ня якої суперечить міжнародним договорам та національ-
ному  законодавству  держави-перебування;  8)  виконання 
роботи в рахунок погашення боргу; 9) використання робо-
тодавцем несумлінної практики або примушування, засто-
сування фізичного або психічного насильства, обмеження 
або позбавлення пересування або позбавлення волі.

Саме нелегальна міграція створює найвищі ризики для 
торгівлі  людьми.  Так,  за  оцінками  представництва Між-
народної організації  з міграції  в Україні  за період 1991–
2017 рр. в Україні понад 230 000 осіб постраждали від тор-
гівлі людьми, з яких 60 000 припадає на останні 3 роки. 
Експерти звертають увагу на те, що відсоток українців, які 
постраждали  від  торгівлі  людьми  в  країнах ЄС,  зріс  від 
15 до 18%. При цьому 86% із цих випадків зафіксовані у 
Польщі [2, с. 9].

Із  зазначеного  випливає,  що  державне  регулювання 
таких складних процесів,  як  трудова міграція  за кордон, 
можливе лише за допомогою використання комплексу за-
собів як правового, так і неправого характеру, та немож-
ливе без співпраці із урядами держав, до яких прямують 
трудові мігранти з України. 

Окремою  сферою,  через  яку  український  уряд  може 
впливати на процеси трудової міграції з України, є діяль-
ність  із посередництва у працевлаштуванні за кордоном. 
Водночас  проведений  аналіз  правового  регулювання  ді-
яльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном 
свідчить, що натепер контроль за додержанням суб’єктами 
господарювання відповідних ліцензійних умов у країні не 
здійснюється. Наявні Ліцензійні умови, на жаль, є вкрай 
недосконалим та потребує значного доопрацювання. Про-
понуємо ввести до Ліцензійних умов обов’язкові виїздів 
представників органу ліцензування на місце провадження 
діяльності  ліцензіатами  та  здобувачами ліцензії  з метою 
організації ведення бізнесу та можливість залучення ди-
пломатичних  представництв  України  для  підтвердження 
заявленого ліцензіатом статусу іноземного партнера. Крім 
того, існує необхідність приведення на місце провадження 
діяльності  ліцензіатами  та  здобувачами ліцензії  з метою 
організації ведення бізнесу та можливість залучення ди-
пломатичних  представництв  України  для  підтвердження 
заявленого ліцензіатом статусу іноземного партнера. По-
требує також подальшого удосконалення система органів 
ліцензування без створення штучних і невиправданих пе-
решкод для відповідальних суб’єктів господарювання.

Іншою проблемою є дискусійність поняття «трудовий 
мігрант»  у  міжнародному  праві,  оскільки  навіть  у  доку-
ментах ООН та документах спеціалізованої установи ООН 
воно визначається по-різному. Так, відповідно до ч.1 ст. 2 
Міжнародної конвенції ООН про захист прав усіх трудя-
щих та членів їхніх сімей 1990 р., трудящий-мігрант – це 
особа, яка буде займатися, займається або займалася опла-
чуваною діяльністю в державі, громадянином якої він чи 
вона не є. Відповідно до Конвенції МОП «Про працівників 
мігрантів», термін «працівник-мігрант» означає особу, яка 
мігрує з однієї країни в  іншу з наміром отримати роботу 
інакше, ніж за власний рахунок, охоплює будь-яку особу, 
яка  визнається  (згідно  із  законом)  як  працівник-мігрант. 
Конвенція  Міжнародної  організації  праці  «Про  зловжи-
вання в області міграції та про забезпечення трудящим-мі-
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грантам рівності можливостей і ставлення встановлює, що 
«працівник-мігрант» – це особа, яка мігрує або мігрувала 
з однієї країни до іншої з метою одержання будь-якої ро-
боти, крім як за власний рахунок, а також містить будь-яку 
особу, яка законно в’їхала в країну як працівник-мігрант. 
Європейська  конвенція  про  правовий  статус  трудящих-
мігрантів 1977 р.,  яка ратифікована Україною 16 березня 
2007  р.,  до  трудящого-мігранта  відносить  громадянина 
Договірної Сторони, якому інша Договірна Сторона дозво-
лила перебувати на її території з метою здійснення опла-
чуваної діяльності. У розробленому Міжнародною органі-
зацією з міграції глосарії сказано, що трудова міграція – це 
переміщення осіб з однієї країни в іншу або у межах країни 
постійного місця проживання з метою працевлаштування. 

Аналізуючи наведені вище визначення, можна виділи-
ти характерну особливість трудового мігранта – зайняття 
оплачуваною трудовою діяльністю в державі, громадяни-
ном якої він не є. Також можна визначити головну відмін-
ність Міжнародної конвенції про захист прав усіх трудя-
щих-мігрантів та членів їх сімей від інших міжнародних 
актів – це те, що вона відносить до трудових мігрантів (як 
легальних, так і нелегальних працівників). 

У  системі  міжнародного-правових  гарантій  трудо-
вих мігрантів з України, на нашу думку, можна виділити 
такі рівні: 1) міжнародно-правові гарантії прав трудових 
мігрантів, передбачені  в праві ООН; 2) міжнародно-пра-
вові  гарантії  прав  трудових мігрантів,  розроблені МОП;  
3) регіональні  (європейські) правові гарантії прав трудо-
вих мігрантів, розроблені ЄС та РЄ.

Договірне право ООН, у якому отримали програмне та 
нормативне  закріплення  трудові  права,  стало фундамен-
том у процесі формування правової моделі міжнародних 
трудових  стандартів,  зокрема  Загальна  декларація  прав 
людини,  пакти  1966  р.,  «Міжнародна  конвенція  про  лік-
відацію всіх форм расової дискримінації» (1966 р.), «Кон-
венція про ліквідацію усіх форм дискримінації по відно-
шенню до жінок»  (1979 р.), «Міжнародна конвенція про 
захист прав усіх  трудящих-мігрантів  та  членів  їх  сімей» 
(1990 р.), «Конвенція про права дитини» (1989 р.).

Конвенція  ООН  про  захист  прав  трудящих-мігрантів 
та членів їх родин [6], схвалена у 1990 р. і не ратифікована 
Україною, забезпечує рівноправність трудящих-мігрантів та 
їх родин у країні прийому і надає ним комплекс прав з ура-
хуванням особливостей у застосуванні праці. Так, вона за-
кріплює право вільно покидати будь-яку державу; право на 
заборону від катувань та жорстокому, нелюдському чи тако-
го, що принижує гідність поводженню чи покаранню; право 
на  заборону  від  рабства  чи  підневільного  стану;  право  на 
свободу думок, совісті та релігії; право на вільне вираження 
своїх думок; право на заборону втручання в приватне та сі-
мейне життя, а також від незаконного посягання на особис-
тість та житло; право на таємницю кореспонденції; право на 
свободу та особисту недоторканність; право на рівність  із 
громадянами відповідної держави в судах та трибуналах.

Важливі гарантії захисту прав трудящих-мігрантів міс-
тить  Конвенція  про  працівників-мігрантів  (переглянута 
1949  р.)  [5],  досі  не  ратифікована Україною. Відповідно 
до ст. 2 Конвенції, держава, для якого ця Конвенція є чин-
ною, зобов’язується заснувати компетентну та безплатну 
службу допомоги працівникам-мігрантам, яка б надавала 
їм точну інформацію, або пересвідчитись, що в його країні 
така служба вже існує.

Відповідно  до  ст.  6  Конвенції,  кожна  держава 
зобов’язується  надавати  (без  дискримінації  за  ознакою 
національності,  раси,  релігії  або  статі)  іммігрантам,  що 
законно  прибувають  на  його  територію,  умови  не  менш 
сприятливі ніж ті, якими користуються його власні грома-
дяни, щодо  таких  питань:  1)  наскільки  такі  питання  ре-
гламентуються  законодавством  і  підлягають  контролю  з 
боку адміністративних органів:  заробітна плата,  зокрема 
допомога багатодітним сім’ям у разі, коли ця допомога є 

частиною  заробітної  плати;  робочий  час;  понаднормова 
праця; оплачувані відпустки; обмеження надомної праці; 
вік прийняття на роботу; учнівство та професійне навчан-
ня; жіноча праця та праця підлітків; членство в профспіл-
ках та користування перевагами, що надаються колектив-
ними договорами; проживання; 2) соціальне забезпечення 
(під  яким  розуміють  постанови  закону  щодо  нещасних 
випадків  на  виробництві,  охорони  материнства,  хворо-
би, інвалідності, старості, смерті, безробіття та сімейних 
обов’язків, а також усіх інших випадків, які (згідно із за-
конодавством країни) входять до системи соціального за-
безпечення) з урахуванням таких обмежень, як існування 
відповідної  угоди  для  збереження  вже  набутих  прав  або 
прав  у  процесі  набуття;  законодавство  країни  імміграції 
може вимагати укладання спеціальних угод щодо допомо-
ги  або часткової  допомоги,  яка повністю виплачується  з 
громадських фондів, а також допомоги, яка виплачується 
особам, котрі не задовольняють умов, потрібних для отри-
мання нормальної пенсії; 3) податки, збори або внески, що 
сплачуються за працівника; 4) судочинство.

У  ст.  10  цієї Конвенції  зазначається:  «Коли  кількість 
мігрантів, що їдуть із території одного члена Організації 
на  територію  іншого,  є  достатньо  великою,  компетентні 
органи  влади  заінтересованих  країн  укладають,  коли  це 
потрібно чи бажано, угоди з метою регулювання питань, 
які виникають у зв’язку із застосуванням положень Кон-
венції і становлять взаємний інтерес». 

Також ст.  5  визначає  систему контролю за  трудовими 
угодами з працівниками-мігрантами: 1) щоб один екземп-
ляр трудової угоди передавався мігрантові до його від’їзду 
або, якщо на це є згода заінтересованих урядів, видавався 
йому в прийомному пункті відразу після його прибуття на 
територію країни  імміграції; 2) щоб угода містила в собі 
положення,  які  визначають умови праці,  зокрема винаго-
роду,  запропоновану мігрантові;  3) щоб мігранта  повідо-
мляли  в  письмовій формі  до  його  від’їзду  за  допомогою 
документа,  що  стосується  або  його  особисто,  або  групи 
мігрантів, членом якої він є, про загальні умови життя та 
праці, що очікують на нього на території країни імміграції; 
4) коли екземпляр трудового договору видається мігранто-
ві в момент його прибуття на територію країни імміграції, 
його повідомляють у письмовій формі до його від’їзду за 
допомогою документа, що стосується або його особисто, 
або групи мігрантів, членом якої він є, про рід занять, для 
яких він найнятий,  а  також про  інші умови його роботи, 
зокрема про гарантовану йому мінімальну заробітну плату.

Вагоме значення в системі гарантій прав трудових мі-
грантів займає Конвенція МОП про зловживання в галузі 
міграції і про забезпечення працівникам-мігрантам рівних 
можливостей і рівного ставлення. Відповідно до ст. 3 Кон-
венції, кожний член Організації вживає всіх необхідних і 
відповідних заходів у межах своєї юрисдикції і в співпра-
ці  з  іншими державами-членами для  ліквідації  таємного 
міграційного руху і незаконного найму мігрантів, а також 
проти організаторів незаконного чи таємного переміщен-
ня мігрантів, які шукають роботу, коли цей рух починаєть-
ся з його території, проходить через цю територію чи при-
буває на неї, а також проти тих, хто наймає працівників, 
які іммігрували за незаконних умов. Відповідно до ст. 10 
Конвенції кожний член Організації зобов’язується розро-
бити і здійснювати національну політику, спрямовану на 
сприяння  і  гарантії,  застосовуючи методи,  які  відповіда-
ють національним умовам і практиці рівних можливостей 
і ставлення щодо праці й занять, соціального забезпечення 
і  культурних  прав,  індивідуальних  і  колективних  свобод 
для осіб, що на законних підставах перебувають на його 
території як працівники-мігранти або члени їх сімей.

Конвенція  МОП  2006  року  про  працю  в  морському 
судноплавстві  (так  звана  «Зведена  Конвенція»[4])  стала 
першим прикладом цілого набору важливих міжнародних 
трудових норм широкої дії, прийнятим без заперечень усі-
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ма трьома сторонами  (представники моряків,  судновлас-
ників і урядів) не ратифікована Україною. Вона об’єднує 
й  оновлює  68  ранішніх  конвенцій  і  рекомендацій МОП, 
установлює мінімальні вимоги до моряків, що працюють 
на  суднах,  визначає умови  зайнятості, життя  і  відпочин-
ку,  харчування  і  розміщення,  охорону  здоров’я, медичне 
обслуговування  і  соціальне  забезпечення,  сприяє  дотри-
манню операторами  і  власниками суден вимог, що вису-
ваються до них, оскільки надає урядам гнучкі механізми 
реалізації цих вимог з урахуванням національного законо-
давства і правозастосовної практики, а також укріплює ме-
ханізм контролю на всіх рівнях, установлюючи процедури 
подання скарг моряками, положення про перевірку умов 
на судні судновласниками і капітанами, про юрисдикцію 
і контроль із боку держави прапора над станом суден, про 
інспекцію іноземних суден у портах.

Іншим дієвим засобом захисту прав трудових мігрантів 
є укладення міждержавних та міжурядових двосторонніх 
угод, які належать як до міжнародного публічного права, 
так і до міжнародного приватного права.

Станом на 25.10.2018 двосторонні міждержавні угоди, 
що набули чинності, укладені Україною з Болгарією, Ес-
тонією,  Іспанією,  Латвією,  Лівією,  Литвою,  Монголією, 
Португалією,  Польщею,  Румунією,  Словаччиною,  Угор-
щиною та Чехією. Міжурядові договори укладені Украї-
ною з Азербайджаном, Білоруссю, Вірменією, В’єтнамом, 
Грузією, Латвією, Литвою, Молдовою, Польщею , Росією 
та Швейцарією. Міжвідомчі договори Україна підписала 
із  Азербайджаном,  Грузією,  Бельгією,  Болгарією,  Ізраї-
лем,  Іспанією,  Казахстаном,  Канадою,  Китаєм,  Латвією, 
Литвою,  Польщею,  Португалією,  Росією,  Словаччиною, 
США, Чехією та Швейцарією.

Досить  досконалим  є  механізм  захисту  прав  трудо-
вих  мігрантів  з  України,  створений  завдяки  ратифікації 
у  2014  р.  Угоди  між  Україною  та  Республікою  Польща 
про соціальне забезпечення [7], також Угоди між Урядом 
України і Урядом Республіки Польща про взаємне працев-
лаштування працівників [8]. Відповідно до двосторонніх 
домовленостей,  а  також  Розпорядження  «Про  внесення 
змін  до  Розпорядження  про  виконання  робіт  іноземця-
ми  без  необхідності  отримання  дозволу  на  працю  від 
30.08.2006  року»  українці  можуть  працювати  в  Польщі 
протягом 6 місяців в усіх секторах економіки, без оформ-
лення відповідного дозволу на працю, а лише на підставі 
підтвердження польського роботодавця про намір працев-
лаштування.  Згiдно  із  законом  Республіки Польщі  «Про 
працевлаштування  та  запобiгання  безробіттю»  та  поста-
новою Мiнiстра  працi  i  соцiальної  полiтики  Республіки 
Польща вiд 17 серпня 1993 р. iноземець, який збирається 
легально працювати на територiї Польщi, має за поданням 
вiдповiдної  заяви  отримати  дозвiл  на  працевлаштування 
Воєводського Бюро працi, а на пiдставi дозволу на працю 

вiн отримує вiзу з правом на працю у консульських уста-
новах Республiки Польща за кордоном.

Велике значення у забезпеченні безпеки трудових мі-
грантів мають двосторонні  договори про реадмісію: До-
говір між Україною і Республікою Польща про правовий 
режим українсько-польського державного кордону, співро-
бітництво та взаємну допомогу з прикордонних питань від 
1993р.; Угода між Кабінетом Міністрів України і Урядом 
Республіки Болгарія про приймання та передання осіб, які 
перебувають на територіях держав нелегально від 2002 р.; 
Угода між Кабінетом Міністрів України та Швейцарською 
Федеральною  Радою  про  реадмісію  осіб,  які  перебува-
ють на територіях держав нелегально від 2004 р. 1 січня 
2008 р. набула чинності угода між Україною та ЄС. У Тре-
тьому звіті щодо виконання Плану дій щодо лібералізації 
візового режиму між Україною і ЄС зазначається, що про-
токол щодо її реалізації був підписаний Австрією, перего-
вори про такі протоколи ведуться з Польщею та Естонією, 
а також іще 12 державами. У 2013 р. було укладено угоду 
про реадмісію з РФ. У 2014 р. – з Грузією, Узбекистаном, 
Туркменістаном, Республікою Молдовою і іншими.

Висновки. Ураховуючи зазначене, для вдосконалення 
законодавства  у  сфері  гарантій  трудових  мігрантів  ува-
жаємо за необхідне ратифікувати Конвенцію про праців-
ників-мігрантів  (переглянута  1949  р.),  оскільки  вона  за-
кріплює додаткові  гарантії  у  сфері працевлаштування  та 
умов праці за кордоном, Конвенцію ООН про захист прав 
трудящих-мігрантів  та  членів  їх  родин,  а  також Конвен-
цію Міжнародної організації праці про працю в морсько-
му судноплавстві 2006 р. Крім того, вважаємо за доцільне 
ухвалити на міжнародному рівні акти, схожі на Конвенцію 
МОП про працю в морському судноплавстві, наприклад, 
що  стосується  трудової  діяльності  персоналу  авіаліній, 
міждержавних  перевізників,  суб’єктів  підприємницької 
діяльності та усіх інших працівників. Упровадження цих 
механізмів при працевлаштуванні осіб інших професій та 
спеціальності набагато краще буде сприяти захисту прав, 
свобод та інтересів, порівняно з наявними механізмами.

Крім того, враховуючи зазначений вище перелік країн, 
які є найбільш бажаними для працевлаштування для укра-
їнців за кордоном, уважаємо за необхідно укласти міждер-
жавні та міжурядові двосторонні угоди про співробітництво 
у сфері праці та соціального забезпечення та реадмісію між 
Україною  та  Німеччиною,  Італією,  Великою  Британією, 
Чорногорією, Кіпром, Данією, Фінляндією та Грецією. 

Ураховуючи зазначене, перспективою подальших на-
укових розвідок  має  бути  пошук шляхів  реформування 
вітчизняного  законодавства,  які  дозволять  ратифікувати 
зазначені вище міжнародні угоди, а також удосконалення 
законодавчого,  насамперед  адміністративно-правового, 
регулювання діяльності з надання послуг із працевлашту-
вання за кордоном. 
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У статті досліджено історичні засади формування інституту договору морського перевезення вантажу. Відзначаються його особли-
вості, які полягають у переважаючому міжнародно-правовому регулюванні, що має суттєвий вплив на національне законодавство. Здій-
снено розгляд питання щодо правового регулювання договорів морського перевезення вантажів із видачею коносаменту у лінійному 
судноплавстві, застосування яких є одним із сучасних організаційно-правових механізмів розвитку міжнародної морської торгівлі та 
широко використовуються у світовій практиці.

Ключові слова: Гаазькі правила, Гамбурзькі правила, коносамент, морське право, Роттердамські правила, Правила Вісбі, переві-
зник, вантажовласник, франк Пуанкаре.

В статье исследованы исторические основы формирования института договора морской перевозки груза. Отмечаются его особен-
ности, которые заключаются в преобладающем международно-правовом регулировании, что оказывает существенное влияние на на-
циональное законодательство. Осуществлено рассмотрение вопроса о правовом регулировании договоров морской перевозки грузов с 
выдачей коносамента в линейном судоходстве, применение которых является одним из современных организационно-правовых меха-
низмов развития международной морской торговли и широко используются в мировой практике.

Ключевые слова: Гаагские правила, Гамбургские правила, коносамент, морское право, Роттердамские правила, Правила Висби, 
перевозчик, грузовладелец, франк Пуанкаре.

In the article historical principles of formation of the institution of the contract of sea cargo transportation are investigated. It features its fea-
tures, which consist in prevailing international legal regulation, which has a significant impact on national legislation. The issue of legal regulation 
of sea freight contracts with the issue of a bill of lading in linear shipping, the application of which is one of the modern organizational and legal 
mechanisms for the development of international maritime trade, is widely used in world practice.

Key words: Hague rules, Hamburg rules, bill of lading, maritime law, Rotterdam rules, Wisby rules, carrier, cargo owner, Frank Puankare.

У розвитку економічного співробітництва між різними 
державами важливе місце належить морському транспор-
ту – галузі виробництва, яка надає суспільству транспортні 
послуги  та  забезпечує  його  потреби  у  перевезеннях. Не-
заперечні  переваги  морського  транспорту  у  порівнянні  з 
іншими  видами  транспорту.  Морські  простори  надають 
необмежені можливості вибору шляху, що дозволяє здій-
снювати рейси по найбільш зручному або найкоротшому 
маршруту. Використання природних морських шляхів, для 
підтримки яких потрібно менше витрат, ніж для забезпе-
чення функціонування інших видів транспорту, обумовлює 
порівняно низьку собівартість перевезень. Тому не дивно, 
що станом на початок поточного сторіччя приблизно 90% 
світового вантажообігу здійснювалося морським шляхом.

Те, що відбувається збільшення міжнародних переве-
зень вантажів вимагає ретельного вивчення правового ре-
гулювання  таких перевезень,  виявлення особливостей  їх 
регулювання і пояснення зазначених особливостей.

Попри  зростаючий  обсяг  міжнародних  перевезень 
вантажів  за  коносаментом,  у  вітчизняній  правовій  науці 
відсутні фундаментальні дослідження, присвячені теоре-
тичним і практичним аспектам договору морського пере-
везення вантажу по коносаменту – одного з видів догово-
ру морського перевезення вантажу.

Серед  правників,  які  переймалися  з’ясуванням  сут-
ності  коносамента,  варто  виділити  таких  науковців,  як: 
А.С. Довгерт, Я.М. Дрябкин, Г.Б. Испаева, А.С. Касатки-
на,  О.В.  Клепікова,  М.В.  Митрошина,  Є.Д.  Стрельцова, 
Т.А. Фадеева, М.Е. Ходунов та інші.

Метою статті  є  дослідження  міжнародних  правових 
актів щодо регулювання у лінійному судноплавстві за ко-
носаментом.

Стрімкий розвиток морського судноплавства і морської 
торгівлі  зіткнувся  з  проблемою  національних  бар’єрів  у 
морському праві і зумовив виникнення доцільності повер-
нення  до  однаковості  морського  права.  Багато  видатних 
діячів, такі як Р. Демог, Л. Офтейль, Ж. Ріпер, Ф. Мартенс, 
А. Федоров  [1,  с.  34],  уважали, що необхідна уніфікація 
морського права.

Першим  важливим  кроком  на  захист  вантажовлас-
ників – власників коносаментів був прийнятий у США у 
1893 році закон Хартера. Попри те, що це був національ-
ний  акт,  його  основні  принципи  знайшли  відображення 
у наступних міжнародних конвенціях  і  існують до тепер 
[2, с. 22].

Першим  правовим  актом,  що  визначив  міжнародний 
статус  коносамента,  стала  Брюссельська  конвенція  про 
уніфікацію деяких правил про коносамент, прийнята під 
егідою Міжнародного морського комітету у 1924 році, яка 
отримала назву Гаазьких правил [3]. Вони набули чиннос-
ті 2 червня 1931 року. У 1968 році був прийнятий додат-
ковий протокол, іменований Правилами Вісбі, положення 
якого набули чинності 6 грудня 1978 року [4, с. 165].

Положення Гаазьких правил охоплюють три групи пи-
тань, які є вирішальними під час морського перевезення 
вантажів: – порядок складання коносаменту і його рекві-
зити;  –  відповідальність  морського  перевізника  за  поне-
сені власником вантажу збитки; – порядок пред’явлення 
вимог  до  морського  перевізника.  Коносамент  видається 
перевізником  на  підставі  навантажувального  доручен-
ня відправника [5, п. 3 ст. 3]. У ньому перевізник вказує 
основні характеристики вантажу, число місць чи кількість 
та вагу вантажу відповідно до доручень відправника, зо-
внішній вигляд і стан вантажу. Ці реквізити мають імпе-
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ративний характер, тобто відсутність хоча б одного з них 
позбавляє коносамент статусу цінного паперу.

Брюссельський  протокол  1979  року  був  прийнятий  з 
метою  зміни  одиниці  розрахунків  меж  відповідальності 
морського перевізника. Такою стала СДР – розрахункова 
одиниця, яка діє у рамках Міжнародного валютного фон-
ду (МВФ). Межа відповідальності морського перевізника 
за Протоколом 1979 року визначено двояко. Для держав – 
членів МВФ він встановлений у розмірі 666,67 СПЗ за міс-
це або одиницю втраченого (пошкодженого) вантажу або 
дві СДР за 1 кг ваги брутто щодо такого вантажу. Для дер-
жав, які не є членами МВФ, є можливість використання 
франків Пуанкаре, у цьому випадку межа відповідальнос-
ті становить 10 тис. франків Пуанкаре за місце або одини-
цю вантажу або 30 франків Пуанкаре за 1 кг ваги брутто 
втраченого (пошкодженого) вантажу [6, с. 56].

Боротьба між двома точками зору, пов’язаними з обсягом 
прав перевізника  і власника вантажу, а також вплив науко-
во-технічного прогресу на розвиток торгового мореплавства 
у цілому привели до того, що виникла нагальна потреба у 
проведенні подальших кодифікаційних робіт, що дозволяють 
врахувати  недоліки  попередніх  документів  і  ввести  в  обіг 
більш  прогресивні  форми  правового  регулювання.  З  цією 
метою у рамках ЮНСІТРАЛ була розроблена нова конвен-
ція, прийнята 30 березня 1978 році у Гамбурзі і яка отрима-
ла назву Конвенції ООН про морське перевезення вантажів, 
відома  також  як  Гамбурзькі  правила,  які  набули  чинності 
1 листопада 1992 року. З огляду на те, що між державами від-
сутня  єдність щодо  застосування всіх перерахованих вище 
конвенцій, вони діють не виключаючи один одного [5].

Щодо  визначення  поняття  коносаменту  наявні  різні 
точки зору. Так, Л.М. Дрябкін вказує, що «…коносаментом 
є договір морського перевезення вантажів…» [7, с. 184]. 
Цю точку зору підтримує і дещо розширює Т.О. Фадєєва, 
яка стверджувала, що «...коносамент є найважливішим пе-
ревізним документом на морському транспорті. Його юри-
дичне значення зводиться до того, що він не тільки посвід-
чує  наявність  договору  морського  перевезення  вантажу, 
а й  у деякому випадку конкретизує його умови й  визна-
чає  правовідносини  перевізника  й  одержувача  вантажу» 
[8,  с. 25]. Варто погодитися з думкою М.В. Митрошина, 
який зазначає, що «…коносамент – це документ стандарт-
ної форми на перевезення  вантажу,  який посвідчує його 
вантаження, перевезення і право на одержання» [9, c. 35]. 
М.Є. Ходунов  також  у  своїх  наукових  дослідженнях  до-
ходить висновку, що наявність і зміст указаного договору 
посвідчуються  на  морському  транспорті  коносаментом 
[10, c. 68]. Таким чином, думки вчених розділилися. Одні 
вважають, що коносамент – це договір, інші впевнені, що 
коносамент,  це  цінний  папір,  товаророзпорядчий  доку-
мент. Нам більш близька друга позиція.

Правова  природа  коносаменту  визначається  трьома 
функціями  цього  документу:  по-перше,  він  виступає  як 
товаророзпорядчий  документ щодо  зазначеного  у  ньому 
вантажу; по-друге, є розпискою перевізника в отриманні 
вантажу; по-третє, є доказом наявності та змісту договору 
морського перевезення вантажу.

Спочатку коносамент виступав лише у ролі розписки 
перевізника в отриманні  вантажу.  З розвитком лінійного 
судноплавства, яке обмежило сферу застосування чартеру, 
зросла роль коносаменту як доказ наявності та змісту до-
говору морського перевезення вантажу. Коносамент не є 
договором перевезення, тому що являє собою односторон-
ній акт, що підписується капітаном або іншим представни-
ком перевізника, а являє собою лише одне зі свідчень його 
укладення [11, с. 226].

Найбільш  важливою функцією  коносаменту  є  те, що 
він  виступає  як  товаро-розпорядчий  документ  (цінний 
папір). Як будь-який інший цінний папір, коносамент по-
винен містити визначені законом дані, або реквізити. Рек-
візити коносаменту діляться на обов’язкові  та факульта-
тивні, які включаються за згодою сторін.

Правовідносини, що випливають з договору міжнарод-
ного морського перевезення вантажу за коносаментом, є, з 
точки зору міжнародного приватного права, міжнародни-
ми, оскільки в  їх складі присутній так званий іноземний 
елемент. Такі правовідносини називають також транскор-
донними, маючи на увазі, що вони пов’язані тим чи іншим 
чином  з  правовими  системами  різних  держав,  «перети-
нають державні кордони». З цих позицій договір міжна-
родного морського перевезення вантажу за коносаментом 
відносять до зовнішньоекономічних операцій, тобто є та-
кими угодами, які мають транскордонний характер.

Зазначимо, що звернення до міжнародних договорів у 
сфері морського перевезення вантажу показує, що осно-
вним  критерієм  визначення міжнародного  характеру  до-
говору морського  перевезення  вантажу  за  коносаментом 
є  ознака  «перевезення  між  двома  різними  державами» 
або  «портами  двох  різних  держав»,  при  цьому  під  пор-
тами  слід  розуміти  місце  комерційної  діяльності  осіб, 
пов’язаних з морським перевезенням вантажів. Цей кри-
терій є загальновизнаним, уніфікованим; він збігається з 
критеріями  встановлення  транскордонного  характеру  ін-
ших зовнішньоекономічних договорів (наприклад, догово-
ру міжнародної купівлі-продажу, договору міжнародного 
фінансового лізингу, договору міжнародного факторингу) 
і  закріплений у міжнародних конвенціях, що стосуються 
цих договорів [12, с. 19].

Так, у результаті проведеного дослідження можемо за-
пропонувати авторське визначення коносаменту, як това-
ророзпорядчого документу, цінного паперу, що видається 
морським  перевізником  вантажу  його  відправнику,  який 
посвідчує його вантаження, перевезення і право на одер-
жання вантажу та є свідченням укладення договору пере-
везення між двома різними державами або портами двох 
різних держав.

Судноплавство  є  лінійним  при  наявності  сукупності 
наступних ознак:

а)  регулярність  сполучень  і  наявність  розкладу  руху 
судів;

б)  перевезення  коштовних  генеральних  (штучних) 
вантажів;

в)  завантаження  судна  вантажами  багатьох  вантажо-
відправників;

г)  оплата перевезення по лінійним тарифам;
д)  здійснення  вантажно-розвантажувальних  операцій 

перевізником («лінійні умови»);
е)  публічний характер послуг перевізника [1, с. 90].
Диференціація  договору  морського  перевезення  ван-

тажу за коносаментом як реального або консенсуального 
має, на нашу думку, як теоретичне, так і практичне значен-
ня. По-перше, різний порядок укладення договору і різні 
документи,  що  використовуються  при  цьому.  При  укла-
данні  реального  договору  відправник  без  попереднього 
узгодження з перевізником умов майбутнього перевезення 
доставляє вантаж на його склад або до борту судна. Дого-
вір уважається укладеним з моменту прийому вантажу для 
перевезення від відправника і оформляється лінійним ко-
носаментом.  Консенсуальний  договір  оформлюється  бу-
кінгнотом, що підписується перевізником і відправником, 
і резервує за відправником право перевезти свій вантаж на 
черговому судні даної лінії, замінним надалі положеннями 
коносамента.

По-друге,  різний  обсяг  прав  і  обов’язків  сторін  ре-
ального  і  консенсуального  договору.  На  відміну  від  ре-
ального,  консенсуальний  договір  передбачає  обов’язок 
відправника пред’явити вантаж певної кількості і найме-
нування,  право  перевізника  на  стягнення  плати  за  межі 
непред’явленої кількості вантажу («мертвого фрахту») та 
інші права  і  обов’язки  сторін, що передують переданню 
вантажу перевізником.

Варто зауважити, що коло учасників договору міжна-
родного морського перевезення вантажу за коносаментом 
включає  відправника  і  перевізника  та  інших  суб’єктів; 
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кожен  із  них  наділений  комплексом  самостійних  прав  і 
обов’язків. При цьому правовідносини між відправником і 
перевізником є визначальними для змісту прав і обов’язків 
вантажовідправника і одержувача.

Найважливішим  правочином  вантажовідправника  є 
право вимагати від перевізника видачі виключно йому ко-
носаменту на зданий для перевезення вантаж.

Одержувач вантажу, не будучи стороною договору пе-
ревезення, володіє правами і обов’язками, пов’язаними з 
отриманням вантажу. Юридичною підставою його прав і 
обов’язків є: а) угода між відправником вантажу і отриму-
вачем (наприклад, договір міжнародної купівлі-продажу) 
із зазначенням одержувача у коносаменті; б) звичаї міжна-
родної торгівлі (наприклад, ІНКОТЕРМС), інкорпоровані 
до  такої  угоди  і  визначають  особу,  на  яку  покладаються 
права і обов’язки одержувача, відповідно, із зазначенням 
останньої у коносаменті; в) угода між особою, вказаною 
у  коносаменті  як  одержувач,  і  фактичним  одержувачем 
вантажу (наприклад, договір купівлі-продажу, договір до-
ручення, агентський договір), відповідно до якого фактич-
ний одержувач виконує всі необхідні дії щодо прийняття 
вантажу у порту призначення.

У  результаті  проведеного  дослідження  нами  було  за-
пропоновано авторське визначення коносаменту, як това-

ророзпорядчого документу, цінного паперу, що видається 
морським  перевізником  вантажу  його  відправнику,  який 
посвідчує його вантаження, перевезення і право на одер-
жання вантажу та є свідченням укладення договору пере-
везення між двома різними державами або портами двох 
різних держав.

Основні  функції  коносаменту  зводяться  до  того,  що 
він  містить  умови  договору  перевезення  вантажу,  вико-
нує  роль  розписки  перевізника  (судновласника)  і  висту-
пає  товаророзпорядчим документом. Розглядаючи кожну 
з  функцій  коносаменту,  стає  очевидним  унікальність  і 
багатофункціональність  даного  документу.  Коносамент 
широко  використовується  у  лінійному,  трамповому,  тор-
гово-промисловому судноплавстві, а також для організації 
змішаних,  мультимодальних  та  інтермодальних  переве-
зень.  Договір  міжнародного  морського  перевезення  ван-
тажу  за  коносаментом  укладається,  як  правило,  у  сфері 
лінійного судноплавства.

Практика використання коносаменту довела, що цей 
документ досить гнучкий за своєю природою, тому його 
можна  пристосувати  для  оформлення  вантажних  пере-
везень в умовах появи не тільки нових форм судноплав-
ства, а й нових способів організації вантажоперевезень 
у цілому.
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У статті розглянуті такі незаконні акти проти безпеки морського судноплавства, як піратство та морський тероризм. Проаналізовані 
основні міжнародні нормативно-правові акти, що регламентують боротьбу з незаконними актами проти безпеки морського судноплав-
ства. Виявлені проблеми у сфері забезпечення безпеки морського судноплавства на міжнародному рівні. Запропоновані шляхи вдоско-
налення міжнародно-правового регулювання боротьби з незаконними актами проти безпеки морського судноплавства.

Ключові слова: безпека морського судноплавства, піратство, морський тероризм, міжнародно-правове регулювання, боротьба з 
незаконними актами.

В статье рассмотрены такие незаконные акты против безопасности морского судоходства, как пиратство и морской терроризм. 
Проанализированы основные международные нормативно-правовые акты, регламентирующие борьбу с незаконными актами против 
безопасности морского судоходства. Выявлены проблемы в сфере обеспечения безопасности морского судоходства на международном 
уровне. Предложены пути совершенствования международно-правового регулирования борьбы с незаконными актами против безопас-
ности морского судоходства.

Ключевые слова: безопасность морского судоходства, пиратство, морской терроризм, международно-правовое регулирование, 
борьба с незаконными ми актами.

The article deals with such illegal acts against the safety of maritime navigation as piracy and maritime terrorism. The main international legal 
acts regulating the fight against illegal acts against the safety of maritime navigation are analyzed. The problems in the sphere of maritime safety 
at the international level are identified. The ways of improving the international legal regulation of the fight against illegal acts against the safety 
of maritime navigation are proposed.

Key words: safety of maritime navigation, piracy, maritime terrorism, international legal regulation, fight against illegal acts.

Морські простори людство здавна пов’язувало із жит-
тєво важливими інтересами. Ці інтереси мають загальний 
і довгостроковий характер. Вони визначаються потребами 
держав захисту свого суверенітету й територіальної ціліс-
ності,  розвитку  судноплавства,  розвідки  та  видобування 
живих  і  неживих  ресурсів,  розташування  в  межах  мор-
ських просторів окремих елементів своєї інфраструктури, 
захисту  й  збереження морського  середовища  та  природ-
них  ресурсів,  проведення  наукових  досліджень,  а  також 
у використанні Світового океану як арени міжнародного 
співробітництва в економічній та інших галузях, що ста-
новлять взаємний інтерес. Але океан використовується не 
тільки на благо людства. У межах морських просторів від-
буваються незаконні акти проти безпеки морського судно-
плавства – піратство та морський тероризм.

Проблематика  незаконних  актів  проти  безпеки  мор-
ського  судноплавства  як  суспільно  небезпечного  явища 
(їх  історія,  етапи  трансформації,  протидія  на  національ-
ному  та  міжнародному  рівнях)  розглядалася  такими  на-
уковцями: Т.В. Аверочкіною, А.Ю. Білою, М.В. Буромен-
ським, Я.В. Калініною, С.О. Кузнецовим, В.Л. Міхеєвим, 
Д.А. Міхеєвою, Н.І. Романюк та ін.

Метою статті  є  дослідження  міжнародно-правового 
регулювання боротьби  з незаконними актами проти без-
пеки морського судноплавства.

Використання морських просторів з незапам’ятних ча-
сів істотно впливає на розвиток економічних, політичних і 
культурних зв’язків між державами. Однак поряд із мирним 
використанням морів  існують небезпеки,  загрози  і проти-
правні діяння під час здійснення морського судноплавства.

У теорії міжнародного права під безпекою міжнарод-
ного судноплавства розуміється сукупність нормативних, 

організаційних і матеріальних способів і методів, що від-
повідають  основним  принципам  міжнародного  права, 
спрямованим  на  забезпечення  безпеки  судноплавства  в 
межах  і  поза  межами  територіальних  вод  держав  світо-
вого співтовариства, а в разі потреби передбачають засто-
сування державами колективних заходів проти актів і дій, 
що  несуть  загрозу  безпеці  міжнародного  судноплавства 
[4, с. 266].

Серед  незаконних  актів,  спрямованих  проти  безпеки 
морського судноплавства, варто насамперед виділити:

1)  піратство (збройний розбій на морі),
2)  морський тероризм.
Необхідно зазначити, що в міжнародному праві пірат-

ство  –  це  злочин міжнародного  характеру, що  полягає  в 
незаконному захопленні, пограбуванні, затопленні торго-
вельного або іншого цивільного судна, вчинений у відкри-
тому морі [8, c. 98]. 

Піратів часто називають терористами, але юридично це 
різні  злочини. Пірати – це організовані  злочинні  угрупу-
вання бандитів і грабіжників, які ставлять виключно мате-
ріальні цілі. Терористи ж – убивці з певними ідейним пе-
реконаннями. Вони створюють теракти,  висуваючи певні 
політичні або релігійні вимоги. Морський тероризм можна 
охарактеризувати як сукупність суспільно небезпечних ді-
янь,  учинених  у  водах Світового  океану,  які  викликають 
важкі  наслідки  та  являють  собою  істотну  загрозу  дії  за-
гальновизнаного принципу «свобода відкритого моря».

Піратство  належить  до  однієї  з  найдавніших  загроз 
життєво важливим інтересам держав, що становлять нині 
реальну небезпеку для мореплавства й насамперед права 
кожної  людини  на  життя,  на  свободу  та  особисту  недо-
торканність. Перші згадки про акти піратства стосуються 
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епохи зародження торгового мореплавання. Піратство ви-
никло, розвивалося й видозмінювалося разом із мореплав-
ством. Змінювалася роль піратства  і  ставлення до нього. 
Можна  стверджувати,  що  піратство  існувало  з  різною 
інтенсивністю в усіх приморських країнах. Піратство не 
зникло й сьогодні.

А.Ю. Біла зазначає, що сьогодні піратство стало гло-
бальною  проблемою.  Піратство  як  складова  частина 
злочинності  на морі повністю ніколи не  зникало. Грабе-
жі у  відкритому морі,  захоплення  суден  з метою викупу 
або  заволодіння  цінним  вантажем  відмічалися  з  різним 
ступенем  інтенсивності  в  Карибському  басейні,  у  водах 
Африки,  особливо  поблизу  Нігерії,  а  також  в  Індонезії, 
Малаккській  протоці,  Південно-Китайському  морі  та 
прибережних  просторах  півострова  Індостан. До  того ж 
глобальність проблеми визначається не стільки її геогра-
фічним поширенням,  скільки наслідками для  загального 
миру й безпеки, соціально-політичної обстановки у світі 
[3, c. 315].

На  думку  В.Л.  Міхеєва,  нинішнє  піратство  –  це  ді-
тище злочинних організацій. Являючи собою свого роду 
транснаціональні  корпорації,  що  займаються  торгівлею 
наркотиками,  зброєю,  контрабандою,  азартними  іграми, 
вони перейшли тепер до розбою на морі. Їхня перша стат-
тя доходу – піратство в традиційному сенсі слова. Друга 
й, мабуть, більш суттєва – виконання замовлень великого 
бізнесу. Як відомо, монополії ведуть між собою жорстку 
боротьбу. І нерідко, щоб здолати конкурента, випередити 
його з товарами, послабити, завдавши йому матеріальної 
шкоди,  вдаються  до  послуг  піратів.  Часто  компанії  на-
правляють піратів на грабунок і знищення власних суден 
із  цінним  вантажем, щоб  отримати  страховку. Піратство 
сьогоднішнього дня – це результат певної інтелектуальної 
логіки,  результат  філософії  насильства.  Натепер  міжна-
родне морське співтовариство глибоко обурене поширен-
ням піратства, збройного розбою й тероризму на регіони, 
які раніше вважалися відносно спокійними. Під час учи-
нення протиправних актів злочинці не тільки викрадають 
цінності, а й застосовують силові методи, завдають пора-
нення людям і навіть здійснюють убивства [6, с. 4].

Інші  автори  відзначають,  що  правове  регулювання 
боротьби з міжнародним морським піратством,  так само 
як і міжнародне й національно-правове закріплення його 
юридичної конструкції, завжди було й залишається одним 
із найбільш складних процесів у міжнародній правовій на-
уці [7, c. 65].

Так, варто зазначити, що до другої половини XX сто-
ліття  не  існувало  багатосторонньої  міжнародної  угоди, 
в  якій  держави  дали  б  загальне  визначення  піратства  та 
морського тероризму і скоординували методи боротьби з 
ними. Ці питання регламентувалися двосторонніми угода-
ми, законодавством окремих держав і нормами міжнарод-
ного звичаєвого права, яке складалося протягом століть і 
далеко не завжди тотожно коментувалося різними держав-
ними діячами, юристами та публіцистами.

Процес  кодифікації  міжнародного морського  права  й 
питання про піратство набули нового розвитку з утворен-
ням ООН. Організація Об’єднаних Націй з першого року 
свого існування розпочала кодифікацію морського права, 
вбачаючи в забезпеченні безпеки торгівлі одну з найваж-
ливіших умов установлення справедливого післявоєнного 
міжнародного правопорядку. Створена на I сесії Генераль-
ної Асамблеї ООН Комісія міжнародного права розробила 
проект статей з міжнародного морського права, які лягли 
в основу чотирьох конвенцій, прийнятих Женевською кон-
венцією ООН з морського права 29 квітня 1958 р. Серед 
цих  конвенцій,  які  отримали  загальне  визнання,  першо-
рядне значення має Конвенція про відкрите море, в якій 
подано  визначення  піратства  й  обґрунтована  процедура 
боротьби з ним (ст. ст. 15–23). Зміст цих статей майже до-
слівно  відтворюється  в  ст.  ст.  101–107,  110–111 Конвен-

ції ООН з морського права 1982 р.,  яка набула чинності 
16 листопада 1994 р.

Згідно з Конвенцією ООН з морського права 1982 р., 
піратством є будь-яка з перелічених дій: будь-який непра-
вомірний акт насильства, затримання або будь-яке погра-
бування, що здійснюється з особистою метою екіпажем чи 
пасажирами  будь-якого  приватновласницького  судна  або 
приватновласницького літального апарата і спрямований: 
у відкритому морі проти іншого судна або літального апа-
рата чи проти осіб або майна, які знаходяться на їхньому 
борту; проти будь-якого судна або літального апарата, осіб 
або майна  в місці  поза юрисдикцією  будь-якої  держави; 
будь-який  акт  добровільної  участі  у  використанні  будь-
якого судна або літального апарата, здійснений зі знанням 
обставин, у силу яких судно або літальний апарат є пірат-
ським судном або літальним апаратом [1].

На  нашу  думку,  цей  перелік  дій  не  можна  чітко  ви-
значити  повним,  тому що  в  кожному  окремому  випадку 
та здійсненні незаконних актів, що посягають на безпеку 
морського судноплавства, може існувати велика кількість 
кваліфікуючих факторів.

Піратські  дії,  визначені Конвенцією ООН,  коли  вони 
здійснюються  військовим  кораблем  або  державним  суд-
ном, екіпаж якого підняв заколот  і захопив контроль над 
цим кораблем або судном, прирівнюються до дій, що вчи-
нені приватновласницьким судном.

Крім піратства, останніми роками з’явилися факти на 
морі, коли терористами захоплюються судна та заручники 
й висуваються ті або інші вимоги політичного характеру. 
Особливо небезпечними є захоплення в 1985 р. палестин-
ськими терористами італійського лайнера «Акілле Лаурі» 
й  у  1996  р.  чеченськими  терористами  турецького  судна 
«Аврасія».  У  першому  випадку  було  захоплено  близько 
400 пасажирів  і вбито громадянина США, у другому – в 
заручники  було  взято  більше  ніж  160  громадян  Росії  та 
України [5, c. 194].

Уразливість військово-морського й комерційного суд-
ноплавства  від  тероризму  на  морі  досить  переконливо 
продемонстрована  12  жовтня  2000  р.  атакою,  організо-
ваною  членами  терористичної  організації  «Аль-Каїда», 
на  американський  ескадрений  міноносець  ОРО  «Cole». 
Отримавши  широкий  розголос,  цей  інцидент,  що  спри-
чинив серйозні матеріальні й моральні втрати для США 
(1742 вбиті й поранені члени екіпажу, значні пошкоджен-
ня бойового корабля) і вселив багатьом побоювання і три-
вогу, негайно викликав реакцію з боку інших терористич-
них груп в Азії й на Середньому Сході, підштовхнувши їх 
до організації інших подібних диверсій на морі [6, c. 20].

Відповідно  до  Резолюції  Генеральної  асамблеї  ООН 
40/61 від 9 грудня 1985 р. й Асамблеї Міжнародної мор-
ської організації А. 584/14 від 20 листопада 1985 р., а та-
кож прийнятого  в  ІМО документа  «Заходи щодо  запобі-
гання незаконним актам проти пасажирів  та  екіпажів на 
борту суден», у Римі в 1988 р. була скликана Міжнародна 
дипломатична  конференція  та  прийнята  Конвенція  про 
боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти без-
пеки морського судноплавства.

Відповідно  до  норм  цієї  Конвенції,  будь-яка  особа 
вчиняє злочин, якщо протизаконно та навмисне захоплює 
або здійснює контроль над судном із застосуванням сили 
(погрози  силою)  чи  будь-якої  іншої  форми  залякування; 
здійснює  акт  насильства  проти  особи,  що  перебуває  на 
борту судна, якщо цей акт може загрожувати безпеці пла-
вання цього  судна;  знищує  судно або  заподіює йому по-
шкодження (його вантажу), що може загрожувати безпеці 
плавання цього судна; установлює чи змушує встановити 
на судні за допомогою будь-яких засобів пристрій або ре-
човину, що може знищити це судно чи заподіяти пошко-
дження  йому  (його  вантажу),  створює  загрозу  або може 
створювати небезпеки плавання цього судна; знищує або 
завдає серйозні ушкодження навігаційному устаткуванню 
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чи перешкоджає його експлуатації, якщо будь-який такий 
акт може створити загрозу безпеці плавання судна; пере-
дає свідомо помилкову інформацію, що загрожує безпеці 
плавання судна; завдає тілесні ушкодження або позбавляє 
життя будь-яку особу у  зв’язку зі  здійсненням або спро-
бою здійснення вищезгаданих злочинів [2].

Положення Конвенції застосовуються до всіх суден, за 
винятком військових кораблів; суден, які належать держа-
ві або експлуатуються нею як військово-допоміжні судна, 
для  митних  або  поліцейських  цілей;  суден,  виведених  з 
експлуатації або поставлених на консервацію.

Конвенція зобов’язує встановлювати юрисдикцію над 
злочинами:

–  державу  прапора  судна,  на  борту  або  проти  якого 
вчинений злочин; 

–  державу, на території якої (включаючи територіаль-
не море) вчинені злочини; 

–  державу, на території якої перебуває злочинець; 
–  державу, громадянином якої є злочинець або на те-

риторії якої постійно проживає особа, яка вчинила злочин 
(не має громадянства); 

–  державу,  громадянин  якої  під  час  здійснення  зло-
чинів був захоплений, йому загрожували, завдали тілесні 
ушкодження або позбавили життя; 

–  державу, що намагалася  змусити  зробити  будь-які 
дії  (або  втриматися  від  будь-якої  дії)  та  при  цьому  було 
вчинено злочин [2].

Капітан  судна  може  передати  владі  іншої  держави-
учасниці  Конвенції  («приймаючої  держави»)  будь-яку 
особу, стосовно якої в нього є достатні підстави думати, 
що вона вчинила один зі злочинів, зазначених у ст. 3. При 
цьому держава прапора повинна гарантувати, що капітан 
її судна (коли це буде практично здійсненне або можливе) 
перед  входженням до  територіального моря  приймаючої 
держави з наміром передати таку особу повідомить владу 
цієї держави про свій намір і пояснить його причини. Крім 
того, держава прапора повинна гарантувати, що капітан її 
судна надасть владі приймаючої держави докази,  які  є  в 
розпорядженні капітана й стосуються вчиненого злочину. 
Приймаюча  держава  повинна  прийняти  передану  особу, 
за винятком тих випадків, коли в неї є підстави вважати, 
що Конвенція не застосовується до дій, що дали привід до 
передачі цієї особи.

Держава-учасниця  Конвенції,  на  території  якої  пере-
буває злочинець або обвинувачуваний у злочині, повинна: 

–  одержавши докази, що стосуються обставин злочи-
ну, відповідно до свого законодавства взяти таку особу під 
варту  або  розпочати  інші  заходи, що  гарантують  її  при-
сутність протягом часу, необхідного для порушення кри-
мінальної справи або видачі злочинця; 

–  негайно  зробити  попереднє  розслідування  фактів 
відповідно до свого законодавства; 

–  надати особі, стосовно якої вживаються примусові 
заходи, можливість зв’язатися з представником держави, 
громадянином якої вона є, або з представником держави її 
постійного місця проживання (якщо особа не має грома-
дянства); 

–  повідомити  держави,  які  здійснили  юрисдикцію 
відповідно до Конвенції (і, якщо вважає за доцільне, інші 
зацікавлені держави), про той факт, що така особа перебу-
ває під вартою, про обставини, що виправдують її взяття 
під варту, про свої висновки в ході розслідування та про 
наміри здійснити юрисдикцію [2].

Згідно з Конвенцією, держави зобов’язуються або ка-
рати, або видавати злочинців. Держави-учасниці Конвен-
ції також зобов’язуються: 

— включати злочини (ст. 3) у договори, що укладають-
ся з учасниками Конвенції, як такі, що тягнуть за собою 
екстрадицію; 

— надавати одна одній максимальне сприяння в кри-
мінальному переслідуванні, проведеному стосовно злочи-

нів, які згадуються в ст. 3 Конвенції, включаючи сприяння 
в одержанні доказів; 

— уживати всіх можливих заходів, щоб не допускати 
надмірної затримки (запізнювання) судна (вантажу), його 
пасажирів, членів екіпажу, які перебувають на їхній тери-
торії, у зв’язку зі здійсненням стосовно них злочинів, пе-
редбачених ст. 3 Конвенції; 

— співробітничати  в  запобіганні  злочинам  шляхом 
ужиття всіх реальних заходів для запобігання на їхніх те-
риторіях приготуванням для здійснення цих злочинів; об-
міну  інформацією й координації  адміністративних та  ін-
ших заходів, що вживаються для запобігання здійсненню 
злочинів, згаданих у ст. 3; 

— надавати  Генеральному  секретареві  ІМО  по  мож-
ливості  максимально  швидко  будь-яку  інформацію,  що 
стосується справи й перебуває в  їхньому розпорядженні, 
стосується обставин злочину; дій для усунення затримки 
судна (вантажу, членів екіпажа), що відбулася через учи-
нений злочин; заходів, ужитих стосовно злочинця або об-
винувачуваного в злочині й, зокрема, результатів судового 
переслідування.

Необхідно  відзначити,  що,  незважаючи  на  розвиток 
міжнародно-правового  регулювання  боротьби  з  незакон-
ними  актами  проти  безпеки  морського  судноплавства,  в 
цій сфері, на нашу, думку існують і певні проблеми:

1.  Так,  стрімке  зростання  кількості  актів  піратства 
вказує на те, що заходи, ужиті світовим співтовариством 
у боротьбі із цими злочинами, в тому числі й у правовій 
сфері,  є  ще  недостатньо  ефективними.  На  нашу  думку, 
феномен  ескалації  безкарного  сьогоденного  піратства  та 
безпорадності борців з ним полягає в неконсолідованості 
міжнародного реагування на піратство,  а  також у невра-
хуванні під час докладання глобальних міжнародно-пра-
вових зусиль з протидії піратству соціально-економічної, 
індивідуально-державної  сутності  причин  конкретних 
актів піратства. Водночас деякі держави зовсім не закрі-
плюють  законодавчо поняття піратства. Це особливо ха-
рактерно для країн, що не мають морського узбережжя. Є 
також держави, національне законодавство яких передба-
чає заходи проти морського тероризму, а не піратства (на-
приклад, Швеція). Інші держави передбачили зазначений 
склад злочину у своєму законодавстві, але лише після ви-
падків учинення піратських актів. Також варто зазначити 
архаїчність кодексів деяких країн.

2.  На  нашу  думку,  на  міжнародному  рівні  однією  з 
причин  ескалації  актів  тероризму  на  морі  є  неефектив-
ність міжнародно-правових актів, прийнятих у сфері бо-
ротьби з тероризмом. Прийняті й чинні міжнародно-пра-
вові акти за своїм змістом в основному регулюють лише 
той  сегмент  тероризму,  який  пов’язаний  з  об’єктивною 
стороною  злочинних  дій  терористів,  залишаючи  без  на-
лежної  уваги  політичні,  соціальні  та  економічні  аспекти 
міжнародних відносин, які породжують і підсилюють те-
рористичні процеси в усьому їх різноманітті й складності. 
Аналіз  багатосторонніх  міжнародних  договорів  у  сфері 
боротьби з актами тероризму на морі свідчить про те, що 
в цих договорах закладені тільки загальні  засади міжна-
родного співробітництва держав у цій галузі.

Підводячи підсумок, варто зазначити, що поряд із мир-
ним  використанням морських просторів  на  благо  всього 
людства в їх межах існують акти проти безпеки морського 
судноплавства, до яких варто зарахувати акти піратства й 
морського тероризму, а також інші злочини, що порушу-
ють міжнародний правопорядок на морі.

Як нам видається,  з метою вдосконалення міжнарод-
но-правового регулювання боротьби з незаконними акта-
ми проти безпеки морського судноплавства необхідно:

1.  Усунути суперечності й невідповідності національ-
них  юридичних  актів,  що  стосуються  боротьби  з  пірат-
ством,  оскільки  законодавство  окремих  країн  навіть  не 
кодифікує  поняття  піратства,  а  розслідування  злочинів 
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ведеться за статтями, пов’язаними з крадіжками та грабе-
жем. Це дасть  змогу для нового  імпульсу розвитку між-
народної кооперації в цій сфері й розширить коло країн, 
що ратифікували Конвенцію про боротьбу з незаконними 
актами,  спрямованими  проти  безпеки  морського  судно-
плавства, 1988 р.

2.  Консолідуватися  державам  на  міжнародному  рів-
ні для протистояння загрозам піратських актів, особливо 
тих,  які  здійснюються стосовно військових кораблів, на-
фтових танкерів та інших суден із небезпечними, дорого-
цінними й такими, що становлять національне надбання, 
вантажами.  Проведення  військово-морських  операцій  з 
протидії піратським актам, у тому числі зі звільнення захо-
плених суден, – для сучасних військових моряків завдання 
досить  складна,  насамперед  у  політичному  плані,  через 
тонкощі законодавчого регулювання. Тому вдосконалення 
правового  забезпечення міжнародного  співробітництва  в 
боротьбі з морським піратством підвищить ефективність 
практичних операцій протидії цій загрозі.

3.  Удосконалити  міжнародно-правове  регулювання 
механізму здійснення державами термінових примусових 
заходів у відкритому морі стосовно осіб, які вчинили акти 
тероризму проти іноземних суден, у ситуації, коли держа-
ва прапора не може надати термінову ефективну допомо-

гу цьому судну. В основному це стосується випадків об-
стрілу  суден. Отже,  назріває необхідність  конвенційного 
закріплення універсальної юрисдикції держав щодо при-
пинення  актів  тероризму й  захоплення  терористів  у  від-
критому морі.

4.  Зробити  обов’язковим  виконання  Резолюції  Ради 
безпеки  ООН,  яка  дозволяє  багатьом  державам  направ-
ляти в територіальні води найбільш небезпечних регіонів 
військові кораблі для боротьби з піратами. При цьому дер-
жава, чий військовий корабель затримав їх, повинна про-
водити слідство, організовувати судовий розгляд та утри-
мувати злочинців.

5.  Посилити пильність, направивши судна, які патру-
люватимуть в особливо небезпечних ділянках, забезпечи-
ти  постійне  візуальне  та  радіолокаційне  спостереження, 
приділяючи особливу увагу маленьким суднам  і човнам, 
особливо в нічний час. Отже, патрулюючи судна, можна 
посилати сигнали торгівельним та іншим суднам, тим са-
мим запобігаючи небезпеці.

На нашу думку, поєднання міжнародно-правових, ор-
ганізаційних, соціально-економічних і політичних зусиль 
членами світової спільноти дасть можливість створити й 
упровадити ефективний механізм запобігання незаконним 
актам проти безпеки морського судноплавства.
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У статті визначено поняття авіаційної безпеки та організаційно-регулятивні аспекти її забезпечення на міжнародному, регіональному 
й державному рівнях у рамках міжнародного співробітництва держав. Окремо звертається увага на значення міжнародних авіаційних 
організацій у подальшому розвитку як самої галузі, так і держави. Досліджується нормативна база діяльності міжнародних авіаційних 
організацій з огляду на глобалізаційні процеси сучасності. Розглянуто шляхи вирішення наявних проблем на основі аналізу проведених 
змін вітчизняного законодавства. 

Ключові слова: міжнародне співробітництво, забезпечення безпеки, авіаційна безпека, цивільна авіація, ІКАО, конвенція, загрози.

В статье определены понятие авиационной безопасности и организационно-регулятивные аспекты ее обеспечения на международ-
ном, региональном и государственном уровнях в рамках международного сотрудничества государств. Отдельно обращается внимание 
на значение международных авиационных организаций в дальнейшем развитии как самой отрасли, так и государства. Исследуется 
нормативная база деятельности международных авиационных организаций, учитывая глобализационные процессы современности. 
Рассмотрены пути решения существующих проблем на основе анализа проведенных изменений отечественного законодательства.

Ключевые слова: международное сотрудничество, обеспечение безопасности, авиационная безопасность, гражданская авиация, 
ИКАО, конвенция, угрозы.

This article defines the concept of aviation security and the organizational and regulatory aspects of its provision at the international, regional 
and state levels in the framework of international cooperation of states. Special attention is paid to the importance of international aviation or-
ganizations in the further development of both the industry and the state. There are study the regulatory framework of the international aviation 
organizations activities, taking into account the globalization processes of our time. Ways to solve existing problems based on the analysis of 
changes in domestic legislation are considered.
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Динамічний розвиток цивільної авіації й усе більш  ін-
тенсивна експлуатація глобальної мережі міжнародних по-
вітряних  ліній  значною  мірою  підвищили  економічну  ва-
гомість міжнародних повітряних сполучень, зросли форми 
співробітництва  держав,  однією  з  яких  є  спільні  зусилля, 
спрямовані  на  забезпечення  безпеки  цивільної  авіації.  За-
вдання  зміцнення  загального  миру  й  безпеки  передбачає 
розширення та поглиблення міжнародного співробітництва 
в різних галузях міжнародних відносин. Для держав і між-
народних організацій вирішення цієї проблеми полягає в по-
шуках ефективних міжнародно-правових засобів боротьби з 
актами незаконного втручання в діяльність цивільної авіації.

Увага  держав  і  міжнародних  організацій  до  міжна-
родного  повітряного  транспорту  помітно  посилилася  у 
зв’язку з різким спадом рівня безпеки польотів. Більшість 
авіаційних подій і серйозних інцидентів сталися через не-
доліки  в  організації  та  виконанні польотів,  також мають 
місце  факти  невиконання  сертифікаційних  вимог,  про-
понованих  експлуатантам повітряного  транспорту,  пору-
шення екіпажами встановлених правил польотів, переван-
таження  повітряних  суден,  провезення  неоформлених  у 
встановленому порядку пасажирів і вантажу. Серйозну за-
грозу для безпечного виконання польотів становить недо-
статня надійність авіаційної техніки, наявність конструк-
тивно-виробничих недоліків,  старіння авіаційного парку. 
Крім того, існує проблема політичного бар’єру, який пере-
шкоджає  тому, щоб усі повітряні  судна відповідали  єди-
ним  нормам,  установленим  Міжнародною  організацією 
цивільної авіації (далі – ІКАО), метою й завданнями якої 
є регламентація міжнародних польотів цивільних повітря-
них суден у міжнародному та національному повітряному 
просторах з метою забезпечення їх ефективності й безпе-

ки. Основна проблема полягає в тому, що частина держав 
з різних причин дозволяє авіакомпаніям винаймати пові-
тряні судна, які не пройшли необхідного контролю експер-
тами ІКАО. При цьому більшість аварій відбувається саме 
з повітряними суднами тих авіакомпаній, які не дотриму-
ються необхідних норм, що в результаті негативно впли-
ває на забезпечення безпеки цивільної авіації [16, с. 95].

Також за останніх 15–20 років різко зросла міжнарод-
на терористична активність, що стала дійсно глобальною 
загрозою.  Теракти,  проведені  на  повітряних  судах  ци-
вільної  авіації,  як  правило,  супроводжуються  великими 
жертвами,  паралізують  діяльність  найважливіших  сфер 
економіки й дестабілізують  становище в  суспільстві  [1]. 
Тому міжнародне співтовариство висуває все більш висо-
кі  вимоги до  стандартів  забезпечення безпеки  громадян. 
При  цьому  обсяги  пасажиро-  й  вантажоперевезень  про-
довжують зростати й за прогнозами, зробленими ІКАО й 
ІАТА, до 2030 року зростуть удвічі порівняно з нинішнім 
рівнем, а отже, значно підвищаться витрати на підтримку 
прийнятного рівня авіаційної безпеки [4].

В  Україні  дослідженнями  окремих  питань  міжна-
родних  повітряних  перевезень  і  їх  безпекою  займались 
О.В.  Руденко,  Н.В. Жмур,  Є.К.  Єряшов,  В.П.  Харченко, 
Д.О. Бугайко, Г.Р. Халімова, Н.І. Антонішина, М.М. Нові-
кова. У працях авторами визначено поточні питання у сфе-
рі міжнародної регуляторної політики в авіаційній галузі. 
Проте сфера регулювання авіаційної безпеки в Україні та 
світі зазнала змін у 2017 році, що й визначає актуальність 
дослідження та ґрунтовного їх аналізу в межах однієї на-
укової роботи.

Метою статті є вивчення організаційно-регулятивних 
аспектів забезпечення авіаційної безпеки на міжнародно-
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му, регіональному та державному рівнях у рамках міжна-
родного співробітництва держав. 

Україна  є  одним  із  активних  учасників  міжнародної 
інтеграції й суб’єктом глобальних економічних процесів. 
При  цьому  щорічне  зростання  обсягів  перевезень  паса-
жирів  і  вантажів,  гармонійне  входження  у  світову  тран-
спортну систему повинні супроводжуватися, як мінімум, 
збереженням рівня транспортної безпеки в тому числі й на 
повітряному транспорті.

Міжнародна співпраця України у сфері забезпечення 
авіаційної безпеки здійснюється на основі двосторонніх 
міжурядових  Угод  про  повітряне  сполучення,  викла-
дених  у  рамках  стандартів  і  Рекомендованої  практики 
Міжнародної  організації  цивільної  авіації,  яка  є  світо-
вим лідером з розробки стандартів і рекомендацій щодо 
забезпечення авіаційної безпеки (далі – АБ). У 2010 році 
37-а сесія Асамблеї ІКАО прийняла Декларацію з авіа-
ційної безпеки та Всеосяжну стратегію ІКАО у сфері за-
безпечення авіаційної безпеки (ICASS). Це стало ключо-
вим  інструментом  у  реалізації  забезпечення  авіаційної 
безпеки в усьому світі на підставі узгодженої політики 
всіх держав-членів організації. У Декларації визначено 
дев’ять  пріоритетних  напрямів  діяльності  держав-чле-
нів ІКАО [2]:

–  розширення  та  просування  ефективного  застосу-
вання Стандартів і Рекомендованої практики ІКАО;

–  посилення ефективності процедури огляду служба-
ми безпеки;

–  підвищення якості вживаних технологій і підготов-
ки персоналу;

–  підвищення безпеки вантажних перевезень;
–  просування  методики  підвищеного  захисту  до-

кументів  і перевірки  їх достовірності  (Програма впрова-
дження машинозчитуваних проїзних документів (MRTD));

–  послідовне  усунення  недоліків,  виявлених  у  ході 
Універсальної  програми  перевірок  у  сфері  забезпечення 
авіаційної безпеки;

–  надання технічного сприяння державам, що мають 
таку потребу;

–  широке  застосування  механізмів  співпраці  серед 
держав-членів;

–  здійснення обміну передовою практикою й  інфор-
мацією.

У 2012 році  ІКАО провела першу  за останніх 10 ро-
ків Усесвітню конференцію з авіаційної безпеки, на якій 
затверджені  плани  переходу  від Універсальної  програми 
перевірок у сфері забезпечення авіаційної безпеки до ви-
користання більш комплексного й дієвого механізму без-
перервного моніторингу, заснованого на врахуванні ризи-
ків. Активізовані програми надання допомоги, націленої 
на виконання державних планів розвитку.

38-а  сесія Асамблеї  ІКАО, що відбулася в 2013 році, 
продовжила  політику  37-ої  сесії,  звернувши  особливу 
увагу на результати виконання другого циклу перевірок у 
рамках УППАБ і проведення «Програми підтримки впро-
вадження  й  розвитку  в  галузі  авіаційної  безпеки»  (ISD-
SEC),  а  також на  здійснення стратегії надання допомоги 
та нарощування потенціалу АБ різних держав [3].

На 39-й сесії Асамблеї ІКАО у 2016 році почав розро-
блятися Глобальний план забезпечення авіаційної безпеки 
(далі – ГПАБ), який покликаний направляти й координу-
вати зусилля всіх держав щодо підвищення рівня АБ.

Інструментами реалізації ГПАБ є:
а)  оперативний обмін критично важливою інформаці-

єю з безпеки;
б)  ефективна координація дій з партнерами поза сфе-

рами авіаційної безпеки;
в)  співпраця між державами й галузями для сприяння 

впровадження  інноваційних  технологій  і  процесів  забез-
печення безпеки;

г)  підвищення якості регіональної координації.

Згідно з Планом, на початковому етапі проводитимуть-
ся консультації з державами-членами для визначення най-
більш уразливих місць у системі забезпечення авіаційної 
безпеки й досягнення консенсусу щодо структури та цілей 
ГПАБ [4].

За оцінками експертів ІКАО й МАК, до першорядних 
ризиків  для  авіації  найближчим  часом  входитимуть  по-
рушення  безпеки  в  неконтрольованих  зонах,  небезпека 
кібератак на комп’ютери та комп’ютерні мережі, що забез-
печують  діяльність  служб  цивільної  авіації,  використан-
ня дистанційно пілотованих авіаційних систем (ДПАС) у 
злочинних цілях, а також застосування саморобних вибу-
хових пристроїв, що проносяться людиною [4].

На 39-й сесії Асамблеї ІКАО прийнято Програму ро-
боти  Організації  в  сприянні  ухваленню  Конвенції  про 
боротьбу  з  незаконними  актами  стосовно  міжнародної 
Цивільної  авіації,  запропоновану  в Пекіні  у  2010  році,  і 
протокол, що доповнює Конвенцію про боротьбу з неза-
конним захопленням повітряних судів, також запропоно-
ваний у Пекіні у 2010 році.

Пекінська конвенція й Пекінський протокол 2010 року 
значно  розширюють  та  укріплюють  глобальні  рамки 
протидії тероризму в цивільній авіації. Ці документи ще 
більшою  мірою  криміналізують  акти  використання  ци-
вільного повітряного судна як зброї й використання небез-
печних матеріалів для нападу на повітряне судно або інші 
об’єкти на землі. У Пекінській конвенції та Пекінському 
протоколі  оновлюються  положення  й  норми щодо  поси-
лення співпраці між державами в боротьбі з незаконними 
актами, спрямованими проти цивільної авіації. При цьому 
особливе значення надається дотриманню прав людини і 
справедливому ставленню до підозрюваних [9].

Схвалення  й  ратифікація  «пекінських»  документів 
усіма державами-членами ІКАО стали б значним кроком 
уперед у справі міжнародної співпраці щодо запобігання 
всьому спектру незаконних актів стосовно цивільної авіа-
ції, збільшення ефективності судового переслідування та 
покарання терористів. Наприклад, згідно із запропонова-
ними в Пекіні нормами, виказування загрози скоїти злочин 
може спричинити кримінальну відповідальність, якщо об-
ставини свідчать про те, що загроза є реальною. Крім того, 
за деяких умов змова або пособництво злочину, незалежно 
від того, здійснений злочин чи ні, також може бути кара-
ним  діянням.  Пекінська  конвенція  має  переважну  силу 
щодо Конвенції Монреаля 1971 року й у відносинах між 
державами-учасницями  змінює  протокол  про  аеропорти 
1988 року. Пекінський протокол у відносинах між держа-
вами-учасницями  змінює  Гаазьку  конвенцію  1970  року. 
Саме тому першочерговим завданням є не просто визна-
ння державами-членами ІКАО важливості розширення та 
зміцнення глобального режиму авіаційної безпеки у світлі 
нових  загроз  і  загроз, що  виникають,  а  й  підписання  та 
ратифікація цих двох документів у найближчі терміни.

На  регіональному  рівні  країн  Європейського  Союзу 
(далі – ЄС) діє Європейська система безпеки авіації, що 
базується на комплексному наборі загальних правил без-
пеки,  які  контролюються  Європейською  комісією,  Єв-
ропейським  агентством  з  аварійної  безпеки  (EASA)  та 
національними авіаційними органами. Ці правила  засто-
совуються  безпосередньо  в  усіх  державах-членах  ЄС  та 
охоплюють усі основні галузі авіації, включаючи придат-
ність для польотів, екіпаж, аеродроми, повітряні операції 
й надання аеронавігаційних послуг.

Європейський  план  безпеки  авіації  (EPAS)  на  період 
2017–2021  років  включає  ключові  проблеми,  стратегічні 
пріоритети  й  комплекс  заходів  щодо  розвитку  авіації  в 
країнах ЄС [5, с. 141–142].

Відповідно, ЄС прийнято низку регуляторних актів у 
цій царині. Ще з 2002 року Європейська комісія встанови-
ла спільні правила в галузі безпеки цивільної авіації, спря-
мовані на захист людей і товарів від незаконного втручан-
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ня  в  цивільну  авіацію  [17].  Регламент  (ЄС) №  300/2008 
Європейського Парламенту й Ради визначає загальні пра-
вила  та  основні  стандарти  безпеки  авіації  й  процедури 
контролю  за  виконанням  загальних  правил  і  стандартів. 
З 2009 року декілька положень доповнили Положення (E) 
№ 300/2008 щодо  рідин,  аерозолів  і  гелів,  використання 
сканерів безпеки, прийняття альтернативних заходів без-
пеки, контролю над повітряними вантажами як усередині 
країни,  так  і на міжнародному рівні,  а  також специфіка-
цій національних програми контролю якості. У 2016 році 
поновлений  увесь  набір  попередніх  упроваджувальних 
законодавчих актів: Регламент Комісії  (ЄС) № 2015/1998 
визначає  детальні  заходи  щодо  впровадження  спільних 
основних  стандартів  безпеки  авіації;  Регламент  Комісії 
(ЄС) №  72/2010  визначає  процедури  проведення  переві-
рок Комісії в галузі авіаційної безпеки [10].

Європейська політика авіаційної безпеки заснована на 
тісній координації з державами-членами та зацікавленими 
сторонами. Комісія ефективно бере участь у всіх відповід-
них  заходах  ІКАО  й  повністю  співпрацює  з  ключовими 
партнерами з третіх країн (у т. ч. з Україною) та регіональ-
ними організаціями. 

Україна  у  сфері  цивільної  авіації  має широкі  міжна-
родно-правові зобов’язання, оскільки є державою-членом 
багатьох міжнародних організацій, таких як Міжнародна 
організація  цивільної  авіації,  Європейська  конференція 
цивільної  авіації  (ЕКГА), Європейська організація  з  без-
пеки аеронавігації (Євроконтроль), Міждержавної ради з 
авіації  і  використання  повітряного  простору  (МСАІВВ), 
Міждержавного авіаційного комітету (МАК).

До основних нормативно-правових актів, що регулю-
ють  діяльність  цивільної  авіації  на  території  України  й 
установлюють норми авіаційної безпеки та принципи їх 
забезпечення, належать Повітряний кодекс України [11]; 
Закон України «Про Державну програму авіаційної без-
пеки  цивільної  авіації»  [13];  Закон  України  «Про  тран-
спорт», Угода  про  цивільну  авіацію  і  про  використання 
повітряного  простору  [15],  Ухвала  Кабінету  Міністрів 
України  «Про  затвердження  Положення  про  Державну 
авіаційну службу України» від 8 жовтня 2014 року № 520; 
Конвенція  про  міжнародну  цивільну  авіацію  (Чикаго, 
1944  рік)  [14],  доповнення  до  неї;  Документ  30-ї  Євро-
пейської конференції цивільної авіації «Політика ЕКГА у 
сфері авіаційної безпеки».

Згідно з Повітряним кодексом України, авіаційна без-
пека – це комплекс заходів із залученням людських і мате-
ріальних ресурсів, який призначений для захисту цивіль-
ної  авіації  від актів незаконного втручання  [11].  Іншими 
словами, авіаційна безпека – це стан захищеності цивіль-
ної авіації від протиправних втручань у її діяльність, тобто 
відсутність недопустимого ризику, пов’язаного  з можли-
вістю заподіяння збитків від незаконного втручання в ді-
яльність цивільної авіації.

Приєднавшись  до  Конвенції  про  міжнародну  ци-
вільну  авіацію  (Чикаго,  1944 рік), Україна  взяла на  себе 
зобов’язання  щодо  створення  необхідних  умов  для  без-
печного й ефективного виконання польотів відповідно до 
стандартів і рекомендованої практики IКAO, що передба-
чає своєчасне внесення  змін до  законодавства України у 
сфері авіаційної безпеки. Виконуючи вимоги Додатка 17 
«Безпека.  Захист  цивільної  авіації  від  актів  незаконного 
втручання» Конвенції про міжнародну цивільну авіацію» 
(Чикаго, 1944 рік), Верховна Рада України затвердила За-
коном України від 20 лютого 2003 р. Державну програму 
авіаційної  безпеки  цивільної  авіації  [12].  Згідно  з  реко-
мендаціями  ІКАО,  для  забезпечення  координації  діяль-
ності  центральних  і  місцевих  органів  виконавчої  влади, 
інших  установ  та  організацій, що  беруть  участь  у  вико-
нанні  Державної  програми  авіаційної  безпеки  цивільної 
авіації, а також для підготовки пропозицій щодо способів 
реалізації державної політики з питань авіаційної безпеки 

й  проведення  оцінювання  стану  забезпечення  авіаційної 
безпеки під час проектування нових і реконструкції наяв-
них аеропортів у жовтні 2012 року створена Міжвідомча 
комісія з авіаційної безпеки цивільної авіації. У результаті 
прагнення уряду України до розширення співпраці з кра-
їнами ЄС з метою сприяння стійкому розвитку цивільної 
авіації України та її інтеграції в транспортну систему ЄС 
з 29 липня 2016 року Європейським Союзом запущений 
новий проект «Twinning». Цей проект покликаний допо-
могти Державній авіаційній службі України підвищити рі-
вень авіаційної безпеки. Безпосереднім помічником у цьо-
му питанні виступатиме Державна адміністрація Іспанії з 
авіаційної безпеки й безпеки польотів (AESA). Проект пе-
редбачає практичну допомогу експертів Іспанії на місцях, 
навчання і стажування українських фахівців у відповідних 
установах Іспанії [7]. Усі зміни міжнародного права спри-
чинили необхідність розвитку й вітчизняної нормативної 
бази  забезпечення  авіаційної  безпеки.  Так,  результатом 
тісної  співпраці  з міжнародною спільнотою у  сфері  без-
пеки цивільної авіації та авіаційної безпеки зокрема стало 
прийняття Закону України «Про Державну програму авіа-
ційної безпеки цивільної авіації» від 21 березня 2017 року 
№ 1965-VIII, що свідчить про помірковані кроки України в 
напрямі вдосконалення правового регулювання цивільної 
авіації  та механізму  захисту  її  діяльності  від  актів  неза-
конного втручання.

Документ ураховує стандарти ІКАО, ЄС, ЄКЦА, Євро-
контролю у сфері авіаційної безпеки, вимоги Ради Безпе-
ки ООН про спрямування спільних зусиль на запобігання 
терористичним актам і припинення їх, зокрема Резолюції 
від 28 вересня 2001 року № 1373, а також зміни в україн-
ському законодавстві, які відбулися за період після введен-
ня в дію Державної програми авіаційної безпеки цивільної 
авіації у 2003 році. Цим Законом визначено засади щодо 
забезпечення авіаційної безпеки, регулярності й ефектив-
ності  повітряних  перевезень  шляхом  уведення  правил, 
практики  та  процедур, що  передбачають  заходи  захисту 
від актів незаконного втручання [13].

Основним завданням Програми є розподіл обов’язків 
між контрольними органами і службами, діяльність яких 
спрямована на забезпечення авіаційної безпеки; встанов-
лення правил упровадження та здійснення заходів забез-
печення авіаційної безпеки пасажирів; авіаційного персо-
налу й персоналу, який задіяний в авіаційній діяльності; 
повітряних  суден;  майна,  яке  перевозиться  повітряними 
суднами; об’єктів суб’єктів авіаційної діяльності незалеж-
но від форми власності та підпорядкування [13].

Поглиблений аналіз положень нормативного акта по-
казує, що Державна програма авіаційної безпеки цивіль-
ної авіації передбачає такі основні положення [13]:

1.  На основі посилення положень національної про-
грами  контролю  за  станом безпеки ЦА,  співробітників 
служб  безпеки,  авіації  загального  призначення  й  авіа-
ційних  спецробіт,  концепції  оцінювання  ризиків  тощо 
повинен  бути  створений  відділ  провайдера  аеронаві-
гаційного  обслуговування.  Цей  відділ  займатиметься 
встановленням і забезпеченням функціонування систем 
управління  авіаційною  безпекою  (визначення  погроз, 
розробка процедур оцінювання і зменшення ризиків без-
пеки, проведення моніторингу стану авіаційної безпеки 
на  об’єктах  і  відробіток  запобіжних  заходів  безпеки 
тощо), організацією й контролем захисту від кіберзагроз 
операційних даних тощо.

2.  З метою захисту цивільної авіації від кіберзагроз 
має бути створений уповноважений орган з питань ци-
вільної авіації, який:

–  визначає пріоритети у сфері протидії кіберзагро-
зам ЦА;

–  виконує  державний  нагляд  за  станом  захисту 
критично  важливих  інформаційних  авіаційних  систем 
суб’єктами авіаційної діяльності від кіберзагроз ЦА;
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–  під час оцінювання рівня загрози ЦА враховує стан 
захисту  критично  важливих  інформаційних  авіаційних 
систем суб’єктами авіаційної діяльності від кіберзагроз;

–  затверджує список критично важливих інформацій-
них авіаційних систем; проводить  їх  ідентифікацію, зби-
рання, узагальнення й облік даних;

–  упроваджує  систему  відбору,  перевірки  й  підго-
товки фахівців з питань протидії кіберзагрозам цивільної 
авіації.

3.  Ужиті  заходи  щодо  контролю  доступу  осіб,  крім 
пасажирів,  полягають  у  проведенні  спеціальної  перевір-
ки персоналу авіаційної безпеки для отримання допуску 
в  контрольовані  зони  й  подальшої  перевірки  персоналу 
правоохоронними  органами  з  певною  періодичністю  з 
урахуванням  важливості  недопущення  здійснення  акту 
незаконного втручання.

4.  З  урахуванням  вимог  Додатка  17  у  національну 
програму включений пункт «Безпека в неконтрольованій 
зоні».  Реалізація  забезпечення  безпеки  в  неконтрольова-
ній  зоні  досягається  за  допомогою  вживання  заходів  на 
стадії проектування (уникнення проектування й будівни-
цтва прямих під’їзних доріг до аеровокзалів).

5.  Буде  забезпечено  встановлення  на  таких  дорогах 
штучних перешкод  і  бордюрів підвищеної  висоти;  вико-
ристання сміттєвих урн, які в разі вибуху зменшуватимуть 
його  потужність;  установку  достатньої  кількості  засобів 
відеоспостереження  тощо;  здійснення  щоденної  діяль-
ності, такої як постійна присутність патрулів органів вну-
трішніх справ, контроль прилеглої території із зовнішньо-
го  боку  периметра  для  недопущення  несанкціонованого 
проникнення в контрольовану зону аеропорту тощо.

Отже,  Україна  як  держава-член Міжнародної  органі-
зації цивільної авіації продовжує оновлення нормативної 
бази забезпечення авіаційної безпеки з метою гарантуван-
ня  її  відповідності  встановленому  рівню  загрози,  праг-
нучи досягати одностайності норм внутрішнього законо-
давства  з  міжнародними  правовими  нормами,  постійно 
адаптуючи його  з  урахуванням  зміни  глобальних потреб 
цивільної  авіації,  при  цьому  координуючи  свої  зусил-
ля  також  і  в рамках МАК  [18]. Найближчим часом уряд 
України  й Державіаслужба  повинні  сприяти  розробці  та 
затвердженню Глобального плану забезпечення авіаційної 
безпеки  (ГПАБ)  для  підвищення  рівня  внутрідержавної 
й глобальної авіаційної безпеки. З метою запобігання за-
грозам безпеці на борту і зниженню витрат і фінансових 
утрат  авіакомпаній  та  експлуатантів  аеропортів  також 
необхідно якнайскоріше ввести в національне законодав-
ство спеціальні правові норми, що регламентують засто-
сування адміністративних санкцій  і кримінального пере-
слідування недисциплінованих пасажирів, які порушують 
порядок.  Першочерговою  метою  для  розширення  рамок 
застосування  законодавства,  вдосконалення  боротьби  з 
тероризмом і досягнення широкого міжнародного консен-
сусу в правовій сфері є ратифікація Україною Пекінської 
конвенції й Пекінського протоколу 2010 року.

Як  висновок  необхідно  зазначити,  що  впровадження 
нових стандартів і правил забезпечення авіаційної безпе-
ки цивільної авіації дасть змогу значно підвищити рівень 
безпеки  повітряних  перевезень  шляхом  упровадження 
проактивного підходу до державного регулювання діяль-
ності  цивільної  авіації  шляхом  постійного  виявлення  та 
усунення ризиків під час здійснення авіаперевезень.
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Статья посвящена исследованию проблем международного признания новообразованных государств на примере ситуации, которая 
сложилась в Каталонии. Внимание акцентировано на отсутствии унифицированных критериев признания. Проанализировано попытку 
обретения Каталонией независимости на предмет соответствия отдельным критериям, существующим международной практике, тео-
рии международного права и проистекающим из принципов международного права. 

Ключевые слова: международное признание, критерии, Каталония, независимость, самоопределение, референдум. 

Стаття присвячена дослідженню проблем міжнародного визнання новоутворених держав на прикладі ситуації, що склалася в 
Каталонії. Увагу акцентовано на відсутності уніфікованих критеріїв визнання. Проаналізовано спробу набуття Каталонією незалежності 
на предмет відповідності окремими критеріями, які існують у міжнародній практиці, теорії міжнародного права й випливають із принципів 
міжнародного права.

Ключові слова: міжнародне визнання, критерії, Каталонія, незалежність, самовизначення, референдум.

The article is devoted to the study of the problems of international recognition of the newly formed states on the example of the situation that 
has developed in Catalonia. Attention is focused on the absence of unified recognition criteria. Analyzed an attempt to gain independence by 
Catalonia for compliance with certain criteria existing in international practice, the theory of international law and resulting from the principles of 
international law. 

Key words: international recognition, criteria, Catalonia, independence, self-determination, referendum.

Вопрос  признания  новообразованных  государств 
международным  сообществом  сегодня  стоит  достаточ-
но остро. Желание международных субъектов сохранить 
статус  кво,  продиктованное  необходимостью  сохранить 
мир и безопасность, предполагает скептическое отноше-
ние к таким государствам. Это отношение также обуслов-
ливается  тем,  что  новые  политические  образования,  как 
правило,  создаются  путем  отделения  части  территории 
от суверенного государства, что, несомненно, не находит 
поддержки у центральных властей, поэтому сопровожда-
ется  конфликтами,  в  некоторых  случаях  вооруженными. 
Решение этого вопроса усугубляется отсутствием четких, 
единых  для  всех  критериев,  закрепленных  в  междуна-
родно-правовом  акте,  опираясь  на  которые  новообразо-
ванное  государство  могло  бы  обрести  международную 
правосубъектность. Наглядной  демонстрацией  этих про-
блем является Каталония. 

Вопросами  признания  государств,  в  том  числе 
выработкой  критериев,  занимались  такие  ученые,  как 
Л. Оппенгейм, Д. Фельдман, В. Карташкин, В. Кочарян, 
О. Журек, И. Литвиненко. Вопросу национального само-
определения Каталонии посвящены работы таких ученых: 
Г. Волкова, С. Хенкин, А. Орлова. 

Цель статьи –  выяснить,  существуют  ли  основания 
для признания Каталонии в качестве суверенного государ-
ства,  путем  анализа  критериев,  существующих  в  теории 
международного  права,  сложившихся  в  международной 
практике, а также на основе международных принципов.

Признание государств в теории международного права 
зачастую определяется как односторонний добровольный 
акт  государства,  которым оно демонстрирует  готовность 
вступить с новым субъектом в правоотношения. В усло-
виях  отсутствия  четких  правовых  критериев  признания 
новообразованных  государств  для  их  выяснения  можно 
обращаться разве что к международным принципам, сло-
жившейся  практике  и  доктрине. Поэтому  закономерным 
является то, что государства руководствуются в большей 
мере  политической  целесообразностью.  Политическая 
же подоплека сулит «двойные стандарты». Так, предста-
вители  государства могут,  решая вопрос о  том,  вступать 
или не вступать в отношения, исходить из экономических, 

культурных соображений, руководствоваться сложившей-
ся этнической ситуацией. 

Вместе с тем следует отметить, что существует такой 
международный  документ,  как  Заявление  «Двенадцати» 
о  будущем  статусе  России  и  других  бывших  республик 
1991  года.  В  нем  названы  такие  критерии  ЕС  для  при-
знания новых  государств  в Восточной Европе и на  тер-
риториях  Советского  Союза:  «Соблюдение  положений 
Устава ООН и обязательств, принятых по Хельсинкскому 
заключительному акту и Парижской хартии, особенно в 
том, что касается верховенства закона, демократии и прав 
человека;  гарантии  прав  этнических  и  национальных 
групп  и  меньшинств  в  соответствии  с  обязательства-
ми, принятыми в рамках СБСЕ; уважение нерушимости 
всех  границ,  которые  не  могут  быть  изменены  иначе, 
как мирными средствами и с общего согласия; принятие 
всех  соответствующих  обязательств,  касающихся  разо-
ружения и нераспространения ядерного оружия, а также 
безопасности  и  региональной  стабильности;  обязатель-
ство  разрешать  по  соглашению,  в  том  числе  предусма-
тривая  в  случае  необходимости  обращение  в  арбитраж, 
все  вопросы,  касающиеся  правопреемства  государства 
и региональных споров. Не будут признаваться государ-
ства, возникающие в результате агрессии. Сообщества и 
их  страны-члены будут  также учитывать  влияние факта 
признания на соседние государства» [1]. Но следует по-
нимать,  что  эти критерии  адаптированы под  сложившу-
юся на тот момент ситуацию в Восточной Европе и Со-
ветском  Союзе,  в  частности  хорошим  тому  примером 
послужит обязанность ядерного разоружения. Остальные 
же  с  некой  корректировкой  могут  послужить  базой  для 
создания унифицированных критериев. 

Также,  анализируя  Устав  ООН,  к  таким  критериям 
можно  причислить  принятие  обязанности  мирного  со-
трудничества, способность выполнять эти обязательства, 
уважение суверенитета других государств.

Что касается теории международного права, то ученые 
выделяют  несколько  иные  критерии.  Так,  Е.  Гуськова  к 
ним  относит  «уровень  развития  демократии,  отсутствие 
геноцида по отношению к проживающим на территории 
меньшинствам,  неиспользование  практики  терроризма, 
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определённый  процент  соотношения  титульной  и  нети-
тульной нации, результаты референдума и экономический 
потенциал  для  самостоятельной жизни  региона»  [2].  На 
наш взгляд, такой критерий, как результаты референдума, 
следует расширить, то есть обратить внимание не только 
на результат, а и на сам процесс – процедуру, организато-
ров, правовую основу. 

Также  следует  отметить,  что  создание  новых  госу-
дарств, начиная со второй половины ХХ века, происходит 
под эгидой права народов на самоопределение, и Катало-
ния не является исключением. При таком подходе право 
народов на самоопределение служит правовым обоснова-
нием этого процесса и вместе с тем заключает в себе усло-
вия, соблюдение которых оправдывает апеллирование об-
щности к  этому принципу при создании  государства. То 
есть опираться на это право могут только те, кто является 
его носителем. Необходимо также обратить внимание на 
специфическое соотношение права на самоопределение и 
принципа территориальной целостности и учесть, обосно-
ванно ли выбор сделан в пользу того или иного принципа.

Учитывая вышеизложенное, заостряя внимание на Ка-
талонии, считаем, что необходимо выяснить следующее: 
являются ли каталонцы субъектом права на  самоопреде-
ление,  есть  ли  основания  склонять  чашу  весов  в  пользу 
этого принципа, а также рассмотреть более подробно та-
кие критерии, как процедура референдума, его результаты, 
экономический потенциал. 

В  Уставе  ООН  указано,  что  организация  преследует 
такую цель, как развитие дружественных отношений меж-
ду  нациями  на  основе  уважения  принципа  равноправия 
и самоопределения народов  [3]. Право народов на само-
определение  фиксируется  в  ряде  других  международно-
правовых  документов.  Так,  Декларация  о  предоставле-
нии  независимости  колониальным  странам  и  народам 
1960  года  провозглашает:  «Все  народы  имеют  право  на 
самоопределение; в силу этого права они свободно уста-
навливают  свой  политический  статус  и  осуществляют 
свое экономическое,  социальное и культурное развитие» 
[4]. В Пактах от 1966 года в ст. 1 зафиксировано идентич-
ное  положение,  также  к  нему  прибавляется  следующее: 
«Все участвующие в настоящем Пакте Государства, в том 
числе  те,  которые  несут  ответственность  за  управление 
несамоуправляющимися  и  подопечными  территориями, 
должны,  в  соответствии  с  положениями Устава Органи-
зации  Объединенных  Наций,  поощрять  осуществление 
права на самоопределение и уважать это право» [5]. Также 
этот принцип закреплен в Декларации о принципах меж-
дународного права 1970 года [6]. 

То есть субъектом этого права является народ. Вместе с 
тем следует отметить, что легальной дефиниции этого по-
нятия нет. Среди ученых также не существует единой точ-
ки зрения, и разница в их понимании заключается в сме-
щении акцентов на те или иные признаки. К более ранним 
попыткам определить субъекта права на самоопределение 
можно  отнести  дефиницию Л. Оппенгейма:  «Общество, 
состоящее  из  многих  лиц,  связанных  между  собой  об-
щностью происхождения, языка, интересов» [7, с. 99]. По 
мнению О. Журека, «наибольшего внимания заслуживает 
определение, рекомендованное Международной комисси-
ей юристов в связи с рассмотрением событий в Восточ-
ном Пакистане: общность истории, расовые и этнические, 
культурные  и  языковые,  религиозные  и  идеологические 
связи,  общее  географическое  местоположение,  общая 
численность данного образования»  [8,  с 99]. В. Кочарян 
обращает внимание на доклад, озвученный в ЮНЕСКО, в 
нем дается определение понятия «народ»: «Группа людей, 
которые обладают многими или всеми следующими харак-
теристиками: общими историческими традициями, расо-
вой или этнической общностью, культурной однороднос-
тью,  языковой  общностью,  территориальными  связями, 
общей экономической жизнью» [9]. При этом отмечается, 

что «группа не должна обязательно иметь значительную 
численность, но должна представлять нечто большее, чем 
простое  объединение  индивидов;  группа,  как  таковая, 
должна  стремиться,  чтобы  ее  считали народом,  и  долж-
на иметь самосознание народа, хотя, обладая указанными 
выше характеристиками, группа или члены группы могут 
и не иметь такого желания и самосознания; и, возможно, 
группа должна иметь учреждения и другие средства для 
проявления  своих  характеристик  и  своего  стремления  к 
общности» [10]. Но есть определения, которые акценти-
руют  внимание  лишь  на  субъективных  признаках.  Так, 
Гросс Эспиелл  определял  народ  как  «любую отдельную 
человеческую общность, объединенную самосознанием и 
желанием  образовать  общность,  способную  действовать 
в интересах общего будущего»  [11]. То  есть можно  ска-
зать,  что к  определяющим признакам относят общность 
происхождения,  культурную,  лингвистическую однород-
ность,  наличие  территориальных  связей  и  коллективное 
самосознание. 

Какова же этническая ситуация в Каталонии? Каталан-
ский национализм имеет специфическое проявление. Дело 
в том, что понятие «каталонец» мы можем употреблять в 
двух значениях. Согласно широкому подходу, каталонца-
ми являются те, кто говорит на каталанском языке. Но осо-
бенность в том, что каталаноговорящие люди проживают 
и за пределами Каталонии: Валенсия, Балеарские острова, 
Арагон. Эти регионы составляют каталанский лингвисти-
ческий ареал. Жители этого региона обладают рядом при-
знаков,  свойственных народу:  общность происхождения, 
совместный язык,  традиции,  схожесть  культуры. Но, не-
взирая на это, не расценивают себя как некую устойчивую 
общность, единицу, не осознают своих отличий от других 
общностей, то есть у них отсутствует коллективное наци-
ональное сознание. Отсутствие этого субъективного при-
знака  не  позволяет  причислить  их  к  каталонской нации. 
Например, жители Валенсии называют себя валенсийца-
ми и никоим образом не отождествляют себя с Каталони-
ей, более того, неистово утверждают, что говорят они не 
на каталанском, а на валенсийском языке [12, с. 81–82].

Согласно  позиции  узкого  подхода,  каталонец  –  уро-
женец  Каталонии.  Но  каталанский  национализм  и  на 
этом  уровне  имеет  особенность.  Население  Каталонии 
насчитывает 7,5 миллиона человек, и из них только 35% – 
это коренные жители, то есть этнические каталонцы. Боль-
шую часть (45%) в силу разного рода факторов, но в боль-
шей мере экономического составляют выходцы из других 
регионов Испании, а также их потомки [13]. То есть ло-
гично  предположить,  что мигранты  не  составляют  ката-
ланский  этнос,  поскольку  даже  если  они  подвергнутся 
добровольной ассимиляции, языковой в частности, это не 
означает прекращения связи с «малой родиной». Но вмес-
те с тем потомки приезжих местными жителями воспри-
нимаются как этнические каталонцы [14, с. 84–85]. А. Ко-
жановский,  характеризируя  это  явление,  пишет:  «Такое 
ощущение, что верх берет региональность, так как, с точ-
ки зрения местных жителей, факт рождения на территории 
региона как бы «перевешивает» чуждость культурного об-
лика»  [15, с. 39]. Это региональное самоотождествление 
или региональное самосознание и является особенностью 
каталанского  национализма.  Подобный  фактор  может 
быть использован против каталонцев при решении вопро-
са об их субъектности в контексте права на самоопреде-
ление. Решение этого вопроса на практике будет зависеть 
от политической дискреции, поскольку легального опред-
еления термина «народ» нет, а доктринальные дефиниции 
пестрят разнообразием. 

Что касается вопроса референдума, то, действительно, 
это  наиболее  действенный  способ  выразить  волю  регио-
на. Но стоит  еще раз подчеркнуть,  что поскольку общих 
критериев  для  признания  новообразованных  государств 
нет,  то,  соответственно,  требования,  которые могут  быть 
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предъявлены  для  проведения  референдума,  тоже  отсут-
ствуют. Как вариант могут быть предложены согласование 
с центральными властями; формулировка вопроса, финан-
сирование избирательной кампании; присутствие наблюда-
телей, в том числе с международным статусом; количество 
явившихся для голосования, необходимое для его легитим-
ности; количество проголосовавших «за» и «против», не-
обходимое для принятия решения. В. Карташкин отмечает: 
«Такое  право,  однако,  должно  осуществляться  исключи-
тельно мирным путём и с согласия заинтересованных сто-
рон»  [16,  с.  9].  В  международной  практике  существуют 
подобные прецеденты, с которыми можно провести парал-
лели. Так, в случае с Шотландией, в которой в 2014 году 
был  проведен  референдум  о  независимости,  плебисцит 
был  согласован  с  властями  Великобритании,  формули-
ровка вопроса, финансирование избирательной кампании, 
согласно  «Эдинбургским  соглашениям»,  находились  под 
контролем избирательной комиссии Великобритании в со-
ответствии с законодательством этой страны [17]. 

В противовес этому референдум о независимости Ка-
талонии противоречит положению Конституции Испании 
о  «едином  и  неделимом  Испанском  государстве»  [18], 
поэтому с формальной точки зрения он не мог и не был со-
гласован с центральными властями Испании. В силу этого 
не был разработан совместный, устраивающий обе стороны 
план его проведения. Вместо этого, на местном уровне был 
принят Закон о референдуме о самоопределении Катало-
нии. Центральные власти, опираясь на статью 155 Консти-
туции Испании, которая гласит, что, «если автономное Со-
общество  не  выполняет  обязательства,  предусмотренных 
Конституцией  или  другими  законами,  либо  его  действия 
наносят  серьезный  ущерб  общегосударственным  интере-
сам Испании, Правительство предупреждает председателя 
автономного  Сообщества.  Если  ответа  с  его  стороны  не 
последует,  Правительство  может  с  согласия  абсолютно-
го  большинства  Сената  принять  необходимые  меры  для 
выполнения  автономным  Сообществом  указанных  об-
язательств  в  принудительном  порядке  либо  для  защиты 
упомянутых  общегосударственных  интересов»  [19],  про-
тиводействовали его проведению. 

Что  касается  непосредственно  результатов,  то  за  неза-
висимость  проголосовали  90,13%  при  явке  43,03%  [20]. 
Подобные показатели ставят под сомнение, даже без учета 
иных факторов,  легитимность  плебисцита. Это  переклика-
ется с критерием признания, предложенным И. Литвиненко: 
«… способность  эффективно осуществлять власть на всей 
территории государства, чтобы иметь возможность вступать 
в международные правоотношения в качестве представителя 
всего населения» [21, с. 241]. Действительно, можем ли гово-
рить о том, что власти Каталонии будут выступать от имени 
всего населения, если явка составила меньше половины. 

Что касается экономического потенциала, то, как спра-
ведливо отмечает Г. Волкова, «это отнюдь не карликовый 
или экономически отсталый регион» [22, с. 93]. Располо-
жение Каталонии, в частности выход к морю, и тот факт, 
что  она  является  одним  из  наиболее  развитых  регионов 
Испании, производя около 20% ВВП государства, является 
тому хорошим подтверждением. Но вместе с тем большая 
часть товаров, услуг, производимых Каталонией, реализу-
ется именно на испанском рынке. В случае же выхода из 
состава Испании экономические связи, скорее всего, будут 
разорваны. Сотрудничество же с ЕС в экономическом пла-
не будет означать признание Каталонии в качестве госу-
дарства de facto, а ЕС вряд ли на это пойдет, поскольку это 
создаст прецедент, которому могут последовать Бавария в 
Германии, Баски в Испании, Фландрия в Бельгии, Южный 
Тироль  в  Италии.  К  тому  же  Каталонии  необходимы 
ресурсы для создания ряда административных структур.

В  Декларации  о  принципах  международного  права 
в  статье,  где  раскрывается  суть  права  народов  на  само-
определение, также указано: «Ничто в приведенных выше 

пунктах  не  должно  истолковываться  как  санкционирую-
щее или поощряющее любые действия, которые вели бы 
к расчленению или частичному или полному нарушению 
территориальной  целостности  или  политического  един-
ства  суверенных  и  независимых  государств,  соблюда-
ющих  в  своих  действиях  принцип  равноправия  и  само-
определения народов, как этот принцип изложен выше, и, 
вследствие этого, имеющих правительства, представляю-
щие без различия расы, вероисповедания или цвета кожи 
весь народ, проживающий на данной территории» [23]. По 
оценкам многих исследователей, это конфликт принципа 
самоопределения  народов  и  принципа  территориальной 
целостности,  ведь,  с  одной  стороны,  провозглашается 
возможность народов избрать политический статус, с дру-
гой – нерушимость границ. Также указано, что «при истол-
ковании и применении изложенных выше принципов по-
следние являются взаимосвязанными, и каждый принцип 
должен рассматриваться в свете других принципов» [24]. 
По  нашему  мнению,  эта  взаимосвязанность  в  контексте 
этих  двух  принципов  порождает  необходимость  анализа 
взаимоотношений  заинтересованных  сторон  –  центра  и 
региона. То есть в случае, когда центральные власти ве-
дут ассимиляторскую политику по отношению к региону, 
осуществляя притеснения, приоритет должен быть отдан 
праву на самоопределение. С учетом того, что Каталония 
обладает  автономным  статусом  с  расширенными  полно-
мочиями в сфере самоуправления, каталанский язык, со-
гласно  Конституции,  является  официальным  в  регионе, 
говорить  о  притеснениях  мы  не  можем.  Следовательно, 
право на самоопределение может уступить при таком под-
ходе принципу территориальной целостности.

Таким образом, вопрос признания новообразованных 
государств  международным  сообществом  сегодня  сто-
ит  достаточно  остро.  Решение  этого  вопроса  усугубля-
ется  отсутствием  четких,  единых  для  всех  критериев, 
закрепленных  в  международно-правовом  акте.  Поэтому 
закономерным является то, что государства руководству-
ются  в  большей мере  политической  целесообразностью. 
Политическая же подоплека сулит «двойные стандарты». 
Так,  представители  государства  могут,  решая  вопрос  о 
том, вступать или не вступать в отношения, исходить из 
экономических,  культурных  соображений,  руководство-
ваться  сложившейся  этнической  ситуацией.  Наглядной 
демонстрацией этих проблем является Каталония. 

Критериями международного признания могут быть при-
нятие  обязанности  мирного  сотрудничества,  способность 
выполнять  эти  обязательства,  уважение  суверенитета  дру-
гих  государств, правовое обоснование движения  за незави-
симость,  согласованность  с  принципами  права,  процедура 
волеизъявления, результаты, экономический потенциал. В си-
туации с Каталонией это проявляется следующим образом. 

Отсутствие  у  жителей  каталаноязычного  ареала  кол-
лективного  национального  самосознания  не  позволяет 
считать  их  народом.  У  жителей  Каталонии  присутству-
ют  такие  признаки  народа:  культурная,  лингвистическая 
однородность,  наличие  территориальных  связей,  кол-
лективное самосознание. Но при этом только 35% жите-
лей  объединены  общим  историческим  происхождением. 
Подобный фактор может быть использован против ката-
лонцев при решении вопроса об их субъектности в кон-
тексте права на самоопределение. Решение этого вопроса 
на  практике  будет  зависеть  от  политической  дискреции, 
поскольку легального определения термина «народ» нет, а 
доктринальные дефиниции пестрят разнообразием.

Существует ряд нюансов, касающихся процедуры про-
ведения референдума, что ставит под сомнение оценку его 
результатов  как  таких,  что  имеют  юридические  послед-
ствия. Но отсутствие общих требований к проведению ре-
ферендума создает поле для политического маневра. 

Экономический потенциал, которым обладает Каталония, 
определяется во многом её сотрудничеством с Испанией. 
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У статті проводиться аналіз сутності міжнародного злочину апартеїду відповідно до чинного міжнародного права. Розкривається не-
достатня дієвість сучасних механізмів боротьби з апартеїдом та необхідність їх удосконалення.

Ключові слова: апартеїд, міжнародний злочин, держава, відповідальність, міжнародне право.

В статье проводится анализ сущности международного преступления апартеида в соответствии с действующим международным 
правом. Раскрывается недостаточная действенность современных механизмов борьбы с апартеидом и необходимость их совершен-
ствования.

Ключевые слова: апартеид, международное преступление, государство, ответственность, международное право.

The analysis of the nature of the international crime of apartheid is being conducted in accordance with current international law. This article 
describes the lack of effectiveness of current international legal mechanisms for combating the crime of apartheid and the need to improve these 
mechanisms or create new ones.

Key words: apartheid, international crime, state, responsibility, international law.

Постановка проблеми.  Міжнародно-правові  норми 
універсального  характеру  визначають  апартеїд  найтяж-
чим  порушенням  усіх  принципів  міжнародного  права. 
Міжнародна спільнота, усвідомивши та визнавши шкоду 
та масштабність людських втрат внаслідок цього злочину, 
спрямовує всі можливі засоби та способи протидії та пре-
венції апартеїду. Однак великої нормативно-правової бази 
та наявності міжнародно-правових механізмів, спрямова-
них на боротьбу з цим злочином, не досить для ефективної 
протидії  апартеїду на  сучасному етапі. Тому актуальним 
постає питання про вдосконалення чинних  та  створення 
нових  засобів  та  способів  запобігання  скоєнню  такого 
тяжкого злочину, як апартеїд.

Стан опрацювання.  Міжнародно-правові  механізми 
боротьби з таким злочином, як апартеїд, вивчали такі на-
уковці, як: Р. Аго, Ю. Барбоза, М. Бассіоні, Г. Доннедьє де 
Вабр, Дж. Дугарт, П. Куріс, І. Бліщенко, К. Важна, І. Фі-
сенко, В. Антипенко, В. Василенко, Н. Зелінська, І. Лука-
шук та інші. Однак питання сутності міжнародного злочи-
ну апартеїду відповідно до чинного міжнародного права 
вимагає подальшого дослідження.

Мета статті – дослідити сутність апартеїду відповідно 
до Міжнародної конвенції про припинення злочину апар-
теїду  та  покарання  за  нього  1973  р.,  Римського  статуту 
Міжнародного кримінального суду та інших нормативно-
правових актів. Звернути увагу на причетність держави до 
вчинення апартеїду. 

Виклад основного матеріалу.  Найсерйознішим  по-
рушенням зобов’язань за міжнародним правом є скоєння 
міжнародних злочинів, оскільки зачіпаються не лише ін-
тереси  всієї  міжнародної  спільноти,  а  й  створюється  за-
гроза міжнародному миру і безпеці.

Після  закінчення  Другої  світової  війни  міжнародне 
співтовариство погодилося з тим, що не лише на внутріш-
ньодержавному  рівні,  а  й  на  міжнародному  мають  бути 
встановлені  імперативні  норми  захисту  основних  прав  і 
свобод людини й головне  – заборонити такі злочини, як 
апартеїд. Є  велика  кількість міжнародно-правових  доку-
ментів, які закріплюють як загальні зобов’язання держав 
стосовно забезпечення прав людини, так і спеціальні нор-
ми щодо попередження та припинення злочину апартеїду. 

Організація Об’єднаних Націй активно займається пи-
таннями, пов’язаними з дискримінацією, зокрема апарте-
їдом, з часу свого створення. Генеральна Асамблея визнає 

практику апартеїду порушенням цілей та принципів Ста-
туту ООН, що закріплено в численних резолюціях. 

Римський  статут  Міжнародного  кримінального  суду 
(МКС)    поширює  свою юрисдикцію  на  злочин  апартеїд 
та  відносить  його  до  злочинів  проти  людства. Відповід-
но до ст. 7 Статуту  апартеїд – це  антилюдські діяння, які 
здійснюються у контексті інституціоналізованого режиму 
систематичного гноблення і панування однієї расової гру-
пи над іншою расовою групою чи групами, здійснювані з 
метою  збереження  такого  режиму  [3]. В  офіційному  ви-
данні МКС  «Елементи  злочинів»  виділяють  такі  ознаки 
міжнародного злочину апартеїду:

1.  Виконавець  вчинив  нелюдський  акт  проти  однієї 
або більше осіб. 

2.  Виконавець усвідомлював фактичні обставини, що 
визначали характер акту.

3.  Діяння було вчинено в контексті інституціоналізо-
ваного режиму систематичного гноблення і панування од-
нієї расової групи над будь-якою іншою расовою групою 
або групами. 

4.  Виконавець  мав  умисел  зберегти  такий  режим  за 
допомогою цієї поведінки. 

5.  Діяння було вчинено в рамках широкомасштабного 
або  систематичного  нападу,  спрямованого  проти  цивіль-
ного населення.

6.  Виконавець знав, що діяння є частиною, або мав на-
мір, щоб діяння було частиною широкомасштабного або 
систематичного  нападу,  спрямованого  проти  цивільного 
населення [1].

Одним  із  головних  документів  конвенційного  характе-
ру, спрямованих на протидію цьому злочину, є Міжнародна 
конвенція про припинення злочину апартеїду та покарання 
за нього, прийнята Генеральною Асамблеєю 30 листопада 
1973  р. Метою  прийняття  Конвенції  була  боротьба  проти 
апартеїду в ПАР, однак норми документа мають більш за-
гальний характер [6]. У ст. 1 зазначено, що апартеїд є зло-
чином проти людства і що нелюдські акти, які є наслідком 
політики й практики апартеїду та схожої з ним політики й 
практики  расової  сегрегації  і  дискримінації,  є  злочинами, 
що порушують принципи міжнародного права, зокрема цілі 
та принципи Статуту Організації Об’єднаних Націй, і ство-
рюють серйозну загрозу міжнародному миру й безпеці [2]. 

Ст.  2  Конвенції  конкретизує  термін  «злочин  апартеї-
ду», тобто він включає в себе такі нелюдські діяння, вчи-
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нені  з метою панування  однієї  расової  групи  людей  над 
будь-якою іншою расовою групою та її систематичне гно-
блення, а саме:

1)  позбавлення члена або членів расової групи чи груп 
права на життя і свободу особистості: а) шляхом вбивства 
членів расової групи; б) шляхом заподіяння членам расової 
групи чи груп серйозних тілесних ушкоджень або розумо-
вого розладу та посягання на їх свободу чи гідність у ре-
зультаті застосування до них катувань або жорстоких, не-
людських або таких, що принижують гідність, поводження 
та покарання; в) шляхом довільного арешту і незаконного 
утримання в тюрмах членів расової групи чи груп;

2)  навмисне створення для расової групи таких життє-
вих умов, які розраховані на її повне або часткове фізичне 
знищення; 

3)  будь-які заходи законодавчого характеру та інші за-
ходи, розраховані на те, щоб перешкодити участі расової 
групи у політичному, соціальному, економічному й куль-
турному житті країни, та умисне створення умов, що пере-
шкоджають повному розвиткові такої групи;

4)  будь-які  заходи,  зокрема  законодавчого  характеру, 
спрямовані на поділ населення за расовою ознакою шля-
хом створення  ізольованих резервацій  і  гетто для членів 
расової  групи,  заборони  змішаних шлюбів  між  членами 
різних  расових  груп,  експропріації  земельної  власності, 
що належить расовим групам або їхнім членам;  

5)  експлуатація праці членів расової групи чи груп, зо-
крема використання їхньої примусової праці; 

6)  переслідування організацій та осіб шляхом позбав-
лення їх основних прав і свобод за те, що вони виступають 
проти апартеїду [2].

Проаналізувавши  ст. 2 Конвенції 1973 р., можна зро-
бити висновок, що дії, які становлять міжнародний злочин 
апартеїду, можуть бути вчинені лише із залученням  дер-
жавного механізму  [6]. Оскільки такі акти, як довільний 
арешт і незаконне утримання  в тюрмах членів расової гру-
пи або будь-які заходи, зокрема законодавчого характеру, 
спрямовані на поділ населення за расовою ознакою шля-

хом створення  ізольованих резервацій  і  гетто для членів 
расової групи  можуть бути здійсненні лише за допомогою 
центральних виконавчих та законодавчих органів, а також 
із залученням  всієї правоохоронної системи держави [4]. 
Отже,  виходячи  з  поняття  апартеїду  та  з  огляду на між-
народну  практику,  існування  цього  злочину  неможливе 
поза державною системою реалізації його складників. Ва-
гомим підтвердженням такої думки є ПАР 1948–1994 рр., 
оскільки в апартеїді брали участь уряд та цілий народ, які 
розуміли, як функціонує система цього злочину.

В  апартеїді  злочинна політика  держави  здійснюється 
всіма органами публічної влади, закріплюється на законо-
давчому рівні, а також забезпечується силовими структу-
рами, зокрема армією,  та підтримується на рівні населен-
ня цієї держави, яке шляхом голосування на виборах бере 
участь у формуванні і встановлені такої політики [6].

На  думку  багатьох  науковців,  здійснення  такого  ма-
сового  порушення  прав  людини  неможливе  без  винного 
наміру  державних  органів, що  говорить  про  доцільність 
встановлення  особливої  міжнародно-правової  відпові-
дальності  держави.  Зокрема,  Роберто  Аго,  спеціальний 
доповідач  Комісії  міжнародного  права,  висловив  думку: 
«Покарання урядом безпосередніх виконавців не досить. 
Слід наголосити, що Конвенція 1973 р. вказує на покаран-
ня тих, хто проводив політику апартеїду. Однак  держава 
особисто  проводила  таку  політику,  тому  вона  ніколи  не 
вживатиме справедливих заходів» [4].

Висновки.  Апартеїд  є  міжнародним  злочином,  який 
являє собою антилюдські діяння, які здійснюються у кон-
тексті  інституціоналізованого  режиму  систематичного 
гноблення і панування однієї расової групи над іншою ра-
совою групою чи групами, здійснювані з метою збережен-
ня такого режиму. Обов’язковою ознакою цього злочину є 
винний умисел. Проаналізувавши сутність міжнародного 
злочину апартеїду та практику його вчинення, слід зазна-
чити, що його реалізація неможлива без залучення всього 
державного механізму. Апартеїд не може бути вчинений 
випадково або через недогляд посадових осіб.
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Стаття присвячена аналізу загальних засад обмеження експортно-імпортних операцій між Європейським Союзом і третіми держава-
ми. Окрему увагу приділено системі нетарифних засобів регулювання як формі обмеження експорту та імпорту.

Ключові слова: міжнародна торгівля, експорт, імпорт, експортно-імпортні обмеження, нетарифні засоби регулювання.

Статья посвящена анализу общих принципов ограничения экспортно-импортных операций между Европейским Союзом и третьими 
государствами. Отдельное внимание уделено системе нетарифных средств регулирования как в форме ограничения экспорта и импорта.

Ключевые слова: международная торговля, экспорт, импорт, экспортно-импортные ограничения, нетарифные средства регулиро-
вания.

The article is devoted to the analysis of the general principles of restriction of export-import operations between the European Union and third 
states. Special attention is paid to the system of non-tariff means of regulation in the form of export and import restrictions.

Key words: international trade, export, import, export-import restrictions, non-tariff means of regulation.

Постановка проблеми.  На  сьогодні  Європейський 
Союз  –  найбільший  високорозвинений  митний  союз  у 
світовій  історії.  Сучасна  тенденція  до  спрощення  і  гар-
монізації митних процедур, що неминуче супроводжують 
митну взаємодію держав у сфері торгівлі, обміну послу-
гами, інформацією, телекомунікаційними та нанотехноло-
гічними  компонентами науково-технічного  прогресу,  все 
активніше  впливає  на  національну митну  політику,  веде 
до  спрощення  процедур міжнародної  торгівлі  і  безпосе-
редньо процедур митного оформлення,  змінює підхід до 
розробки міжнародних митних стандартів, а також поси-
лює зближення національних митних систем.

Питання регулювання експорту та імпорту в ЄС, зокре-
ма стосовно обмежувальних механізмів, набуло для Украї-
ни актуальності у зв’язку з підписанням Угоди про асоціа-
цію. Так, з 1 січня 2016 р. умови торгівлі між Україною та 
ЄС регламентуються положеннями розділу IV «Торгівля і 
питання, пов’язані з торгівлею» Угоди про асоціацію між 
Україною та ЄС. У період із 1 січня 2016 р. по 31 серпня 
2017 р. Угода діяла в режимі тимчасового застосування, а з 
1 вересня 2017 р. вона набула чинності повністю [1].

Проблематику  системи  експортно-імпортних  обме-
жень у ЄС, а також особливості торгової взаємодії України 
та ЄС досліджували такі науковці, як М. Адамів [2], І. Дю-
мулен [3], О. Мельник [2], Т. Мельник [4], К. Пугачевська 
[4], Н. Щербатюк [5] та інші.

Мета дослідження полягає  у  визначенні  загальних 
принципів  і  механізмів  експортно-імпортних  операцій  у 
Європейському Союзі.

Основні результати дослідження. До основних правових 
актів ЄС, які визначають правила імпорту в ЄС, належать:

1)  Регламент 260/2009 про спільні правила для імпор-
ту (скасував Регламент 3285/94);

2)  Регламент 517/94 про спільні правила для імпорту 
текстильної продукції з деяких третіх країн, який не регу-
люється двосторонніми угодами, протоколами чи іншими 
домовленостями  або  іншими  специфічними  правилами 
імпорту Співтовариства;

3)  Регламент  625/209  про  спільні  правила  імпорту  з 
деяких третіх країн (скасував Регламент 519/94);

4)  Регламент 3030/93 про спільні правила імпорту де-
яких видів текстильної продукції із третіх країн.

При  цьому  окремі  процедури  експортно-імпортних 
операцій можуть визначатися міжнародними договорами 
ЄС із третіми країнами.

Товари із третіх країн, наявні у вільному обігу на те-
риторії  Європейського  Союзу,  повністю  асимілюють  із 
товарами, що походять із держав-членів. Інакше кажучи, 
принцип вільного переміщення товарів однаково поширю-
ється на кожну із зазначених категорій товарів. Винятки із 
правила асиміляції, які формально існують нині, втратили 
своє практичне значення і фактично не діють.

Держави-члени  зобов’язані  відстежувати  й  усувати 
будь-які  порушення принципу  вільного переміщення  то-
варів із боку приватних осіб. У разі бездіяльності в цьому 
питанні торгові бар’єри, що виникли у зв’язку з діями і за-
ходами приватних осіб, ставляться у провину державі-чле-
ну. Водночас в окремих випадках суб’єктами правопору-
шення, вираженого у створенні торгового бар’єра, можуть 
бути визнані приватні особи, які мають право регулювати 
економічну діяльність шляхом встановлення обов’язкових 
правил  для  необмеженого  кола  осіб  (наприклад,  спілки 
чи асоціації фірм-виробників, спортивні, профспілкові та 
інші організації).

Принцип  вільного  переміщення  товарів  має  пряму 
дію. Для його реалізації не вимагається якого-небудь до-
даткового втручання з боку держав-членів або інститутів 
Європейського  Союзу.  Цей  принцип  встановлює  право 
суб’єкта  господарювання  вільно  здійснювати  торговель-
ну  діяльність  на  території  ЄС.  Для  захисту  цього  права 
суб’єкт  господарювання  може  звернутися  у  відповідний 
національний суд.

Принцип  вільного  переміщення  товарів  є  обов’яз- 
ковим  і  конкретним.  Будь-які  кількісні  обмеження,  що 
ведуть  до  повної  або  часткової  заборони  імпорту,  екс-
порту  або  транзиту,  а  також  будь-які  заходи,  які  прямо 
або  побічно,  реально  або  потенційно  перешкоджають 
торгівлі,  визнаються  несумісними  із  загальним  ринком 
Європейського Союзу.

Свобода переміщення товарів, заснована на скасуван-
ні невиправданих торгових бар’єрів, є фундаментальним 
принципом права Європейського Союзу. Протиправність 
торгового обмеження не залежить від ступеня його впливу 
на загальний ринок. Будь-яке невиправдане, навіть незна-
чне (наприклад, на території дії або об’єкта регулювання), 
обмеження  вважається неприйнятним для  торговельного 
обороту Європейського Союзу та підлягає скасуванню.

Порушення  принципу  вільного  переміщення  товарів 
може мати очевидний характер, однак переважно держа-
ви-члени  використовують  приховані  форми  обмеження 
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торгівлі.  З  одного  боку,  держави-члени  встановлюють 
єдиний  правовий  режим  для  всіх  категорій  товарів,  а  з 
іншого – правовий режим, що більше відповідає особли-
востям  виробництва  і  торгівлі  національними  товарами 
або  товарами,  призначеними  для  внутрішнього  ринку, 
ніж  імпортними  або  експортованими  товарами.  Заходи, 
що  вживаються державами-членами,  несумісні  з  єдиним 
ринком Європейського Союзу,  якщо  вони  встановлюють 
обов’язкові  вимоги щодо  невід’ємних  характеристик  то-
варів (наприклад, позначення, форма, розмір, вага, струк-
тура, маркування, упаковка і так далі).

Право Європейського Союзу допускає окремі винятки 
із принципу вільного переміщення товарів. Перелік обста-
вин, що виправдовують торгові обмеження, встановлений 
у  ст.  30  Римського  договору.  Згаданий  перелік  не  є  ви-
черпним. Суд ЄС має право визнати виправданим торгове 
обмеження, якщо в основі його прийняття лежатиме сус-
пільний  інтерес,  що  переважає  над  вільним  переміщен-
ням товарів. Торговельне обмеження може бути визнано 
прийнятним остільки, оскільки це необхідно, виходячи з 
обов’язкових  вимог, що  стосуються  ефективності фінан-
сового контролю, захисту прав споживачів, попередження 
недобросовісної  конкуренції,  захисту навколишнього  се-
редовища, поліпшення умов праці, підтримання різнома-
ніття преси, збереження фінансової стабільності системи 
соціального забезпечення і так далі.

Обмежувальний вплив на торговельний оборот Євро-
пейського Союзу визнається виправданим лише тоді, коли 
він  відповідає  суспільно  корисному  інтересу,  для  досяг-
нення якого це обмеження введено. З погляду права Євро-
пейського Союзу, неприпустимо використовувати критерії 
виправдання  для  обґрунтування  торгового  обмеження, 
справжні цілі якого спрямовані на досягнення протиправ-
ного ефекту.

Незважаючи на те, що ринок ЄС є одним  із найбіль-
ших вільних ринків, у ньому існують механізми обмежен-
ня  торгівлі  із  країнами,  які  не  є  членами  інтеграційного 
об’єднання.  Специфічні  торгові  режими  із  третіми  краї-
нами, незважаючи на деякі відмінності, мають низку  за-
гальних особливостей.

Інструменти захисту торгівлі, що використовуються в 
ЄС, розроблені на основі принципів Світової організації 
торгівлі (далі – СОТ). Ці інструменти забезпечують функ-
ціонування вільного ринку і відкритої конкуренції між на-
ціональними виробниками країн-членів Союзу і виробни-
ками із третіх країн, що не входять до ЄС.

Завдяки ефективному вживанню заходів щодо захисту 
торгівлі  вдалося  значно  знизити  кількість  імпортованих 
товарів,  до  яких  застосовувалися  антидемпінгові  норми. 
На сьогодні їх кількість не перевищує 0,5% від загального 
обсягу зовнішнього імпорту.

Бар’єри  у  міжнародній  торгівлі  можемо  умовно  по-
ділити  на  дві  самостійні  та  відокремлені  за  характером 
впливу на торговельні потоки групи. Перша – це природні 
бар’єри, зокрема географічна відстань між країнами, інф-
раструктура транспортування вантажів тощо. З посилен-
ням процесів глобалізації, охопленням ними все більшої 
кількості  країн,  розвитком  сучасних  комунікацій  відбу-
вається скорочення «відстаней» та уніфікація природних 
умов розвитку, що призводить до зменшення впливу цієї 
групи нетарифних бар’єрів на обсяги товаропотоків. Дру-
га група бар’єрів включає різні  інструменти зовнішньое-
кономічної  політики, що  створюються  урядами  країн  та 
безпосередньо впливають на рівень ввезення і вивезення 
товарів. До цієї категорії належать усі використовувані за-
ходи  тарифного  і  нетарифного  регулювання  зовнішньої 
торгівлі. Якщо 20 років тому середній рівень мит у світі 
сягав  50–70%  від  вартості  товару,  то  останніми  роками 
він зменшився до 10–20% у країнах, що розвиваються, а у 
розвинених державах – до 3–5%. Таким чином, розвиток 
економіки і поширення уявлень про ефективність світової 

торгівлі  без  торговельних  бар’єрів  веде  до  поступового 
зниження впливу і цієї групи бар’єрів [4, с. 15].

І. Дюмулен виокремлює такі види бар’єрів у світовій 
практиці:

–  нетарифні обмеження, спеціально створені для ре-
гулювання зовнішньої торгівлі (заборони, квотування, лі-
цензування, добровільне обмеження експорту та інші);

–  нетарифні  обмеження, що  виникають  у  результаті 
проведення технічної політики, здійснення фінансових та 
адміністративних заходів тощо;

–  нетарифні збори, фінансові заходи, додаткові митні 
збори, антидемпінгові та компенсаційні мита, прикордон-
не оподаткування;

–  обмежувальна практика владних органів;
–  субсидії та інші дотації, протекціоністська система 

розподілу  державних  замовлень,  політика  регіонального 
розвитку з наданням пільг регіонам та інші;

–  митні процедури та формальності, якщо вони є до-
датковим бар’єром у торгівлі (митна оцінка, система мит-
ної класифікації у разі їх вільного застосування);

–  технічні  бар’єри:  санітарно-ветеринарні  норми  та 
стандарти, промислові стандарти та вимоги безпеки, ви-
моги  до  упаковки  та маркування,  торгового  знака,  якщо 
вони дискримінують іноземні товари або створюють пере-
шкоди у торгівлі [3, с. 149–150].

Регулювання  імпорту  товарів  із  третіх  держав  пере-
ведено з національного рівня на комунітарний і здійсню-
ється за рахунок тарифних і нетарифних заходів, особливо 
важливими серед яких є нетарифні заходи. До таких на-
лежать:  квотування;  заходи,  що  регулюють  відхилення 
товаропотоків;  антидемпінгові  і  компенсаційні  заходи; 
стандартизація та заходи, що захищають ринок ЄС від не-
ліцензійної та піратської продукції. Вживання всіх перера-
хованих вище заходів має здійснюватися у відповідності із 
правовими нормами, розробленими в рамках СОТ.

1994 і 2004 роки стали новими етапами розвитку митного 
права ЄС. Утворення СОТ привело до необхідності змінити 
ряд правових механізмів регулювання  імпорту товарів  (на-
приклад,  Європейське  Співтовариство  поступово  починає 
укладати угоди про взаємне визнання стандартів і результа-
тів сертифікаційного тестування на території третіх держав).

Застосування нетарифних заходів  зазвичай обмежено 
чинними нормами і правилами торговельних організацій. 
Однак існують так звані заходи «сірої зони», тобто некла-
сифіковані нетарифні заходи, які формально не належать 
до сфери регулювання СОТ. Їх використання завдає шкоди 
національним товаровиробникам, при цьому їх важко ви-
явити та ідентифікувати. Таким чином, під нетарифними 
заходами  розуміють  сукупність  засобів  зовнішньої  полі-
тики, які реалізуються здебільшого у рамках адміністра-
тивного управління, виконуючи роль регуляторів зовніш-
ньоторговельного  обороту  [4,  с.  18].  Нетарифний  метод 
розглядається  як  сукупність  інструментів  регулювання 
суспільних відносин, що виникають у галузі митної спра-
ви (тобто митних правовідносин), причому предмети та-
ких правовідносин охоплюються поняттям «товар». Від-
носини, що виникають у процесі застосування до товарів 
заходів нетарифного регулювання, завжди є імперативни-
ми, оскільки нетарифні бар’єри дозволяють державі здій-
снювати  безпосереднє  втручання  у  процес  міжнародної 
торгівлі  і  диктувати  в  односторонньому  порядку  умови, 
що підлягають дотриманню її учасниками.

Особливе значення у правовій регламентації  застосу-
вання  нетарифних  обмежень,  уніфікації  їх  застосування 
належить  Генеральній  угоді  з  тарифів  і  торгівлі  (далі  – 
ГАТТ), перетвореній на СОТ. Класифікаційна схема, роз-
роблена Секретаріатом ГАТТ на початку 70-х рр., сьогодні 
нараховує понад 800 конкретних видів нетарифних захо-
дів, об’єднаних у п’ять основних категорій:

1)  обмеження,  викликані  участю  держави  у  зовніш-
ньоторговельних  операціях  (субсидії  та  дотації  експор-
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терам або імпортозамінним галузям, система розміщення 
державних замовлень тощо);

2)  митні  та  інші  адміністративні  формальності 
(ускладнена процедура митного оформлення, а також ме-
тоди оцінки митної вартості та країни походження товару);

3)  технічні  бар’єри  в  торгівлі  (стандарти  та  вимоги, 
пов’язані  з  екологічними,  санітарними,  ветеринарними 
нормами, упаковкою та маркуванням товару, правила і по-
рядок сертифікації продукції);

4)  кількісні  і  схожі  на  них  адміністративні  заходи 
(імпортні  квоти,  експортні  обмеження,  ліцензування, 
добровільні обмеження експорту, заборони, а також ва-
лютні обмеження);

5)  обмеження  економічного  характеру  (податки, 
збори,  імпортні  депозити,  антидемпінгові  і  компенса-
ційні мита).

За характером дії нетарифні обмеження можливо по-
ділити  на  прямі  та  приховані.  Перші  зазвичай  регулю-
ються  торговими  договорами  і  міжнародними  угодами. 
Вони  регламентовані  нормами  національних  законо-
давств,  розробленими  відповідно  до  міжнародних  пра-
вил, мають загальнодоступний характер (оскільки публі-
куються в офіційних виданнях) та відповідний механізм 
застосування, тому характеризуються «прозорістю». Під 
цю  категорію  підпадають  такі  заходи,  як  ембарго,  кво-
тування  і  контингентування,  прикордонні  збори,  митні 
формальності та інші обмеження. До другої групи нале-
жать  заходи,  зазвичай формально  спрямовані  не  на  об-
меження  торгівлі,  а  на  досягнення певних  економічних 
та  соціальних  завдань. Проте ці  заходи опосередковано 
можуть  впливати  на  доступ  іноземних  товарів  на  наці-
ональний  ринок  або  споживання  цих  товарів  у  країні. 
Це внутрішні економічні заходи, що впливають на ціни 
товарів  (податки,  акцизні  збори,  процентні  ставки  кре-
дитів, субсидії національним виробникам тощо), а також 
заходи адміністративного характеру (технічні стандарти 
та норми, вимоги до пакування, маркування, інформації 
про продукт та його походження та інші) [5, с. 113].

Система  нетарифного  регулювання  Європейського 
Союзу відображає прагнення європейських країн забез-
печити  конкурентоспроможність  і  подальше  зміцнення 
позицій  своїх  компаній  на  світовій  арені,  економічну  і 
продовольчу безпеку Союзу, а також захистити європей-
ські  компанії  у  так  званих  «чутливих»  секторах  еконо-
міки, які мають велике значення і, незважаючи на свою 
економічну неефективність, пильно контролюються дер-
жавами [4, с. 18].

Адміністрування  квот  Європейського  Союзу  здій-
снюється за принципом «first come – first served» та через 
систему  імпортних ліцензій,  а  підставою для  отримання 
торговельних  преференцій  є  наявність  преференційного 
сертифіката  походження  товару  форми  EUR.1, що  вида-
ється Торгово-промисловою палатою України та її терито-
ріальними підрозділами [6].

У  контексті  експортно-імпортних  взаємовідносин 
України та ЄС, зокрема в частині квотування, окремі до-
слідники визначають такі проблеми:

1)  відсутність у виробників деяких видів  товарів до-
зволів на постачання цих товарів до країн Євросоюзу;

2)  неефективна цінова політика;
3)  невідповідність  деяких  видів  українських  товарів 

вимогам європейських стандартів;
4)  низький  рівень  конкурентоспроможності  україн-

ських  виробників,  який,  як  зазначають  О.  Мельник  та 
М.  Адамів,  пояснюється  такими  причинами:  непомірно 
високий рівень  зносу основних виробничих фондів,  від-
сутність  прогресивних  технологій  виробництва  та  висо-
кокваліфікованих  працівників,  нераціональне  викорис-
тання виробничих потужностей, низький рівень розвитку 
систем менеджменту, нестійке фінансове становище тощо;

5)  відсутність налагоджених зв’язків для збуту;
6)  недостатня  кількість  квот  для  деяких  галузей 

[2, с. 100].
При  цьому  очевидно,  що  більшість  із  зазначених  про-

блем пов’язані не із закритістю ринку ЄС, а із проблемами 
відповідності  товарів  України  нормативам  та  стандартам 
міжнародних ринків. А за тими групами товарів, якість яких 
відповідає вказаним стандартам, обсяги квот є недостатніми.

Висновки.  Система  загального  ринку,  заснована  на 
принципі  вільного переміщення  товарів,  є  однією  з най-
більш  прогресивних  форм  міжнародного  економічного 
співробітництва.  Водночас  вона  не  позбавлена  супереч-
ностей і недоліків. На сьогодні основним механізмом екс-
портно-імпортного регулювання є система нетарифних за-
собів. Для вдосконалення механізму вільного переміщення 
товарів необхідно врегулювати питання, пов’язані з дією 
принципу  вільного  переміщення  товарів  стосовно  при-
ватних осіб, забезпечити однаковість у питанні вживання 
заходів непрямого впливу на імпорт і експорт, розв’язати 
проблему співвідношення реабілітаційних обставин, вста-
новлених ст. 30 Римського договору,  і «обов’язкових ви-
мог»,  вироблених  у  практиці  Суду ЄС,  а  також  усунути 
деякі  інші прогалини у правовому регулюванні  вільного 
переміщення товарів у Європейському Союзі.
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У статті аналізуються шляхи розвитку юридичної техніки у вирішенні конфліктних ситуацій, які виникають в юридично-правовій діяль-
ності. Розкривається сутність класифікації елементів юридичної техніки, що дає можливість визначити практичну значущість правових 
методів та засобів для вияснення праксеології юридичних конфліктів. Переконливо доводиться, що удосконалення юридичної техніки в 
умовах становлення правової практики сприяє еволюції новітніх правових технологій, які забезпечують краще функціонування права в 
умовах демократизації суспільства.

Ключові слова: юридична техніка, юридична технологія, юридична конструкція, правоінтерпретація, юридично-правовий конфлікт.

В статье анализируются пути развития юридической техники в решении конфликтных ситуаций, возникающих в юридическо-право-
вой деятельности. Раскрывается сущность классификации элементов юридической техники, что позволяет определить практическую 
значимость правовых методов и средств для выяснения праксеологии юридических конфликтов. Убедительно доказывается, что усо-
вершенствование юридической техники в условиях становления правовой практики способствует эволюции новейших правовых техно-
логий, которые обеспечивают лучшее функционирование права в условиях демократизации общества.

Ключевые слова: юридическая техника, юридическая технология, юридическая конструкция, правоинтерпретация, юридическо-
правовой конфликт.

The article analyzes the ways of development of legal technique in solving conflicts that arise in legal activity. The essence of the classification 
of elements of legal technique is revealed, this makes possible to determine the practical significance of legal methods and means for clarification 
of the practice of legal conflicts. It is convincingly proved that the improvement of legal technology in the context of the formation of legal practice 
contributes to the evolution of the latest legal technologies that ensure better functioning of law in the conditions of democratization of society.

Key words: legal technique, legal technology, legal structure, legal interpretation, legal conflict.

В  умовах  формування  особливих  взаємовідносин 
на  особистісному  та  інституційному  рівнях,  коли  за-
гострюються  відносини  між  сторонами  конфлікту,  а 
традиційні  засоби  вирішення  конфліктних  ситуацій на 
юридично-правовому рівні вже не можуть привести до 
бажаного  результату,  важливе  значення  має  розвиток 
юридичної технології теоретичного та практичного на-
прямку  розвитку  права.  Сьогодні  актуалізується  спря-
мування правової діяльності на удосконалення нормот-
ворчої та правозастосовної практики у межах наявної у 
суспільстві правової системи. Ці процеси все сильніше 
пов’язані  із  розвитком  сучасної  технології  вирішен-
ня юридично-правових конфліктів,  оскільки це  сприяє 
появі  додаткових  можливостей  внаслідок  формування 
нормативних юридичних документів  як важливих еле-
ментів законодавства. 

Удосконалення юридично-правової технології містить 
неабиякий потенціал для вирішення питань розвитку пра-
ва, дає змогу урегулювати суперечності під час правової 
діяльності. Актуалізація ролі юридичної технології у по-
доланні суперечностей, які спричиняють формування кон-
фліктних  ситуацій  у  праві,  на  нашу  думку,  визначається 
і тим, що право- та нормотворчість нині не завжди адек-
ватно  відображають  сучасні  реалії  розвитку  суспільних 
відносин. У правознавчих виданнях, котрі містять аналіз 
таких питань, чіткого та однозначного висновку стосовно 
сутності юридичної технології немає. 

Питання  становлення  юридичної  технології  та  юри-
дичної  техніки  зокрема  становлять  предмет  досліджень 
ряду правознавців. Серед них зазначимо вітчизняних уче-
них, таких як: Ю. Шемшученко, С. Погребняк, І. Шутак, 
О. Грищук, Н. Заболотна, Д. Манько, І. Лебеденко, О. Бі-
ла-Сабадаш, Ж. Дзейко, А. Кучук та ряд інших. Певне за-
цікавлення  у  справі  аналізу  проблем юридичної  техніки 
становлять роботи російських учених – правознавців, та-
ких як Т. Кашаніна, В. Карташов, М. Давидова. Зазначи-
мо, що переважна частина вищевказаних досліджень сто-
сується  загальнотеоретичних  та  методологічних  питань 
становлення юридичної техніки, конкретні практичні на-
працювання, що можуть визначати праксеологічний зміст 
правової  діяльності  та  особливо  у  питаннях  вирішення 
конфліктних ситуацій та запобігання формуванню таких. 

Виходячи  із  вище наведеного, метою статті  виступає 
розгляд  питань юридичної  техніки  з  позицій  праксеоло-
гічного  підходу  до  правової  діяльності  у  формах  виро-
блення нових підходів до вирішення юридично-правових 
конфліктів.

У  сучасній  теорії  права  пропонується  вирізняти  на-
ступні  порівняно  автономні  розділи:  догму  права  (поло-
ження,  начала  та  основи  чинного  права,  що  становлять 
«нормальне»  розгортання  юридичної  реальності  чи  ма-
терію  права); юридичну  техніку  (способи  встановлення, 
публікації, систематизації, тлумачення та реалізації право-
вих норм, тобто правила реалізації юридичної діяльності); 
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правову конфліктологію  (учення про правову патологію) 
[1,  с.  23].  Наведена  класифікація  переконливо  свідчить 
про  тісний  взаємозв’язок  загальнотеоретичних  право-
вих  проблем  із  питаннями  функціонування  та  розвитку 
юридично-правової діяльності у поєднанні цих правових 
явищ з юридично-правовим конфліктом.

Варто зазначити, що проблематика взаємозв’язку юри-
дичної  технології  із  питаннями  вирішення  юридичних 
конфліктів ґрунтовно досліджується В. Карташовим. Він 
стверджує,  що  технологія  вирішення  юридичного  кон-
флікту може розглядатись  як різновид  технології  взагалі 
та юридичної технології зокрема, а «технології вирішення 
юридичного конфлікту властиві все ті ж загальні ознаки, 
котрі характерні для економічної, політичної, соціальної, 
правотворчої,  законодавчої  та  інших типів  (видів та під-
видів) технологій» [2, с. 120]. Дослідник наводить низку 
елементів  технологій  вирішення  конфліктно-юридичної 
діяльності,  серед  яких  важливими  видаються  наступні: 
система відповідних загальносоціальних, соціально-юри-
дичних  і  технічних  засобів,  що  використовуються;  сис-
тема прийомів,  способів  та методів  впливу на учасників 
конфліктного  протистояння,  а  саме  дії  та  операції,  що 
пов’язані  з  використанням  відповідної  техніки,  тактики 
та стратегії; процедурно-процесуальні форми (стадії, ви-
робництво, режими і т. д.), що визначають послідовність у 
часі та специфіку ухвалених рішень [2, с. 121–122]. 

Безумовно, від тих юридично-технологічних процесів 
у  праві  залежить  як  успішність функціонування  права  у 
цілому,  так  і  окремих його напрямів. Можна погодитись 
із  думкою  вітчизняного  правознавця  Д.  Манько  про  те, 
що  «функціонування  суб’єктів  права,  уповноважених 
здійснювати юридичну діяльність, повинно спиратись не 
лише  на  «верховенство  права»  та  сувору  відповідність 
правовим приписам щодо порядку здійснення та її резуль-
татів, але й на високий рівень «технологічної якості» та-
ких операцій» [3, с. 41].

Здебільшого  правознавці  схильні  ототожнювати  по-
няття  юридичної  технології  та  юридичної  техніки.  На 
нашу  думку,  така  позиція  спірна. Адже  під  технологією 
розуміють систему знань про способи вирішення завдань 
за допомогою певних технічних засобів. Водночас техні-
ку заведено розуміти як конкретний спосіб досягнення та 
здійснення чогось, онтологічну даність, у широкому розу-
мінні – сукупність засобів діяльності, спрямовану на задо-
волення потреб людини та суспільства.

Саме тому можна підтримати думку Д. Манько, котрий 
стверджує:  «Можна  припустити, що  поняттям,  яке  відо-
бражає лише меншу частину загального процесу, не слід 
називати весь процес. І якщо ми ставимо перед собою за-
вдання  осмислити  сутність  мистецтва  надання  форми  і 
впорядкованості  юридичної  діяльності  та  її  результатів, 
то нам необхідно сформулювати поняття більш широкого 
(абстрактного) рівня, яке охоплювало б і технічний, і тех-
нологічний аспекти юридичної діяльності» [3, с. 41–42].

Вітчизняний дослідник І. Шутак стверджує, що край-
ністю є занадто широке трактування юридичної техніки, 
яка  охоплює  вибір  цілей  правового  розвитку,  вирішення 
концептуальних питань правового регулювання. Він ува-
жає, що  за  такого  підходу  до юридичної  техніки  зміню-
ються роль і значення юриста як суб’єкта юридично-пра-
вової діяльності, він стає т. зв. «технічним персоналом», 
здатним якісно вирішити стратегічні завдання за допомо-
гою наявних юридичних засобів [4, с. 84].

На основі наукових правознавчих досліджень, котрі сто-
суються  розглядуваної  нами  проблематики  юридичної  ді-
яльності особи та суспільства, можна зробити висновок про 
те, що пріоритетним у цьому є поняття юридичної техніки.

На  думку  російської  дослідниці,  автора монографії  з 
проблем юридичної  техніки М.  Давидової,  до  основних 
характеристик цього явища слід віднести професіоналізм 
функціонування,  використання під час юридичної діяль-

ності,  яка  не  вимагає  письмового  та  документального 
оформлення,  охоплення  нею  як  публічної,  так  і  приват-
ноправової сфери та забезпечення досконалості права за 
формою та  змістом. Такі думки спонукають дослідницю 
до висновку про те, що юридична техніка – це «система 
професійних  юридичних  правил  і  засобів,  що  викорис-
товуються під час складання правових актів і здійснення 
іншої юридичної діяльності у сферах правотворення, пра-
воінтерпретації,  владної  і невладної реалізації права, що 
забезпечують досконалість його форми і змісту» [5, с. 50].

У правознавчій науковій літературі з проблем юридич-
ної техніки як прояву юридичної діяльності тривають су-
перечки і про те, які фактори виконують роль домінуючих 
у визначенні її місця у правовій системі. Так, наприклад, 
Т. Кашаніна схильна вважати, що «у правовій роботі,  як 
ніколи, високими є не матеріальні, а саме інтелектуальні 
витрати (знання, вміння, майстерність, досвід)» [1, с. 91].

Цю  ж  тезу  обстоює  Д. Манько:  «По  суті,  юридична 
техніка і юридична технологія зумовлює образ, форму та 
порядок юридичної  діяльності  і  вже  згодом  є  невідділь-
ним (засобом) здійснення. Тільки після того, як в ідеаль-
ній  формі  моделюється  зовнішній  вираз  правового  акту, 
відбувається  його  об’єктивізація  у  документарній,  усній 
або конклюдентній формі» [6, с. 43]. Аналізує проблема-
тику юридичної техніки і В. Лебеденко, який звертає ува-
гу  на  різноманітні  погляди  стосовно  ролі  суб’єктивного 
фактору. Він уважає, що за межами концепцій юридичної 
техніки «залишається значний масив юридично значущих 
документів, які утворюються не тільки у процесі законот-
ворчої, а й правореалізаційної діяльності уповноважених 
суб’єктів  та  є  необхідною  складовою  єдиного  процесу 
виникнення та реалізації права, що закладено у правовій 
нормі» [7, с. 54]. 

На нашу думку, абсолютизація винятково суб’єктивного 
фактору у становленні юридичної техніки, зведення про-
цесів  її  удосконалення  до  раціональних,  розуміння  її  як 
прояву  «активної  вольової  дії  компетентного  суб’єкта» 
сумнівні. Стан юридичної техніки у межах певної право-
вої системи визначається і об’єктивними чинниками: важ-
ливе значення має стан розвитку суспільства, особливості 
як  загальної,  так  і правової культури  [3,  с.  103]. Ця теза 
підкріплюється  також висновком Д. Манька:  «юридична 
техніка – це діяльність, пов’язана із певним інструмента-
рієм та технологіями його застосування» [3, с. 103]. Вод-
ночас М. Давидова трактує її як «засіб, за допомогою якого 
із потоку правової субстанції (змісту права), що постійно 
розвивається  та  змінюється,  «вириваються»,  викристалі-
зовуються та фіксуються частки правової матерії», «засіб 
матеріалізації  права,  засіб  надання  йому  певної  стійкої 
форми» [5, с. 73].

Подібну  ж  думку  про  «матеріалізацію»  юридичної 
техніки наводить і Л. Пригара, який вважає, що юридична 
техніка матеріалізується на рівні правових (нормативних) 
актів:  «Як  тільки  засоби  та  прийоми юридичної  техніки 
реально втілюються у правових актах, вони стають влас-
тивістю певної системи законодавства. Рівень юридичної 
техніки  у  тій  чи  іншій  країні  визначається,  передусім, 
реальним використанням технічних засобів  і прийомів у 
законодавстві… Рівень юридичної техніки – це один із по-
казників рівня юридичної культури у країні» [8, с. 30].

Зауважимо,  що  про  неабияке  значення  юридичної 
техніки  у  формуванні  юридично-правової  культури  сус-
пільства  зазначає  М.  Давидова.  Наведена  аргументація 
свідчить  про  те,  що  юридична  техніка  може  вважатись 
чільним  засобом  для  вирішення  юридичних  конфліктів, 
оскільки сприяє розвитку тих засобів, котрі можуть роз-
глядатись  як  специфічний  інструментарій  у  подоланні 
конфліктних ситуацій, особливо, коли це стосується вирі-
шення юридичних спорів.

Важливе  місце  у  правовій  системі  суспільства  юри-
дична техніка посідає тому, що формує ґрунтовні ознаки 
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правової культури, відтак стає засадничим елементом роз-
витку  людської  цивілізації.  «Юридична  техніка  повинна 
розглядатись  як  складова  досягнення  та  показник  якості 
правової культури. Справді, у контексті цього підходу пра-
во у цілому постає як невіддільна частина правової куль-
тури, а та, своєю чергою, як елемент культури суспільства. 
Серед правових цінностей, створених людством і які утво-
рюють правову культуру у широкому розумінні, юридична 
техніка посідає важливе місце» [5, с. 79].

Важливим елементом юридичної техніки як структур-
ної  складової юридично-правової  діяльності  є юридичні 
конструкції. На нашу думку, аналіз цього явища дає мож-
ливість пізнати конфліктогенність праксеологічного ком-
поненту права. У сучасній правознавчій науці юридичну 
конструкцію прийнято розглядати як специфічний виклад 
нормативного матеріалу, відповідно до певного типу або 
виду правовідносин, сукупність засобів, здатних утворю-
вати теоретичні моделі права. Т. Кашаніна вбачає в юри-
дичних конструкціях процес узагальнення різноманітних 
складних  явищ,  елементів  юридичної  діяльності  не  за 
ознаками, а згідно з їхньою внутрішньої структурою або 
організацією [1, с. 191].

Вітчизняні правознавці Г. Бойко та І. Шутак форму-
ють таке визначення юридичної конструкції: «Юридич-
на конструкція – це таке поняття, яке створюється у ре-
зультаті певної  інтелектуальної роботи та у розрахунку 
на виконання певної заздалегідь закладеної функції, яка 
здається актуальною практичною необхідністю юридич-
ного врегулювання тієї чи  іншої  галузі  суспільних від-
носин» [9, с. 10]. 

Сутність юридичної конструкції, на думку низки пра-
вознавців,  виявляє  її  раціональну  характеристику,  яка 
полягає  у  набутті  нею  фактичного  статусу  теоретичної 
моделі.  Це  дає  змогу  ґрунтовно  відобразити  внутрішню 
структуру  правових  явищ.  Суспільні  відносини,  що  мо-
делюються,  розглядаються  як  складні  явища,  що  мають 
системно-структурну  форму  [5,  с.  153].  Подібну  думку 
висловлює й І. Шутак, вважаючи юридичну конструкцію 
моделлю врегульованих правом суспільних відносин або 
окремих елементів, яка слугує методом пізнання права та 
суспільних відносин.

Погляди на розуміння юридичної конструкції як струк-
турованого явища, що може виконувати функцію моделі 
урегулювання  важливих  юридично-правових  проблем, 
містяться  у  дослідженнях  О.  Зінченко.  Вона  зазначає: 
«Юридична  конструкція  як  знаряддя  пізнання  правових 
явищ надає нам можливість організувати та поєднати пра-
вові засоби у такий спосіб, щоб вони, доповнюючи один 
одного, набуваючи системного характеру, утворювали ці-
лісний, змістовно-логічний регулятивний механізм, спро-
можний  забезпечити  досягнення  ефективних  правових 
результатів» [10, с. 172]. 

Гносеологічна ж природа юридичної конструкції,  ко-
тра осмислюється як ідеальний феномен і результат функ-
ціонування правосвідомості, виявляється у тому, що за її 
допомогою пізнаються конкретні правові явища, зокрема 
ті,  що  стосуються  формування,  функціонування  та  по-
долання  юридичних  конфліктних  ситуацій.  «Оскільки  у 
процесі  характеристики  правових  явищ  значною  мірою 
оперуємо  ідеальними,  розумово-зоровими  конструкція-
ми, – зазначає О. Зінченко, – це допомагає виявити і роз-
крити те  загальне, що внутрішньо об’єднує багатоманіт-
ні  прояви  конкретної  правової  дійсності.  Крізь  призму 
юридичної  конструкції  структура досліджуваного  явища 
охоплює складові, кожна з яких сама собою є юридичною 
абстракцією, а успіх пізнання системного цілого залежить 
від знання його частин» [10, с. 172].

М. Давидова доволі предметно вивчає значення юри-
дичної  конструкції  для  розвитку  права.  На  нашу  думку, 
з точки зору виявлення конфліктогенності права, аналізу 
його  праксеологічної  складової,  такі  думки  можуть  вва-

жатись  особливо  доречними. У  правотворчості  викорис-
тання  юридичних  конструкцій  полегшує  формулювання 
нормативних приписів, надає правовим актам ознаки чіт-
кості,  логічності,  послідовності,  забезпечує  формальну 
визначеність права. 

Водночас  юридичні  конструкції  обмежують  вільний 
розгляд  законодавця,  вимагаючи  від  нього  дотримання 
законів  правової  логіки,  змушуючи  висловлювати  свою 
думку у межах заздалегідь заданих мисленнєвих структур. 
Особливу увагу, на нашу думку, слід приділити висловлю-
ванням М.  Давидової  стосовно  детермінації  юридичних 
конструкцій та питань тлумачення права.

Ці  герменевтичні  аспекти  функціонування  права  як 
юридичної  конструкції  важливі  для  вирішення  конфлік-
тних  ситуацій  тому,  що  допомагають  з’ясувати  сутність 
тих суперечностей, котрі зумовлюють юридично-правові 
конфлікти. «У тлумаченні права  (юридична) конструкція 
слугує  засобом  пізнання  його  сенсу,  певним  чином  ор-
ганізуючи  мисленнєву  діяльність  інтерпретатора.  Сенс 
юридичних конструкцій не відображає «об’єктивну реаль-
ність», а породжується співвідношенням з іншими тексто-
вими структурами у результаті інтерпретації» [5, с. 156].

Звичайно,  юридичну  конструкцію  не  можна  тракту-
вати як статичне явище, що існує у межах суб’єктивного 
начала (людської раціональності) та фактора об’єктивної 
реальності  (формально  детермінує  побудову  юридич-
ної  конструкції).  Використання  юридичної  конструкції 
спрямовує  на  те,  щоб  з  повнотою  регламентувати  всі  її 
елементи. Однак після того, як створюються норми пра-
ва,  які  є  складовими певної  конструкції,  розпочинається 
новий стан відображення або сходження від абстрактного 
до конкретного. У вигляді останнього тут виступає вже не 
норма права, а юридична конструкція, яка досягає стану 
органічної інтеграції у систему правового регулювання.

Аналіз юридичної техніки як особливого засобу здій-
снення  правотворення  та  правозастосування  свідчить 
про  важливе  місце  проблем  виникнення  та  подолання 
правотворчих  і  техніко-юридичних  помилок.  Останні 
спричиняють формування специфічних шляхів свого по-
долання у рамках юридично-правової діяльності людини 
та суспільства. На нашу думку, цей процес з усією оче-
видністю може стати успішним засобом вирішення про-
блемних  і конфліктних ситуацій у праві, особливо коли 
йдеться про юридичні колізії, що  зумовлюють юридич-
но-правові конфлікти.

Дослідник  проблем  юридично-правової  діяльності 
Н.  Свиридюк  зазначає,  що  «царина  юридичної  колізій-
ності є об’єктивним чинником юридичних конфліктів», а 
до  суб’єктивних  чинників  юридичних  колізій  відносить 
ті,  котрі  пов’язані  із  волею  та  правовою  свідомістю  за-
конодавців, політиків  і представників влади. Цей фактор 
призводить до низької якості законів, прогалин у праві, не-
впорядкованості правового матеріалу, ігнорування правил 
законодавчої техніки, правового нігілізму тощо [11, с. 82].

Саме у контексті з’ясування місця колізії у загальному 
контенті юридично-правової діяльності та її взаємодетер-
мінації з явищем юридично-правового конфлікту, на нашу 
думку,  доречно  говорити  про  значення  юридичної  тех-
ніки як засобу подолання тих перешкод  і помилок, котрі 
можливі на шляху до формування налагодженої правової 
системи суспільства. Особливо актуальна ця ситуація для 
перехідних суспільств, де  тривають  ґрунтовні  трансфор-
маційні  процеси,  котрі  a  priori  передбачають  конфлікто-
генність суспільних відносин.

Отож, конфліктогенність юридичної діяльності виявля-
ється у тому, що її результати здатні впливати на вирішення 
конфліктних ситуацій. Такі результати закріплюються у чис-
ленних юридичних документах, що містять правову інфор-
мацію  та  специфічно  регламентують  поведінку  суб’єктів 
правових  відносин,  зокрема  за  конфліктних  ситуацій,  що 
притаманні  тому  чи  іншому  суспільству.  На  нашу  думку, 
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варто  наголосити  на  характеристиці юридичних  докумен-
тів, здійсненій Т. Кашаніною, яка вважає їх дієвим засобом у 
правовому регулюванні (норми, угоди, індивідуальні рішен-
ня і т. д.), стверджуючи, що вони стають об’єктивованими та 
доступними для інших суб’єктів права [1, с. 76].

Т.  Кашаніна  наводить  основні  ознаки  юридичних 
документів.  У  контексті  виявлення  їх  місця  у  вирішен-
ні  конфліктних  ситуацій  у  праві  вона  окреслює  такі  із 
них:  складання  у  процесі  юридичної  діяльності;  здат-
ність  зумовлювати  юридичні  наслідки,  тобто  мати 
загальнообов’язковий характер;  призначення регулювати 
суспільні відносини, надавати їм стабільності та стійкого 
характеру [1, с. 77–78]. На нашу думку, серед тих різнови-
дів юридичних документів, які аналізує дослідниця, слід 
звернути особливу увагу на інтерпретаційні, або акти тлу-
мачення [1, с. 78]. 

Отже,  можна  зробити  наступні висновки, що фіксу-
ють сутнісні параметри вирішення проблем використання 
досягнень юридичної техніки у справі вирішення юридич-
но-правових конфліктів:

–  широке  трактування  юридичної  техніки,  що  охо-
плює вибір цілей правового розвитку, вирішення концеп-

туальних  питань  правового  регулювання  змінює  роль  і 
значення юриста як суб’єкта права;

–  неправомірною є абсолютизація суб’єктивного фак-
тору становлення юридичної техніки, зведення процесів її 
удосконалення до раціональних, оскільки стан юридичної 
техніки у межах певної правової системи визначається та-
кож об’єктивними чинниками;

–  герменевтичні  аспекти  функціонування  права  як 
юридичної  конструкції  допомагають  з’ясувати  сутність 
тих суперечностей, котрі зумовлюють юридично-правові 
конфлікти;

–  юридична  техніка  може  вважатись  чільним  за-
собом для  вирішення юридичних  конфліктів,  оскільки 
сприяє  розвитку  тих  засобів, що  можуть  стати  специ-
фічним інструментарієм у подоланні конфліктних ситу-
ацій, особливо, коли це стосується вирішення юридич-
них спорів;

–  процес формування специфічних шляхів подолання 
правотворчих  і  техніко-юридичних  помилок  може  стати 
успішним засобом вирішення проблемних  і конфліктних 
ситуацій у праві, особливо коли йдеться про юридичні ко-
лізії, що зумовлюють юридично-правові конфлікти.
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